
  

ايست که دارد ايران را نيز به زمين سوخته بدل  رژيم مرده. است  رژيم واليت فقيه آينده خود را سوخته:انقالب اسالمی
است و چگونه   گويند چرا رژيم حيات خويش را سوزانده دهيم، می ای که در اختيار خوانندگان قرار می مجموعه .کند می

افزون بر اين، ايران را همچون نخجيری در . ی مافياها استز تا است که قلمرو ترک  هائی کرده ايران را بخشی از سرزمين
  .کنند داشتنش با هم کشمکش می  ن و يا نيم جان نگاهآنفس  است که بر سر گرفتن  چنگال قدرتهای جهان قرارداده

کند  گزارش ما را از واقعيتی آگاه می .ايم گذرانيم که از ايران دريافت کرده تحليلی را از نظر می –در فصل اول، گزارش   
  .شود که واليت فقيه در خود رژيم نيز مانع و مانع ساز تلقی می

قول هاشمی رفسنجانی به قرارگرفتن ايران در  ريکا به طرح جديد مجازاتها از سوئی ودرفصل دوم، پرداختن سنای ام  
سوی ديگر و نيز فعاليت اتحاد شوم که جانبدار گرفتن رمق از ايران است، موضوع فصل دوم  موقعيت تسليم يا جنگ از

  .است
بادآورده مافياهای هاشمی رفسنجانی و سيا سالها در باره ثروتهای  که شود در فصل سوم، شبکه فسادی معرفی می     
نها بدون آيورش پليس ترکيه، . است  کرده تحقيق می» دور زدن تحريمها«و ببرها و نيز شيوه  ای و ديگر بخور خامنه

تن، در واقع، يورش امريکا و اسرائيل هم به حکومت اردوغان و هم  ۶۰کشور و دستگيری نزديک به اطالع حکومت اين 
پيش از اين، در قبرس، شبکه فساد و دور زدن تحريمها . ردن حلقه محاصره رژيم واليت مطلقه فقيه استتر ک بقصد تنگ

 کشوری است که، در آن، شبکه فساد و دور) ها وکويت و قبرس ازشيخ نشين بعد(اينک ترکيه، سومين . را برچيده بودند
  .شود زدن تحريمها برچيده می

کند کنتراها از  اين تحقيق معلوم می. آوريم از روبرت پاری در باره ايران گيت را می ای در فصل چهارم، تحقيق تازه     
تقدم مطلق قائل شدن به سرنگون کردن رژيم سانديستها، . اند روز نخست، يک سازمان قاچاق مواد مخدر به امريکا بوده

سان، شبکه جهانی تجارت  ند و بدينک حکومت ريگان را دستيار يک سازمان مسلح در قاچاق مواد مخدر به امريکا می
رژيم واليت مطلقه فقيه محوری از محورهای اين شبکه جهانی . کند قاچاق مواد مخدر وسعت پيدا می محرمانه اسلحه و

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

  )٩٣(ق کتر محمد مصدزندگينامه د
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جمال صفری
  

، اصالحات و توسعه در دورانتجّدد  
)٢(» پھلوی اّول «   

  
  

در تاريخ معاصر ايران را اينگونه   »تحول اقتصاد ايران« بني صدر 
  :  بررسي  مي كند

و تكاثر   از قطب تمركز: سيري در تاريخ اقتصاد ايران -الف 
  امو ادغ به قطب تالشي همه جانبه

  
«  و دولت ) 1(درحوزة فرهنگ مشترك وسيع پيدايش بازار 

ت هفت قرن به اقتصاد ايران امكان ميداد تا كه به مد» اسالمي 
قرن يازدهم هجري دراقتصاد حوزه   م تا اواسطقرن سو يعني از

موقعيت ممتازي داشته باشد ويكي از قطبهاي اصلي جذب وادغام  
بسط روابط اكمال متقابل ).  2(آيد كار و سرمايه درجهان به شمار 

هاي حوزه و ايجاد واحدهاي بزرگ صنعتي و بازرگاني دراقتصاد
اليتها به پيدايش فع وافزايش همبستگي هاي متقابل و بهم پيوستگي
از قرن چهارم تا . شهرهاي بزرگ صنعتي و بازرگاني مي انجاميد

ت كرد و قدر ، اقتصاد ايران چنان توسعه اي ميحملة مغول
جذب و تمركز وتكاثري مي جست كه هيچگاه نه پيش ازآنها و،نه 
پس از آن تا امروز، به آن درجه ازتوانمندي نرسيده بود و 

به طوريكه در . در نتيجه، شهرها بزرگ مي شدند. نرسيده است
 قرن هفتم به هنگام حملة مغول تنها در شمال شرقي ايران دوشهر

ز دوميليون تن جمعيت مي بيش از يك ميليون و دو شهر بيش ا
وسرمايه  صنعت ها و پيشه ها در آنها شكوفائي« كه )  3(داشتند 

  )  4(» . بازرگانان كالن  بود وتجارت بسط داشت
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  ماندن درتنگنای والیت مطلقه فقیه و یا دولت بدون  :تحلیل از ایران/گزارش◀
  ۴  صوالیت مطلقه فقیه؟        
  محافظه کاران جدید  -تسلیم یا جنگ؟ –گفتگوهای محرمانه -جدید؟ مجازاتهای◀
  ۶ ص : » مسئله ایران«و      
  ۸  ص! شدنش دورزدن تحریمها؟ و ربط گم ،« گم شده«امریکائی ،لوینسون◀
  اتصال شبکه تجارت اسلحه  با شبکه تجارت مواد ،مدارک جدید در باره ایران گیت◀
  ۱۰  ص: کند یمخدر برمالء م      
  ۱۰  ص :چرخد  پاشنه مقاومت شکستن و تسلیم می برهمان بودجه درب :اله وفاژ◀
 ۱۶  ص: است یم گوی سبقت ربودهژر ،در مسابقه در اعدام و اختناق مطبوعات ◀

  صدارت علي 
  بخشي از جامعه ايرانيانتحليل روانشناختي 

اي نيست كه در ادبيات سياسي  هاي اعصاب و روان، گريز تازه ورود اصطالحات پزشكي، بخصوص فرهنگ لغات متداول در رشته
گيري از پندهاي تاريخ، اخيرا  فراموشي يا حتي التزهايمر سياسي تاريخي را به علت مشاهدة مكرر عدم بهره. ن هستيمامروزه شاهد آ

گيري در مطلب را  كند و روند نتيجه تر مي ها، رساندن منظور را ساده شكي نيست كه اين گونه تمثيل. ايم ايم و خوانده زياد شنيده
زماني كه خواننده چنين موردي را در خانواده و آشنايان داشته باشد، رساندن منظور رساتر  بخصوص. رساند رساتر به انجام مي

مندانه و با  گردد و به اين ترتيب، همانگونه كه نگرش به آن عضو عزيز خانواده، به هيچ وجه نيايد نگرشي تحقيرآميز و قضاوت مي
ابي سرنوشت ناهنجاري كه گرفتار آن هستيم، به همين منوال خواهد ي خطاب و عتاب و سرزنش باشد، نگرش به جامعه هم براي ريشه

  . انجامد تر شدن بيماري مي شود، بلكه به مهلك ها، نه تنها منجر به درمان خودبخودي آنها نمي پوشي بر آسيب چشم. بود
ند هستند و يا در آينده گرفتار اميد دارم كه اين نوشته مختصر كمكي باشد به هموطناني كه در حال حاضر در زندانهاي رژيم درب

باشد كه اين عزيزان كه به علت احساس مسئوليت براي ساختن سرنوشت خود و فرزندان خود و . دژخيمان واليت فقيه خواهند شد
ير عملة تمام سعي بازجويان و زندانبانان و سا. اند، با موفقيت از اين آزمون بيرون بيايند وطن و هموطنان خود در تنگنا قرار گرفته

  قدرت در زندانهاي سياسي، افزايش هرچه بيشتر زور و خشونت و تخريب، و كشاندن زنداني به روانشناسي خودتخريبي است
 15 صفحهدر

 است، ودوستي صلح پيامبر مسيح، عيسي تولد با ھمراه که ميالدي، جديد٢٠١۴ سال
 ھموطنان بويژه عالم سراسر در پيمايند، مي براستي را او راه که انسانھا ھمه براي
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 چند پهلوئی توحید؟

 
آقای بنی صدر، تالش های شما برای سکوالر کردن اسالم    

با اکثريت (الزمه تغيير فرهنگ ايرانيان  بسيار ارزشمند و
از زورمداری به حقوقمداری است، با اين حال، تاکيد ) مسلمان

زياد شما بر انگيزه های مذهبی در مبارزات سياسی برای تشکيل 
  :ک و حقوقمدار،دولت الئي

ها می  باعث برخی سوء تفاهم ها و صد البته سوء استفاده-  
را  ۵۷برای روشن شدن منظورم، تجربه ناکام مانده انقالب  .شود

م در آن زمان دولت مورد نظر شما چه نمن نميدا: مثال ميزنم
بوده است، اما در هر حال، حقيقت اين است که آقای خمينی و 

می، از تاکيد شما بر انگيزه های دينی سران حزب جمهوری اسال
در مبارزات سياسی، برای منحرف کردن مسير انقالب و 
بازگردادن استبداد به کشور سوء استفاده کرده اند و اپوزيسيون 
زورمدار نيز از اين مسئله برای دروغ پراکنی بر ضد شما سوء 

  .است  استفاده کرده
به دليل جو  موجب ميشود که شهروندان غير مذهبی که -

سانسور شديد در ايران، از نظرات شما در مورد دولت آگاه 
نيستند، شما را طرفدار دولت اسالمی از نوع ديگری پنداشته و 
نسبت به شما بدبين باشند، از طرفی هم چون اسالم در ايران 
سکوالر نشده و يک ايدئولوژی خشن است، اقشار مذهبی هم 

  .نسبت به شما بدبين هستند
چند پهلو و دارای  یستفاده شما از واژگان و اصطالح هاا -
، باعث »ناموس«و » توحيد«، »انقالب اسالمی«هامی چون با

انرژی زيادی از و سوء تفاهم های بسياری شده است و وقت 
  .کنشگران خط استقالل و آزادی صرف رفع کردن آنها می گردد

هتر نيست درست است که نبايد واکنش زورپرستان شد، اما آيا ب
به عنوان يک کنشگر سياسی، بيان خود را شفاف تر نموده تا 
جمهور مردم راحت تر با گفتار شما ارتباط برقرار کنند و از 

  سوء استفاده زورمداران نيز جلوگيری گردد؟
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نقد نوشته پرسش کننده از راه یـافتن تناقضـها و رفـع ٭ 
  :نهاآ

  
کنـد کـه نادرسـت  پرسش کننده نخسـت یـک رشـته تصـدیقها می   

نهـا آبـه ایـن دلیـل کـه متناقضـند و دلیـل صـحت در خـود . هستند
  :نیست

. اسـالم روشـن نیسـت» سکوالر کـردن«مراد  پرسش کننده از  – ۱
مراد او این باشد که اختیار دین  هرکس دست خود او باشد  هرگاه

نخست این همان رهنمـود  ،و هرکس خود خویشتن را هدایت کند
کـه بـاز  - » هـای مـذهبی تأکیـد بـر انگیزه«بـا  ،قرآن است و سپس

با دین بمثابه بیان . شکار استآدر تناقض   ،- معلوم نیست چیستند 
  :چراکه . ار استشکآزادی نیز در تناقض آاستقالل و 

نوشته پرسش کننده بر این اساس قرارنگرفته است  کـه بنـای . ۱٫۱
ن سخن آاست که چون حق هست دین باید از  صدر بر این  کار بنی
او از توحید و دیگر اصلها  و  ،گوید چون دین می ،پندارد می. بگوید

ایــن مشــکل ذهنــی نــه تنهــا  . گویــد ســخن می» هــای دینــی انگیزه«
که مشکل اکثریت نزدیـک بـه اتفـاق دیـن بـاوران و دیـن مشکل او 
حتی کسانی نیز هست که نیم قرنی است با بیان استقالل و  ،ستیزان

زنـدگی بـا ایـن . کنـد صـدر پیشـنهاد می زادئی سروکار دارند که بنیآ
که خو کردن  اال این ،زادی استآاندیشه راهنما رشد در استقالل و 

سـان کـه  نآز مشـاهده ایـن اندیشـه معتـاد را ا ،عقل به قدرتمـداری
  .دارد باز می ،هست و روش کردنش

اگـر حقـوق . ها یـا حقـوق هسـتند و یـا حقـوق نیسـتند انگیزه. ۱/۲
ایـن حقـوق را  ،اگر حقـوق هسـتند. پس ضد حقوق هستند ،نیستند

امـا اگـر ضـد . »سکوالر کـردن دیـن«انسان دارد و سازگار است با 
هـم مـروج حقـوق ذاتـی انسـان  توانـد صدر نمی بنی ،حقوق هستند

باشد و بر این باشد که اختیار دین هـرکس بایـد در دسـت خـود او 
کنـــد و هـــم بـــه  باشـــد و هـــرکس خـــود خویشـــتن را هـــدایت می

ن حقـوق و ایـن اختیـار آقائـل باشـد کـه ضـد » های دینی انگیزه«
  . هستند

و . است که حکـم صـادره باطـل اسـت رفع این دو تناقض به این     
 ،ختیار دین خویش و صاحب اختیـار رهبـری خـود شـدنصاحب ا

نیازمند شـناخت اصـول راهنمـا و اندیشـه راهنمـائی دربـر گیرنـده 
حقوق انسان و حقوق هرجامعه انسانی و حقـوق همـه جانـداران و 

توانـد از  هیچ عقل قدرتمـداری نمی ،بدون کمترین ترید. طبیعتند
نــد زیــرا عقــل ســوء اســتفاده ک ،ایــن اصــول و ایــن اندیشــه راهنمــا

  .قدرتمدار به بکار بردنشان توانا نیست
نوشته پرسش کننده باز مبهم اسـت وقتـی بـه دولـت الئیـک و . ۱/۳

یعنی معارضه کننـده بـا » الئیک«چرا که اگر . پردازد حقوقمدار می
شـود و  دولت به ضرورت استبدادی با مرام ضدیت با دین می ،دین
یـم پهلـوی و ژفاجعـه ر. کند می ایران را گرفتار فاجعه ،بار دیگر یک

بایـد از  ایـران می. یـم الئیـکژفاجعـه ر ،یم خمینی و از نوژفاجعه ر
 ،برای بیرون رفتنش از این دُورِ مرگ و ویرانـی. این دُور بیرون رود

باید از هر دین و مرامی خالی و تنها از حقـوق شـهروندی  دولت می
اجتمـاعی و مجموعه حقوق انسان و حقوق سیاسـی و اقتصـادی و (

. پـر باشـد ،و حقـوق ملـی و حقـوق جانـداران و طبیعـت) فرهنگی
  . است سخن روشن و شفاف این

 ،انگارنـد نها که الئیسیته را ضـدیت بـا دیـن میآ! بهوش باید بود      
خواهند الئیسیته را پوشش نیت خویش  می. ضد الئیسیته نیز هستند

و از مـرام خـود  است کـه دولـت را از دیـن خـالی نیتشان این. کنند
. سخنشان درباره دولت الئیک بغایت مبهم است ،رو از این. پرکنند

مبهم است زیرا هدفشان جانشین کردن دین با بیـان قـدرتی دیگـر 
ها وقتی خویشتن را ناگزیر از پاسـخ  گونه الئیک که این چنان. است

امـا . مـرام نیسـت گویند دولت الئیک دولـت بی می ،بینند گفتن می
رام؟ در غـرب لیبرالسـم سـلطه گـر مـرام دولـت اسـت و در کدام مـ
مرام لیبرالیسم سلطه پـذیر مـرام دولـت اسـتبدادی  ،های ما جامعه

  .زیر سلطه گشت
شفاف است و اگـر  ،دولت خالی از مرام و پر از حقوق ،در عوض     

خاطر است که  بدین ،کند زادی پیشنهادش میآتنها بیان استقالل و 
زیـرا دولتـی از ایـن . را پیشـنهاد کنـد نآتواند  میهیچ بیان قدرتی ن

گیرد و حل تناقض درگرو خـالی  ن بیان در تناقض قرار میآبا  ،نوع
ــاره الئیســیته.  شــود ن مــرام میآشــدن دولــت از  دو تحقیــق  ،در ب

در بـاره . ام ام که در کتاب ارکان دموکراسی نیز گنجانده انتشارداده
ام و در شفاف گردانی  انتشاردادهچندین مقاله  ،رابطه دین و دولت

ام که سیاست بمعنای روش رسیدن به قـدرت و یـا  نجا پیش رفتهآتا 
زادی ناسـازگار و آحفظ قدرت را نیز با دین بمثابه بیان اسـتقالل و 

ــته ــز ضــرور دانس ــین سیاســتی را نی ــن از چن ــویم . ام جــدائی دی دع
داده کس دیگـر چنـین شـفاف گردانـی را انجـام نـ است که هیچ این

  .است 
قـای خمینـی و سـران حـزب جمهـوری آدعوی سوء اسـتفاده   – ۲

هـای  تناقض ،»های دینی انگیزه«صدر بر  اسالمی از تأکیدهای بنی
  :شکار در برداردآبس 
اسالم بمثابه بیـان اسـتقالل و  ،اندیشه راهنمای انقالب ایران. ۲/۱
صدر بر  پس تأکید بنی. زادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی بودآ

زادی و رشــد بــر میــزان عــدالت اجتمــاعی و حقــوق و آاســتقالل و 
قای خمینـی و سـران آآیا . کرامت انسان و والیت جمهور مردم بود

حــزب جمهــوری اســالمی از ایــن اصــول و حقــوق ســوء اســتفاده 
 ،سوء استفاده ممکن بود؟ پرسش کننده تنهـا نیسـت  اند؟ این کرده

خــود زحمــت شــناختن واقعیــت را  نهــا کــه بــهآبســیارتر از بســیارند 
دهند و مبنـای  دروغ را به ذهن راه می ،دهند سان که هست نمی نآ

اگر با این اصول و حقوق ممکن بود اسـتبداد . کنند صدور حکم می
پـس هـم سـخن گفـتن از  ،برقرارکرد و دم از والیت مطلقه فقیه زد

 نهـا کـاری بیهـودهآاین حقـوق و فراخوانـدن انسـانها بـه عمـل بـه 
اما این ادعا دروغی .  گردد معنی می شود و هم مبارزه سیاسی بی می

  :آشکار است زیرا
 :قای خمینی به این اصول و حقوق پشت کرد و با صراحت گفتآ •

نها نیسـتم و آام متعهد به  در فرانسه از راه مصلحت حرفهائی را زده
دم او بـا والیـت جمهـور مـر. گویم نها را میآخالف  ،اگر الزم ببینم

  .ن ساختآبا انکار . دولت والیت مطلقه فقیه را نساخت
اصول راهنما و حقـوقی  ،در نخستین انتخابات ریاست جمهوری •

درصد  ۷۶ ،دانست نها میآصدر کار مردم و دولت را عمل به  که بنی
قای خمینی نیز پیغـام داده آ –راء و نامزد حزب جمهوری اسالمی آ

رود نخست وزیر بشود که اختیارش صدر بسود حبیبی کنار ب بود بنی
تازه اداره . وردندآراء را بدست آدرصد  ۴حدود   - ! هم بیشتر است

شود و یـا  گفتند یا انتخابات انجام نمی انتخابات باکسانی بود که می
  . شود صدر رئیس جمهوری نمی بنی
حکــم پرســش کننــده بــا واقعیــت بــس شــفاف دیگــری نیــز در . ۲٫۲

اصــولی حــق و حقیقــت و واقعیــت  :ســتا ن اینآتنــاقض اســت و 
خالی از تناقض باشـند و  ،باشند های حق را داشته هستند که ویژگی

هیچ بیان قدرتی نتواند اظهارشان کند و تنها اصول راهنمای بیـان 
زادی باشند و این بیان حقوق و کرامـت انسـان را دربـر آاستقالل و 

انسانیت . ق هستندنیازمند این اصول و حقو ،ایرانیان امروز.  بگیرد
ن آاز  ،اگر اکثریـت بـزرگ. امروز نیازمند این اصول و حقوق است

چاره رها کردن این اصول و پیوستن به قدرت بـاوران  ،گاه نیستآ
ایسـتادن بـر ایـن اصـول و ایـن حقـوق و الگـوی زنـدگی در  ،نیست

  .زادی گشتن استآزادی و رشد در استقالل و آاستقالل و 
چراکــه . نقــالب نیــز حکمــی متنــاقض اســتانحــراف مســیر ا. ۲/۳

کودتـا برضـد . گویند بازسازی استبداد را انحراف مسیر انقالب نمی
. تــوان منحــرف کــرد مســیر یــک انقــالب را نمی. گوینــد انقــالب می

های  جهـت دادن بـه قهـر انباشـته در سـینه ،انقالب یک کـار اسـت
یـروی تواند بـه ن این خشونت است که می. انسانها کاری دیگر است

توانـد در مـرگ و ویرانگـری بکـار  محرکه رشد بدل گردد و نیـز می
 ،هرگاه این خشونت بخواهد در رشد کاربرد پیدا کنـد. گرفته شود

باید به نیرو بازگردانده شود و با بکار بردن قواعـد خشـونت  زور می
) زادی هــر انســانآاســتقالل و ( = انگیختگی  میــزان خــود ،زدائــی

رسـاند تـا کـه همگـان بـه کـار متحـول کـردن  جامعه را به حـداکثر
 ،جامعه خـود بـه جامعـه بـاز و برخـوردار از جمهـوری شـهروندان

ــد ــراکم در مــرگ و ویرانگــری. برخیزن را  ،بکــاربردن خشــونت مت
غیـر  ،زادی و رشد بر میزان عدالتآبه مثابه بیان استقالل و  ،اسالم

ار گذاشـته اسالمی کن ،که نخست این اسالم ،شد این. کرد ممکن می
بـه جـای ایـن . شد که پیروزی گل بر گلولـه را ممکـن سـاخته بـود

ماجرای ستیز اسـالم فیضـیه بـا اسـالم  ،دعوی نادرست و پرتناقض
  .وردآ ،صدر را  باید به یاد نسل امروز بنی
قـای خمینـی و رهبـران حـزب آ ،اما در جهت دادن به خشـونت     

به استثنای  ،ای سیاسیه تمامی گروه ،جمهوری اسالمی تنها نبودند
در ایـن   ،زادی بودآجانبداران اندیشه راهنمائی که بیان استقالل و 

اسـت کـه از  اینک بـر پرسـش کننده. جنایت سیاسی شرکت داشتند
شنود و دروغـی  این واقعیت بس عیان را نمی ،ازچه رو :خود بپرسد

» هــای دینــی در مبــارزه سیاســی تأکیــد بــر انگیزه«شــنود کــه  را می
کند؟ بر او و دیگران است  ت؟ چرا راست با دروغ را جانشین میاس

از سـوئی و دسـت زدن بـه » نهادهـای انقـالب«که بداننـد تشـکیل 
از ســـوی دیگـــر  و ایـــن دو عمـــل از ســـوئی و » قیامهـــای مســـلح«

از ...  گروگانگیری و محاصره اقتصادی و تجاوز عـراق بـه ایـران و
بازسـازی اسـتبداد . گوینـد سوی دیگر  را انحراف مسیر انقالب نمی

ن مـرام قـدرت را در سـر آنهـا کـه ایـن یـا آگویند که همه  وابسته می
  . ن شدندآن شرکت کردند و خود نیز قربانی آدر  ،داشتند

تـوان  است کـه بدانـد مسـیر یـک انقـالب را نمی بر پرسش کننده      
انقالب تا رسیدن . دهد انقالب به مسیر خود ادامه می. منحرف کرد

 ،نآدهد اگـر  شـرکت کننـدگان در به مسیر خود ادامه می ،به هدف
بدیهی است وقتی خشونت انباشـته در مـرگ و . تجربه را رها نکنند

خواهد  ای از پوالد می رها نکردن تجربه اراده ،افتد ویرانی بکار می
نخسـت  ،دهنـد و این اراده را پهلوانانی دارند که تجربه را ادامه می

  .هدفی شدن که انقالب دارد از رهگذر الگوی
 ،ایــن حکــم کــه چــون سانســور شــدید در ایــران برقــرار اســت  -  ۳

   ،گاه نیستندآصدر  شهروندان غیر مذهبی از نظرهای بنی
ن شـــهروندان برداشـــتن اســـت و بـــا آمســـئولیت را از دوش .  ۳/۱

حل تنـاقض بـه . مسئولیتمندی انسانهای حقوقمند در تناقض است
خود را مسئول بداننـد  ،ا و هم قشرهای مذهبینهآاست که هم  این

از . عمـل کننـد ،گـاه شـدنآاز جمله حق  ،و به حقوق ذاتی خویش
نهایی که مـردم خـود آ ،شود ن میآسانسورها که یک جامعه قربانی 

 ،ن سانسورهاآاز جمله . بسیار بیشتر و کارسازتر هستند ،برند بکار می
وقتـی  :اسـت برده یکی همین توجیه اسـت کـه پرسـش کننـده بکـار

سانسـور   ،کشـد توجیهی بر حقوق و مسئولیت انسان پرده غفلـت می

 ،ایـران امـروز. ترین نوع سانسـورها اسـت است و از نوع خطرناک
بـرد کـه مـردم  بیشتر از هر سانسور دیگر از این نوع سانسور رنـج می

  . سازند می ،برای توجیه زیست در استبداد ،ن راآکشور خود 
و یـا » شـهروندان غیـر مـذهبی«واز شـدن بـا آ حل هـم هیا راآ. ۳/۲
 ،حــل زیــرا هریــک از ایــن دو راه. اســت؟ نــه» قشــرهای مــذهبی«

حل در کنار گذاشتن اندیشه راهنما  یا راهآ. زیستن در استبداد است
یـا آ. حیاتمندی نیـاز بـه اندیشـه راهنمـا دارد. است؟ نا ممکن است

زیـرا الئیسـیته اندیشـه  .راهنمای الئیـک اسـت؟ نـه اندیشـه ،حل راه
ــدارد. راهنمــا نیســت یکــی کــاربرد در اندیشــه  :دو کــاربرد بیشــتر ن

زادی است برای خالی کـردن دولـت آراهنمائی که بیان استقالل و 
از دین و مرام و پرکردنش از حقوق و روابینی پیروی از این دیـن یـا 

برخوردار کردن دولت از بیان قدرت و چمـاق   ،ن مرام  و دیگریآ
ن آکردن الئیسیته برای قرق کردن عرصه از هر دین و مرام مزاحم 

زادی و آرها کردن اسالم بمثابه بیان اسـتقالل و  ،یا راه حلآ.  بیان
گرویدن به بیان قدرتی با صفت دینی و یا غیر دینی است؟ به کـدام 
بیان قدرت باید گروید؟ الگوی موفق کـدام اسـت؟ در ایـران و در 

تـوان پـذیرفت کـدام  بست نیست و می تی که در بنن بیان قدرآدنیا 
یا درب عقل را بر روی حقیقت و واقعیت بستن به این عذر آاست؟ 
سـتم بـزرگ  ،اسـت گری کرده  ی خشونتژیم دین را ایدئولوژکه ر

بایـد دیـن را  به خود نیست؟ آیا درست به همین دلیل نیست کـه می
ای خشونت زدائی باز زادی و پیشنهاد روشهآبمثابه بیان استقالل و 

  ؟ جست
ترین  خدشـه بی ،بـرم روشی که با نوشـته پرسـش کننـده بکـار می      

پس بـر او و . کند زیرا دروغ را با رفع تناقض راست می. روشها است
هــر ایرانــی و هــر انســانی اســت کــه ایــن روش را بیــاموزد و در نقــد 

حقـوق بینـد اسـالم سـتیزی گریـز از  می ،هرگاه چنین کند. بکاربرد
زیرا ستیز جـز بکـاربردن . خویش و بدترین نوع سانسورگری است

ــد شــکار نمیآحقیقــت را  ،زور نیســت و بکــاربردن زور ن را در آ ،کن
 ،از راه نقـد ،اسالم بـد :کار وجود دارد راه. برد تاریکی بیشتر فرو می

با بکاربردن همین روش که من در ایـن  ،یعنی یافتن و رفع تناقضها
از جمله اسالم بیگانه شـده در بیـان قـدرت  ،ای دیگرکار و درکاره

  .   گردد زادی میآبیان استقالل و  ،ام بکاربرده
  
  :نقد مقدمه پرسش و پاسخ به پرسش ٭
  
هــای چنــد پهلــو و دارای  ها و کلمــه  از اصــطالح«اســتفاده مــن     

  :»ایهام
یـا کلمـه توحیـد چنـد پهلـو اسـت و آ. کنم از توحید شروع مـی – ۱

توانند چنـد پهلـو  ها می کلمه ،زادیآیا در زبان آایهام است؟ دارای 
ها و  این در زبـان قـدرت اسـت کـه کلمـه.  باشند و دارای ایهام؟ نه

. کننـد پیـدا می) زور(= ای از قـدرت  مایـه بن ،ها ها و جمله اصطالح
نهــا را زور آمایــه  تــوان بن هائی هســتند کــه  نمی کلمــه ،این بــاوجود
ن معنی را در آن و آگاه داشتن کلمه و تغییر معنای مگر به ن. گرداند
از  ،حـق ،زادیآ ،اسـتقالل ،عـدل ،امامت ،توحید. ها نشاندن ذهن

نظر است که افالطون بانی این  براین ،پوپر. ها هستند این نوع کلمه
  . است تقلب بزرگ بوده

کلمـه . ها نه چند پهلو و نه دارای ایهام هستند کلمه ،قرار بدین – ۲
ایــن ذهــن اســت کــه گرفتــار ایهــام  ،توانــد دارای ایهــام باشــد نمی
تقصـیر ذهـن اسـت کـه بـه پـای کلمـه نوشـته  ،در حقیقت. شود می
ایهـام  ،شـوند ها می هائی که گرفتـار دشـمنی بـا کلمـه ذهن. شود می

تقصـیر  های بی بـه کلمـه ،نهـا اسـتآکه تقصیر خود  ، ذهن خود را
که  غافل از این. ها توجیه کنندنآدهند تا دشمنی خود را با  نسبت می

صدر جز  و نیم قرن کار مداوم بنی. کنند کاری جز سانسور خود نمی
ها از ابهام و ایهام نبوده است و او همچنـان بـراین  رهاکردن ذهن

  .کار است
اسـت  این ،مایه ابهام و ایهامی که پرسش کننـده درآن اسـت بن – ۳

بکـار  ،خاطر د و بدینکند کلمه توحید صفت دینی دار که گمان می
غافـل . شود های دیگر چند پهلو کردن سخن می در عرصه ،بردنش
انسـانها در طـول زمـان . سـازد ها را هـیچ دینـی نمی که کلمـه از این
اما این انسـانها تغییـر . هائی سازند برای رساندن معنا و بسا معنی می
عـانی م ،کنند و با تغییر طـرز فکـر طرزفکرهاشان تغییر می. کنند می

چنــد پهلــوئی صــفت  ،ســان بدین. دهنــد کلمــه هــا را نیــز تغییــر می
  . ها است ها و ناشی از گوناگونی ذهنیت ذهن

های  حقـوق نیـز سـاخته. ها نیسـتند های دین اصلها نیز ساخته – ۴
هـا  دین ،چون هستند. هستند ،در هستی ،در زندگی. ها نیستند دین

گوینـد  نهـا سـخن میآز هـا ا گویند و نـه چـون دین نها سخن میآاز 
زادی خــویش را آامــا ایــن واقعیــت را تــا عقــل اســتقالل و . هســتند
اسـت کـه  بینـد این وارونـه می. بینـد سان که هسـت نمی نآ ،بازنیابد

چند پهلو بینی ناشی از طرز فکـر و ابهـام و ایهـامی کـه ذهـن بـدان 
  .دهد گرفتار است را به کلمه نسبت می

یرانیـان نخسـتین کسـان بودنـد کـه پـی ا ،به وجود موازنه عدمی    
ای را تشـکیل  ای که ارکان هر موجود زنـده گانه اصول پنج. اند برده
   ،هرکس در خود بنگرد. در زندگی است که هستند ،دهند می

  
  3 صفحهدر

  
  

چند پهلوئی توحید؟
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و این اجـزاء بایکـدیگر ) توحید(ای از اجزاء است  بیند مجموعه می
ای از ساختها  تها و سامانهساخ(شوند  اند و همساز فعال می در رابطه

  و رهبری دارد که وقتی زندگی را عمل به ) و برخوردار از اطالعات
  

ـــد حقـــوق و بکـــاربردن همآهنـــگ اســـتعدادها و فضـــلها می  ،کن
زادی اســـت آاســـت و هـــدفش رشـــد در اســـتقالل و  خودانگیخته

و فعالیتهای موجود زنده جهت و مسیر دارد و وقتی عمـل ) امامت(
و ) خـط عـدالت(شـود  ایـن مسـیر خـط مسـتقیم می ،به حق هستند

هرگاه کسـی بخواهـد در ). معاد= هدفداری (زندگی هدفمند است 
ـــاربرد ـــی بک ـــناخت روش علم ـــان  ،ش ـــه انس ـــتن را بمثاب و خویش

. اصل را شناسائی کند ۵باید این  ناگزیر می ،خودانگیخته بازشناسد
 ،بایستهکار. مندی خویش است انکار هستی ،انکار کردن این اصول

بــدون دادن معــانی کــه . مایــه زور اســت ها از بن رهــا کــردن کلمــه
نهـا معـانی بخشـید آممکن نبود و نیست بـه  ،ای از زور دارند مایه بن

اگـر او . اسـت  که دین بمثابه بیان قـدرت بـه ایـن اصـول بخشـیده
  .شود تر نیز می شناسائی او دقیق ،های حق را نیز بشناسد ویژگی

سش کننده و هرکس دیگری است کـه در ایـن اصـول اینک بر پر     
بازشـان گویـد و  ،یابـد هرگاه تناقض یا تناقضـهایی می. اندیشه کند
و . یـدآ است شناخته  تا اگر واقعیت و حقیقت جز این ،رفعشان کند

ــتآاگــر تناقضــی در ــا نیاف پــس راســت و ســخن حــق اســت و  ،نه
  . نها دور از شأن انسان استآنپذیرفتن و بکار نبردن 

بــدیهی اســت دینــی کــه ایــن اصــول را اصــول راهنمــای خــود  – ۵
دارد و معـانی  ها را نگـاه مـی کلمه ،هرگاه بیان قدرت باشد ،کند می
حـل انکـار  راه ،اگر دینـی چنـین کـرده باشـد.  دهد نها را تغییر میآ

تناقض زدائـی از معـانی  ،یعنی این اصول نیست ،واقعیت و حقیقت
انکـار اصـولی کـه ارکـان . اسـت ن داده آ است که دین قدرتمدار به

ورد و این خالء را قدرت آ خالء پدید می ،دهند زندگی را تشکیل می
بنگریم انکارکنندگان زوربـاور و بکاربرنـده زور . کند پر می) زور (= 
  :اند یاخیر؟ شده
بـا قبـول ثنویـت انجـام گرفتـه  ،انکار توحیـد ،در طول تاریخ. ۵/۱

  :شتر نجسته استاست و ثنویت سه نوع بی
یک محور فعال و یک محور فعل  :ثنویت تک محوری ،نوع اول •

  .این ثنویت به رواج ترین نوع ثنویت است. پذیر
در روابط قوا و نسبت  ،هردو محور :ثنویت دومحوری ،نوع دوم •

 ،اما بنابراین که در روابـط قـوا.  به یکدیگر فعال و فعل پذیر هستند
جویـد بـه  این نوع ثنویـت اسـتحاله می ،امدانج کار به نابرابری می
  .ثنویت تک محوری

فعـال  ،به نوبت ،دو ضد ،ثنویت دیالکتیکی که بنابرآن ،نوع سوم •
ــذیر می نخســت  ،داری کــه در نظــام ســرمایه چنان. شــوند و فعــل پ

 ،ورد امـا بتـدریجآ وازی فعال است و طبقـه کـارگر را پدیـد مـیژبور
  . شوند پذیر می ازی فعلوژپرولتاریا بزرگ و فعال و بور

چراکـه تـا . نیازمنـد توحیـد هسـتند ،که هر سـه ثنویـت طرفه این   
محــور فعــال و غیــر فعــال وجــود پیــدا  ،ای پدیــد نیایــد مجموعــه

شـود و بـا توحیـد نیـز بـه پایـان  غـاز میآسومی با توحیـد . کنند نمی
انگلس . طبقه انتهائی طبقه ابتدائی و جامعه بی جامعه بی :رسد می
ای کاش در زنـدگی . اند مان برده بود توحید را عربها کشف کردهگ

سـان کـه هسـتند  کرد و ارکان زندگی خـویش را همان خود تأمل می
  .یافت می
کـه  غافـل از این. اصل بر روابط قوا اسـت ،در هر سه نوع ثنویت     

هـای  و نیـز غافـل از تناقض. مـدنی نبـودآزنـدگی پدید ،براین اصـل
خویش و ایـن واقعیـت کـه اگـر تناقضـهای قـول  موجود در ادعای

شـناختند و  گانـه را بـاز می اصـول پنج ،کردند خویش را شناسائی می
ها عمـل بـه  یافتنـد و زنـدگی زادی را بـاز میآبیان استقالل و  ،بدان

تناقضـهای هریـک  ،موزیآبرسم امتحان و روش . شدند حقوق می
  :کنم یابم و رفع می از این سه ثنویت را می

هر سه ثنویت ساخته ذهن برای توضیح رابطه قوا هسـتند و در  - ۱
هیچ موجودی بر وجـود ایـن ثنویتهـا گـواهی . هستی وجود ندارند

هـا یـک جـزء  واقعـی دارنـد کـه هـر  ثنویت ،در حقیقت. نمی دهد
دو  ،ن توحید است و یـک جـزءآن دارد و آای وجودش را از  پدیده
ایـن . د ذهنی بـیش نـدارداست و وجو ن را ساختهآکه ذهن  ،محور

بکـار توضـیح رابطـه قـوا  ،یدآ جزء بکار توضیح پدیده حیاتمند نمی
. کنـد این توضیح نیز واقعیت را گـزارش نمی. یدآ ها می میان پدیده

هرگـاه بخـواهیم تنـاقض را . کنـد دلخواه توضیح کننده را بیان می
حـذف  ،بایـد سـاخته ذهـن را کـه دروغ اسـت می ،ناچار ،رفع کنیم

  و. نیمک
اگـر اصـل بـر  ،در حقیقـت. ها بـا حیـات تنـاقض دارنـد ثنویت – ۲

چراکه . ای نیز نبود زندگی نبود و هیچ موجود زنده ،روابط قوا بود
پس دو طـرف . کند ای که تخریب و حذف می رابطه قوا یعنی رابطه

ــب می ــب می تخری ــوند و تخری ــد ش ــد . کنن ــات پدی ــب حی از تخری
بـه  ،بـاز رفـع تنـاقض ثنویـت بـا حیـات .یدآ مرگ پدید می ،یدآ نمی

  و . حذف ثنویت است
 ،ها بایکـدیگر فریـدهآدر زندگی هـر موجـود و در رابطـه انـواع  – ۳

 ،چنانکه اگر کسی به سـرطان مبتلـی شـود. یندآ روابط قوا پدید می
شوند و   سرطان محور فعال و اندام او محور فعل پذیر می ،در تن او

هم تصدیق ربط مستقیم  ،این رابطه. گردد مرگ سرانجام بیمار می
ثنویت با مرگ و ربط مستقیم توحید با زندگی و هم تصدیق طبیعی 

رفـع  ،قرار بـدین. کنـد بودن سالمت و عارضـه بـودن بیمـاری را می

  . سرطان است ،نآعارضه به حذف ثنویت و بانی 
بنــابراین کــه هــر انســان اســتعداد انــس و  ،در رابطــه دوکــس نیــز     

ــتی د ــه اســت ،ارددوس ــمنی عارض ــی و دش ــتی طبیع ــتی . دوس دوس
دمی بـدان آهرگاه . ترجمان توحید و دشمنی ترجمان ثنویت است

حد بیمار فکری و روانی نباشد که تضـاد را اصـل و توحیـد را فـرع 
بـر  ،در رفـع دشـمنی خواهـد کوشـید و اگـر بیمـار بمانـد ،بیانگارد

مرگبار قانع خواهد دشمنی خواهد افزود و خود را  یا با این توجیه 
است و یا خود را به این فریـب خواهـد » تضاد عامل رشد«کرد که 

کوری ناشـی از دشـمنی سـبب . سپرد که دشمن من شر مطلق است
شــود کــه تنــاقض در پنــدار و گفتــار و کــردار خــویش را نبینــد و  می

 ،باحصارهای بلند از دشمنی ،در زندان تنهائی ،خویشتن را به مرگ
  .های روانی و جسمی ورده انواع شکنجهآمرگی فر. کند محکوم 

های فلسـفی قـدرت محـور و  ثنویتها اصـول راهنمـای دسـتگاه – ۴
موازنه عدمی  ،عقلهای قدرت محور. های قدرت هستند انواع بیان

رو است که وقتی دین  از این. توانند حتی تصور کنند و توحید را نمی
دهنـد  لمـه معنـائی را میبـه ک ،شود در بیان قدرت از خود بیگانه می

جبر جانشین  ،بنابراین معنی. ثنویت تک محوری :است نآکه ضد 
مطلـق و ) زور(= خداونـد قـدرت . شود زادی انسان میآاستقالل و 

 - حال اگر توجه کنیم کـه الـف . گردند انسان ناتوانی فعل پذیر می
یـد و متعـین اسـت و زور مطلـق ضـعف آ زور از رابطه قوا پدیـد مـی

از حق جـز  - تواند زور مطلق باشد و ب است و خداوند نمیمطلق 
خداونـد  :ایم تناقض را یافته و قابل رفع کـرده ،شود حق صادر نمی

حقوقمنـد و ،بنابراین ،فریـده حـقآ ،شود و انسان توانائی مطلق می
موازنه عدمی بیانگر رابطه  انسان مستقل و . گردد می ،توانائی نسبی

زادی و توانـائی مطلـق آخداونـد اسـتقالل و زاد و توانائی نسبی با آ
  شود و می
حاصـل متعـین انگـاری هسـتی  ،قائل شدن به ثنویت در هستی – ۵

داشـت هسـتی  اما درباال دیدیم هرگاه ثنویت وجود عینی می. است
شود  هستی در ماده ناچیز نمی ،و چون ثنویت نیست. مادی نیز نبود

نخســتین دو . اســت رهــا از جبــر ،و مــاده بــه یمــن وجــود نــامتعین
نهایـت و  یکی بازکردن افق دانـش تـا بی ،حاصل این تناقض زدائی

هــای قــدرت و یــافتن بیــان اســتقالل و  رهــا شــدن از بیان ،دیگــری
  .است نآزادی و راهنمای پندار و گفتار و کردار کردن آ
چراکه . ای متناقض است ثنویت بمثابه ساخته ذهن نیز ساخته – ۶

نکـه آحـال . پـس توحیـد نبایـد باشـد ،باشـدمند  اگر ثنویت هسـتی
دو محـور   ،نآدر  ،ای باشد تا ذهن بتوانـد باید مجموعه نخست می
توحید پیش از ثنویت وجود دارد و هستی بخش  ،پس. را تصور کند

 ،عارضه اسـت و هرگـاه درمـان نشـود ،یدآو اگر ثنویت پدید . است
ائی کـه سـازندگان اصـلهای راهنمـ ،بـه سـخن دیگـر. وردآ مرگ می
انـد کـه توحیـد را تصـدیق و سـاخته  غافـل بوده ،ها هسـتند ثنویت

  . کنند است تکذیب می نآذهن خود را که ضد 
تر نیسـت و هرگـاه  از توحیـد شـفاف ،زادیآدر زبـان  ،بدین قرار     

نیاز به زبان و هم بیان  ،بگردانی» چند پهلو«ن را مبهم و آبخواهی 
تناقض و بسا تناقضها  ،دهی بدان میکنی و معنائی که  قدرت پیدا می

  .گویند دارد که دروغ بودن تعریف را به فریاد باز می
امـر  این :ماند پرسش من از پرسش کننده و همه دیگر ایرانیان می     

ضـد کامـل  ،که اصل راهنمـای والیـت فقیـه ثنویـت تـک محـوری
چـرا شـما را بـه  ،یـمژمخالفـت بـا ایـن ر. عیان اسـت ،توحید است

که اصل راهنمای اکثریت بزرگـی  ،فت با ثنویت تک محوریمخال
که اگر جز این بـود والیـت مطلقـه فقیـه اسـتقرار  –از انسانها است 

انگیزد و شما را بـه جـان  و دونوع ثنویت دیگر بر نمی –جست  نمی
یابید و نه استقالل و نه  نه وجود می ،نآبدون  ،اندازد که توحید می

چه رسـد  ،شوند حتی قابل تصور می ،سانزادی و نه حقوق دیگر انآ
غـرض تعریـف  ؟ از چه رو است که اهـل دانـش بیبه تعریف شفاف

و » چند پهلو«دانند و شما  حل می صدر از توحید را روشن و راه بنی
قای دلخواسته مقدمه اقتصاد توحیـدی را آ ،دارای ایهام؟ به تازگی

قـای آاز  ،ی زیـرارزیـاب. اسـت به انگلیسـی برگردانـده و انتشـار داده
ـــد هـــوویلر   ـــائی  ،David Huwilerداوی ـــگاه امریک ـــیس دانش رئ

 ۲در  ،او. است  خود را بازنشسته کرده ،بلغارستان است که به تازگی
   :قای دلخواسته نوشته استآبه   ،۲۰۱۳دسامبر 

تبریک به خاطر انتشار مقدمه اقتصاد توحیدی نوشته ابوالحسن «•
  :بنی صدر

در ورای بکـاربردنش در . جالـب توجـه اسـت مفهوم توحید بـس   
. نظریه سیاسی و اقتصادی، راه و روشی اسـت بـرای درک واقعیـت

است  تجدد وجدان را چند پاره کرده است و توحید بسا راه و روشی
برای شعور بر پیوند و همبستگی متقابل اعضـائی کـه یـک کلیـت را 

  .تشکیل می دهند
شناسـیش، توحیـد یـک مفهـوم  بدین قرار، مستقل از زمینـه خـدا   

اسـت،  صـدر یافته من از بسطی که توحید در زبان بنی. عمومی است
ــوردم ــان خ ــل . تک ــی از آن غاف ــزرگ خداشناس ــنتهای ب ــر س دیگ

را »  The Experience of God« بــــه تــــازگی، . انــــد بوده
، Hart David Bentleyدرآن، داویــد بنتلــی هــارت . خوانــدم می

که اکثـر مـذاهب جهـان از  هائیاندریافتخدا شناس و فیلسوف، در 
در بحــث از یکتــا پرســتی، او . کــاود خـدا دارنــد، مفهــوم خــدا را می

صـدر از توحیـد  تواند تصدیق تعریف بنی گوید که می ای را می نکته
بکاربردن کلمه  - » خدا«از ) صحیح(سخن گفتن شسته رفته : باشد

ذهب سـیک و و اسـالم و مـ در معنائی که در ادیان،یهود و مسـیحی

 –دارد ... ای از پاگانیسم باستان و  هندوئیسم و بهائی، بخش عمده
پایـان از هرآنچـه ابـدی، دانـای و  سخن گفتن از یک سرچشـمه بی
نیاز از علت، زاده نشده و وجـود  توانائی مطلق و حضور مطلق، بی

خاطر نسـبت بـه همـه چیـز  که بـدین ،کامل دارای همه این صفات
شود،  سان درک می خدائی که این. درونی، است مطلقا بالواسطه و

او یک . در بیرون جهان و در برابر آن نیست، خود جهان نیز نیست
کـه هماننـد یـک درخـت و یـک کفـش دوز و یـا خـدائی » موجود«

مطلقـا شـئی . مجموعه اشـیاء نیسـتای در  موجودی باشد و یا شئی
ر از او زیـد، زنـدگی خـود را بطـور مسـتم بعکس، هرآنچه می. نیست

همـه . ها اسـت او خالق ازلی و ابدی همـه آفریـده. کند دریافت می
زنـدگی و ) هرگاه بخواهیم زبان متـون مسـیحی را بکـار بـریم(چیز 

ورای «در یــک معنــی، او در. حرکــت و بــودن خــویش را از او دارد
را هرآنچه مطلق نیست، هرآنچه پایـان » بودن«اگر . است» بودن

  .  پذیر است، بدانیم
بـدین صـفت، او منشـاء . اسـت» خود هسـتی«به سخن دیگر، او     

هـا  مطلقی است کـه همـه ممکن. پایان ناپذیر تمامی واقعیتها است
ــتند ــه او هس ــته ب ــواره وابس ــه . هم ــه هم ــیطی اســت ک واحــد و بس

  .های گوناگون و مرکب و پایان پذیر از او هستند آفریده
 را نتخـابن اآیـن و مـا ابنابر رویه، : بازگردیم به نظریه اقتصادی   
سرمایه داری یا سوسیالیسم، آزادی یا امنیت، پیشـرفت یـا : کنیم می

ایم توحیــد و پیوســتگی  آنچــه مــا گــم کــرده. حفــظ محــیط زیســت
درک این معنی است که رشـد منـابع اقتصـادی  وچیزها به یکدیگر 

جــدا از رشــد انســان، رشــد جامعــه، رشــد طبیعــت و منــابع معنــوی 
صدر فرصت اثبات کارآئی الگـوی  برضد بنی ۱۹۸۱کودتای . نیست

  .»بدیل را از میان برد
فیلسوف ایتالیائی همانند این  ،شوم که ماکسیمو کچاری ور میآیاد   

  :است وردهآارزیابی را به عمل 
 آگاهانه اميدوارم صدر، بنى آقاى براى ايتاليائيها ما زدنهاى كف«   

 صـحبتهاى در كـه باشـد داشـته وجـود آگـاهى اين اميدوارم. باشد
 دى مارسيليو فكر نه وبر، ماكس قول نه ماكياول، نظر نه صدر، بنى
 سـخن سياسـى فرهنـگ از. دارنـد وجـود اسميت انديشه نه و پادوا
 سياسـت بـا. نبـود آن در شخصـيتها ايـن از كالمـى هـيچ كـه گفت
 اسـت، نظـران صـاحب ايـن بينشـهاى پايـه بـر كـه مـا غربى زدگى
  .ددار بسيار تفاوت

 را آنچه همه كه اينست بر سعى تمام معاصر، غربى مدرن ديد در      
 سـعى. كنـيم جـدا يکـديگر از كند، مى توحيدشان در سعى صدر بنى
 مـا كـه صـورتى در برسـند توحيـد بـه اينهـا كـه اينسـت بـر صدر بنى

  .»كنيم مى جدا يکديگر از را همه عكس، بر غربيها،
مانی عضو حزب کمونیسـت فرانسـه فیلسوفی که ز ،ه گارودیژرو      

  .نیز... و رئیس مؤسسه مارکس بود و
ــاره  • ــراوان توضــیح داده» انقــالب اســالمی«و در ب انقــالب  :ام ف

ن بمثابه بیـان آاسالمی یا به معنای انقالب در اسالم بقصد بازیافت 
ن آزادی اســت کــه نشــریه انقــالب اســالمی درخــدمت آاســتقالل و 

یش در ســایت انقــالب اســالمی بطــور اســت و هســت و هــدفها بوده
مداوم در دسترس مراجعه کننـدگان هسـتند و یـا بمعنـای انقالبـی 

زادی و رشد برمیزان عدالت آاست که اسالم بمثابه بیان استقالل و 
هردو معنی شـفاف و سـر . است ن بودهآاندیشه راهنمای  ،اجتماعی

  .راست هستند
ــ را هیچ» نــاموس«کلمــه  • در جامعــه . ام ردهگــاه در دیــن بکــار نب

خاطر کـه بیـانگر یـک  ام بـدین بکـاربرده ،شناسی تاریخی خانواده
  .است و هست بوده ،های مرد با زن نوع از رابطه

او همه عمر در ابهـام . صدر نیست مشکل در زبان بنی ،قرار بدین      
ــد و  کوشیده. اســت زدائــی کوشــیده  اســت روش علمــی کــار را بیاب

ــاربرد ــیاســت  کوشیده. بک ــاقض زدائ ــا تن ــد ،ب ــفاف کن ــدر را ش . ک
اســت  کوشیده. زاد کنــدآاســت عقــل خــویش را مســتقل و  کوشیده

اسـت پنـدار و گفتـار و  کوشیده. موازنه عدمی را اصـل راهنمـا کنـد
اسـت زبـان قـدرت را بـا زبـان  کوشیده. کردار را از زور خـالی کنـد

ــدآ ــه.  زادی جانشــین کن ــه کلم ــان ک ــی را  چن ــان معن ها یــک و هم
. باشـند  ای از زور نداشـته مایـه ها بن ها و جملـه باشند و کلمه شتهدا

این کوشـش . ابهام ساز است ،از جمله ،داند که زبان قدرت زیرا می
  . نیز مورد توجه کاچاری شد

توانـد بـه  امـا می. تواندبگوید موفقیتش کامل است او نمی ،امروز     
وشش انسـان بـه پرسش کننده و هر انسان دیگری بگوید که بدین ک

زندگی را بس شاد و دلپذیر و سرشار از امید و . دهد زندگی معنی می
  . کند شجاعت می

عقلهـای قدرتمـدار کـه دلهـا را پـر از غـرض و کـین  ،همـه با این     
او و . دهنـد صـدر نسـبت می سازند را به بنی هرچه خود می ،کنند می

نهـا آرداگرد تشی هستند که زورپرستان برگآدر محاصره  ،دوستانش
هــر بــار  ،در تــاریخ ایــران. انــد از دروغ و ناســزا و بهتــان برافروخته

نها که از آ. اند قرارگرفته ،در این حلقه ،اند کسانی که برحق ایستاده
دروغ زدائی از راه  ،اند و روش ایستادن برحق خسته و مأیوس نشده

کـرده و  تش را برخود سـردآ ،اند نها بکار بردهآیافتن تناقضها و رفع 
عالئم شکسته شدن حصار . اند عامل ادامه حیات ملی ایرانیان گشته

شوند و امید که او و دوستان  تشها دارند سرد میآسانسور نمایانند و 
تجربــه انقــالب ایــران قــرین  ،بــار این ،او از کوشــش بــاز نایســتند و

  .موفقیت بگردد
  

چند پهلوئی توحید؟
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در فصـــــــل پـــــــنجم، ژالـــــــه وفـــــــا بودجـــــــه   
را مطالعــه  یوحــانحکومــت ر  يشــنهادیپ
حــــل «بودجــــه را بــــا  يــــنربــــط ا. کنــــد یم

اشـــکاالت  يـــزو ن یاتمـــ مســـئله  »ینهـــائ
خواننـــده . کنــد یم یدهگانــه آن را بررســـ

کـه درب بودجـه بـر همـان  شـود یآگاه م
اقتصــــاد  بــــردن مقاومــــت  يــــانپاشــــنه ازم

شـدن  يمتسـل ابو فراهم آوردن اسب يرانا
  .چرخد یم
 

تحلیلـی از  –گزارش 
نـــــــدن ما :ایـــــــران

درتنگنــــای والیــــت 
مطلقـــه فقیـــه و یـــا 
دولت بـدون والیـت 

  :مطلقه فقیه؟
 
 

ـا        ـا  یو در فصل ششـم، خبره تجاوزه
ـان را گــرد مــ       :    آوریم یبــه حقــوق انسـ

بلبشـوي  عنـوان گزارشـی زیـر مدتها پيش 
ــت،   ـام والي ــد نظـ ـال ش ـان، . ارسـ آن زمـ

اي از  عــده نــزداي هنــوز اعتبــاري  خامنــه
ـته و بسيج  وه فرماندهان سپا  روحانيون وابس

ـان    ها و واواكي و ـيون و بيـت و نزديك سياس
 يدشــمن ،خــود داشــت و گهگــاه دشــمن

ـارزه مـي       مي ـان را بـه مب كرد و همـه جه
احمدي  محبوبش، يرييس جمهور .طلبيد

ـاره مـي   ، قطعنامهادژن و خوانـد   ها را ورق پ
ـاره   سردار سپاهش ناوهاي امريكا را آهن پ

ـا و اسـراييل   از نناميد و دم  مي ابودي امريك
. اما به تدريج از اين اعتبار كاسته شد .زد مي

از دســت دادن  شــاه شــطرنج، بــاهماننــد 
. اي از صفحه گرفتار شـد  ها، در گوشه مهره

و اعالم مات شود » برومندانهآ«كه  براي اين
ـاره   شكست علني نكنـد، مـي   اي  بايسـت چ

ـاز   .انديشيد مي او كه متوجه شده بود اگر ب
ـان ادامـه    هم  بخواهد به بازي با ايـن حامي

ـيني خفـت   اش دهد، نتيجـه  ـار   ، عقـب نش ب
ـاد  شخواهد  ـاره افت ـا اعـال   .د، به فكر چ  نب

ــه« قــدرت ، تــالش كــرد »نــرمش قهرمانان
ـاز     خارجي ـتر ب را فعال از فشار و هجـوم بيش

صــدا و ســيماي بيــت واليــت بــراي . دارد
كه نرمش قهرمانانـه را توجيـه كنـد، در     اين

از نــرمش قهرمانانــه خمينــي در  گزارشــي،
گفت و سخن  598جريان پذيرش قطعنامه 

ـام متوجـه شـد      : اضافه كرد ـاني كـه ام زم
ـادي   حاكميت ضعيف گشته و با مشكل اقتص

است، دست به نرمشي قهرمانانـه   روبرو شده
  .)مونضاذر ماه شبكه خبر، نقل به م 18(!  زد
  

  !:٭سابقه نرمش هاي قهرمانانه
  
خمينـي و خامنـه اي   ( قيـه  هر دو ولي ف    
بارها دست به نرمش هاي قهرمانانـه يعنـي   )

ـال   در همان پذيرش شكست زده اند اما، ح
ـاي مـردم    كه هزينه ها را تمام و كمال به پ
پيروزي جلـوه  شكست را نزد مردم  ،نوشتند
جا پرسش مهمـي بـه ذهـن     در اين. دادند
ـيش گرفتنـد و     مي رسد مردم روشـي در پ

ــي ــي   م ــد؟ مردم ــه گيرن ــه هزين ـا را  ك هـ
ـتن را   ژخود بسود ر ،پردازند مي يـم خويش

خواهنـد بـرو    چون نمـي . كنند سانسور مي
ـام هزينـه را پرداختـه     انـد و   بياورند كـه تم

ـته دروغ مـي    ـنوند  حاالهم چـون گذش . ش
ــه ــي  ،وگرن ــر م ــرا حاض ــه  چ ــدند هزين ش

ـتبداد     ـتقرار اس گروگانگيري و جنـگ و اس
 برضـد حقـوق شـهروندي    ،...واليت فقيه و

چنـد از مـواردي    خويش را بپردازند؟  يك
را » نرمش قهرمانانـه «اي  كه خميني و خامنه

ـاي     ،اند و مردم روش كرده ـاطر به ـا بخ بس
  :اند دم فرو بسته ،اند سنگيني كه پرداخته

در جريان آزادي گروگانهاي امريكايي و  ●
بيانيه الجزايـر، خمينـي دسـت بـه نرمشـي      

ـا علت جز اين نبود . زد قهرمانانه  ،كه در خف
اي  معاملـه  ،با ستاد انتخاباتي ريگان و بـوش 

ـا بعمــل   ورده بـود و حــاال  آ  برسـر گروگانه
ـا     چاره اي جز اين نداشت كـه در گفتگـو ب

را رويـه  » نرمش قهرمانانـه « ،حكومت كارتر
ـاني و   رجائي و . كند ... بهـزاد نبـوي و كاش

مأمور امضاي قرارداد الجزاير شدند و چون 
 ،كنـد  ن را امضاء نميآدر ص دانستند بني مي
   .خواندند» بيانيه الجزاير«ن را آ
جنـــگ بـــا پيـــروزي  ،60در خـــرداد  ●

از دفتر رجائي به . توانست به پايان برسد مي
گفتنـد چـون در    هيأت صلح غير متعهـدها 

ـام اسـت    ،كشور فعل و انفعالي در حال انج
هيأت نيامد و كودتا شد كه يـك  . نيائيد فعالً

 8جنـگ  . به جنگ بود هدفش ادامه دادن
ـارج   ساله و صندوق دولت خالي و قرضه خ

ـا    ،ميليارد دالر شد و سـرانجام  12 خمينـي ب
 ،بيشتر از نرمش قهرمانانه ،598قبول قطعنامه 

  . جام زهر شكست را سركشيد
در جريان عدم پذيرش نخست وزيـري   •

 99موسوي از سوي سيد علي خامنـه اي و  
ــر از  ــدگان«نف ــه ،»نماين ــر  اي خامن در براب

 ندنرمش قهرمانانه شدابراز  خميني مجبور به
و تن به نخست وزيري مير حسين موسـوي  

ـين موسـوي و       .ندداد ـا بعـدها، ميـر حس ام
ـار شـدند    ـانگي گرفت و  همسرش به حصر خ

  .هنوز نيز گرفتارند
 نساله و شكست خورد 8جنگ  پاياندر  •

ـيدن خميني به و مجبور شدن  ايران  سركش
قتل عام ناجوانمردانه ت به او دسجام زهر، 

ـا   زدهزار نفر از زندانيان سياسي  5حدود  ت
 8، بعـد از  اش مبادا در برابر نرمش قهرمانانـه 

نها براي آ ،جنگ بس مرگبار و ويرانگر سال
  .مشكل ايجاد كنند ،يمشژاو و ر

ـا   ايران گيتـي  ،در ماجراي ايران گيت • ه
ـنجاني و خامنـه  ( ) اي و شـركاء  هاشمي رفس

مك (اسرائيلي را نزد مشاور امنيتي كيمچي 
ـا    ) فارلين ـاه از م ريگان فرستادند كـه هرگ

. حاضريم خميني را نيز بكشيم ،حمايت كنيد
 ،در پي لو داده شدن افتضاح ايـران گيـت  

  .مقامي رهبري بركنار شد منتظري از قائم
كـه   ،قتلهاي سياسيهاي  قتل ماجرايدر  •
ـا داد آرا بـه  » اي زنجيـره «يم صفت ژر   هنه

ـان توسـط    بر اثر افشاشدن بالفاصله ،است ش
نرمشي اي و واواك او  خامنه ،صدر دفتر بني
سعيد امامي را فـداي   .نشان دادند قهرمانانه

خود كردند اما بعدها برخي از زمينه سازان 
اين نرمش قهرمانانه، از جملـه كروبـي، بـه    

  .ندحصر گرفتار آمد
ـاه دانشـگاه و     • در جريان حمله بـه خوابگ
ـار آمـده،  ف بـه صـحنه    اي خامنـه  جايع به ب

 تلويزيون آمد و رياكارانه نرمشي قهرمانانـه، 
ن آدر . بكــاربردهمــراه بــا اشــك تمســاح، 

همين حسن روحاني به ميدان آمد  ،جنبش
ــركوب    ــردم و س ـتن م ــه كشـ ــد ب و تهدي

  .د كردانشجويان 
ـال  ماجرايدر  • ـته  83، توافقنامه س اي  هس

طرف را پر چون  اي خامنه ها، ايران با غربي
را رويــه كــرد و  زور ديــد،نرمش قهرمانانــه

ـا  همين  حسن روحاني را به ميدان فرستاد ت
ـارها    ـاند و از فش توافقنامه اي را به امضا برس

كه بعدها طرفهاي گفتگـو   جالب اين .بكاهد
ــه    ــن توافقنام ــي اي ــده ايران ـين (كنن حسـ

ـتگير و بـه   ) موسويان و سيروس ناصـري  دس
  .زندان افتادند

ـات «ماجراي تقلب بزرگ در در  • » انتخاب
، بعـد   88كودتاي سال رياست جمهوري يا 
ـاز  اي امامت  خامنه از تقلب در انتخابات، نم

و، با گريـه، نرمشـي    را برعهده گرفتجمعه 
اعالن جنـگ   ،در جا اما. ابراز كرد قهرمانانه

ـپس    ـبش داد و س ـان   ،به مـردم در جن فرم
  .كشتار را صادر كرد

رياست جمهوري  »انتخابات«ماجراي در  •
متوجـه شـد    اي خامنه هنگامي كه ،92سال 

يم در ژراز سرنگوني  راي گريزهيچ راهي ب
ـاقي نمانـده  ورشكست همه جانبـه   اسـت،    ب

در . ابـراز كـرد   دگرباره نرمشـي قهرمانانـه  
در رابطه با  ،»نامزدها« ،مناظره رهبري شده

ـار كردنـد   راه سه ،غرب و تحريمها . كار اظه
ـاني و واليتـي مطلـوب    ك راه ار حسن روح

ـاني مطلـوب تـر    . امريكا و انگليس شد روح
اصـالح  «شد بدنه  بود زيرا هم بوسيله او مي

را از رأس جــدا و رأس را حــذف » طلبهــا
ـليم را بـه    كرد و هم مي شد تن دادن به تس

زيـرا او هماننـد   . پاي خـود مـردم نوشـت   
شـد   اي نبود و مي واليتي مشاور ارشد خامنه

  .جا زد» منتخب مردم« او را

ـا كشـورهاي     •  ،1+ 5در جريان مـذاكره ب
از خـود   تـرين نـرمش را   قهرمانانهاي  خامنه

نشان داد و با خفت و خـواري مجبـور بـه    
د كه محتواي آن تا شاي  پذيرش توافقنامه

ـا رفـت و آمـدها و      مدتها محرمانه مانـد ام
المللي و  هاي مقامات ايراني و بين سخنراني

ـتن در   اي جهاني  تهمسئوالن هس ـار م و انتش
 معلـوم كـرد   ،خارج از كشور بدون ضميمه

خيلــي نــرمش  اي خامنــهنــرمش قهرمانانــه 
اما طرف هاي گفتگوي ايرانـي  . است بوده

از جملــه محمــد جــواد ظريــف و عبــاس 
ـتي چـون    ... عراقچي و بايد منتظـر سرنوش

ـيروس     وبهزاد نبوي  ـين موسـويان و س حس
و باندش فعـال   اي خامنهناصري باشند چون 

ـا كـه    اند سكوت كرده كه مجبور شده اند ت
ـئله  . نها نوشته نشودآتوافق به پاي  هرگاه مس

ـنگ بيـرون    فيصله يابد و دست او از زير س
چه عجـب كـه متصـديان كنـوني را      ،يدآ

ـاور     ـان ب قرباني كند به اين خيال كـه همگ
ـيده و نـه       مي ـام زهـر سركش كنند او نـه ج

   .است دهنرمش قهرمانانه بخرج دا
و تا زماني كه مردم ايران مصـمم نشـوند       

بحـران   ،زندگي خـود را حقوقمنـد كننـد   
ـا هزينـه    ،سازي و در پايان نرمش قهرمانانه ب

ادامـه   ،سنگيني كه اين مردم بايد بپردازنـد 
  .دارد

  
ای متوجه شـد  چه وقت خامنه ٭

کــه » اقتــدار«کـه نــه زمــان ابــراز 
» نـرمش قهرمانانـه«وقت اظهـار 

  :؟است
  
 92اي قبــل از انتخابــات خــرداد  خامنــه• 

متوجه شد كه حتي نزديكترين افـراد بـه او   
به  اين شد كه. اند سازي ديگر كوك كرده

بـود   آگاه شـده  او ،در واقع. فكر چاره افتاد
ــورد     ــد او در م ــي فرزن ـيد مجتب ــه سـ ك

و موافـق   كنـد  كانديداها پدر مخالفت مي
ي از سوي ديگر، محمد يزد. روحاني نيست

ـامزدي نيز بـه سـمت    سابق القضات قاضي  ن
ـباح يـزدي     )واليتي( ديگر رو كـرده و مص

 »اهللاةآي«و جانبدار شده  »استاد«معروف به 
سازي ديگر  ،»رو به قبله«خوشوقت معروف 

رأس جنگ قـدرت در   .است  كوك كرده
ـام   ـان نظ نزديكتـرين افـراد بـه شــخص     مي
دو  .بيـت در گرفتـه بـود   اي و نيز در خامنه
ـادل و خوشـوقت   (عروس پدر   و) حداد ع

) مصطفي و مجتبي و سيد مسعود (سه فرزند 
در  اي خامنــهو يــار نزديــك  »اســتاد«دو  و

جامعه مدرسين حوزه علميه قـم و شـوراي   
ــران نگهبــان و همســازي خــود را از  ،ديگ

  .دست داده بودند
بد طوري گرفتار هرج و مـرج   اي خامنه    

ده در نزديكترين بخش حاكميت خـود شـ  
چرا كه عالوه بر افراد فوق الذكر ديگر . بود

ـادات و نظراتـي     ياران و حاميان او نيـز انتق
فصـل  «او ديگر  داشتند خالف نظر اوسواي 
كـه  ه بودندمتوجه شد اينان. نبود» الخطاب
به او كار  .الزم را ندارد »بصيرت«اي  خامنه

كــه صــداي حســين  بــود جــايي رســيده
ـي  د احمـد  شريعتمداري وحسين طائب و س

خاتمي و محمد رضا نقدي و محمـد علـي   
در آمـده   ،نيز... جعفري و محمد كوثري و

اعمال كه اين چه واليتي است كه رهبري 
  كند؟ مي
كه همچنان هاي افراد باال   البته مخالفت     

در محافـل   .در علـن نيسـت   ،وجود دارند
 از طريــقو كننــد  اظهــار مــي خصوصــي 

  :كنند اظهار مي خود عملكرد 
محمـدي  (  اي خامنهدر دفتر رييس دفتر  •

ـته مـي   ) گلپايگاني  ـار گذاش . شـود  شنود ك
ـيار از      كـه  يعني ايـن  ـيد مجتبـي بس بانـد س

  .نگران استناخشنود و عملكرد پدر 
ــر خــالف نظــر ديگــر   • ــزدي ب محمــد ي

روحانيون جامعه مدرسين حوزه علميه قـم  
ــت   ــي در انتخابــات حماي ـا از واليت شخصـ

ـان    كند و عباس كع مي بي عضـو ديگـر هم
يعنــي  جامعــه مدرســين از ســعيد جليلــي،

ـات    اين ـان كـه    نآكه با مهندسـي انتخاب س
كرد مخالفتهاي جدي وجـود   اي مي خامنه
  . دارند

محمد رضا نقدي فرمانده سركوبگر بسيج  •
گويــد صــلح امــام حســن را خــونين  مــي

ــواه ــرد،يم خ ــه   ك ــرمش قهرمانان ــي ن يعن
ـاني كـه    بنظـر . اي را قبول ندارد خامنه كس
او دارد تـرس   ،گويـد  دانند او چه مـي  مي

كند و مـردم   يم ابراز ميژخود را از تغيير ر
  . كنند را تهديد مي

مصباح يزدي به صـورت علنـي از سـعيد     •
مورد نظر سيد  نامزد جليلي در برابر قاليباف،

مـورد نظـر محمـد    نامزد مجتبي  و واليتي 
كـه انسـجام    يعني اين. كرديزدي حمايت 

  شين جاي خـود را بـه رودرروئـي داده   پي
اين رودررو شدنها ربطي به مهندسي  .است

  . ن نيز بودندآانتخابات نداشتند و مخل 
ـانواده مـن    :گفت خامنه اي مي • حتي خ

هم از كانديداي منتخب من باخبر نيستند و 
 كـه   يعني ايـن . راي مردم حق الناس است

ــيآاز  ــي   ن م ــريم مهندس ــه تح ــد ك ترس
محمد  ،اين روزها. او را برهم بزندانتخابات 

ـام دادنـد كـه      :رضا خاتمي گفت ـا پيغ به م
. تكـرار نخواهـد شـد    88ماجراي انتخابات 

شود و  كه تقلب بزرگ تكرار نمي يعني اين
اينــان  ،»انتخابــات«در روزهــاي پــيش از 

ـاني از   دانسته مي اند كه قرار است اسم روح
ـاز . صندوق بيرون بيايـد  ـام   ،و ب  بعـد از انج

ـازمان     ،عباسي ،نوژتوافق  ـين س ـيس پيش رئ
اگــر يكــدهم ايــن  :گفــت ،ي اتمــيژانــر

. اآلن رئيس جمهور بـود  ،داد امتيازها را مي
ـاني    ،يعني عامل رئيس جمهور شـدن روح

  .  است  پايان بخشيدن به بحران بوده
ـبش   در مقابله با     ـال  مـردم جن  ،88، در س

 بامتوسل شد و » النصر بالرعب«اي به  خامنه
بـه مقابلـه    ،سركوباستفاده از تمام امكانات 

ـاوز و شـكنجه و     .مردم رفت ـتار و تج باكش
مردم را به قول خودش از كف ...  زندان و

امــا ايــن بصــيرت را  .درخيابانهــا جمــع كــ
نداشت و  نفهميد كه جنبش از كف خيابانها 

ـا    ـا     رود مـي به درون خانـه ه و مخالفـت ب
  . شود بادوام مي ،واليت فقيه

سركوبگران حامي  زدنهاي پيروزي دم از   
ـاع شكسـت     و  اي خامنه ـا كـردن اجتم برپ

كوششــهائي بودنــد بــراي  دي، 9 خــورده
بـه مـردم و   » شكست خـورديم «القاي فكر 
مرتـب  . بـه خـود  » پيروز شـديم «باوراندن 
ـاه      تبليغ مي ـاه و بيگ كردند و هنـوز هـم گ
مـردم فريـب خـورده     كـه  كنند تبليغ مي

ايـن   .باه كـرده بودنـد  كه اشتشدندمتوجه 
بود كه ايـران   »مقام معظم رهبري«بصيرت 

را نجـــات و كشـــتي انقـــالب را از پـــيچ 
ـيرازه    .خطرناك تاريخ عبـور داد  وقتـي ش

اد از هم پاشيد و خزانه ژحكومت احمدي ن
ــل     ــريم كام ــرس از تح ــد و ت ـالي ش خـ

دانسـت   ،اي را فراگرفت خامنه» انتخابات«
قادر به كه كشتي سوراخ شده واليت ديگر 

ادامه مسير سالهاي گذشته نيست و عنقريب، 
طوفــان فشــارهاي ملــت، در هــم  گرفتــار

  .خواهد شكست
ـتباهات      اعتراضات مردمي ازيك سو و اش

اي فشارهاي دروني و برونـي   شخص خامنه
نچنان بر حاكميت وارد ساخت كـه بـه   آرا 

اجبار نام جام زهر را به نرمش قهرمانانه تغيير 
ـاند  ن را آداد و  ـيد و نوش ـا بـه     .تا ته نوش ام

فرمان داد كـه آن   تحت امركليه مسئوالن 
را يك پيروزي بزرگ بنامند و كسـي هـم   
متوجه نشود تا چه اندازه مجبـور بـه دادن   

هماننـد   .ايـم  باج به غربي ها و ديگران شده
. گذشته تاكيد داشت كه ملت متوجه نشـود 

ـاريخ     البته پيروزي خوانـدن شكسـت در ت
اسالمي نيز سابقه دارد و به دليـل در  انقالب 

 ،نحصــار داشــتن وســائل ارتبــاط جمعــي ا
توانند شكست را پيروزي جلـوه   راحت مي

   :دهند
  
شکستها که پیروزی نام گرفتنـد  ٭

ن را پرداختـه آو مردمی که هزینه 
ــد ــغ  ،بودن ــروزی«خــود مبل » پی
  :شدند

  
ـا    ،خائنانهكودتاي • ـاني ب بعد از سازش پنه

ـيس    برضد ،بوش دستگاه ريگان و ـين ري اول
 با استفاده از جنگ و جمهور منتخب مردم،
ـپاه و   چماقـداران مـزدور و   با زور اسلحه س

نـه   ،اغلب قالبـي » نمايندگان«وادار كردن 
بـزرگ تـر از    ،تنها پيروزي كه انقالب سوم

   . نام گرفت ،دو انقالب اول و دوم

پايان دادن به گروگانگيري با انجام دو  •
ـان و بـوش  يك ،معامله دو  ،ي پنهاني با ريگ

نامزد رياست و معاونت رياست جمهوري 
ـا   از حزب جمهوري خواه و ديگري علني ب

ـا  با  ،حكومت كارتر از دست دادن ميليارده
و گرفتار كردن كشور به  دالر سرمايه كشور

جنگ و ايجاد فرصت براي كودتا و تصرف 
اجـراي طرحـي    ،دولت و استقرار استبداد

ـا لقـب    امريكائي بود كه شكستن شاخ امريك
ـاله  گرفت و پيروز خوانده شد و   ايـن هر س

  . شود جشن گرفته ميپيروزي 
ـا ايـران   جنگ  •  ،لـن كـالرك  آ –عراق ب

گفتـه   وزير دفاع انگلستان در حكومت تاچر
ـباب     بود در سود انگلستان و غـرب بـود اس

 را كـه  - اش را فراهم كرديم  ايجاد و ادامه
ـان مـي  پ 60بايـد در خـرداد    مي  ،يافـت  اي

 ،سال طوالني كردنـد و سـرانجام   8بمدت 
ـام    ـا ج شخص خميني پذيرش قطعنامه را ب

ن جام زهر شكسـت را  آو  زهر يكي دانست
ن جنـگ در سـود   آبه  ،درجا ،اما. سركشيد

» دفاع مقـدس « ،امريكا و انگليس و اسرائيل
يـك پيـروزي شـگرف     ن راآنام نهادنـد و  

ـ   توصيف كردند ـاله در هفت ـاي   هو همه س ه
 وجنگ  ورزمندگان  وبسيج  ومختلف سپاه 

ـاع مقـدس  « گران،ثاراي را » پيروزي در دف
ـتر از  . كنند القاء مي ـا آبيش ـان ايـن    ،نه قرباني

به جاي شـورش بـر دروغ و    ،جنگ خائنانه
ـان  مـروج   ،برخاستن به احقاق حق از خائن

خواهند به  اند زيرا نمي شده» دفاع مقدس«
ـا عزيـزان   روي خود بياورند كه عزيـز   و بس

ــه  ــگ خائنان ــود را در جن ــت  خ اي از دس
  .اند داده

كودتاي انتخاباتي افتضاح تقلب بزرگ و  •
پيروزي بزرگ ملـت ناميدنـد و   را  88سال 

به زور به ميدان كشاندن وابستگان به خـود  
ـان     نام نهادنـد دي را يوم اهللا 9در  و همچن

ـتوري و كـم شـمار را خيـزش      اجتماع دس
  .خوانند نظام ميملت به دفاع از 

سراسـر  اي جديـد را كـه    توافقنامه هسته •
ـتر تعهـد   23(تعهد يك جانبه   ،اسـت ) و بيش

ـاوجود ايـن  . اند نام نهاده »موفقيت قرن«  ،ب
كوشند دسـت   اي مي هاي خامنه تبليغاتچي

كه جـز    حال اين. او را از اين تسليم بشويند
ـليم و    او و دستيارانش كسي مسئول ايـن تس

ـارت رفتـه     صدها ميليار د دالر ثـروت بـه غ
  . كشور نيست

  
وضعیتی که والیت مطلقه فقیه  ٭

  :است نآای در و شخص خامنه
  
امـا از   خواست باور كنـد  اي نمي خامنه •

او و كـه مـردم   كنـد   قرار دارد بـاور مـي  
نصـوب  رييس جمهـور م  يعني ،دستيارانش

، احمدي نـژاد، و فرزنـد خلفـش سـيد     او
مافيايي و  – مجتبي و فرماندهان سركوبگر

ــاقچي ــياش  قاچ ــند را م ــد  .شناس مترص
از بنـد واليـت    تا  خـود را  هستندفرصت 

مهندسي انتخابـات   ،رو از اين. فقيه برهانند
هـائي انجـام داد كـه     را با استفاده از مهره

يكي تجسم واليت مطلقه او باشـد و يكـي   
 ،بقيـه نيـز  . دورتر از همه به او بـاور شـود  

تـا دورتـر از    هريك نقشي را بازي كننـد 
رياســت  ،بــا اكثريــت نــاچيز ،همــه بــه او

  .جمهوري بيابد
ــال        ــيس   88در س ــا، ري ــد از كودت ،بع

ـارد     ،نصوب اوجمهور م به اميـد صـدها ميلي
ـاخ و     ـان ش دالر در آمد نفتي، بـراي جهاني

هم با خوشـحالي   اي خامنهكشيد و  يشانه م
ـاجمي « ـتود   »سياست هاي ته . او را مـي س

قم رفت تا مبادا قم به حركت چندين بار به 
ـان  ژيد و ضامن احمدي نآ اد را نزد روحاني

دولـت يـك   انديشيدحال كـه   مي. شد قم 
ـا و     دست و يك صـدا شـده   اسـت و امريك

دانند كه در ايـران طرفـي جـز او     اروپا مي
احمدي نژاد زودتر از  ،باوجود اين. ندارند

ـان ر    ـان بـه زي يـم عمـل   ژاو فهميد كه زم
ـا ل. كنــد مــي و اطاعــت جاجــت او امـ

ـاد    كوركورانه از او و سلطه مافياها بـر اقتص
بـه   دست بـه دسـت هـم دادنـد و     ،كشور

ـاخت  ند و تدريج كشور رادر جهان منزوي س
 ،نچه تصـور شـود  آاقتصاد كشور را بيش از 

   »هاي ورق پاره« . سيب پذير ساختندآ
  
  5 صفحهدر  
  

 ینده سوخته؟آ
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سبب شدند زوتر جان اقتصاد كشور  تحريم 
اي تـن بـه    اين شد كه خامنـه  .به لب برسد

ـنيد و   . نرمش قهرمانانـه داد  هشـدارها را نش
اينك با خزانه خالي و با قواي مسلحي كـه  

ـاچيز      ،به قـول ظريـف   ـاران ن بـه يـك بمب
تسليم قدرت خارجي  ،در وضعيت ،شود مي

  . شدن و يا تسليم مردم شدن است
واليـت   ،هرگاه بخواهد تسليم مردم بشـود 

شود و  اليت فقيه ميجمهور مردم جانشين و
تحريمها و مهار اقتصاد  ،بنابراين ،مسئله اتمي

. شـود  بي محل مـي  ،و صنايع نظامي كشور
ـان  » رهبري«البته واليت فقيه و  او نيز از مي

ـلح و   . خيزد بر مي ـتي  آامكان واقعـي ص ش
اما تسليم شـدن بـه   . شود ملي نيز فراهم مي

كنـد   است و فكر مي  امريكا را انتخاب كرده
 ،يم را در ازاي اين تسليمژبري خود و رره

  . كند حفظ مي
ـئوالن امنيتـي    91در انتهاي سال  • بـه  مس

ـته    :دادندهشدار  اي خامنه ـا چـه نشس اي  آق
و بيكاري مردم وضعيت مالي بد  كه باوجود

ـاد دولـت    پولي و گراني و تورم و و بي فس
ـامي   ـاي نظـ ـالي و  –مافياهـ ـيبهاي آمـ سـ

ش خواهنـد  مردم روي به شـور  ،اجتماعي
سران سپاه مرتب از شـروع شـورش   . وردآ

مادگي سپاه آاين بار از شهرهاي كوچك و 
در  .كردنـد  صحبت مي ،براي مهار شورش

 :كردند اي گزارش مي حال به خامنه همان
ـتخوش    رود سرا احتمال مي سـر كشـور دس

اعتراضات سراسري و  اگرگردد  و  اغتشاش
ـا د، ديگر قادر بـه كنتـرل آ  نهدفمند شو  نه
را خورد  88نبايد فريب سال . نخواهيم شد

تـوان ايـن حركـت را     و فكر كرد كه مـي 
   .سركوب كرد

پاشــيده شــدن شــالوده او  كــه متوجــه     
اد و رودروئـي عـالج   ژحكومت احمدي ن

  ،ناپذير قوه مجريه با دو قوه ديگر شده بـود 
اي كـه   از وضعيت ازدست رفتهبراي نجات 

 س جمهـور ، با رييخود مسببش بود و هست
ـا   شـت محلـي را گذا  ناي بيب ،خود مگـر  ت

 ،يداگر باليي بر سر كشور آمردم باور كنند 
بـوده   احمدي نژادهاي بد  به دليل سياست

اي را عامل  درجا احمدي نژاد خامنه. است
چهار بالئي معرفي كرد كـه بـر سـر كشـور     

ـا و     :مده بودنـد آ بحـران اتمـي و تحريمه
قلب بـزرگ  اقتصاد ورشكسته و سركوبها و ت

ـال    و  88در انتخابات رياست جمهـوري س
اي در مقصـر گردانـدن    خامنـه . نآتبعات 

زيرا هم خـود  . اد شكست خوردژاحمدي ن
بود طرز فكر او از طرز فكر هاشـمي   او گفته

تر اسـت و هـم    به طرز فكرخودش نزديك
و جلسات معروفش  ها خودش  در سخنراني

ضــامن  88در قــم بعــد از كودتــاي ســال 
 ةحجـ «بـه قـول   . اد شـده بـود  ژي ناحمد
ـين    ع اسالميان، »االسالم ضـو جامعـه مدرس

ـامي كـه بحـث بـه     « حوزه علميه قـم،  هنگ
دولت كشيده شد، دوستان مسائلي را مطرح 

: آقا در پاسـخ فرمودنـد  كردند كه حضرت 
ـا حمايـت كـرده    بنده از همه دولت« ام  ه

هاي گذشته تفاوت  ولي اين دولت با دولت
ي در اين است كه تـالش  دارد و فرق اساس

. »كند حاكميت دوگانه درسـت كنـد   نمي
اگـر   :امام جمعه مشهد نيز گفت ،علم الهدي

رفتند ممكـن   رهبري چند نوبت به قم نمي
  . بود قم سر به عصيان بردارد

مقــام معظــم «: اســالميان گفــت ،و بــاز      
در شـرايط  «رهبري با قاطعيت فرمودند كه 
ن هم برخـي  كنوني اختالف نظر هست و م

مسائل را قبول ندارم اما االن اگـر رهبـري   
پذيرد و بـه   چيزي بگويد، رئيس جمهور مي

و اين مطلب بسيار مهـم  » كند آن عمل مي
شود  است كه برخالف آنچه القا و تصور مي

نـژاد بـه حـرف رهبـري      كه آقاي احمدي
دهد، آقا تصريح فرمودنـد كـه    گوش نمي

امروز « :دندرهبر انقالب فرمو .اينگونه نيست
ـئول ارشـدي از     ـا مس وقتي رئيس جمهور ي

ـارج از كشـور مـي     رود، مـن   دولت بـه خ
ـبال نگـران بـودم كـه        ـا ق نگراني نـدارم ام

خواهند چه  مسئوالن در خارج از كشور مي
ـاره    و نمونــه »بگوينــد؟ ـايي نيــز دربـ هـ

ـته ذكـر كردنـد و بـه      سوء رفتارهاي گذش
يك بار در موضـوع  « :عنوان مثال فرمودند

وابــط بــا يــك كشــور اروپــايي كاغــذي ر
آوردند و مطالبي مطرح كردند كه خـالف  

ايستادم و حتـي   عزت بود و من جلوي آنها 
گفتم اگر اين كار را بكنيد،  در مورد مشابهي 

  .»كنم مخالفت خود را اعالم مي
ـاي   عالوه بر مشـكالت داخلـي تحـريم   • ه

دولـت واليـت    ...شديد كشورهاي غربي و
كه هر  است  يي تبديل كردهرا به گدا فقيه

ـيدن دارايـي       ـا رس ـار بـه انته لحظه در انتظ
و به قول حسن روحاني حتـي   استهايش 

توان پرداخت حقوق ماهيانه كارمنـدان را  
ـاه  «: گويد ميحسن روحاني  :ردندا آخر م

مرداد كه مي بايسـت حقـوق را پرداخـت    
مــي كــرديم، مــوارد ضــروري در بخــش 

ـارد  7500حقوق مـي بايسـت    ـان   ميلي توم
ايـن بـراي بودجـه    . پرداخت مي كـرديم 

ـان،    7500از ايـن  . جاري بـود  ـارد توم ميلي
ـتر در خزانـه     2870فقط  ـان بيش ميليارد توم
ـا    4060يعني بيش از . نبود ـان م ميليارد توم
گـرفتيم بـراي    بايست از بانك قرض مي مي

ـاه مـرداد   . پرداخت حقوق لذا در همان م
ـا     4600دولت براي پرداخت حقـوق تقريب

ـامين       ـان بـدهكار بـود و بايـد ت ميليارد توم
ـامين   . كرد مي لذا ما با مشكلي به نام عـدم ت

  .»درآمدها روبرو بوديم
مالي  –نظامي ن، فشار مافياهاي ياضافه بر ا   

هر چه بيشتر بـردن و  هان خواچنان  همكه 
، در حالي كه پولي وجـود  هستندخوردن 

ـنگين دولـت    هزينهفشار رد و ندا در هاي س
سوريه و عراق و افغانستان و (خارج از كشور 

در افـزايش  همـواره   ...)لبنان و فلسـطين و 
كه اگـر   اند هرا متقاعد ساختاي  خامنه، است

ـار  قدير بجنبد سرنوشت  او ذافي را در انتظ
قهرمانانـه  نـرمش  لذا تصميم گرفـت   .است

رويه كند تا مگر از وضعيتي كه خود پديـد  
گفـت   كه مي اينباوجود  اما. برهد ،وردهآ

دشـمن يـك    ،اگر يك قدم عقب بگذاريم
. زدعقب نشيني دست به  ،يدآ قدم جلو مي

ـارج    ،در داخل ـتيارانش و در خ  ،حتـي دس
ـبب     . مدندآجلو  ،امريكا ـيني او س عقـب نش

ــي    ــي وبرخ ـيد مجتب ــديد سـ ــت ش مخالف
ــدهان  ـپاه و واواكيهــ فرمان ــ اسـ  يو سياس
هاشــمي  .شــد اي خامنــهامي كارهــاي حــ

اي خـود   كه از وضـعيت خامنـه  رفسنجاني 
ـار   :اي بكار برد حيله ،گاه بودآ گفت به انتظ

 ،ام كه اگر مخالف نيسـت  نظر رهبري نشسته
رفـت و اسـم    ،در واپسين زمان. نامزد شود
ـتي بـراي    ،به ايـن حيلـه  . نويسي كرد فرص

ـاقي   مخالفت خامنه اي با نامزد شدن خود ب
ـان   بار او غافل اين. نگذاشت گير شد زير گم

كرد شوراي نگهبان صـالحيت او را رد   مين
ـاني   ،با توجه به وضـعيت . كند  ،حسـن روح

ــه ــراي خامن ــرون رفــتن از «اي  ب كليــد بي
  . »وضعيت درب بسته بود

حسن روحاني شـكاف   رياست جمهوري •
اي بوجــود  حاميــان خامنــهبزرگــي ميــان 

ـتر   است و اين  وردهآ شكاف روز به روز بيش
ـته  حتـي درون بيـت،   .شـود  مي ـاي   دس ه

يــا رفســنجاني و مختلــف حــامي هاشــمي 
البته به  .اند مدهآپديد يا موسوي و روحاني 

 صورت غير علني چون آنجا بيت رهبري و
چـرا كـه در    .اسـت  بسيار خطرناكجائي 

ـتناك     جاي جاي اين بيت مخـوف و وحش
 .انـد  ها و شنود ها كار گذاشته شده دوربين

ـاحبان مختلفـي    اين دوربين ها و شنودها ص
ـار     .ارندد ـين ك هر گروه براي خـود دورب

ـته ــت گذاشـ ـين . اس ـاد آور دوربـ ـا و  يـ هـ
، واواككه در دفاتر وزير هستندشنودهايي 

ـادي،  ــف آبـ ــت   و دري نج ـتان وق دادسـ
ايـــن بيچـــاره در  - عباســـعلي عليـــزاده 

  –هم دوربين كار گذاشته بودند  مستراحش
ـائيه « ،و شاهرودي ـابق و  » رئيس قوه قض س

دستگاه مرجع وابسته به دفتر نوري همداني 
ـيس   اي خامنه و دفتر محمدي گلپايگاني ري

اي و اخيرا در دفتر علي مطهري  دفتر خامنه
گويند  ها مي دوربين. كار گذاشته بودند ...و

ـان   يم هيچژدر اين ر كس به ديگري اطمين
همه مراقب . ندارد و از ديگري ايمن نيست
وضعيت به . يكديگر و رو در روي يكديگرند

ــع ـاني   وض ـاي پايـ ــوروي در روزهـ يت ش
  .ماند مي

     
یـم ژدر تنگنای رحسن روحاني  ٭

یم منهای ژیا رواليت مطلقه فقيه 
  :والیت فقیه؟

  
ــه عقــب بــازگردد  • ــده ب  ،هرگــاه خوانن

ـال     ،كند مشاهده مي انقـالب اسـالمي از س
اي با  خبر ارتباط پنهاني دستگاه خامنه 2009

ن خبر آگرفته و مرتب درباره  پي ،امريكا را
خبـر سـفر    ،يك نوبـت . است پخش كرده 

. واليتي به واشنگتن براي گفتگو پخش شـد 
نشريه ما خبر را تصحيح كـرد و اطـالع داد   
كــه گفتگوهــا در كشــوري از كشــورهاي 

كه بعد از  تا اين. گيرد خليج فارس انجام مي
 ،سوشــيتدپرس انتشــار دادآگزارشــي كــه 

ـا در  اينك ليبراسيون خبر مي  دهد گفتگوه
از سـوي  . انـد  غاز گرفتـه آ 2010از  ،مسقط
ـا بـرنس    خامنه  ،اي واليتي و از سـوي اوبام

معاون وقـت وزيـر خارجـه امـروز گفتگـو      
خط و ربطـي كـه خـط و ربـط     . اند كرده

ـات «در  ،واليتي و روحاني رياسـت  » انتخاب
ـاظره دوم   ،جمهوري شد و بخصوص در من

ـان    » تعامل« ـني بي عنوان گرفت و بـه روش
ـاني  . گفتگوها معين گشت در اين ،شد روح

در سياســت داخلــي و خــارجي كــاري را 
ـاط    ،تواند بكند كه واليتـي  مي ـاطر ارتب بخ

بـه  . توانـد بكنـد   اي نمي مستقيمش با خامنه
گويند چـرا   شوند و مي زبانها باز مي ،تدريج

شـد و چـرا او بـراي     روحاني ترجيح داده 
يعنـي از راه  . است» گرا برون«يم ژنجات ر
ـا و     حل بحرا ـا امريك ن و برقـراري رابطـه ب

ـات  ژكوشد ر  انگليس است كه مي يم را نج
اي با عادي كـردن   كه خامنه جز اين. دهد

رابطه با امريكا موافق نيست و ستيز در ظاهر 
و سازش در باطن را شرط بقاي واليت فقيه 

  . داند مي
يــــم واليــــت ژدر ر ،قــــرار بــــدين •

گيـرد كـه حفـظ     گرايشي قوت مـي ،مطلقه
را در گـرو چشـم پوشـي از واليـت      يمژر

كردنش به يـك   كم بدل دست ،مطلقه فقيه
به ترتيبي كه از بحران . مقام تشريفاتي است

ـادي   بي نياز شود و بتواند با غرب رابطه را ع
ـادل قـوا    كند و با استفاده از نياز غرب به تع

ثروت نفـت و   ،در خليج فارس و خاورميانه
ـيخها مـي     ،برنـد  گازي را كه سـعوديها و ش

ـا  . بازستاند نـرمش  «مخالفت شديد مجتبي ب
اش رياســـت  اي كـــه نتيجـــه»قهرمانانـــه

ـاني شـد   ـاطر تـرس از    ،جمهوري روح بخ
كـه درجامعـه از    –قوت گرفتن اين تمايل 

در  - درصـد برخـوردار اسـت    95اكثريت 
  .از جمله سپاه است ،يمژخود ر

ـته خـود     ـاريخ گذش تا زماني كه ملتي  از ت
موخـت كـه   آاهـد  درس نگيرد هرگز نخو

  .ينده را بسازدآچگونه بايد 
ـا اسـت        چگونـه   :اين پرسش بر سـر زبانه

ممكن است در حكومتي كه رهبـري همـه   
چيــز را در اختيــار دارد و كليــه مقامــات و 

ــد ا   ــرين رده باي ـايين ت ـا پـ و مناصــب را تـ
ـين   ،زادانـه آتوانند  مردم مي ،برگزيند دوم

  د كننمقام كشور را انتخاب 
حتمال رياست جمهوري روحاني زماني ا •

معرفــي  تــاريخقبــل از قــوت گرفــت كــه 
كانديــداهاي رياســت جمهــوري، حســن 

در  بــه تلويزيــون دعــوت شــد و روحــاني
اي تلويزيـوني از خـود و سياسـت     مصاحبه

چـرا كـه    .اي گذشته دفاع كرد هاي هسته
باوجود محكوم شدن سياست اتمي دوران 

 هيچ دليلي ،اي خاتمي توسط شخص خامنه
ــت  ــه «نداش ـاكتين فتن ــي از سـ ــه  »يك را ب

ـا او تلويزيون بياورند و  ـائل    ،ب در مـورد مس
او نيـز   .اي و عملكرد او، گفتگو نماينـد  هسته

ـاهش     با تمام تـوان از سياسـت   خـود در ك
ـين  بگويـد  المللـي، سـخن بگويـد و     تنش ب

انجام اييد رهبري  با ت ،نچه انجام گرفتهآهر
    .است گرفته

ـين شـدند  نامز 8سرانجام  • دو نفـر از   :د مع
ـين    كانديداها براي افزايش تعـداد و همچن
ـان و   طنز انتخاباتي مورد تاييد شوراي نگهب

به خوبي اين دو . رهبري قرار گرفته بودند
 .حاميان خود مطمئن بودنـد ناچيز از ميزان 

شايد بتوان گفت تعداد راي دهنـدگان بـه   
مهندس كودتاچي دهـه شصـت، غرضـي،    

و  .ان سـرنگي در كشـور بـود   كمتر از معتاد
كـرد   آراي حداد عادل اگر شـركت مـي  

ـان، جـوكي در   . او نبـود  بيشتر از در آن زم
ـان مـردم    رابطه با آراي مهندس غرضي مي

حسـن  : شد به صورت پيام كوتاه ارسال مي
ـامي از مهنـدس غرضـي و     روحاني طي پي
كليه راي دهندگان به او دعوت كـرده در  

  !سانندمراسم شامي حضور به هم بر
سه نفر ديگر از سرداران سپاه پاسـداران       

بودند كه وضعيت آنها نيز از قبـل مشـخص   
ـاف كـه از     .بود ـاقر قاليب البته به جز محمد ب

ـپاهي و  تمام تـوان اداري   ـالي و و س و ... م
ـايد   شهرداري تهران استفاده كرده بود تا ش

ـا   .راي مورد نياز را كسب نمايـد آبتواند  ام
  : رآن دو نفر ديگ

يكي محسن رضايي بـود كـه در تـوهم         
ـپاه  بهبود اقتصاد كشور با كمك  و  سـران س

سرداران قاچاقچي مدعي بود كه در چنـد  
ماه اقتصاد كشور را رونق خواهد بخشيد  و 

تهديد «با شعار سعيد جليلي بود كه  ديگري
ـاد مـي    ،»زدائي كـرد و   ترس از خـود ايج

. شـد  ميحسن روحاني عامل رأي دادن به 
، هـم  وگرنـه . خاطر نامزد كردند او را بدين

ن آبا كه  دانستند اي مي خامنهخود او و هم 
شعار و با شعار اسالم در واليت فقيه خالصـه  

گوينـد   امروز مـي . وردآ رأي نمي ،شود مي
ـائي   اگر او حاضر به دادن يك دهم امتيازه

رئــيس  ،نــو داده شــدندژشــد كــه در  مــي
ـيس  يعنـي كسـي بايـد    . جمهوري بـود  رئ
شد كه چنين توافقي را امضاء  جمهوري مي

ـاي  ! طنز تاريخ را ببين. كند  28بعد از كودت
دو مجلــس شــوري و ســنا را از  ،32مــرداد 

وقتـي قـرارداد   . نمايندگان قالبي پركردند
كنسرسيوم را به مجلـس بردنـد و زاهـدي    

ن كم و زياد آاند نبايد يك واو  گفته :گفت
ـامي گفــت    ،شــود  ـال امـ بـــدون  :جمـ

ن نماينـده  آرودربايستي بايد گفت ما براي 
ايم كه اين  مجلس شوري و مجلس سنا شده

ـيم   ـاء كن ـاال ! قرارداد را امض ـاني   ،و ح روح
اسـت كـه    ن رئيس جمهوري شـده آبراي 

  .تسليم نامه اتمي را امضاء كند
نقشـش ايـن   كانديداي ديگر واليتي كه      

برسـر  » تعامـل «بود در جا انـداختن لـزوم   
ـئله ات ــيمسـ ــردد  ،م ـاني بگ ـتيار روحـ . دسـ

ـا در       ـا امريك بخصوص كـه طـرف گفتگـو ب
ـال بـود   3طول افزون بر  ـاور   . س او كـه مش
ـين در امور ارشد رهبري  ، اسـت المللـي    ب

ـا وضـعيتي خـود    اي،  داد كه خامنـه بروز  ب
ـائل     اسـت   ايجاد كـرده  ـا بـه حـل مس ، تنه

كـه   ترتيبيكند آنهم به هر  اي فكر مي هسته
ن زمان اغلـب  آ .اهندبخو 1 + 5كشورهاي 

ـا      مي ـا امريك دانستند كه او طـرف گفتگـو ب
  .كرد است ولو خود او تكذيب مي

حســن روحــاني ديگــر كانديــداي ايــن    
ــه   ــود ك ـات ب ــد  انتخابـ ـايع ش ــت شـ نخس

را در » تعامل«اما . است  ش رد شدهصالحيت
سياســـت داخلـــي و خـــارجي شـــالوده 

ـان  آنكه برآ  با. هاي خود كرد سخنراني گاه
ـابر حـذف سـران اصـالح      معلوم بود كه بن

هاشمي رفسنجاني (طلبان و محافظه كاران 
و خاتمي و موسوي و كروبي كه اين روزها 
ـاتمي لقـب      ـتند و خ بشدت زير حملـه هس

ممنـوع الخـروج    خائن را نيز گرفته و رسماً
كرد كـه   او چنان وانمود مي ،)است نيز شده

 ،پنداري اگر به رياسـت جمهـوري برسـد   
شوند و سران اين  زاد ميآياسي زندانيان س

   .كنند دو تمايل ميدان عمل وسيعي پيدا مي
حسن روحاني منتخب و مورد اين شد كه   

ـامي     ـايي ح تاييد هر دو سر ابتـدايي و انته
از يـك سـر    .گشتنظام جمهوري اسالمي 

ـاتمي   حسـن خمينـي و حتـي     ومحمد خ
ـيد    ... هاشمي رفسنجاني و و از سـر ديگـر س
 و علـــي الريجـــاني وعلـــي خامنـــه اي 

ـالف   چـرا كـه دو سـر   ... ها و  اي موتلفه مخ
   . يم بودندژخواستار حفظ ر ،يكديگر

طور جلوه داد شـد   به مردم اين ،سرانجام   
ـاب    كه  ـاني انتخ در  .او اسـت حسـن روح

» تعامـل «يم از راه ژرحالي كه وي انتخاب 
يم و حـل  ژر، براي حفظ با امريكا و انگليس

  .قدرت خارجي بودمسئله اتمي بدلخواه 
 ،پنـدارد  اي مـي  خامنـه  ،در حال حاضـر  •

مهندسي انتخابات امتيازهاي زير را عايـد او  
    :است كرده

دستاوردهاي انتخاب حسن روحاني بـراي  
  نظام جمهوري اسالمي 

كه از بعد از انتخابات ي بازگرداندن اعتبار- 
  ،از دست رفته بود 88سال 

ـيدن  -  نــرمش «لــودگي از بابــت  آرسـ
  ،به حداقل ،در مسئله اتمي» مانانهقهر

تقلب در انتخابات هاي گذشته به  جبران - 
ـا  .  88و  84خصوص سال  سخن محمد رض

ـات   آ :خاتمي بس گويا است نچـه در انتخاب
ـاني   . شد تكرار نخواهد شـد  88 يعنـي روح

  .رئيس جمهوري خواهد شد
ـئله اتمـي بـه دسـت كسـي كـه        -  حل مس
ــردم« ــد و نجــات  انتخــاب كــرده» م از ان

  ،بست وضعيت بن
ايفــاي نقــش ســوپاپ اطمينــان توســط   - 

  .روحاني و به تأخير افتادن جنبش مردم
ــمي -  ــالف هاش ــراي او و   ،بخ ـاني ب روحـ

ـاد نمـي   ،واليت مطلقه فقيه . كنـد  مسئله ايج
تواند ايجاد  بسيار كمتر خاتمي مزاحمت مي

ـاز     ،زيرا خاتمي. كند گرچه خـود وسـط ب
ـالف بـه   اما چون رأي به او رأي  ،است مخ

 ،شــد اي و واليــت فقيــه تلقــي مــي خامنــه
اي  ورد كه بـراي خامنـه  آجرياني را پديد 

ورد و اصل واليـت  آمزاحمت بسيار بوجود 
فقيه زير سئوال رفت و هنوز هم زير سئوال 

  .  است
تـوان   مي ،بهتر از احمدي نژاد ،با روحاني - 

كاران  طرح جذب اصالح طلبان و محافظه
ـيش بـرد   نها راآو حذف سران  ـاوجود  .  پ ب

  ،اين
اي از حاصـل مهندسـي    ورد خامنـه آبـر   •

  :بيند زيانهاي حاصل را نمي ،انتخابات
معلوم شـد كـه واليـت مطلقـه فقيـه و       – 1

ورنـده وضـعيت   آاي بوجود  سياست خامنه
درصـد   7 ،برغم مهندسي انتخابات ،بن بست

  . بيشتر طرفدار ندارد
ـتباه نشـد كـه      هيچ – 2 كس دچار ايـن اش
نامه  بست و امضاي تسليم سئول وضعيت بنم

  .او است
كه روحاني و ظريـف بـه    باتوجه به اين – 3

گويند حل مشكالت اقتصادي  صراحت مي
ـئله   و ديگر مشكالت داخلي درگرو حل مس

 ،با قدرتهاي خارجي است» تعامل«اتمي و 
يم نيز جانبداران عادي كـردن  ژدر خود ر

ـلط    –رابطه  ـل   –و نه رابطـه مس  –طه زيـر س
اي و واليت مطلقه  اند و خامنه اكثريت شده

  و . دانند فقيه را مانع اصلي مي
ـالي بـودن     – 4 ـاره خ سخنان روحاني در ب

ـامي    خزانه و سخن ظريف درباره تـوان نظ
ســپاه را بعنــوان تنهــا يــك نيــروي  ،يــمژر

ـاحب   سركوبگري كه مانع از حقوقمند و ص
ـيش از   ،كشور شدن مـردم ايـران اسـت    ب

  و. ان كردعري ،پيش
حذف كساني چون موسوي و كروبـي   – 5

ـاني و خـود    ،و حتي خاتمي نه در يد روح
ـا اسـت  آاي كه در دسـت خـود    خامنه . نه

هرگاه واليت جمهور مـردم را برگزيننـد و   
بـه بـديلي خواهنـد     ،برسر اين حق بايستند

ـاد واليـت جمهـور مـردم و      پيوست كه نم
. مسئول استقرار جمهوري شهروندان اسـت 

خود خويشتن را حـذف   ،ر تسليم شوندو اگ
  .كنند مي

مردم را در مهندسي انتخابات شـركت   – 6
بست و نوشتن  يم از بنژدادن براي نجات ر

تواند راه برگشت را  مي ،پاي كردم تسليم به
زيرا يا بايـد  . اي و واليت فقيه ببندد بر خامنه

مردم شهروند برخوردار از حقوق بگردند و 
سيابي قرار آميان دو سنگ  يمژر ،اين بار ،يا

بگيرد كه يكي مردم و ديگري باج دادن بـه  
ـارجي بـراي سـقوط نكـردن     . قدرتهاي خ

مــردم ايــران بــه حســابي  ،نــوژدرتوافــق 
ـا قـدرتهاي     آمسئله نه با . اند نيامده ـا كـه ب نه

. خارجي است بنا است راه حل پيـدا كنـد  
ـاي     ،باوجود اين امضاي تسليم نامـه را بـه پ

اگر قراربود مسئله اتمي . يسندنو مي» مردم«
ـاگزير  ،حل داخلي بجويـد  راه بايـد   مـي  ،ن

پذيرفتـه   ،بي كم و كاست ،حاكميت مردم
اي كه هيچ از  شد و مردم ايران از مسئله مي
ـاه مـي   ،ن اطالع ندارندآ شـد و چـون    آگ

فعاليتهاي اتمي از شفافيت كامل برخـوردار  
. شـدند  محـل مـي   مجازاتها بـي  ،گشت مي

ـنجاني ها ،امروز در اعتـراض بـه    ،شمي رفس
 :گويـد   مي ،سال گذشته 8يم در ژسياست ر

كرديم  ميليون بشكه نفت توليد مي 4روزانه 
ورديـم و  آ ن ارز بدسـت مـي  آو با صـدور  

ـادر      1روزانـه   ،امروز ميليـون تـن نفـت ص
كنيم و  سم وارد مي ،نآكنيم و در ازاي  مي

كـل  » فرمانـده « ،ظريف خطاب به جعفري
ـتي سـوراخ     :دهد مي سپاه هشدار اگـر كش

 ،قـرار  بـدين . شويم شود همه باهم غرق مي
كشتي در معـرض سـوراخ شـدن اسـت و     

سـم وارد   ،يم در ازاي صادركردن نفـت ژر
نقش مردم ايران چيست؟ مصـرف  . كند مي

كردن سم و تماشاگر منفعل كشتي كه دارد 
  . شود سوراخ مي

اين مردم مخالف واليت فقيـه و موافـق        
. انـد  اري از حقوق شهروندي شدهبرخورد

 اي پديــد  وضــعيت و مــوقعيتي كــه خامنــه
وضـعيت و موقعيـت گـذار از     ،است وردهآ

يـم بـه لحظـه    ژر. انفعال به فعاليـت اسـت  
  . شود سرنوشت نزديك مي

  
  6 صفحهدر

  

 ینده سوخته؟آ
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از قــرار، حتــی برخــی  :انقــالب اســالمی
از ســــناتورها نيــــز بــــا اوبامــــا همداســــتان 

زاتهــای جديــد خواهنــد، مجا نيســتند و می
  :را وضع کنند

  
- جدیــــد؟ مجازاتهای

گفتگوهــای محرمانــه 
 - تســلیم یــا جنــگ؟ –

محافظه کاران جدیـد 
  :»مسئله ایران«و 

  
  

نخسـت اطـالع در بـاره  :انقالب اسالمی
مــاده تصــويب آتلــون ســنا و طرحــی کــه 

اســت و ســپس گفتگوهــای محرمانــه  شده
ها در خلــيج  و جســتجوی تعــادل ضــعف

و سرانجام به تـالش فارس و خاورميانه 
ـــوگيری از  ـــد در جل محافظـــه کـــاران جدي

  :پردازيم می» مسئله اتمی« حل 
  

ــوکرات  ــناتورهای دم س
نیـــــز موافـــــق وضـــــع 

شــــوند و  مجازاتهــــا می
  :متن طرح مجازاتها

  
ســناتورها طــرح مجازاتهــای  ٭

کننـد  ماده تصـویب میآجدید را 
  :زیرا

  
  مجلــه فــاريني پليســي  ،دســامبر 18در

   :خبرداده است
نهـا دمـوكرات   آسناتور كه دو تن از  3 •

طرح مجازاتهاي جديـد ايـران را    ،هستند
ايـن سـه طـرح را ميـان     . ماده كرده اندآ

ــرده  ــناتورها پخــش ك ــد س ــدان . ان منتق
گويند اين طرح ناقض توافـق مرحلـه    مي
رئـيس   ،منـدنز . نو استژمنعقده در  ،اول

كميسيون امور خارجي سنا و نيز دو سناتور 
ي چاك شامر و ديگـري مـارك   يك ،ديگر

اعتناء به تقاضاهاي مكرر اوبامـا   بي ،كيرك
بگذاريد  ،كه مجازاتهاي جديد وضع نكنيد

توافق اوليه اجرا و راه براي توافق نهـائي  
طـرح مجازاتهـاي جديـد را     ،هموار شود

مجلـه  . خواهند در سـنا مطـرح كننـد    مي
. اسـت  وردهآاي از طرح را بدسـت   نسخه

خــر ســال جــاري آطــرح در روزهــاي 
انويـه  ژ 6در  شود و احتمـاالً  تصويب نمي

  .در سنا مطرح خواهد شد ،2014
طــرح بــر گســتره مجازاتهــاي جديــد  •

نچه بـه نفـت مربـوط    آدر  :خواهد افزود
هاي تجارت نفـت و   تمامي جنبه ،شود مي
حمـل  . گيرد ن را دربر ميآهاي  وردهآفر

هـاي كـاني نيـز     وردهآو نقل دريائي و فر
طرح . شوند ازاتهاي جديد ميموضوع مج

دهـد كـه در جريـان     به اوباما امكان مـي 
از اجراي مجازاتهـاي   ،گفتگوهاي جاري

 30نكه هر آبشرط . جديد خودداري كند
تصديق بشود كه ايران برابر توافق  ،روش

بـراي   ،كند و با حسـن نيـت   نو عمل ميژ
و . كنـد  گفتگو مي ،رسيدن به توافق نهائي

مـاج  آاتبـاع امريكـا را   به تأسيسـات و   ،نيز
  . كند عمليات تروريستي نمي

بروفق هدفهائي كه سخت سران كنگره  •
 ،اسـرائيل امـور عمـومي    –و كميته امريكا 
طــرح مجازاتهــا شــرائط  ،البــي اســرائيلي

ــائي  ــق نه ــراي تواف ــختي را ب ــع  ،س وض
توافـق نهـائي    ،بـه سـخن ديگـر   . كند مي
در ميان . بايد با اين شرائط منطبق باشد مي

اوبامـا   ،نآشرطي است كـه بنـابر   ،شرائط
تواند مجاراتهاي جديد را وضع نكند  نمي

حتي اگر هم توافق نهائي ايران را از غني 

او تنها وقتي . سازي اورانيوم محروم نسازد
تواند همه مجازاتهـا را لغـو كنـد كـه      مي

با ايران تـوافقي قطعـي و    1+5كشورهاي 
 ،نآريد كه بنـاب آ زمائي بعملآقابل راستي 

از جملـه   ،زيربناهاي اتمي غير مجاز ايران
برچيـده   ،تأسيسات غني سـازي اورانيـوم  

  . شوند
 ،اي اسـت كـه   طرح قانوني شامل ماده •

ــرائيل   ،نآبموجــب  ــه اس ــورتي ك درص
دسـت بـه    ،درمقام دفاع مشروع از خـود 

اقدام نظامي برضد تأسيسات اتمـي ايـران   
بايـد از اسـرائيل حمايـت     امريكا مي ،بزند
 ،ند و برطبق قوانين امريكا از اين حملـه ك

 ،حمايت نظامي و ديپلماتيك و اقتصـادي 
 ،سناتور گراهـام  ،وريلآدر ماه . يدآ بعمل

ــويب    ــه تص ــه ب ــين زمين طرحــي در هم
 ،ن مصـوبه و ايـن طـرح   آبنابر. بود رسانده

  .حمايت اجباري نيست
پيشنهاد كنندگان  ،نكه در توضيح نامهآبا •

نـو  ژنها توافق آي گويند طرح پيشنهاد مي
ن آامـا انتقادكننـدگان    ،كند را نقض نمي

ن ســبب شكســت آگوينــد تصــويب  مــي
حكومت اوباما در حل بحران ايران از راه 

طـرح قـانوني يـك    . شـود  ديپلماتيك مي
روياروئي مستقيم با كاخ سفيد است كه در 
حال گفتگو با ايران برسر رسيده به توافق 

ـ  . نهائي است ايـران   ،ابنابر حكومـت اوبام
درصد اورانيوم غني كنـد   5تواند زير  مي

المللي  انس بينآژالبته تحت كنترل كامل 
  . انرزي اتمي

 
متن طـرح قـانونی کـه ممکـن   ٭

انویه در سـنا مطـرح ژ ۶است در 
    :شود

رهاندن ايران از اسلحه «نام طرح قانوني  •
اسـت   همان ،اين طرح. است» 2013اتمي 

كومت امريكا را ح :خواهد كه نتان ياهو مي
نتان ياهو عزم جنگ با هرگاه  ،تابع اسرائيل
ـان هـدف از   . ايران را بكند از ديد كارشناس

ـاري در توافـق    ،تهيه و پيشنهاد طرح خرابك
ـائي اسـت   بـه  . اوليه و بستن راه بر توافق نه

كـه   –تهيـه كننـدگان طـرح     ،سخن ديگر
ـالي را از البـي اسـرائيل      بيشترين كمـك م

ـيده  - كنند دريافت مي انـد   به اين نتيجه رس
مفـري نـدارد و    ،كه ايران جز تسليم كامل

ـا دهـد  آبايد به كمتـر از   امريكا نمي . ن رض
مــدهاي جبــري زيــر را ببــار آ طــرح پــي

  :وردآ خواهد
گرچه قراراست وقتي اجرائي شود كه  – 1

ـاوزي    ،ايران به توافق عمـل نكنـد   ـا تج ام
است دست كم به روح توافـق و گرنـه بـه    

  .نوژفق خود توا
بايد تأسيسات  توافق نهائي مي ،بنابرطرح -  2

و . غني سازي اورانيوم نيـز برچيـده شـوند   
اين همان شرطي اسـت كـه ايـران چنـد     

  .ن را نخواهد پذيرفتآاست  نوبت گفته
كنـد بـه    حكومت امريكا را متعهد مـي  – 3

 ،حمايت از اسرائيل در صورتي كه اسرائيل
ـامي   دست به حمله» دفاع مشروع«بنام  نظ

كنگره بايـد   ،در اين صورت.  به ايران بزند
  .استفاده از نيروي نظامي را تصويب كند

و اما مواد طرح قانوني كه براي تصويب  •
  :به مجلس سنا ارائه خواهد شد

  :الف 
دولت ايران نبايد اجازه بسط و يا حفظ  – 1

ـته  اي را  ظرفيت و قابليتهاي توليد سالح هس
ـا  ينـه تمامي گز. داشته باشد يعنـي ابـزار    ،ه

 ،قدرت و نفوذي كه در اختيار امريكا اسـت 
بايد براي جلوگيري از بسط قابليتهاي توليد 

بايـد روي   مي ،اي توسط ايران سالح هسته
  .ميز باشند

 ،بنابر قرارداد منع گسترش اسلحه اتمي – 2
دولت ايران حق مطلق و ذاتي غني سازي 

ـا و تك   ـا و قابليته ي ژنولـو اورانيوم و  ظرفيته
  . اتمي را ندارد

نقض توافق اوليه و نهائي برسـر برنامـه    – 3
ـازات   ،بايـد بالدرنـگ   مـي  ،اتمي ايران مج

  .اقتصادي شود
ـاطر   امريكا مي – 4 بايد مجازاتهائي را كه بخ

حمايــت دولــت ايــران از تروريســم و    
سازمانهاي تروريستي و تجاوز مـداومش بـه   

ـار اسـد  ژحقوق انسان و حمايت از ر   ،يم بش

  .همچنان اعمال كند ،اند وضع شده
امريكا از اسرائيل حمايت خواهد كـرد   – 5

بـه   ،در مقام دفاع مشروع ،هرگاه اين كشور
  . تأسيسات اتمي ايران حمله كند

  
  :ب 

مجازاتها هرگاه ايران توافـق  بـه عمـل     •
  :نكند

هــاي نفتــي  وردهآتحــريم نفــت و فــر – 1
ـته    اين تحريم مـي . ايران ـبب كاس  بايـد س

شدن قابل مالحظه وارد كردن نفت خام و 
صـدور  . هاي نفتي از ايـران شـود   وردهآفر
نيـز بـه    ،بنزين و روغن ،هاي نفتي وردهآفر

  .شود ايران ممنوع مي
بايـد   كاستن از خريد نفت از ايران مي – 2

كشـورهائي كـه از ايـران    . به حداقل برسد
بايد خريد نفت از ايران  مي ،خرند نفت مي

ـاهش    30اول بميزان را در سال  درصـد ك
خريد نفت از ايـران   ،دهند و در سال دوم

  .را بايد به حداقل برسانند
ـاد     – 3 ـتراتژيك اقتص مجازاتها بخشـهاي اس

ـادن و   . گيرنـد  ايران را در بر مـي  يعنـي مع
ســاختمان و نيــز مهندســي ايــران تحــريم 

  .شوند مي
نهــا آمعــامالت ارزي كــه يــك طــرف  – 4

ـامالت  . شـوند  مـي تحـريم   ،ايراني باشند مع
ارزي بانك مركزي و يا يك مؤسسه مالي و 
پــولي و يــا شخصــي كــه در يــك بخــش 

ـار مـي    تحـريم   ،كنـد  اسراتژيك ايـران  ك
  .  شوند مي

مجازاتها برضد كشورهائي كه بطور غير  – 5
كشورهائي  :فرستند قانوني به ايران كاال مي

دهند تحريمها دور زده شوند  كه اجازه مي
خدمات به ايـران برونـد و ايـن    و كاالها و 

كاالها و خدمات بكار توسعه قابـل اهميـت   
ـا  ژبرنامه توليد بمب اتمي  و يا بيولو يك و ي

ـا      شيميائي و موشـكهاي دوربـرد ايـران و ي
تكامل اسلحه معمولي ايران و يا يك بخـش  

ـاي    ،بياينـد  ،استراتژيك ايـران  ـا فعاليته و ي
ـتي را تســهيل كننــد   ـازات  ،تروريسـ مجـ

  . دشون مي
ـاوز   – 6 مجازاتهاي كساني به حقوق بشر تج

ـانوني     مي ـال غيـر ق كنند و يا دست به اعم
امتناع از دادن ويزا و توقيف  :زنند ديگر مي

اموال كساني كه براي ايران امكان گريز از 
 ،قـرار  بـدين . ورنـد آ مجازاتها را فراهم مـي 

مقامات ارشد دفتر رهبر جمهوري اسـالمي  
ي اتمي ايران و ژن انرايران و مقامات سازما

ـات     اعضاي مجلس ايـران و وزيـران و مقام
ـا    ،قضا و دفاع و ديگـران  مشـمول مجازاته

  .شوند مي
  

  :ج 
ــه حــال تعليــق در •  –وردن مجازاتهــا آب

  :توضيح احتمالها
رئيس  ،روز اول گفتگوها 180در طول  – 1

تواند مجازاتهاي مقرر در اين  جمهوري مي
بايـد   اما مي. وردآقانون را به حال تعليق در

گاه كند كـه ايـران   آكنگره را  ،روز 30هر 
توافــق را بطــور شــفاف و كامــل رعايــت  

زمائي كه تدارك آكند و اسباب راستي  مي
امكان بررسي و اطمينان از حسـن   ،اند شده

انــد و ايــن  وردهآفــراهم  ،رفتــار ايــران را
  .گيرد زمائي مرتب انجام ميآراستي 

به  ،ه بنابر توافق اوليههمه مجازاتهائي ك       
ـال تعليــق درمــي  ينــد و يــا ســبك تــر آ ح

موقت و بازگشت پذير و متناسب  ،شوند مي
بايـد   خواهند بود با تعهدهائي كه ايران مي

به انجام رساند تا اطمينان حاصل شـود كـه   
  .اي رها شده است برنامه توليد سالح هسته

ايــران نــه مســتقيم و نــه توســط دســت      
د عمــل تروريســتي برضــد نشــاندگان خــو

خواه اشخاص و چه دارائي ها بعمل  ،امريكا
زمايش موشـكي  آايران دست به . رودآ نمي

زنـد و بـه    كيلـومتر نمـي   500با برد بيشتر از 
ــق در ـا بلحــاظ آحــال تعلي وردن مجازاتهـ
  .ضرور باشد ،امنيت ملي امريكا

ـته  – 2 ــد از گذشـ  30دو دوره  ،روز 180بع
در ايــن قــانون  مجازاتهــاي منــدرج ،روزه
اگر   ،روز اول 30در . توانند اجرا نشوند مي

رئيس جمهوري گزارش يـك ماهـه را بـه    
كنگره بدهد و تصـديق كنـد كـه توافـق     

مـراد از توافـق   . نهائي در شرف انجام است
نهائي برچيدن كامل و قابل رسيدگي  زيـر  

از جمله تأسيسات غنـي   ،بناهاي اتمي امريكا

ب سنگين اراك آر كتوآسازي اورانيوم و ر
و عناصــري كــه در ســاختن بمــب اتمــي  

ي ساخت بمـب  ژكاربرد دارند و نيز تكنولو
  .است ،اتمي

ـاه   ،سپس      اگر رئيس جمهوري گزارش م
دوم را بدهد و تصـديق كنـد كـه توافـق     

  . نهائي قريب الحصول است
ــن   – 3 ــد از گذشــت اي ــر بع  ،روز 240اگ

 ،مـد همچنان توافق نهائي با ايران بعمـل نيا 
امــا رئــيس . شــوند مجازاتهــا اعمــال مــي

نها آروز ديگر  120تواند براي  جمهوري مي
ـان  بدين. وردآرا به حال تعليق در ايـن   ،س

دهـد   قانون به رئيس جمهوري اجازه مـي 
مجازاتهاي مقـرر برطبـق    ،بمدت يك سال

ــد  ــرا نكن ـانون را اج ــن قـ ــسآاز . اي  ،ن پ
  .بايد اعمال شوند مجازاتها مي

رئــيس جمهــوري  ،در زمــاني ،هرگــاه – 4
نتوانست تصويق كند كه ايران توافق را بـه  

ـائي در    ترتيب باال اجرا مي كند و توافـق نه
ــت  ــدازن نيس ــم ان ــه  ،چش ـائي ك مجازاتهـ

 ،بنابرتوافق اوليه معلق و يا سبك شده بودند
ـاي مقـرر در   . شـوند  مقرر مي ،از نو مجازاته

  .گردند اين قانون نيز اجرا مي
ق نهائي با ايران برسر برنامـه  هرگاه تواف – 5

ـام گيـرد   نكـه كنگـره   آبشـرط   ،اتميش انج
ن آطرحي را تصويب نكند در عدم تأييـد  

ـيس جمهـوري مـي    ،توافق نهائي توانـد   رئ
ـال تعليـق      1بمدت  ـا را بـه ح سال تحريمه

ـتد   آدر ورد اگر به كنگره تصديق نامـه بفرس
ـيدگي   كه توافق قطعي و اجرايش قابل رس

ـ   ـاه  . اسـت  مـده آل است با ايـران بعم هرگ
  :توافق دربرگيرد

از جمله  ،برچيدن زير بناي اتمي ايران. 5/1
ـاي     ـازي اروانيـوم و قابليته تأسيسات غني س

ب سنگين و كارخانه آكتور آاتمي ايران و ر
ــد  ــزاء  آتولي ــه اج ب ســنگين اراك و هم

ـته  ي توليـد  ژاي و تكنولـو  مركبه سالح هس
ـ  ،نآ ت بنحوي كه ايران فاقد هرگونه قابلي

توليد بمب اتمي يا با اورانيوم غني شده و يا 
  . با پلوتونيوم را بگردد

هاي شوراي امنيـت در   تمامي قطعنامه. 5/2
مورد ايران اجرا شوند به ترتيبي كه ايـران  
ـاي      در وضعيتي قرار گيـرد كـه قطعنامـه ه

ـاي   شوراي امنيت از جمله قطعنامه  1969ه
و ) 2007( 1747و ) 2006( 1737و ) 2006(

مقــــــــرر ) 2010( 1929و ) 2008( 1803
  .كنند مي

حل و فصل تمامي مسائل حـل نشـده   . 5/3
ي ژالمللـي انـر   انس بينآژگذشته و حال با 

ــت اتمــي نظــامي   ،اتمــي ــه ظرفي از جمل
  . احتمالي ايران

سازماندهي كنتـرل تأسيسـات اتمـي    . 5/4
براي رسيدگي به چگونگي اجراي توافق  

از  ،يرانو بازرسي  همه مؤسسات مظنون ا
جملــه تأسيســات و تجهيــزات مظنــون بــه 

انــس آژترتيبــي كــه فعاليتهــا بــا ضــوابط 
ي اتمـي منطبـق و ايـن    ژالمللـي انـر   بين
انس توانائي بازرسي كامل را پيدا كنـد  آژ

و بتواند مانع از هرگونـه كوشـش ايـران    
  .براي توليد بمب اتمي بگردد

ــق. 5,5 ــر تواف ــل   ،براب ــران بطــور كام اي
ن قـرارداد را  آي را اجـرا و  قرارداد الحاق

به ترتيبـي كـه   . تصويب و به اجرا بگذارد
 ،ن پروتكــلآانــس بتوانــد برطبــق   آژ

اورانيوم و مـواد   ،از جمله ،فعاليتهاي ايران
اوليه و اجزاي مركبه و معادن و كارخانه و 
ــي و   ــات را را تحــت بازرس ــر تأسيس ديگ

  . وردآكنترل مداوم تأسيسات در
را تصـويب كـرد    هرگاه كنگره طرحي    

مجازاتهـاي بـه حـال     ،در رد توافق نهائي
. از نو اعمال خواهند شـد  ،مدهآتعليق در

مجازاتها بـه   ،اگر كنگره توافق را رد نكرد
 ،يك نوبت ،مانند و هر سال حال تعليق مي

بايد اجازه دهـد كـه    رئيس جمهوري مي
البتـه اگـر   . مجازاتها به حال تعليق بماننـد 

برطبـق ضـوابط    تصديق كند كـه ايـران  
  .كند توافق عمل مي

رفتار ايران با اقليتهاي مذهبي كـه از  . 5/6
گرداننـد   از نو مجاز مي ،گريزند ايران مي

ن آاجراي مصوبه لـوتنبرگ را كـه دوره   
  .است منقضي شده

  

ــه  ٭ ــه تهدیــد اوبامــا ب در پاســخ ب
سناتور موافق  ۵۰هم اکنون  ،وتو

طرح هستند و می گوینـد دوسـوم 
مـی کننـد بـرای بـی اثـر  را موافق

  :کردن وتوی رئیس جمهوری
  
  ـناتور طـرح    26 ،2013دسامبر  19در س

 ،در برابر. مجازاتهاي جديد را امضاء كردند
سناتور كه رؤساي كميسيونهاي مجلـس   10

بــا وضــع مجازاتهــاي جديــد  ،ســنا هســتند
  .مخالفت كردند

  ـامبر  19در ـارني  ،2013دسـ  ،جــي كـ
ـنا   ه :سخنگوي كاخ سـفيد گفـت   ـاه س رگ

ـاي جديـد برضـد ايـران را      طرح مجازاته
ـيس جمهـوري    ،تصويب كند را وتـو   نآرئ
زيرا به كوششهاي ديپلماتيـك  . خواهد كرد

موفقيت ديپلماتيك بدست . رساند زيان مي
ـاه     آ ـئله اتمـي ايـران را تب مده در حل مس

بسيار مهم است دسـت بـه عملـي    . كند مي
ي نزنيم كه فرصت حل مسئله از راه ديپلماس

مهم نيست قانون مجازاتها چـه  . از بين برود
مهـم تلقـي شـركاي     ،كند تركيبي پيدا مي

  . است المللي ما و ايران از تصويب آن بين
  ـامبر  19در ـابيوس  ،2013دسـ ــوران فـ ل

ـيدن بـه     :گفت ـان رس اميد چنداني به امك
داند  توافق نهائي را ندارد زيرا بسيار بعيد مي

كامـل برنامـه    كه ايران حاضر به رها كردن
نبايد پنداشت كه . اتمي نظامي خود بگردد

سخنان او ربطي به طرح تهيه شده در سناي 
ـتقيم دارد زيـرا ايـن    . امريكا ندارد ربط مس

اتحاد سعوديها و شيخها و اسرائيل و محافظه 
اسـت كـه دارد   ... كاران جديد و فرانسه و

  .كند عمل مي
  ـيس   ،سناتور هاري رد ،دسامبر 20در رئ
كثريت دموكرات مجلس از در دستور كار ا

ـنهادي      ـنا قرارگـرفتن طـرح پيش مجلس س
 10بـرغم هشـدار    ،گفتـه شـد  . سخن گفت

هم اكنون  ،رؤساي كميسيونهاي سنا ،سناتور
ســناتور . ســناتور موافــق طــرح هســتند 50

تشــه اســرائيل و آگراهــام كــه مــدافع دو 
ـا برضـد ايـران     تشديد هرچه بيشتر تحريمه

اثـر كـردن وتـوي     بـي  براي :گفت ،است
ـناتور   67موافقـت   ،رئيس جمهوري دو (س

. وردآرا نيــز بدســت خــواهيم ) راءآســوم 
گاهان گفتند امكان جلب موافقت دوسوم آ

  . سناتورها وجود دارد
ترتيب، برفـرض کـه  بـدين :انقالب اسالمی

ـــــف بدهـــــد  ـا تخفي کـــــه  –حکومـــــت اوبامــــ
کنتــــــــرل دائمــــــــی ايــــــــران نيازمنــــــــد چنــــــــين 

کنتـــــــرل کامـــــــل  ،- آويزی اســـــــت  دســـــــت
فعاليتهــــــای اقتصــــــادی و نيــــــز صــــــنعتی 

ـــــــران، پی آمـــــــد وضـــــــعيتی اســـــــت کـــــــه  اي
. اسـت  ای کشور را در آن قرارداده خامنه

ايــــــــن امــــــــر کــــــــه توافــــــــق ژنــــــــو، نتيجــــــــه 
گفتگوهـــائی اســـت کـــه در عمـــان، ميـــان 

ای با فرسـتاده اوبامـا انجـام  فرستاده خامنه
ـــــه ای  کـــــه خامنـــــه اســـــت، يعنـــــی اين  گرفت
را گرفتــــار وضــــعيت  دانـــد کــــه کشــــور می

 تســــليم کــــرده و ايــــن وضــــعيت را پذيرفتــــه
ــــای     :است  ــــتاده گفتگوه فرس

ــــه ــــی(ای  خامن ــــا ) والیت ب
ــا  ــرنس(فرســتاده اوبام  –) ب
خواهنــــد در  ســــعودیها می

گفتگوهـــــا شـــــرکت داده 
ـــوند  ـــاره  –ش ـــره در ب کنگ

گفتگوهــــــای محرمانــــــه 
   :خواهد توضیح می

  
بــه دنبــال يــك رشــته گفتگوهــاي  ٭

ارس گفتگوهـائي ميـان   از ماه م ،سري
در  ،اي و فرستاده اوباما فرستاده خامنه

پايتخت عمان انجـام شـدند و    ،مسقط
  :نو استژحاصلشان توافق 

    7 صفحهدر

 ینده سوخته؟آ
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   نچه به مطبوعـات غـرب مربـوط    آدر
 ،2012نـوامبر   5در  ،نخستين بـار  ،شود مي

سوشيتدپرس و آيك سال پيش از گزارش 
يك سـال و يـك مـاه پـيش از گـزارش      

ــيونليب ــاي    ،راس ــر گفتگوه ــحت خب ص
امريكائي كه در شهر  ،انتژمحرمانه والري 

يـك  .  قطعي شد ،است مده آشيراز به دنيا 
نيويــورك تــايمز و   ،نآمــاه پــيش از  

واشنگتن پست خبرداده بودند كه والـري  
اين گفتگوهـا را   ،وكيل دادگستري ،انتژ

بـا   ،هاي خليج فارس در يكي از شيخ نشين
اين گفتگوهـا از  . است ده واليتي انجام دا

  .غاز شده بودندآ ،نآچند ماه پيش از 
ــه  11دانســتني اســت كــه در  •  ،2012م

هارنوت خبـر  آروزنامه اسرائيلي يوديوت 
انت ژداده بود كه چند ماهي است والري 
هاي  مشغول گفتگوهاي محرمانه با فرستاده

 . اي است خامنه
  در  ،ان پير پـرن ژ ،2013دسامبر  16در
اطالعـات زيـر را در    ،نامـه ليبراسـيون  روز

   :است وردهآ گرد ،نوشته خود
ها  ها و ايراني امريكائي ،بنابر اطالعات ما •

انـد   در عمان ديدار كـرده  ،در ماه مارس
اين ديدار . براي گفتگو درباره مسئله اتمي

  . اند اي انجام گرفته و گفتگو با اجازه خامنه
 ،ســتانقصــر باشــكوه الب ،بــراي ديــدار     

يكي از زيبـاترين هتلهـاي    ،نزديك مسقط
اما با توجه . در نظر گرفته شده بود ،جهان

كــه مــذاكرات بغايــت محرمانــه  بــه ايــن
محلي در نظـر گرفتـه شـد كـه      ،اند بوده

چندان به چشم نيايد و عماني ها همچنان 
ن محـل چگونـه   آحاضر نيسـتند بگوينـد   

براي اولـين  . محلي است و در كجا است
مسـئوالن بلندپايـه    ،سـال  35طول  بار در

ن محـل بايكـديگر   آايراني و امريكائي در 
موضوع گفتگوها . اند ديدار و گفتگو كرده

حلي براي  برقرار كردن رابطه و يافتن راه
  . است  مسئله اتمي بوده

هيأت گفتگو كننـده را   ،از جانب ايران •
كـرده   علي اكبـر واليتـي سرپرسـتي مـي    

وزيـر   1997تا سال  1981او از سال . است 
خارجه ايران بود و گفتگو در بـاره پايـان   
دادن به جنگ ايران و عـراق را او انجـام   

ــه  . داد ــد خامن ــاور ارش ــر  ،اي او مش رهب
المللـي   در امـور بـين   ،جمهوري اسـالمي 

واپسـين وزيـر    ،علي اكبـر صـالحي  . است
ـ   نيـز    ،ادژخارجه در حكومت احمـدي ن

. ســتا همكـار او در ايــن ديــدارها بــوده 
  . كنند هردو انگليسي را خوب صحبت مي

معـاون   ،ويليـام بـرنس   ،از طرف امريكا     
ــر خارجــه امريكــا سرپرســت هيــأت   وزي

بـاراك اوبامـا از او   . اسـت  امريكائي بوده 
خواسته بود گفتگوهاي سري بـا ايـران را   

از جملـه   ،ها عمان را امريكائي. انجام دهد
ــري  ــون ك ــه  ،ج ــر خارج ــوب  ،وزي خ

او چنـد   ،زماني كه سناتور بود. دشناسن مي
نوبت از عمان بازديد كـرده و بـا سـلطان    

  .  قابوس مالقات كرده بود
تمام يـك روز بـه    ،گفتگو در ماه مارس •

اين ديدار و گفتگـو چنـد   . طول انجاميد
ماه پيش از انتخاب حسن روحاني در مـاه  

محمـود   ،ن زمـان آ. انجام گرفـت  ،وئنژ
ـ    امـا  . وداحمدي نژاد رئـيس جمهـوري ب

. دادند شكارا او را در گفتگو دخالت نميآ
از  ،بخاطر اين كه با رهبر مقابل شده بـود 

  .  بيرونش گذاشته بودند ،گفتگوي سري
 ،ها تـازگي داشـت   نچه براي امريكائيآ •

بـود كـه ايـن گفتگوهـا بـا موافقـت         اين
 ،گرفت چراكه واليتـي  اي انجام مي خامنه

هـا   مريكائيمشاور ارشد او طرف گفتگو با ا
رفـت او برنـده انتخابـات     انتظار مـي . بود

نكـه بسـود   آبا. رياست جمهـوري بگـردد  
 ،مده بودآسخناني برزبانها  ،گفتگو با امريكا

  . هنوز تابو بود ،گفتگوي مستقيم با امريكا
واسطه ديدار و گفتگـو ايـران و امريكـا     •

. يك عماني بنـام سـليم االسـماعيلي بـود    
 ،و نيـز . اسـت  تاجري كه كارش صادرات

وقتــي ســلطان قــابوس بــراي مأموريــت 
او را بـه   ،حساسي كسي را روانه ايران كند

نام او بمناسبت نقشي كـه  . فرستد ايران مي
بود  در رها كردن سه امريكائي بازي كرده

از مـرز ايـران بـا     ،گـاه و ناخواسـته  آكه نا
ــد   ــرده بودن ــور ك ــراق عب ــتان ع . كردس

تهـران  هواپيماي نيروي هوائي عمان بـه  
. وردآهـا را بـه مسـقط     رفت و امريكـائي 

دانيم كه او در ازاي نصـرت اهللا   امروز مي
 ،مقـام سـفارت ايـران در لنـدن     ،تاجيك

يك از امريكا به ژبخاطر صدور مواد استرات
مـاجراي رهـا   . توقيـف شـده بـود    ،ايران

مقدمه ديدار محرمانـه   ،كردن اين سه تن
  . ددو هيأت ايراني و امريكائي در مسقط ش

اما عمـان همـواره نقـش واسـطه را در      •
ــائل    ــون مس ــه پيرام ــاي محرمان گفتگوه

ديدار مسقط  ،بار اين. است خاورميانه داشته
نـو  ژنـوامبر   24دنباله پيداكرد و به توافق 

سلطان قابوس خود نيز وارد عمل . انجاميد
او بـراي ديـدار بـا رهبـر جمهـوري      . شد

نوبـت  . دو نوبت به تهران رفـت  ،اسالمي
  . دوم در ماه اوت بود
اطالعـاتی کـه گـزارش  :انقالب اسـالمی

ـــردارد کـــه گـــزارش  ژانـــس آليبراســـيون درب
نداشــــت، تصــــدی گفتگوهــــای محرمانــــه 

ـــــود ـــــی و صـــــالحی ب ـــــن . توســـــط واليت اي
نشــــــــريه، هــــــــم جانبــــــــداری صــــــــالحی از 
گفتگــــــو بــــــا امريکــــــا و هــــــم گفتگوهــــــای 
واليتــــــی را درموقــــــع خــــــود، بــــــه اطــــــالع 

ه در گـــزارش همـــانطور کـــ. رســـانده بـــود
خـــــــــــوانيم، گفتگوهـــــــــــای  ليبراســـــــــــيون می

کـــه » شخصـــيتی«محرمانـــه مســـقط، بـــا 
يافتـه، ربـط  بايد رياست جمهـوری می می

بـه داليلـی کـه ايـن . است  مستقيم داشته
تحليــل از ايــران  –بــار نيــز در گــزارش 

انــد، روحــانی  آمده) موضــوع فصــل اول(
بـــر واليتـــی تـــرجيح داده شـــد و روحـــانی 

   .رئيس جمهوری گشت
تری از آغــاز  درآينــده، گــزارش دقيــق    

و جريان ديدارها و گفتگوهـای محرمانـه 
هــــــا  ای بـــــا امريکائی فرســـــتادگان خامنــــــه
  .  انتشار خواهيم داد

  
ســــــناتورهای امریکــــــائی از  ٭

حکومـــــت اوبامــــــا در بــــــاره 
گفتگوهـــای محرمانـــه و علـــت 

اطالع نگــاه داشــتن کنگــره  بــی
  :خواهند توضیح می

  
  بـــه گـــزارش  ،2013 دســـامبر 11در
  :سوشيتد پرسآ
سناتور بوب كروكـر كـه بـه تـازگي از      •

ــرده  ــدن ك ــان دي ــاره   عم ــت و در ب اس
ديپلماسي پنهان بـا وزيـر خارجـه عمـان     

از مقامـات حكومـت    ،است صحبت كرده
خواهــد در بــاره گفتگوهــاي  اوبامــا مــي

  .ن توضيح بدهدآمحرمانه و روند 
در امور مشاور ارشد اوباما  ،پونيت تالوار    

 ،توضيح داد كه او با تيم ايراني ،خاورميانه
و سپس در مارس  2012نخست در تابستان 

ــدار كــرده ،2013 او در كميســيون . ام دي
امور خارجي مجلس سنا توضـيح داد كـه   
 ،بعد از رئيس جمهـوري شـدن روحـاني   

گفتگوهاي محرمانه به موازات گفتگوهاي 
ايــن گفتگوهــا . گرفتنــد شــتاب نيــز  5+1
حصـر بودنـد بـه مسـئله اتمـي و مســئله      من

  . ديگري موضوع گفتگو نشد
  سناتورها همچنان  2013دسامبر  12در

ــاي    ــاره گفتگوه ــيح در ب ــتار توض خواس
  :محرمانه با ايران بودند

، Marco Rubioسناتور ماركو روبيـو   •
كـه از   از حزب جمهوريخـواه، او از ايـن  

است، احسـاس   ديپلماسي پنهان آگاه نشده
او از . كنـد  ردگي و اغفال شدن ميسرخو

آيا يك عضو كنگره از ايـن  : تالوار پرسيد
ــاه   ــه آگ ــاي محرمان ــدارها و گفتگوه دي

. كـنم  فكر نمي: است، تالوار پاسخ داد شده
او باز پرسيد آيا موضوع ديگري، از جملـه  
حقوق بشر و حمايت ايران از حزب اهللا و 
حماس و توطئه قتل سفير عربستان، مـورد  

تنهــا : اســت؟ تــالوار گفــت شــده گفتگــو
امريكائي كه در ايران زنداني  3سرنوشت 

   .است هستند مورد گفتگو شده
دسامبر، مات سالمون، سناتور  12امروز،  •

جمهوريخــواه، وزارت خارجــه امريكــا را 
مــتهم كــرد كــه عامــداً مــردم را فريــب 

چنـين فريبـي سـئوالها پديـد     . است داده
كه حكومت  است درباره اطالعاتي  آورده

حكومت گفت در . دهد در باره ايران مي
گفتگو با ايران نيست و در همان حال، در 

ــوده  ــو ب ــن گفتگ او بخصــوص . اســت اي
را به فريب  هسخنگوي سابق وزارت خارج

نگاران متهم كـرد وقتـي در    دادن روزنامه
مــاه فوريــه ســال جــاري، رســماً وجــود 
. هرگونه گفتگو با ايران را تكـذيب كـرد  

: ن خطاب بـه جـون كـري، گفـت    سالمو
وزارت خانه شما بعمد مردم امريكـا را بـه   
درآنچه به گفتگوهائي كه درپشت دربهاي 

. اندازد اند، به اشتباه مي شده بسته انجام مي
حاال چگونه باور كنيم اطالعاتي كه شما به 

  دهيد، حقيقت داشته باشد؟  ما مي
در يــك جلســه خصوصــي در كنگــره،  •

، Michele Bachmannمايكل بكمـن  
نامزد اسبق رياسـت جمهـوري از حـزب    
ــات  ــواه، خواســـت از جزئيـ جمهوريخـ

اي كـه مشـاور كـاخ     گفتگوهاي محرمانـه 
ــركت  ــفيد، والـــري ژارت در آن شـ سـ

ژارت در ايران به . است، مطلع شود داشته
دنيا آمده و پدر او، بعنوان كارشناس رشد 

وسائل ارتباط . است كرده در ايران كار مي
ــي  ــه جمع ــرائيل گفت ــه او در   اس ــد ك ان

اما كاخ . است ديپلماسي پنهان نقش داشته
   .است گويد او هيچ نقشي نداشته سفيد مي

براي : در كميسيون، وندي شرمن گفت •
مدت بيشتر از دو سال، من در گفتگوها بـا  

او سـخني از حضـور ژارت   . ام ايران بوده
آگاهـــان . در ايـــن گفتگوهـــا، نگفـــت

اسـت در بـاره    وانسـته ت گويند او نمـي  مي
گفتگوها و شركت كنندگان درآن سخن 
بگويد چراكه بعنوان  محرمانه طبقه بنـدي  

     .اند شده
خواهند با شرکت  سعودیها می ٭

داده شدنشــان در گفتگوهــا بــا 
  : ۲+۵بشود  ۱+۵ ،»ایران«
  
  رئـيس سـابق سـازمان    ( تركي الفيصل

امنيت و اطالعات در دولت سـعودي كـه   
ــ  ــدر ج ــك بن ــهاين ــت اي او را گرفت ) اس

خواهد كه دولت سعودي در گفتگوها  مي
ر باره ايـران شـركت كنـد و خواهـان      د

 ،او امروز. سياست ديگري در سوريه است
رئيس مركز تحقيقات و . مقام رسمي ندارد

مطالعات اسـالمي شـاه فيصـل در ريـاض     
ليبراسيون گفتگـوي   ،دسامبر 16در .  است

   :تاس خود با او را انتشار داده
شما نگران تارشدن روابط بـا   :ليبراسيون •

  امريكا هستيد؟ 
اين روابط بـر سـودها و منـافع     :تركي ٭

سال است ادامـه   80اند و  مشترك بنا شده
بهنگام ديـدار پرزيـدنت    ،1945در . دارند

او از  ،فرانكلين روزولـت بـا ملـك سـعود    
خواست از مهاجرت يهوديان بـه   ملك مي

لك بـه او پاسـخ   فلسطين حمايت كند و م
 ،انـد  زار شدهآلمان آاگر يهوديان در  :داد

دهيـد؟   نها زمـين نمـي  آلمان به آچرا در 
هاري ترومن نيز پـيش از هـر    ،جانشين او

. كرد با ما مشورت مي ،اقدامي در اين باره
ايـن   ،زمان ايجـاد اسـرائيل   ،1948اما در 

ــوانيم  مــا نمــي... وعــده فرامــوش شــد ت
ــراي  زاد كــردن آفرامــوش كنــيم كــه ب

واشنگتن نيم ميليون نفر قوا گسيل  ،كويت
.  كرد و ما دوش به دوش يكديگر جنگيديم

امروز ميـان مـا و امريكـا برسـر سـوريه و      
اختالف نظـر   ،فلسطين و برنامه اتمي ايران

ما اخـتالف نظـر خـود را بـه     . وجود دارد
 ،بـاوجود ايـن  . ايـم  صراحت ابراز كـرده 

بايـد   روابط دو كشور را در كليـت خـود  
هــزار جــوان  100بيشــتر از . لحــاظ كــرد

. كننــد عربسـتاني در امريكـا تحصــيل مـي   
. امريكا طرف اول بازرگاني ما نيـز هسـت  

ــات     ــه اطالع ــي و مبادل ــاي امنيت توافقه
  . مستحكمي في ما بين موجودند

توافــق اتمــي بــا ايــران را  :ليبراســيون •
  كنيد؟  چگونه ارزيابي مي

جانـب مـا   ايـران بـا لبخنـد بـه      :تركي ٭
ها جـدي   اميدوارباشيم كه ايراني. يدآ مي

خـواهيم ايـران    اما ما نخست مـي . هستند
از . قواي خود را از سـوريه خـارج كنـد   

ــي   ــيعه عراق ــان و تيــپ ش حــزب اهللا لبن
بخواهد افراد خـود را از سـوريه خـارج    

ــد ــا در. كنن ــوط  آام ــه توافــق مرب نچــه ب
امـا  . ن را حسن تلقي كرديمآما  ،شود مي
ن آپيش از . ك توافق اوليه كه نيستتنها ي

خـواهيم بـدانيم    كه احسنت بگـوئيم مـي  

 ،اتـم ايـران  . توافق نهائي چه خواهد بود
با ما ارتباط پيدا  ،مستقيم تر از اروپا و امريكا

نه تنها سالح اتمـي كـه نيروگـاه    . كند مي
زيـرا  . شود اتمي بوشهر نيز به ما مربوط مي

وي دهـد  اي در اين نيروگاه ر اگر حادثه
ايران . كند ما را نيز گرفتار تبعات خود مي

كشوري سخت زلزله خيز است و نيروگاه 
. بوشهر در معرض حادثه طبيعي نيز هسـت 

با  1+5خواهيم گفتگوهاي  از اين رو ما مي
شــامل شــوراي ( 2+5گفتگوهــاي  ،ايـران 

مـا نيـز   . نيز بگـردد ) همكاري خليج فارس
بنشـينيم  توانيم بر سر همان ميز مذاكره  مي

  . خواهد اما ايران نمي
تـوان انتشـار اسـلحه     يا ميآ :ليبراسيون •

 ٭اتمــي در خاورميانــه را متوقــف كــرد؟ 
سالها اسـت كـه دولـت سـعودي      :تركي

است خاورميانه منطقه خـالي   پيشنهاد كرده
اصل تشكيل . از سالح كشتار جمعي بگردد

كنفرانس در اين باره نيـز پذيرفتـه شـد و    
ــا  ــد  در پ ــينكي 2012ئيز قرارش  ،در هلس

اما امريكا پـا عقـب كشـيدند    . برگذار شود
ميـز  آزيرا بر اين نظر شدند كـه موفقيـت   

عضو دائمي شوراي امنيت  5. نخواهد شد
در  ،كه خود نيز قـدرتهاي اتمـي هسـتند   

 ،ايجاد منطقه خالي از سالح كشتار جمعـي 
يك چتر اتمي تمامي نيز . شدند متعهد مي

بايد تضمين   را مي امنيت كشورهاي منطقه
كرد تا كه تمامي كشورها از امنيت خـود  

هرگاه كشـوري تعهـدهاي   . مطمئن شود
ــي  ــض م ــود را نق ــرد خ ــاي  ،ك مجازاته

 ،كرد اقتصادي و بسا نظامي او را ناگزير مي
ديپلماتهـاي  .  به تعهدهاي خود عمل كند

گويند اسـرائيل هرگـز زيـر بـار      غربي مي
 ،كنيم شروع :من پاسخ مي دهم. رود نمي

يد آ نگاه اسرائيل ميآ. ها را بدهيم ضمانت
سال گفتگو با ايـران   11. كند و گفتگو مي

راه حــل .اســت هنــوز بــه جــائي نرســيده
  .پيشنهادي ما كارسازتر است

سياست دولت آل  -  ۱ :انقالب اسالمی
ســـــعود اتحـــــاد بـــــا اســـــرائيل و محافظـــــه 

ســـــخن ابـــــن  – ۲. کـــــاران جديـــــد اســـــت
مهـــــوری ســـــعود بـــــه روزولـــــت، رئـــــيس ج

امريکـــــا در دوران جنـــــگ دوم را ترکـــــی 
گويـد  که تاريخ می حال آن. گويد باز می

ـــــان در فلســـــطين،  ايجـــــاد جامعـــــه يهودي
کــــه بــــه ايجــــاد   بخشــــی از تــــوافقی بــــوده
 – ۳. اســـــت  دولـــــت اســـــرائيل انجاميـــــده

ســـــعوديها بـــــرای گفتگـــــو دربـــــاره مســـــئله 
اتمــــی ايــــران نيــــاز ندارنــــد عضــــو هفــــتم 

، نيــاز دارد بــه گــروه گفتگــو کننــده باشــد
شناختن حقوق ايـران در منـابع مشـترک 
و اراده زنـــدگی در حســـن همزيســـتی بـــا 
همســـــايه خـــــود و مراجعـــــه نکـــــردن بـــــه 
اســرائيل و امريکــا و رشــوه دادن بــه ايــن 

  .و آن قدرت اروپائی و آسيائی
  

وقتی هاشمی رفسنجانی 
اعتــراف مــی کنــد کــه 
چـــون نمـــی توانســـتیم 

چـــاره جـــز  ،بجنگـــیم
  :متسلیم نداشتی

  
  در  ،در رفســـــــنجان ،92ذر آ 26در

 ،روز درگذشت امام جمعه رفسـنجان  سال
خــدا «  :اســت هاشــمي رفســنجاني گفتــه

هاي جديـد اعمـال    كمك كرد و تحريم
كنند ما بـوديم كـه    ها فكر مي نشد و بعضي

اين شرايط را به وجود آورديم، اما اينطور 
نيست و مـردم آگـاهي زيـادي دارنـد و     

ط بدي قرار داريم يا بايد فهميدند در شراي
جنـگ  . تسليم شويم و يا جنگ را بپذيريم
به ميدان . هم از نوع جنگ با عراق نيست
خواسـتند   آمدند و آن كسـي را كـه مـي   

انتخاب كردند و االن اعتدال در كشور ما 
  .»حاكم است

ــد          ــنجاني واج ــمي رفس ــخن هاش س
  :است اطالعات بسيار مهمي

واليت مطلقـه  يم ژر ،1392در خرداد  – 1
ــن بســت  ــه در ب ــا جنــگ«فقي » تســليم ي

اي بلحاظ  خامنه ،به سخن ديگر. است بوده
راه پس و پـيش را بـر    ،سياسي و اقتصادي

  . است يم بسته بودهژر
مـردم بـه   «اسـت كـه    ادعاي او ايـن  – 2

» اعتــدال«و بــر كشــور » مدنــدآميــدان 
اما اگـر از او پرسـيده شـود    . حاكم است

چه  ،تهاي تحريم كنندهبلحاظ رابطه با قدر
مگـر نـه روحـاني     ،اسـت  چيز عوض شده

گفت خزانه خالي است و حتي پول براي 
پرداخت حقوق كاركنان دولت نداشتيم؟ 
پاسخي جز اين ندارد و نگفتـه اسـت كـه    

مدنـد و االن اعتـدال   آمردم بـه ميـدان   
 ،بـه سـخن ديگـر   . دركشورما حاكم است
خطر جنـگ   ،مدندآچون مردم به ميدان 

بـدين  .  في شد و تسـليم پذيرفتـه شـد   منت
هاشمي رفسنجاني سخن عباسي را به  ،قرار

  :كند زبان ديگري تكرار مي
المللي  انس بينآژرئيس پيشين  ،عباسي -  3
اگـر جليلـي حاضـر     :ي اتمي گفـت ژانر
شد يكدهم امتيازهائي را بدهد كه بنابر  مي

ــق  ــده ژتواف ــو داده ش ــت ن ــيس  ،اس رئ
تفاوت مهمـي   ،باوجود اين. جمهوري بود

ن آميــان ايــن دو ســخن  وجــود دارد و 
است كه جليلي مأمور به امضاي تسليم  اين

  :چرا؟ زيرا. است نامه نبوده
ماه پيش  11يعني  ،2013انويه ژ 25در  – 4

صدر در  بني ،از اعتراف هاشمي رفسنجاني
مصاحبه با راديو عصر جديد گفته بود كـه  

ــيده   ــه او رس ــه ب ــابراطالعي ك ــت بن  ،اس
اي وارد گفتگوهاي محرمانه با امريكا  منهخا

ــژاد را   شــده و منتظــر اســت احمــدي ن
.  مرخص كند و مسـئله اتـم را حـل كنـد    

اكبـر   علـي  ،مأمور او در گفتگو بـا امريكـا  
  .واليتي بود

واپسين اطالع منتشره توسط ليبراسـيون      
ــده    ــه نماين ــاي محرمان ــاره گفتگوه در ب

ين اطالعي چندم ،اي با نماينده اوباما خامنه
شـود و دال اسـت بـر     است كه منتشر مي

صـدر   صحت و دقت اطالعي كه بـه بنـي  
اطالعهـاي منتشـره تصـديق    . رسيده بـود 

كنند كه احمدي نژاد از مسـئله اتـم و    مي
وزيـر   ،ولو صـالحي  –گفتگوهاي محرمانه 

 - ن شركت داشته استآخارجه او نيز در 
ــود  ــار گذاشــته شــده ب ــدين. كن ــرار ب  ،ق

ــ خامنــه ــا آس از اي پ ن كــه بحــران را ت
شكســت ادامــه داده خــود را نــاگزير    

احتياج . است از سركشيدن جام زهر ديده
كـه  » رئـيس جمهـوري  «اسـت بـه    داشته

يعنـي   ،»اعتدال را بر كشور حـاكم كنـد  «
نكـه بـه پـاي    آ تسليم نامه را امضاء كند بي

كـه   ،جا است در اين. اي نوشته شود خامنه
بكار » ديخونآرندي «هاشمي رفسنجاني 

ــه  مــي ــه پــاي خامن ــرد و تســليم را ب اي  ب
  :نويسد مي

ــي – 5 ــن   او م ــد در اي ــات«گوي » انتخاب
النـاس   رهبري فرمودند رأي مـردم حـق  

كــه كــاري را كــه در  يعنــي ايــن. اســت
ايـن معنـي   (كرد تكرار نكرد  88انتخابات 

اي  مورد توجه ارگانهاي تبليغـاتي خامنـه  
و بـه ا  ،وردنـش آشده و به خـاطر برزبـان   

محمد رضا خاتمي نيز ). اند اعتراض كرده
بـه مـا گفتنـد كـاري كـه در       :اسـت  گفته

شد در ايـن انتخابـات تكـرار     88انتخابات 
و » اصالح طلبها«هم  ،بنابراين. نخواهد شد

نزديك به ظهـر جمعـه    –هم ناطق نوري 
دانـد چـه كسـي     گفـت مـي   ،خـرداد  24

دانسـتند كـه قـرار     مـي  –شود  انتخاب مي
. حاني از صندوق بيرون بيايداست اسم رو

توانسـتند   كدام ديگر نمـي  هيچ ،نامزد 8از 
هم تسليم را امضاء كنند و هم تسليم شدن 

  .اي نوشته نشود به پاي خامنه
چنـد   ،هاشمي رفسـنجاني  ،عالوه براين     

نوبــت تكــرار كــرد كــه رهبــري دهــان 
نو را بـا حمايـت از كـار    ژمخالفان توافق 

  .روحاني و ظريف بست
شـكاري در  آتناقض  ،همه باوجود اين – 6

ــد  وجــود دارد كــه نمــي ،ســخن او توان
   :واقعيت را بپوشاند

تعيــين خطــوط سياســت خــارجي و . 6/1
در هر دو . است» رهبر«اقتصادي كشور با 

خود را از مسـئوليت   ،احمدي نژاد ،مورد
. است مبرا كرد زيرا دستور رهبر اجرا شده
  ن آدر در مورد اتم به صراحت گفت كه

  
  

   8 صفحهدر
  

 ینده سوخته؟آ
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پس كسي كه ايـران را در  . دخالتي ندارد
جـز   ،مدار بسته تسليم يـا جنـگ قـرار داد   

حـال اگـر مـردم    . اي نبود و نيست خامنه
از چــه رو  ،انــد كشــور وارد ميــدان شــده

مسئول وارد كـردن صـدها ميليـارد دالر    
زيان به كشور و قراردادن ايران در چنين 

  ؟ يت مطلقه داردهمچنان وال ،اي مدار بسته
از سخنان متناقض هاشمي يكي ديگر . 6/2

بست  گويد واليت فقيه بن است كه مي اين
امـا  . بست را گشود گشايد و رهبر بن را مي

بست تسليم و  است ايران در بن هم او گفته
بن بست را بوجود » رهبر«پس . جنگ بود

بن بسـت سـاز بـن     اوالً ،پس. است وردهآ
بسـت   نفس وجود بنشود و  بست گشا نمي

زيرا دولت . يم سالم نيستژگويد كه ر مي
سـخن او  . سـازد  حقوقمدار بن بست نمـي 
اي  اگـر خامنـه    :تناقض ديگري دربردارد
مدن مردم آپس  ،بن بست را گشوده است

چه اثري غير از امضاي تسليم از  ،به صحنه
باشـد؟   توانسته است داشته ترس جنگ مي

 ،كنـد  يان ميتناقض گوئي او واقعيتي را ع
نامزد رهبر  8اند يكي از  مردم اجازه يافته«

» انتخــاب« ،را بــراي امضــاي تســليم نامــه
  ! »كنند

مدار بسته بد و بد تر برجا  ،سان بدين . 6/3
مردمي كه از بيم جنگ تن به تسليم  ،است
هم بايد در شـرائط   ،از اين پس ،دهند مي

تسليم زندگي كنند و هم سايه شوم جنگ 
يـم واليـت   ژا است و هم تحت رنهآبرسر 

چنانكـه سـناتورهاي   . مطلقه فقيه بسر برنـد 
گويند برغم تهديد اوباما كـه   امريكائي مي

طــرح  ،كنــد مصــوبه كنگــره را وتــو مــي
مجازاتهــاي جديــد را تصــويب خواهنــد 

بنـابرطرحي كـه    ،هرگاه چنين كنند. كرد
 ،در صورت حمله اسـرائيل  ،شود قانون مي
  .رائيل حمايت كندبايد از اس امريكا مي

است كه مـردم وارد   حل تناقض به اين     
اي و  ميدان شوند براي خلع يد از خامنـه 

مالي و استقرار واليـت   –مافياهاي نظامي 
  . جمهور مردم و بناي جمهوري شهروندان

  
محافظــه کــاران جدیــد 

ــــان می کوشــــند  همچن
مـــانع از توافـــق نهـــائی 

  :با ایران بگردند ۵+۱
  

مقالـــه را پـــل پـــيالر،  :انقـــالب اســـالمی
دســـامبر،  ۱۰گر امريکـــائی، در  تحليـــل

پــــيش از تهيــــه شــــدن طــــرح مجازاتهــــای 
جديـــد توســـط ســـناتورهای دريافـــت کننـــده 

ـــــــی اســـــــرائيل، » کمـــــــک مـــــــالی« از الب
کاران  اســت و نقــش محافظــه انتشــار داده

جديـــــد را در جلــــــوگيری از رســـــيدن بــــــه 
توافق نهائی برسر مسـئله اتمـی ايـران را 

  :دهد توضيح می
با متحدانشان در  ،محافظه كاران جديد •

ــان  ــره و ارگانش ــت  ،كنگ ــنگتن پس  ،واش
همچنان مصممند مانع از نزديـك شـدن   

اصرار دارند بايد بـا  . امريكا با ايران بگردند
  :يم ايران بنا بر مقابله باشدژرهبران ر

 ،در واشـنگتن پسـت   ،داويد ايگناتيوس    
 Pewســــنجش افكــــاري را كــــه  

Research Center اسـت  انجام داده، 
 50نزديـك بـه    ،نآبنـابر . كند بررسي مي

درصد مردم امريكا براين باورند كه امريكا 
بايد به امور جهان بپـردازد و بايـد بـه     نمي

. حل و فصل مسـائل خـود مشـغول باشـد    
گويـد از چنـد    مؤسسه سنجش كننده مي

اين باالترين ميزان تمايـل   ،دهه بدين سو
  .زوا گزيني استامريكائيان به ان

مسئله اتمي ايران را وسـيله   ،ايگناتيوس     
كند  تفسير و توجيه نتايج سنجش افكار مي

ــا  :نويســد و مــي ــاراك اوبام ــدنت ب پرزي
بايد توافق كنگره و افكـار عمـومي را    مي

 ،بگـاه انجـام   ،درباره توافق نهائي با ايران
رسـد بـا مشـكل     و بنظر مي. بدست بياورد

   .روبرو خواهد شد
ــياري   • ــرا بس ــق دارد زي ــاتيوس ح ايگن

تراش وجود دارنـد كـه    خرابكار و اشكال
در موافقـت بـا چنـان     ،كار را بـر كنگـره  

او در بـاره  . كنـد  توافقي بس مشـكل مـي  
 ،نآبنابر ،نتيجه ديگري از سنجش افكار كه

 ،امريكائيان بـا جنـگ بـا ايـران مخالفنـد     
خواهنـد امـا    مردم جنگ نمي« :نويسد مي

رسد رشته درازي از باهم شـدن   بنظر نمي
و بـــرهم شـــدنهاي ديپلماتيـــك را نيـــز 

  .»بخواهند
بــه  ،در صــفحه عقايــد واشــنگتن پســت •

 ژرژنوشته  ،كنيم ستون ديگري مراجعه مي
او به كتاب جديد كنـت  . يابيم ويل را مي

ايـن  . است پوالك در باره ايران پرداخته
در  ،دومين نوشته او از هفته پيش بدين سو

ويـل و پـوالك در   . اين كتاب استباره 
باره دو امر بسيار مهم كه بـه مسـئله اتمـي    

امـر  . نظر داده انـد  ،شود ايران مربوط مي
كه فكر بكاربردن نيـروي نظـامي    اول اين

اشتباه و دسـت زدن   ،براي حل اين مسئله
امـر دوم  . وردآ كار فاجعه ببـار مـي   به اين
كه اگر قرار بر ايـن باشـد كـه ايـران      اين
بايد به رها كردن  ،گز  بمب اتمي نسازدهر
من خود بر اين نظرم . كار مجبور شود اين

كه روش متقاعد كردن كارساز است و در 
  .ام اش نوشته باره
است كه هرگونه  ويل بر اين ،در عوض     

امكان دستيابي به توافـق بـا ايـران برسـر     
از راه مسـالمت   ،برنامه اتمـي ايـن كشـور   

است ويـل   حق اين. كرد را بايد رها ،ميزآ
كنـد كـه پـوالك     به جا خاطر نشـان مـي  

 ،نـو ژكتاب خود را پيش از توافـق اوليـه   
ــار داده ــي . اســت انتش ــدرگرائي منف او ق

  :است خويش را به سه طريق اظهار كرده
او از همان طـرز فكـر غلـط پيـروي      – 1

رهبـران ايـران    ،نآبنـابر  ،است كـه  كرده
ر خواهنـد بمـب اتمـي بسـازند و اگـ      مي

بايـد   مـي  ،بخواهيم ايـن بمـب را نسـازند   
ايـن برداشـت غلـط از    . مجبورشان كنيم

چراكــه نــه تنهــا . مقاصــد ايرانيــان اســت
مدركي بر وجود قصد توليـد ايـن بمـب    

نـان تصـميمي نيـز    آاست و  بدست نيامده
بلكـه رهبـران ايـران خواهـان      ،اند نگرفته

و داشتن يـك   –رابطه عادي تري با غرب 
نيـز   –ميـز  آور دائم صـلح  برنامه اتمي بط

اي را بر داشتن بمب  هستند و چنين رابطه
 ،اين طرز فكر. دهند اتمي بس ترجيح مي

ها بدترين  گذارد كه ايراني بنا را براين مي
  . اند تصميم را گرفته

اسـت كـه بنـا را بـر      خطاي دوم اين – 2
گـذارد كـه از موانـع     برداشت غلطي مي

ره برنامـه  دست يافتن به توافق كامل در با
راسـت كـه مـا     .وجـود دارد  ،اتمي ايران

امـا  . ن توافق بسـيار دور هسـتيم  آهنوز از 
نيست كه عبارات بقدر كافي   ن اينآعلت 

روشني براي انشاي توافقي كه هم منـافع  
 ،غرب و هـم منـافع ايـران را بيـان كننـد     

مشكل اصلي سخت  ،بعكس. وجود ندارند
يكـا  سراني هستند كه باهرگونه توافـق امر 

اينان هم در ايران . با ايران مخالف هستند
ــران و بخصــوص   ــارج از اي ــم در خ و ه

  . درخارج از ايران هستند
 ،اين راست است كه مخالفان با توافـق      

قوي و سخت سرهستند و هرچـه بتواننـد   
امـا  . كنند ن ميآبراي جلوگيري از انجام 

اين . توان خنثي كرد مخالفت اينان را مي
در  ،عـده و عـده هسـتند و    مخالفان كـم 

شــوند از حكومــت  تشــكيل مــي  ،اســاس
اسرائيل و محافظه كاران جديد و بخشـي  

ها  دولت سعودي و شيخ(از اعضاي كنگره 
كـه بـه دشـمني    ) را از قلم انداخته اسـت 

ــاي   ــائي از دولته ــا دولته ــد ب ــدي قائلن اب
ــر     ــاريكي و ش ــواي ت ــه ق ــه ك خاورميان

جنـگ  معتقد به  ،خوانند و بخالف ويل مي
  .نها نيز هستندآبا 

رئـيس   ،در برابر ايـن نيـروي مخـالف        
جمهوري و حكومتي قراردارد كه در اين 

محكـم   ،باره و درباره ديگر مسائل خارجي
. اسـت  ايستاده و خود را مصمم نشان داده

در بسياري از مسائل داخلي امريكـا نيـز او   
افكار  ،افزون براين. است چنين رفتار كرده

. مخالف اقليت كوچك اسـت  عمومي نيز
ايكناتيوس با همانند كردن كنگره با افكـار  

سنجشهاي افكار . فريبد خود را مي ،عمومي
دهند كه دو سوم مردم امريكا بـا   نشان مي

حل مسئله اتمـي ايـران از راه ديپلماسـي    
ها جنـگ   دو سوم امريكائي. موافق هستند

  .خواهند را نمي
در  است كه واقعيـت  خطاي سوم اين – 3

بيند كه هست و يـك   ن ميآمنطقه را جز 

دهد براي  خاورميانه ذهني را پايه قرار مي
بحث در باره برنامه اتمي ايران و پيشـنهاد  

 ،منطقــه واقعــي اينســت كــه. راه و روش
ايران كشـوري اسـت كـه سـالح      ،نآدر

اي  اي ندارد اما اسرائيل سالح هسـته  هسته
 هم پوالك و هم ويل و هم ،و همه. دارد

هـا و   باراك اوباما و هـم اغلـب اسـرائيلي   
خوانـد   سعوديها و حتي رهبران ايران مي

منطقه خاورميانـه خـالي از اسـلحه اتمـي     
  .  باشد
كه در منطقه خلـع سـالح    اما براي اين     

بايـد مرزهـاي    مـي  ،اي بعمـل آيـد   هسته
توانـد   دشمني و نزاع كه امريكا مشكل مي

اسـت   اين. از ميان برخيزند ،مهارشان كند
باهم و برهم بودنهاي «كه بايد بار ديگر به 

. بـازگرديم ) قول ايگناتيوس(» ديپلماتيك
اما باهم و برهم بودنهاي بخاطر مانـدن در  

. ن سـوي خـط نـزاع اسـت    آاين سـو و  
خواهد اراده خود را به طرف  هرطرف مي

و عمـل كـردن بـراي    . مقابل تحميل كند
. كه دو طرف سودبرند ممنـوع اسـت   اين

ايد از اين موقعيـت خـارج شـد تاكـه از     ب
  .سودآباهم و برهم بودنها نيز 

قـدم   ،توافق با ايران برسر مسئله اتمـي  •
بزرگي است براي بيرون رفـتن امريكـا از   

زادي عمـل  آوردن آاين تگنـا و بدسـت   
ــراي   ــاربردن ديپلماســي ب بزرگــي در بك

زادي عمـل  آاين . حراست از منافع خود
د بـا دولتهـاي   دهـ  به امريكـا امكـان مـي   

بروفق منافع  ،برسر مسائل مختلف ،مختلف
  .كاركند ،ملي امريكا

در همـين ايـام، چـرک  :انقالب اسـالمی
يـــک افتضـــاح قـــديمی، ايـــران گيـــت بـــاز 

است و گسـيل جاسوسـی بـه  سرباز کرده
ايـــران و دســـتگير شـــدنش توســـط رژيـــم، 
افتضــاح ديگــری از افتضــاحهای ســيا را 

دو افـزوده  بـر ايـن. است برمالء گردانده
شــــــــود افتضــــــــاح اســــــــلحه شــــــــيميائی  می

يــم ژموجــود در دســت مخالفــان مســلح ر
  :اسد

  
  

ــون ــائِی ،لوینس  امریک
و ربــط  ،« گــم شــده«

شـــدنش دور زدن  گم
  !تحریمها؟

  
  

ازســـالها پـــيش، يـــک  :انقـــالب اســـالمی
گفتنـد عضـو بازنشسـته  امريکائی که می

» ناپديـــد«اف بـــی آی بـــوده و در ايـــران 
مـابين  ی از مسائل فیا است، مسئله شده

ــــــــود ــــــــم و امريکــــــــا ب امريکــــــــا او را . رژي
کــرد و رژيــم از وجــودش در  مطالبــه می

نــام . نمــود اطالعــی می ايــران اظهــار بی
او روبــرت لوينســون بــود و حــاال معلــوم 

شــود بــه مأموريــت از ســوی ســيا بــه  می
ايـن شـخص دربـاره .اسـت ايران رفته بوده

ثــــروت ســــران رژيــــم، از جملــــه هاشــــمی 
. اســــــــت  کــــــــرده انی تحقيــــــــق میرفســـــــنج

وردن از چنـــــــد و آمأموريـــــــت او ســـــــردر
ن آچـــــون دور زدن تحريمهـــــا و شـــــبکه 

  :است عنان با شبکه فساد، بوده که هم
  

اطالعــات مهــم در بــاره 
ــــک  ــــدن ی ــــد ش ناپدی
جاسوس و یک افتضـاح 

  :است  وردهآکه سیا ببار 
  
 13مطالعه را مير باري انجـام داده و در      

نوشـته او  . اسـت  ار دادهانتش ،2013دسامبر 
  :اطالعات مهمي را در بردارد

او افسر اف بي . هركسي نيست ،لوينسون •
جنايـت  «ي و كارشناسي بود كه درباره آ

در . كـرد  روس تحقيق مـي » سازمان يافته
نشسته  ،در هتلي ،نوژدر  ،2007اوائل سال 

اي فكر  بود و بانگراني به مأموريت محرمانه
بايـد بـه ايـران     كرد كه بخاطرش مـي  مي
اي بـه دوسـت خـود     او در نامه. رفت مي

من پنجاه و نهمين  ،مارس 10در « :نوشت
در زنـــدگي خـــود . شـــوم ســـاله مـــي

امـا حـاال از خـود    . ام هائي كرده ديوانگي
فرزند چرا بايد  7با داشتن زن و  ،پرسم مي

اي بيانـدازم؟ مـن    خود را به چنين مهلكه
 ،ن سنخواهم به جائي بروم كه در اي نمي

 ،در حقيقت. »نجا نيستمآخواستار رفتن به 
  .است كرده تأمين مطالبه مي

 ،2007از زمـــان ناپديـــد شـــدنش در  •
ــائي ــد كــه  ،مســئوالن امريك اصــرار دارن

براي  ،گاه خصوصيآبعنوان كار ،لوينسون
بـه ايـران    ،تحقيق دربـاره قاچـاق سـيگار   

او مأمور سيا بوده و  ،اما درواقع. است رفته
ــت ام ــت او حكوم ــا از مأموري ــاه آريك گ

بـه دنبـال افشـاي مأموريـت     . اسـت  شده
اي كـه بـه او داده    جاسوسي بدون اجازه

سه مقام سـيا شـغل خـود را از     ،است شده 
دست دادند و بـراي سـيا افتضـاحي ببـار     

  . مدآ
نيويورك تايمز از مأموريـت لوينسـون    •
وكيل او ايميلهايش را در اختيار . گاه شدآ

كه جان  نآاما براي . اشتاين روزنامه گذ
. نها را انتشـار نـداد  آ ،لويسنون بخطر نيفتد

مأمور سـيا   ،دسامبر 12در  ،سوشيتد پرسآ
ن بـود كـه   آبعـد از . بودنش را فاش كرد

خانواده او به نيويورك تايمز گفتند مانعي 
  .بينند براي انتشار مدارك نمي

انـد و بـاز    مقامات ايران همـواره گفتـه   •
نوشـت لوينسـون اطـالع    گويند از سر مي

 ،اما مقامات ارشد حكومت امريكـا . ندارند
گوينـد بـراين بـاور     مـي  ،بطور خصوصي

ــي  ــه ايران ــتند ك ــوس   هس ــا او را جاس ه
داننـد و توسـط گروهـي از مـأموران      مي

دسـتگير   ،بسا سپاه ،رهبر جمهوري اسالمي
  .است شده

ــده آ • ــه از پرون ــامپيوتري   نچ ــاي ك ه
 ،شـود  اد ميلوينسون و دهها مصاحبه مستف

است كـه او جاسوسـي غيـر معمـولي      اين
گرچه پير اما كاركشته و مشتاق . است بوده

 ،طلبـد  ن نوع كه سـيا مـي  آتحقيقهائي از 
اسـت در شـمار دسـت     خواسته بوده و مي

  .اندركاران باشد
حكومت امريكا و سيا او را به حال خود  •

ن آاما خانواده و دوستانش بـر . رها كردند
اما . است و چرا به ايران رفتهشدند بدانند ا

كسان ديگري كـه   ،جز خانواده و دوستان
مشـغول   ،اي برايشـان داشـته   بخاطر فايده

تحقيق در باره چرائي رفتن او به ايـران و  
اند كسـاني   از اين جمله. سرنوشتش شدند

چون سركيس سوقاناليان تـاجر اسـلحه و   
يكـي از قدرتمنـدترين    ،اولگ دريپاسـگا 

  .مردان روسيه
وقتي خانواده نوار  ،2010خر سال آدر      

او  ،ويدئوئي لوينسون را دريافـت كردنـد  
ــه ــل   در قياف ــد كــه بزحمــت قاب اي يافتن

پيراهنش پاره . الغر شده بود. شناسائي بود
او .  پاره  و در سـلول زنـدان نشسـته بـود    

براي پاسخ دادن به تقاضـاهاي   :گفت مي
 من نياز ،است  گروهي كه دستگيرم كرده

خـواهش  . به كمك حكومت امريكا دارم
سـال   33. كنم بـه مـن كمـك كنيـد     مي

خدمت به امريكا مرا درخور ايـن كمـك   
  .كند مي

ي آتوانسـت در اف بـي    لوينسون مـي  •
خـود را بازنشسـته    1998اما در سال . بماند

او و همسرش . كرد زيرا نياز به پول داشت
ــتين ــي  7 ،كريس ــد و م ــد دارن ــد  فرزن باي

در . پرداخت نها را ميآتحصيل  هاي هزينه
او كارشناس جناتيهاي سازمان  ،يآاف بي 

يافتــه روس بــود و اســتعداد بســياري  در 
بعد از بازنشسـته  ... تحصيل اطالعات داشت

گـاهي  آاو براي چنـد مؤسسـه كار   ،شدن
بعـد مؤسسـه خـود را    .  خصوصي كاركرد

ايجاد كرد و خانه خـود را دفتـر كـارش    
د بـه دسـتگاه دولـت    كـر  اما تقال مي. كرد

بـه   ،كه يك تحليل گر سيا تا اين. بازگردد

مدن بـه  آدر در ،به او ،ن جابلونسكيآاسم 
هردو كارشناس .  كمك كرد ،خدمت سيا

جنايتهاي سازمان يافتـه روس و بايكـديگر   
لوينسون او را  ،در ايملهايش. دوست بودند

 »Toots «خوانـد و    من  مي »Buck  «
  .كرد امضاء مي

در  ،خــانم جابلونســكي ،2006ســال در  •
كـرد كـه گـروه     يك گروه سيا كـار مـي  

تحقيق درباره فعاليتهاي مالي غيـر قـانوني   
اين گـروه گزارشـها دربـاره    . كرد كار مي

المللـي تهيـه و در    پول شوئي و فساد بـين 
بعـد از  . داد اختيار مديريت سيا قـرار مـي  

ســيا صــدها  ،2001ســپتامبر  11ترورهــاي 
در اواسط . را استخدام كردمأمور خارجي 

خانم جابلونسكي به اطالع داد  ،2006سال 
اسـت كـه بـا قـرارداد      كه تصويب شـده 
  . مشاورت امضاء شود

به او گفته شد كه گروه تحقيق در باره      
عالقمند به كسب اطالعات  ،فسادهاي مالي

بخصـوص ايـران و    ،در باره چنـد كشـور  
گران  تحليل ،در مورد ايران. ونزوئال است

خواهنــد بداننــد ايــران چگونــه  ســيا مــي
زنـد و نيـز اطالعـات     تحريمها را دور مـي 

  . خواهد در باره مقامات ايران مي
 ،ماه پيش از ناپديد شـدنش  9در طول      

گزارش در باره كشـورهاي   100او قريب 
 ،امريكاي التين و اروپاي مركزي و شرقي

گـاه  آاغلب كشـورهائي كـه بعنـوان كار   
تحويل  ،نها ديدار كرده بودآ خصوصي از

  .داد
برخي از مقامات  ،بعد از ناپديد شدنش     

ــر ســئوال   ســيا ارزش گزارشــهايش را زي
دليل به زير  ،جابلونسكي و همكاران. بردند

رقابت ميان  ،سئوال بردن گزارشهاي اورا
يكي بخش تحليل و ديگري  ،دو بخش سيا

جابلونسكي .  دانستند ،بخش عمليات مخفي
او هشدار داد كه بايـد مراقـب رقابـت    به 

موجود باشد و احتيـاط كنـد دم بـه تلـه     
  .ندهد

  
  :مأموريت لوينسون به ايران ٭
  
راه  ،لوينسـون  ،در برخي از نقـاط دنيـا   •

دانست  از ايران هيچ نمي ،خود را بلد بود
و رؤساي او سخت عالقمنـد بودنـد او بـه    

  .و او به ايران رفت.  مأموريت ايران برود
بـا    NBCروزنامه نگـار   ،ايرا سيلورمن    

يك امريكائي كه بعد از  ،الدين داود صالح
به  ،1980در  ،كشتن طباطبائي در واشنگتن

ارتباط برقرار كـرد تـامگر    ،ايران گريخت
ــاره لوينســون اطــالع كســب كنــد  . در ب

ــالح ــيلورمن ص ــدين را در  س در  2002ال
بخاطر تهيه شرح حالي او . تهران ديده بود

الــدين بســياري از  صــالح. ديــده بــود را
. بود  يم را فاسد توصيف كردهژمسئوالن ر

او بخصوص علي اكبر هاشمي رفسـنجاني  
بود كه ميليونها دالر  را كسي توصيف كرده

در  ،از ثـروت نفــت دزديـده و در كانــادا  
و بخشهاي ديگـر سـرمايه    ،بخش ساختمان

سـيلورمن او را بــا  . اســت گـذاري كـرده  
  .رتباط قرار دادلوينسون در ا

لوينسون به تورنتو در كانادا رفـت تـا         
ببيند پولهاي هاشـمي رفسـنجاني چگونـه    

با تـاجري بـه نـام     ،نجاآدر. اند بكار افتاده
مالقـات   ،اهـل ليتـواني   ،بوريس بيرشـتين 

داشته  او با ايرانياني چند سرو كار مي. كرد
نام او در فهرست سيا از كساني كـه  . است

ــ  ازمان يافتــه روس شــركت در جنايـت س
كـرد   او انكـار مـي  . ثبـت بـود   ،انـد  داشته

. داشته است شركتي در اينگونه جنايتها مي
ورود او را به امريكـا   ،وجود او در فهرست

لوينسـون بـه او گفـت در    . كرد مشكل مي
اجازه ورود او را به  ،ازاي دادن اطالعات

  . گيرد امريكا مي
 ،ا ايرانيانبيرشتين اجتماعي ب ،كمي بعد     

نهـا  آ. ترتيـب داد  ،در هتلي در اسـتانبول 
دركار خريد موادي بودند كه در صورت 

.  براي ايران اساسي بودند ،تقويت تحريمها
نفت را بـه قيمـت ارزان    ،در ازاي قيمت

 ،2006در دســامبر  ،لوينســون. دادنــد مــي
گزارش دقيقي از اين گردهمĤئي و روش 

 كـار واقعـاً  «ها به سـيا داد كـه    كار ايراني
خـانم جابلوسـنكي   . ارزيابي شـد » بزرگ

اما . ن را ستودندآگفت كار عالي بود همه 
  اي در كار وقفه. پولي در كار نيست فعالً

   
  9 صفحهدر

  

 ینده سوخته؟آ
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  .بايد و به انتظار رقم بزرگ نشستن
ـليم     ،باوجود اين • لوينسون بـه تهيـه و تس

ــه داد  ــزارش ادام ــه . گ او  ،2007در فوري
ائه كرد كه دليل اصلي گزارش مهمي را ار

او نوشت كه بـه  . مأمور شدنش به ايران شد
ـاره مـواردي تحقيـق     دوبي مي رود تا در ب

 ،از جملـه . شـوند  كند كه به سيا مربوط نمي
اي  قاچاق سيگار و اميدوار است در جزيرده

نزديك به دوبي كسي را مالقات كنـد كـه   
مدعي است از سازو كار پول شوئي مقامات 

سيلورمن  ،در اين فاصله. دارد ايران اطالع
الـدين را   ترتيب مالقات لوينسون و صـالح 
او به . داد در هتل مريم در جزيره كيش مي

لوينسون ايميل فرستاد كه شخص مورد نظر 
يد و او مشـكلي بـراي خـود و شـما     آ ما مي
با كاله بره  ،گويد در هال هتل مي. بيند نمي

ن لوينسـو . سياه برسر منتظر او خواهـد بـود  
گفت خواهان ديدار به اين شخص است و 

ـا      ،اين ديـدار  ـيلم كازابالنك بـه ديـدار در ف
  .ماند مي
ـاك كـوچكي را    ،2007مارس  8در        س

ـاب نكـرد     برداشت و با هتل هم تصـفيه حس
ـازگردد  . زيرا قرارش اين بود كه روز بعد ب

سيلورمن هيچ اطالعـي دريافـت    ،روز بعد
لوينسون شد روز تولد  سال ،مارس 10. نكرد

  . و از او خبري نشد
ســـيلورمن ديوانـــه وار در جســـتجوي  •

الـدين نخسـت بـه او     صـالح . لوينسون بود
ـيس پيـدا شـد و     :گفت ناگهان سر و كله پل

ن روز آفرداي . لوينسون را براي باخود برد
ــه   :گفــت لوينســون هــم اكنــون رفــت ب
  .فرودگاه

مقامات  :الدين گفت صالح ،چند روز بعد     
اند بـراي   وردهآلوينسون را به تهران  ايران

تا مسئله . رام باشندآبايد همه . بازجوئي از او
ـيلورمن ناراحـت   . در اول كار حل شود س

ـبت بـه     شد از اين ـتي نس كه قضاوت نادرس
او  ،افـزون بـراين  . است الدين داشته صالح

ـيا    هرگز فكر نمي كرد كه بدون تصـويب س
ـانواده او . لوينسون بـه ايـران بـرود    زود  خ

ـيچ عالقـه    آفهميدند كه اف بي  ـيا ه ي وس
ـيار   . ندارند به كار او بپردازند سيا داليـل بس

ـا     داشت براي مخفي كردن رابطـه خـود ب
لوينسون از افكار عمومي و ديگر سازمانهاي 

خبر ناپديد شـدن لوينسـون    ،ديرتر. دولتي
  .درز پيداكرد و منتشر شد

يك سال بعد از ناپديـد   ،2008در مارس  •
ــه اجتمــاعي  ،ن لوينســونشــد همســر او ب

ي و سيا دعـوت  آمركب از اعضاي اف بي 
بـه او   ،اين دو سازمان ،شد و براي اولين بار

ــد ـيا كـــار   :گفتنـ ــراي ســ ــوهرش بـ شـ
ـيا    ،كمـي بعـد  . است كرده مي دو مـأمور س

ـات    قاي مكآخانم لوينسون و  گـي را مالق
كردنــد و بنــام ســيا از خــانواده او پــوزش 

  . خواستند
اند كه  گويد مقامات سيا گفته مي گي مك •

تحقيقي گوياي چگونگي دورزدن تحـريم  
دانست  سيا از پيش مي. اند ها دريافت كرده

 ،همـه  با ايـن . رود كه لوينسون به ايران مي
قاي سامپسـون و  آسيا از خانم جابلونسكي و 

يا مقام ارشد ديگر كه در جريان سـفر او بـه   
ـتعف   ،است ايران بوده ـان اس اء از خواست مي

ـاب كننـد     ـار شـدن انتخ ـانم  . سيا و بركن خ
گويـــد او از اســـتعفاء  جابلونســـكي مـــي
ــي ــودداري م ـار   خ ــه بركنـ ــد در نتيج كن

  .شود مي
گي به سيا روشـن   كه مك 2008در سال  •

ـيا را تحـت تعقيـب     مادهآگويد  مي است س
ميليون و  2است مبلغ  سيا پذيرفته ،قراردهد

  . دازدهزار دالر به همسر لوينسون بپر 250
ـيا دروغ    خانم جابلونسكي مـي       گويـد س
ـته اسـت كـه     گويد او هرگز نمـي  مي دانس

ـيا او و  . خواهد به كيش برود لوينسون مي س
ـا مگـر    بـروي  آدو تن ديگر را قرباني كرد ت

  .خود را حفظ كند
  
جســتجوی سرســری لوینســون  ٭

  :ناپدید شده
  
یــا لوینســون زنــده آدانســته نیســت کــه  •

واده و دوستان و حكومـت  خان. است ياخير
كننـد او را پيـدا    امريكا سالها است سعي مي

ـيلورمن و يـك    مك ،نخست. كنند گي و س
بـه اسـم الري    ،يآعضو بازنشسته  اف بـي  

نها را آ. غاز كردندآجستجوي او را  ،اسويني
در  ،تاجر سابق اسلحه ،با سركيس سوقاناليان

ـاجر مـرگ  «او به .  دهند ارتباط قرار مي » ت

  . ر بودمشهو
ـاري غـرق ثـروت بـود         در  ،او كه روزگ

اي  بـود و در خانـه   گرفتار فقر شـده  ،2007
او . كـرد  پشت فرودگاه ميامي زندگي مـي 

ـتجو    مـي  ،همانند ديگران خواسـت از جس
گفت اگـر حكومـت    مي. سودي عايد كند

ـاز را   امريكا اجازه تجارت برخي اسلحه مج
 زادي لوينسـون آتواند اسباب  او مي ،بدهد

ـبكه خـود در    . وردآرا فراهم  ـا ش او گفت ب
ـار نيـز   . اسـت  لبنان رابطه برقرار كـرده  يكب

  . زادي بالفاصله لوينسون را نيز دادآوعده 
ــوقاناليان      ـاي س ــه تقاضـ ــك ،ب ــي و  م گ

ـا     ـات ب سيلورمن به قبرس رفتند بـراي مالق
ــطه ـين   واس ـان معـ ــزب اهللا لبنـ ــه ح اي ك
معلـوم   ،اما بعد از چند روز گفتگو. بود كرده

  . داند شد كه اين واسطه هيچ نمي
همسر لوينسـون بـه    ،2007در پايان سال  •

كيش رفت و به هتل مريم مراجعـه كـردو   
الدين ديـدار   مد و با صالحآسپس به تهران 

الدين بـه همسـر و فرزنـدان او     صالح. كرد
ـان كـردم    :گفت بالهت از من بود كه گم

ر د ،توانند در جزيره كيش دو امريكائي مي
ـا او    و فكـر مـي  . ديدار كنند ،امنيت ـنم ب ك

  . شود خوب رفتار مي
ي بطـور  آاف بي  ،2008در اواسط سال  •

كامل دست بكار شد تا مگر لوينسون را رها 
ـا  آدو مأمور اف بي  ،ن تاريخآدر . كند ي ب

بازيگر قدرتمنـدي كـه بطـور سـري وارد     
ديدار  ،در هتلي در پاريس ،ماجرا شده بود

يكي از  ،خص اولگ دريپاسكااين ش. كردند
ـا  . ثروتمندترين كارفرمايان روس بـود  او ب

ـتد داشـت   وزارت خارجـه  . ايران داد و س
داد  امريكا به او ويزاي ورود به امريكا را نمي

ــه شــركت در جنايــت   چراكــه او مــتهم ب
ي آاما بيرشتين به اف بي . سازمان يافته بود

پيشنهاد كرد اگر دريپاسكا وارد عمل شـد و  
نها ويزاي رفتن بـه  آهردو  ،ري انجام دادكا

دريپاسـكا گفـت   . ورنـد آامريكا را بدسـت  
كنـد   ميليونها دالر خرج يافتن لوينسون مي

ـاد  . اما نام و كار او بايد مخفي بماند پول زي
مردي  ،ناگهان. راه خود را در ايران بازكرد

ـا رهبـر جمهـوري      ـانوادگي ب كه پيوند خ
 ،ي داشــتا يــةاهللا علــي خامنــهآ ،اسـالمي 

ـاد مـي   :مصرانه گفت تـوان   با پول بسيار زي
ـان  آاف بـي  . زاد كـرد آلوينسون را  ي چن

 :مطمئن شد كه به همسـر لوينسـون گفـت   
شما كنار تلفن بنشينيد و منتظر تلفـن شـوهر   

  .گاه تلفن نكرد اما شوهر او هيچ. خود باشيد
ـاع         دريپاسكا كه بـراي شـركت در اجتم

بايد بـه   مي ،2009 در سال ،بانكداران امريكا
ـا  . رفت امريكا مي  ،اما وزارت خارجـه امريك

ـات وزارت      ـا مقام ـاعي ب ـال دو اجتم به دنب
. حاضر به دادن ويزا به او نشـد  ،دادگستري
ـار   ي كه ميآاو اف بي  زاد آخواست او بك

اي از  ورقـه  ،كردن لوينسـون ادامـه دهـد   
وزارت خارجه بـراي او گرفـت كـه بـه او     

  .وارد امريكا شود داد دوبار اجازه مي
مد آاحمدي نژاد به نيويورك  ،2010در  •

ــه نگــاران دربــاره لوينســون از او   و روزنام
او گفـــت هـــيچ اطالعـــي از . پرســـيدند

كنـد بـه    سرنوشت او ندارد اما كمـك مـي  
ــدنش ــت ش ــر. ياف ــوامبر  ،ديرت  ،2010در ن

بــراي ســيلورمن و  ،ويــدئوئي از لوينســون
ـاه بعـد   . ديگران فرستاده شد ـيلم   ،چنـد م ف

ـاس    ديگري از او ايميل شد كـه او را در لب
ـام  . داد يك زنداني نشان مـي  ـان اي  ،در هم

ـاران ايرانـي    آمسئوالن اف بي  ـا همقط ي ب
ــه  ـاي محرمان ــود گفتگوهـ ــراي  خ اي را ب
امــا . وردنــدآاســتخالص لوينســون بعمــل 

  .سودي نبخشيد
ــي       ــدگان ايران ــرار  ،گفتگوكنن ــه تك  ،ب
ـالف  اند كه يك گروه ر گفته مي اديكال مخ
ـات   . است يم او ربوده ژر ما مرتـب در عملي

مسئوالن . كه او را رها كنيم هستيم براي اين
ـادا    آي از آاف بي  ن نگران شـدند كـه مب

است كـه او را بـه نقطـه     ها اين قصد ايراني
نجا بكشندش و سپس آدور دستي ببرند و در

ــد ــراي   ،بگوين زاد آدر جريــان عمليــات ب
  .او كشته شد ،كردنش

ـيس    • ــه رو رئـ ـاني ميان ــه روحـ ــك ك اين
ــده  ــران ش ــوري اي ـانواده  ،اســت جمه خـ

انـد   لوينسون و مسئوالن امريكا اميدوار شده
ـا     ـان بپـذيرد و او ره ماجراي او بنحوي پاي

ـا از   ،در گفتگوي تلفني. شود پرزيدنت اوبام
او نيـز گفـت   . او با روحاني صـحبت كـرد  

داند او كجا است اما براي يافتن  ايران نمي
  .كند او كمك مي

اي  خانواده لوينسـون نامـه   ،روز پنج شنبه •
نامه اطالع . سوشيتد پرس دريافت كردآاز 
ـاعات   مي  ،ينـده آداد كه خبرگزاري در س

كـه   كند حاكي از اين گزارشي را منتشر مي
و . اسـت  كـرده  لوينسون براي سيا كار مـي 

ـتمداد   ـا اسـ ــت اوبامـ ـانواده او از حكوم خـ
  ...كردند

  
تر  یم تنـگژردن ربرگ  حلقه
دور زدن تحریمهـا  :شود می

. شـــود تر می بـــازهم مشـــکل
ــاد در  ــا فس ــارزه ب ــارزار مب ک
ترکیه و تهدیـد اردوغـان بـه 
اخراج سـفیر امریکـا گویـای 
نقـــش امریکـــا و اســــرائیل 

  :است
 

سـخت   ،در تركيـه » مبارزه با فساد«كارزار  
يك ايراني و سه فرزنـد  . شدت گرفته است

. اند وغان دستگير شدهسه وزير حكومت ارد
اهللا  ن يك نزاع سياسي است ميان فتحآ مايه

يك مرد مذهبي ترك كه در امريكا  ،كولن
. اســت امــا در تركيــه نفــوذي بســيار دارد

ـان دو     روزنامه وطن مـي  نويسـد رقابـت مي
ـان ضـعف    . گرايش است حكومـت اردوغ

زيرا يا نديد برايش دام . شكار كردآخود را 
 ،نآدر ،و باوجود ايـن  اند و يا ديد گسترده

ضعف خود را نمايان  ،در هر دو حال. افتاد
فرزندنش به  –كه وزير كشور  بدتر اين. كرد

ـتگير شـده   ـات   –اسـت   اتهام فساد دس مقام
تن  60پليس ترك را كه دستگيري بيش از 

ــد بــازاگر . بركنــار كــرد ،را ســازمان دادن
ـيس طـرح       حكومت خبـر نداشـت كـه پل

ت و بعـد از اجـرا از   اسـ  دستگيريها را ريخته
ـيس     آن آ ـار پل ـانع ك گاه شد و نتوانسـت م

ـاتواني دليـل ضـعف او     بي ،شود خبري يا ن
  .   هستند

عملياتي به اين وسعت قابل تصـور نبـود    •
ـاه بـه      اگر جنگ ميان حـزب عـدالت ورف
ـترده گـولن     ـبكه گس رهبري اردوغان و ش

ـاني  . كرد اي را پيدا نمي چنين گستره از زم
ـ   ـار اسـت   كه حكومـت اردوغ  ،ان برسـر ك
گاه حساسيتي نسبت به  كولن و شبكه او هيچ
شبكه گولن كـه در  . فساد ابراز نكرده بودند

دستگاه قضائي و پليس ريشه و شاخ و بـرگ  
گاه نخواسته بود اين دو  هيچ ،گسترده دارد

 17تنها در . درباره فساد تحقيقي انجام دهند
ـبكه گـولن     آدسامبر بود كه  ـاه شـديم ش گ

ـاخص حـزب       پرونده ـاد افـراد ش ـاي فس ه
  .كرده است مادهآعدالت و رفاه را 

يكـي هـم    ،اند از كساني كه دستگير شده •
كه واسط تركيه و ايـران  (مدير بانك هالك 

روزنامه  ،خاطر بدين). است باوجود تحريمها
ـتگيريها را توطئــه  ) امــروز(بوگــون  دسـ

ن آخواند كه اسرائيل نيـز در  المللي مي بين
 ،كشــوري مثــل تركيــه   در. نقــش دارد

ـار       پرونده ـاد همچـون سـالح بك ـاي فس ه
ـتمايه يـك توطئـه     ،بار اما اين.  روند مي دس
  .است المللي شده بين
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كه در به راه انداختن اين كارزار شـركت  
. دارند را تهديد به اخـراج از تركيـه كـرد   

وســائل ارتبــاط جمعــي تــرك و اروپــائي 
ـتند ته يكـي   :ديد او را متوجه دو سفير دانس

سـفير  . سفير امريكا و ديگري سـفير اسـرائيل  
ـا ـياردون  ،امريكـ ـيس ريكسـ ــراي  ،فرانسـ ب

اسـت   همتاهاي اروپائي خـود شـرح داده  
ـا  يم ايران و شبكهژچگونه ر در  ،اي از تركه

ـا را    تركيه پول شوئي مـي  كننـد و تحريمه
ا از اسرائيل نيز نارضائي خود ر. زنند دور مي

ـا     نقش بانـك هالـك در دور زدن تحريمه
  . است ابراز نارضائي كرده ،توسط ايران

 ـيا از   ،2006دانيم كه از سال  اينك مي س

ـا توسـط ر   يـم  ژچگونگي دورزدن تحريمه
از . اسـت  گاه بودهآايران و از طريق تركيه 

ــدآ ــول شــوئي و  ،ن زمــان ببع عمليــات پ
ـادي كـه   آ ،دورزدن تحريمها را لوده به فس

ـان زيـر نظـر      ،شناسد ندازه نميا ـيا همچن س
ـبكه گـولن    پرونده. داشته است هائي كه ش
انـد   وردهآفرصتي فـراهم   ،است تهيه كرده

براي ضربت وارد كردن هم بـر حكومـت   
ـا     ژاردوغان و هم بـه ر  يـم واليـت فقيـه وي

شركت  18تحريم . مالي –مافياهاي نظامي 
و شــخص ايرانــي كــه ارگانهــاي تبليغــاتي 

ــه ـاره  اي خامن ــد «ن و آهمچنــان دربـ عه
ـا مـي  » شكني ـند و مـي   امريك  ،گوينـد  نويس

ـاط    گوياي گستردگي عمليات برچيـدن بس
است كه » دورزدن تحريمها«پول شوئي و 

. اســـت يـــم واليـــت فقيـــه گســـتردهژر
ـتگير     ،البد ،خوانندگان ـاره ايرانـي دس در ب

 10دست كم (شده در تركيه و پول شوئي 
خوانـده   ،ريمهاو دور زدن تح) ميليارد دالر

درسايت انقالب اسالمي نيز در . اند و شنيده
 ،ايـن . انـد  گزارشهائي انتشار يافتـه  ،اين باره

ــدگان    ــر خوانن ـاه از نظ ــزارش را كوتـ گ
  :گذرانيم مي
  دور زدن تحريمها و پول (يك سر فساد

ـاني اسـت  ) شوئي و .  در تهران و بابك زنج
ـا ضـراب     ،در تركيه ،سر ديگرش علـي رض
ـام ابـرو    است كه ب ا يك خواننده تـرك بن
 ،تر اسـت  سال از او بزرگ 10كه  ،گوندش

در ظاهر بخاطر عالقـه  . است  ازدواج كرده
ـبكه      ـاد ش ـاطن بـراي ايج به يكديگر و در ب
. خانوادگي پول شوئي و دور زدن تحريمها

  و
 يـك  توقيف جريان ر  د و 2012 سال ر  د •

 شـركت  بـراي    بـود  قـرار  كه طال محموله
ـاني  بابك به متعلق سورينت  ايـران  بـه  زنج
ــل ــود منتق ــط ،  ش ـيس توس ـازجويي پلـ  بـ

  .است شده
 كـه  اي ه  پرونـد  ،بنوشته روزنامه حريـت  •
 ه،  اد  د تشـكيل  تركيـه  مالي جرائم ستاني  اد  د
ـلي  بخـش  كـه    ارد  د بخـش  سه  بـه  آن اص

 پول انتقال بر عالوه او .است مربوط ضراب
ـتگان   بـه  رشـوه  اخـت   پـرد  به ايران، به بس

ضـراب اهـل   . است متهم مقامات حكومت
 بورس حوزه ر  د طال، بر عالوه تبريز است و

   فـوالد  كارخانه.   كنند مي فعاليت هم آهن و
ـال   سازي كشتي و تبريز ر  د اش  د تيكمه  روي

ـاي  ارايي  د يگر  د از استانبول ر  د ـانواد  ه   ه  خ
  .ضراب هستند

از  ،ه وزيـر ضراب به پسران اين س ،از قرار •
. رشوه داده اسـت  ،طريق بانك خلق تركيه

ايــن پســران نيــز در شــبكه پــول شــوئي و 
ـام  . انـد  دورزدن تحريمها شركت داشته اته

ـيس  است كه با ضراب اين  شـركت  11 تاس
 بـه  را اي ه  گسترد پولشويي عمليات صوري،
 ه  كـرد  ايـت   هـد  و يريـت   مـد  ايران   مقصد
ــت ــد. اس ــر  د ه  پرون ــ وي، يگ ــه وطمرب  ب

 ر  د گذشــته ســال كــه اســت هواپيمــايي
ـاتورك  گاه  فرود ـين  بـه  آت  از و نشسـت  زم

 به غنا كشور از طال تن نيم و يك آن اخل  د
ـته  بـه .   شد كشف وبي  د   مقصد  روزنامـه  نوش
ـالي  اتهامات مجموع تركيه، زمان  مطـرح  م
ـاره   د ه  شد ـارد  87 بـه  ضـراب  رب  يـورو    ميلي
 مبلـغ  ايـن  زارش،گ اين اساس بر.   رسد مي
ـال  چهار طول ر  د ـا  جابـه  س  40 و ه  شـد  ج
 و ه  بـود  ايـران  ولـت   د به متعلق آن   رصد  د

ـاري  با ه  شد موفق ضراب  ملـي  بانـك  همك
ـاالت  و نقـل  ايران، ـترد  انتق ـالي  ه  گس  ر  د م

 و نقــل ،  هــد  د انجــام مختلــف كشــورهاي
 تحـريم  ن  زد ور  د بـراي  تا  عمد كه انتقاالتي

  .است ه  شد ه  استفاد آن از ها
 بــه تركيــه خلــق بانــك توســط ضــراب   

 ايـن . اسـت  ه  اد  د فرزندان وزيـران رشـوه  
ـا  تحريم نقض ليل  د به اين از پيش بانك  و ه
 نفت، ريافت  د مقابل ر  د ايران به طال ارسال
  . اشت  د قرار نظر تحت

 ر  دهند كـه د  باز مطبوعات ترك خبر مي •
ـارد 10ضـراب  گذشته، سال يك طول    ميلي

 ايـران  بـه  طـال  و پـول  صـورت  به را الر  د
 ها ه  د كار، اين انجام براي. است كرده منتقل
  . است ه  كرد اخت  پرد رشوه الر  د ميليون

ـالي  طـرف  زنجاني بابك • ـا  م  ضـراب  رض
ــه ،گذشــته ســال .اســت  مطبوعــات تركي
كردند     را منتشر هواپيما يك از هايي عكس
ـاي  ان  چمد حامل  كه  بـه  ايـران  از طـال  ه

ـتنده . تركيه بـود  ـاني  بابـك  فرس .   بـود  زنج

 متعلق طالها اين: نويسد مي حريت روزنامه
ـيم  و يـك  اخت  پرد با و   بود ضراب رضا به  ن

ـا  و تركيـه  سياسيون به الر  د ميليون  جعـل  ب
 تن چندين قاچاق. اســت ه  شــد   آزاد   ســند
 جمله از هم ايران و امارات به تركيه از طال

 ه بود گذشته سال چند ر د او فعاليتهاي
  .است

 بانـك  رانـت  با كه جواني، زنجاني بابك •
 وران  د ر  د ش  خــود عــاي  اد بــه و مركــزي
ـان  ميليـون  17 روزي سربازي    رآمـد   د توم

 را   خــود كــه حكــومتي در اســت، اشــته  د
ـاريخ  حكومـت  تـرين  پاك  خوانـد،   مـي  ت
است  دههايي چنان بزرگ به جيب ز رانت

. اندازه بيروننـد   از هايش ارايي  د  ،كه اينك
و بابك زنجاني و شبكه او متصـل اسـت بـه    

ـاد . شبكه مجتبي خامنه اي شـود   ور مـي آي
ـارداد    ـيكس انتشـ ــه ويكيلـ ــها ك  ،درگزارش

ــي   ــروت مجتب ـاره ث ــز دربـ ــهائي ني گزارش
ـاي    خامنه اي و سرمايه گـذاري او در افريق

  .جنوبي و كشورهاي ديگر بود
يـم واليـت   ژعرصـه بـر ر   ،اين ترتيـب  به   

با بر مـالء  . شود تر مي مطلقه فقيه بازهم تنگ
ـيا   ،شدن هويت شغلي لوينسـون   ،مـأمور س

پرده كنار رفت و يك رشته رويكردها قابل 
شخص و شركت  18تحريم  :مشاهده شدند

ـناتورهاي    و طرح مجازاتهاي جديد كـه س
ـا      امريكائي تهيه كرده ـارزه ب انـد  و نقشـه مب

نكـه  آ بـي  ،ادي كه پليس تركيه و قاضـي فس
ـان  ،ن بو ببـرد آحكومت از  بـه اجـرا    ،ناگه

ضربه مشترك امريكا و اسـرائيل  . اند گذاشته
يم واليت مطلقـه  ژبه حكومت اردوغان و ر

يم واليـت فقيـه را   ژامريكا و اسرائيل ر. فقيه
نخسـت در  . راننـد  بست تسليم مـي  به بن بن
ـپس د    شيخ نشين ـارس و س ـيج ف ر هاي خل

ـاد و دور   ،قبرس و اينك در تركيه شبكه فس
  . شود زدن تحريمها برچيده مي

   
» ناپدیـد«از چه رو ماجرای 

بشـکل  ،شدن جاسـوس سـیا
مسئله روز شـد  ،یک افتضاح

و چـــرا نشـــانه کـــوچکی از 
  بازشدن یخ روابط است؟

  
 - گزارش  ،استراتفور ،2013دسامبر  19در    

ـا  جراي تحليلي در باره روبرت لوينسون و م
شدنش در ايران و مشكلي » ناپديد«رفتن و 

 ،وردهآيم بوجـود  ژكه در روابط امريكا با ر
  :است انتشار داده

موضوع روز شدن ماجراي رفتن روبرت  •
به ايران گوياي  ،شهروند امريكائي ،لوينسون
از بازشدن يخ روابط  ،ولو كوچك ،عالمتي

 ،مرضيه افخـم . ميان واشنگتن و تهران است
ــران  ــه ايـ ــخنگوي وزارت خارجـ در  ،سـ

 :گفــت ،دســامبر 17كنفــرانس مطبوعــاتي 
او نگرانـي  . لوينسون ديگر در ايران نيسـت 

دولت ايران را از سرنوشت ايرانيان دستگير 
سخن او عالمت . شده در امريكا اظهار كرد

موضــوع  ،اســت كــه مبادلــه زنــدانيان نآ
  .گفتگوهاي دو طرف خواهد شد

ـئول زنـداني    ايران دولت ام      ـا را مس ريك
ـا مـي   . دانـد  شدن چندين ايراني در امريك

توانند با لوينسـون مبادلـه    نها ميآيكچند از 
ـال     . شوند ـان در ح ـا و ايـران همچن امريك

ـتند  . گفتگو براي حل مسئله اتمي ايران هس
 ،بسا مبادله زندانيان دو طـرف نيـز   ،بموازات

  .   موضوع گفتگو است
ـين   ،نكه لوينسو 2007از سال  • مأمور پيش

 ،اسـت  در ايران ناپديـد شـده    ،يآاف بي 
در مطبوعات امريكا و  ،مورد او ،بنابر فرصت

ـار . شد موضوع روز مي ،ايران در  ،اما اين ب
كسـي كـه    ،دام گلدمنآ ،2013دسامبر  12

در باره لوينسون و رفتنش با ايـران تحقيـق   
ـار    مقاله ،كرد مي اي در واشنگتن پسـت انتش
ـار    ،لوينسون ،نوشته اوبنابر . داد ـيا ك براي س
براي جاسوسي بـه   ،كرده و از سوي سيا مي

مقاله به زندگي او . است ايران فرستاده شده
ــودنش   ــده ب ــران و زن ــأموريتش در اي و م

  .است پرداخته
  
  

  10 صفحهدر
  

 ینده سوخته؟آ
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گشـت لوینسـون زچشم انـداز با ٭
  :از ایران

  
ـاه از   كند هيچ ايران همچنان انكار مي • گ

شخصي در ايران خبـر دارد و   وجود چنين
گويد او در ايران زنـداني   جواد ظريف مي

ـير اسـت  . نيست نـه   ،اگر هم در ايران و اس
ـير   حكومت كه يك گروه خودسر او را اس

ـائي   ،باوجود اين. است كرده مقامهاي امريك
دانـد   يـم ايـران مـي   ژوزند كه ر اصرار مي

  گويند و اهل نظر مي.لوينسون دركجا است
  
ـا    را نگاه داشته ايران او  است براي معاملـه ب

  .امريكا
تكـرار موضـع    ،اما سخنان مرضيه افخـم  •

بيشتر از اين رو كه گفـت  . ايران بود و بيشتر
روحاني  ،در گفتگوي تلفني اوباما با روحاني

نگراني خود را بابت ايرانياني ابراز كرد كـه  
ـتند  ـاد  . در امريكا زنداني هس  ،وريآايـن ي

ــه  گويــاي راه و روش ا ــراي مبادل ــران ب ي
  .لوينسون با ايرانياني زنداني در امريكا است

هاي  ايراني در زندان 10 ،بنابر قول ايران •
زنــدانيان تــاجر و . امريكــا زنــداني هســتند

ـيده  انـد   مهندس و افرادي هستند كه كوش
ي امريكائي را خريداري و ژاسلحه و تكنولو

ـاني چـون    . به ايران ارسال كنند البتـه كس
افسر بازنشسته سپاه كه بسا  ،ا عسگريعلي رض

ــه ــران گريخت ــري  از اي ــهرام امي  ،اســت ش
دانشمند اتمي ايران كه در واقع فراركـرده  

ـا بماننـد   ،بود بـه   ،هرگاه بخواهند در امريك
  .ايران بازگردانده نخواهند شد

ــي      ــران نمـ ــس ايـ ــد در ازاي  پـ توانـ
خواســتار تحويــل  ،بازگردانــدن لوينســون
ـ   معاملـه  . گري بشـود دادن كسي چـون عس

كند كه ايران فهرستي از  منصفانه ايجاب مي
توانـد   ايران مـي . ايرانيان ديگري تهيه كند

ـتهم  . زادي امير نظمي بگرددآخواستار  او م
است به معامله با شركتهائي كه تحت تحريم 

بـه ايـران    ،امريكا هستند و بطور غير قانوني
 و يا خواستار. است كرده نرم افزار صادر مي

زادي حسن سعيد كشاري بگردد كه مقصر آ
است بخاطر سعي در ارسال قطعات يـدكي  

و  c-130و  14 –هواپيماهــــــــاي اف 
گزينـه  . بـه ايـران    AH-1كوپترهاي  هلي

تواند امير حسين اردبيلي باشد كـه   ديگر مي
ـاطر    سال زندان محكوم شده 5به  اسـت بخ

  .ي امريكائي به ايرانژفروش تكنولو
زاد آكه لوينسون چه وقـت  دانسته نيست  •

يا معاملـه  آخواهد شد و نيز دانسته نيست كه 
اما با توجه به . سرانجام خواهد گرفت ياخير

ـان    اين امر كه روابط امريكا با ايـران همچن
رود هردو طـرف   انتظار مي ،كند تحول مي

 ،اي را انجام دهند كه در داخله خود معامله
ـ . ورد و پيروزي باشدآتواند دست  مي س پ

هــردو طــرف خواهنــد كوشــيد از طــرف 
ورد و آبيشــترين امتيــاز را بدســت  ،مقابــل
  .اي را به انجام رسانند معامله

در همــــــين ايــــــام،  :انقــــــالب اســــــالمی
افتضـــاحها، بـــه مـــوازات، از پـــرده بيـــرون 

انـــد افتضـــاح ايـــران  از آن جمله. افتنـــد می
گرچــه نزديــک بــه ســه دهــه اســت . گيــت

ــــــــرمالء شده ــــــــک، مــــــــدار  ب ک اســــــــت، اين
جديــــدی شــــبکه گســــترده ديگــــری را بــــاز 

تجـــــــارت اســـــــلحه و مـــــــواد : شناســـــــاند می
  :مخدر

  
مــــدارک جدیــــد در 
ـــت ـــران گی ـــاره ای  ،ب

اتصال شبکه تجـارت 
ــــا شــــبکه  اســــلحه ب
تجــارت مــواد مخــدر 

  :کند برمالء می
  
  

ن آروبرت پاري مدرك جديدي يافتـه و  
اي طوالني در باره ايـران   را موضوع نوشته

هاي فروش اسلحه  بكهبمثابه اتصال ش ،گيت
  :است كرده ،و مواد مخدر

 Gary گري وب  ،روزنامه نگار امريكائي    
Webb،  ـاريخي  . مرد ،سال 2004در سال ت

به تدريج دارد  ،كه زندگي او را ويران كرد
او تحقيقـي  . شـود  از پرده ابهام خارج مـي 

انجام داد و تحقيق او به اين نتيجه رسيد كه 
ـا مـواد     كنتراهاي محبوب ريگان بـه امريك

ـار بـي  . كنند مخدر وارد مي ـار   او را از ك ك
هيچ نشريه ديگري به او كارنـداد و  . كردند

در نهمين سالگرد  ،اينك. او خودكشي كرد
ـتي     ،خودكشي او مدرك جديـد بـر درس

  :دهد شهادت مي ،قول او
گـري وب يـك    ،يك دهه پيش از ايـن  •

ـائين     ـارت كوك ـاره تج  ،رشته تحقيـق در ب
ـار   ،راهاتوسط كنت با نقض قوانين امريكا انتش

ـاي    . داد او شرح دقيـق و مفصـل از فعاليته
مـن بـه   . نوشت ،دلفو كالروآ  ،رهبر كنتراها

مدركي را يافتم كه  ،رشيو مليآدر  ،تازگي
  . مصدق تحقيق او است

ـان     محور مقالـه       ـا كـه وب در س وزه ژه
 منـزس   ،داد انتشار مـي  ،نوول - مركوري 
Menesesقامات حكومت امريكا و نيز م. بود

ـاي معـروف   روزنامه ـايمز و    ،ه نيويـورك ت
ـايمز بـه او   آواشنگتن پست و لوس  نجلس ت

قـدر   نآ. پول شـد   بيكار و بي. حمله بردند
ـار قرارگرفـت كـه در     ـامبر   9تحت فش دس

  .خودكشي كرد ،2004
ــخ او موضــوع فيلمــي در   • سرنوشــت تل

ـيلم   .  اسـت  خواهد شـده  2014 ـاد  «ف اتح
ـتري و    » تاريك ـيا و وزارت دادگس ـان س مي

ــت در   ــر ارگانهــاي حكوم ــه آديگ نچــه ب
از  ،شـود  كنترا مربوط مـي  –ماجراي ايران 

نهمـه  آكنتراها كـه  . كند تاريكي خارج مي
ـائين   ،محبوب ريگان بودند قاچاقچي كوك

ــد ـان  . بودن ــت ريگـ ــه حكوم ــدركي ك م
گزارشـي اسـت كـه     ،كـرد  سانسورش مي

ــورث   ـيس اينس ــ ، Ainsworthدونـ ك ي
. است جمهوريخواه اهل سانفرانسيسكو داده

ـالهاي  ــب  ،1984 -  1985در ســ او داوطلـ
بود كه هـم   اين. كمك به كنتراها شده بود

و ) قاچاقش به امريكا(از تجارت مواد مخدر 
ـاه شـده   آ ،هم از تجارت اسلحه با ايـران  گ

  .بود
اينسورث همچنين منبعي بود كه در پائيز  •

دم وقتـي  كـر  من اطالع كسب مـي  ،1985
در  ،كه نآبعد از  ،درباره منابع مالي كنتراها

نها را ممنـوع  آكنگره كمك مالي به  ،1984
ـاره   . كـردم  تحقيق مي ،كرد گزارشـها در ب

ـامي   از  ،رفتار سبعانه كنتراها با مردم غيـر نظ
ـان و اعـدامها و شـكنجه     ،جمله تجاوز به زن

  .فراوان بودند
 ،بنــا بــر اطــالع دســت اول اينســورث      

ـا     ،منزس پدرخوانده مشهور مـواد مخـدر ب
روابط شخصي  ،رهبر سياسي كنتراها ،كالرو

هر . كرد داشت و سيا از كنتراها حمايت مي
 ،خرآدر ،شد نوبت كه مجلس عيش برپا مي

. گفتنـد  اين دو مجلس را باهم تـرك مـي  
ـا       كنتراها مـواد مخـدر منـزس را بـه امريك

ـبكه بـدون     . كرد قاچاق مي ـاد ايـن ش ايج
د فســاد در حكومــت ريگــان ممكــن وجــو
ـيا و شـوراي   . شد نمي چراكه به دستياري س

 ،اين دو تجارت ممنـوع  ،امنيت ملي امريكا
  . گرفتند انجام مي

ـاق مـواد         نويسنده به تفصيل به شبكه قاچ
ـا    ــراي كنتراهـ ـلحه ب ــد اسـ ــدر و خري مخ

  جا مي رسد كه  پردازد و به اين مي
در  ،ثمــن بــا اينســور ،1985در ســپتامبر  •

او . گفتگـو كـردم   ،اي در سانفرانسيسكو كافه
گويـد محرمانـه    نچـه مـي  آاز من خواست 

 ،باوجود ايـن . من نيز موافقت كردم. بماند
ـيو ملـي  آوقتي مدارك منتشره توسط   ،رش

ـا مـن بودنـد    ديگـر   ،حاوي گفتگوهاي او ب
مـورد   ،هاي او بـه مـن   محرمانه ماندن گفته

ــت ــز گفت،1996در . نداش ـا وب ني ــو او بـ گ
ـان    كرده ـار س بود وقتي كه وب روزنامه نگ

خوزه مركوري بود و رشته گزارشها در اين 
  . كرد روزنامه منتشر مي

ـا    ،1987در اوائل سال       وقتي اينسـورث ب
ي صـحبت  آدادستان و اف بي  ،روسيونيلو

ـيد همـه    دستگاه ريگان مـي  ،كرد مي كوش
توجه را سرهنگ اوليويـه نـورث و فـروش    

ان و صرف قسمتي از محل اين اسلحه به اير
) شـد  به سه برابر قيمت فروخته مـي (فروش 

ـا    ـلحه بـراي كنتراه جلـب   ،براي خريد اس

ــد ـاره .  كن ــن بـ ــق در اي ــول تحقي  ،در ط
حكومت ريگان مي كوشيد مانع از توجه به 
قاچاق مواد مخدر به امريكا توسط كنتراها با 

ـا ايـن كـه    . بگردد ،همدستي حكومت او ت
 ،)وزير خارجـه كنـوني  ( سناتور جون كري

ورد و رابطــه آتحقيقــي بعمــل   1989در 
حكومت ريگان با قاچاق مواد مخدر توسط 

ـا  ،در اين قاچاق. كنتراها را بازيافت  ،نوريگ
در .  ديكتاتور پيشين پاناما نيز شركت داشت

روشن شـد كـه    ،1991در  ،محاكمه نوريگا
ـاق مـواد مخـدر بـه      آسهمي از در مـد قاچ

كري نيز . اها مي رسيده استبه كنتر ،امريكا
ـائل     در دادگاه شهادت داد ولـو توجـه وس
 .ارتباط جمعي بزرگ  را بخود جلب نكرد

 ،اي چون واشنگتن پست خـود  چرا روزنامه
... در جرم شركت داشـت  ،ماجرا ،با سانسور

از  ،نكه از ساختمانهاي دولتيآهمه و با  با اين
ـتفاده شـده     جمله فردوگاه واشنگتن نيـز اس

ـتند  آبر ،بود  ،در عـوض . ن سـرپوش گذاش
ــدي     ــق ج ــه تحقي ـاراني ك ــه نگـ روزنام

  .شدند مغضوب مي ،كردند مي
روبرت پاري به كار خـود در   ،جا در اين     

ـا    . پـردازد  نيوزويك مـي  مـديران مجلـه ب
كنترا و انتشار  –تحقيق جدي در باره ايران 

ـاگزير مـي   ن مخالف بودهآ  ،شـود  اند و او ن
ـ  1990نشــريه را در   او در . رك گويـــدتـ

ــوني  ـتنده تلويزي ـار  PBSفرسـ ــغول كـ مش
كنترا دنبالـه   - يابد كه ايران در مي. شود مي

ـاه گيـري و معاملـه    (اكتبر سورپرايز  گروگ
مــديرن ايــن . اســت) نهــاآپنهــاني برســر 

ــي    ـتار چنــين تحقيق ــز خواسـ ـتنده ني فرسـ
ـاري    ،1995در  ،كه تا اين. اند نبوده ـا همك ب

انترنتي تحقيق  نشريه ،سام ،پسر بزرگ خود
  .كند با نام كنسرسيوم را تأسيس مي

به مـن تلفـن    ،1996در  ،وقتي گري وب •
كوكائين سـخن   –كرد و از ماجراي كنترا 

از او پرسيدم مديران نشريه حامي تو  ،گفت
لحني  ،اما بنظرم. هستند؟ او پاسخ داد هستند

  .مردد داشت
ـته او   ،1996در پايان ماه اوت  ،وقتي      نوش
ـاد تاريـك  «ر عنـوان  زي  ،منتشـر شـد  » اتح

. توجه كمي را به خود جلب كـرد  ،نخست
ن نكردنـد  آتوجهي بـه   ،هاي بزرگ نشريه

زيــرا موضــوعي بــود كــه در گذشــته نيــز 
نوشته . درخور توجه ارزيابيش نكرده بودند

ـا     ،او تنها شرح قاچاق مواد مخـدر بـه امريك
پرداخـت كـه    او به اين امر مهـم مـي   ،نبود

به قيمـت   ،رجي حكومت امريكاسياست خا
. شـد  اتخاذ و اجـرا مـي   ،زندگي امريكائيان

شـدند   اين امريكائيان بودند كه قرباني مـي 
ـياهان  . نهم با مصرف مواد مخدرآ قربانيان س

ـان  ،سان بدين. بودند  ،سياست حكومت ريگ
  .ترجمان تبعيض نژادي نيز بود

ـان   • هزينه تحقيق وب را روزنامه محلي س
ايـن  . نوول پرداختـه بـود  خوزه مركوري 

. ن را برنتافتنـد آشد كه سه روزنامه بـزرگ  
زيرا اين امر كه يك نشـريه محلـي بتوانـد    

ن آهزينه تحقيقي چنين مهـم را بپـردازد و   
ـا     ،را انتشاردهد ـان قـدرت ب نظم موجود مي

ايـن  . زد وسائل ارتباط جمعي را برهم مـي 
 4در . شد كـه بـه تخريـب وب پرداختنـد    

اشنگتن پست در صـفحه اول  و ،1996اكتبر 
ـته او    خود مقالـه  اي در تخريـب وب و نوش
ـايمز و  ... انتشار داد بعد نوبت به نيويورك ت

  ...نجلس تايمز رسيدآلوس 
زندگي روزنامه نگاري وب ويران شـد و   •

پيوند ازدواجـش گسسـت و او خودكشـي    
ـا وب    ،دير هنگام. كرد معلوم شد كه حـق ب
ـاه  بوده ـائي   است و كنتراها يك بنگ كارفرم

حتــي . قاچــاق مــواد مخــدر شــده بودنــد
فرستاده سرهنگ اوليويه نورث گفـت كـه   
ـتها را      ـا ساندينيس ـا جنـگ ب رهبران كنتراه

. ويز قاچاق مواد مخدر كرده بونـد آدست 
  .گزارش سيا نيز تحقيق وب را تصديق كرد

واشنگتن سخت مشغول افتضاح  ،1998در •
كي بود رابطه جنسي كلينتون با مونيكا لوينس

و ايــن امــر بــه دســت فراموشــي ســپردن 
ــرا  كوكــائين را  –اطالعــات پيرامــون كنت

كرد كه در جلـد دوم گـزارش    تر مي سانآ
انتشار  1998اكتبر  8اين جلد در . سيا بودند

 50هيتز  ،بازرس كل سيا ،در گزارش. يافت
ـا را شناســـائي   تـــن از اعضـــاي كنتراهــ

ـاق مـواد مخـدر       كرده اسـت كـه در قاچ
و نيز حمايـت حكومـت   . اند اشتهشركت د

 ،ريگان از قاچاق مواد مخدر را جزء به جزء

سيا هم از  ،بنابر جلد دوم. است تشريح كرده
در  ،غاز جنگ كنتراها با دولت ساندينيستهاآ

ـاق مـواد مخـدر بـوده     ـابر  . انـد  كار قاچ بن
ـيا در      ،1981وئـن  ژگزارش بـه رياسـت س

ـلحه   و كنتراها براي تأمين هزينه جنگ و اس
ـاك  ــذا و پوشـ ـاق   ،غ ــدر قاچـ ــواد مخ م

  .اند كرده مي
ــز    • ـا و ني ــراد كنتراهـ ـيا اف ــه سـ زمــاني ك

ـار   هائي را شناسائي مي كوبائي كرد كه درك
ـاون   ،قاچاق مواد مخدر به امريكا بودنـد  مع

روبرت گيت بـود كـه دو دهـه     ،رئيس سيا
ـا    ،بعد  ،در رياست جمهـوري بـوش و اوبام

  . وزير دفاع بود
صاحب يك شركت بودنـد   ،برادران پرز •

ـاربري    بنام ستكو كه هواپيما مي داشـت و ب
 - ن ماتا آاين برادران با خو. كرد هوائي مي
ـائين   ،بالستروس پدرخوانده مافياهاي كوك

ـارزه    شريك شدند كه يك مـأمور اداره مب
.  با قاچاق موارد مخدر را شكنجه كرده بـود 

شركت ستكو حمل و نقل كننده اصلي بود 
تراها مـواد و تجهيـزات حمـل    كه براي كن

ـال  . كـرد  مي ـتكو از وزارت   ،1986در س س
دالر بابــت  185924خارجــه امريكــا مبلــغ 

ــراي كنتراهــا   ــزات ب ــواد و تجهي حمــل م
تحقيـق هيتـز معلـوم كـرد     . دريافت كـرد 

ـا   شركتهاي هوائي ديگري كه براي كنتراه
ـا حمـل     ،كردند كار مي كوكائين بـه امريك

ـيا    . كردنـد  مي ـتخدام  برخـي توسـط س اس
ـاق مـواد مخـدر     آشدند با  ـار قاچ نكه در ك
دونالدو فريكسـو كـه در    ،براي مثال. بودند

ـاق مـواد     جمهوري دومينيكن پرونـده قاچ
توسط سيا استخدام شد و در  ،مخدر داشت

مأموريــت انجــام  ،1985تــا  1983ســالهاي 
اما به  ،1986در سپتامبر  ،باوجود اين. داد مي

و چــون ... دلــوده بــوآقاچــاق ماريجوانــا 
 ،بازرس كل از اعضاي سيا بزارپرسـي كـرد  

ـاق مـواد مخـدر    آ نها اعتراف كردند از قاچ
كــه بــه  انــد امــا بــراي ايــن اطــالع داشــته

دم فـرو   ،كنتراهاي در جنگ صدمه نرسـد 
ـابرتحقيق هيتـز  . بسته بودنـد  ـيا بـراي    ،بن س

ـتها تقـدم      سرگون كـردن دولـت سنادينيس
كـه در  بدين خاطر بود   .مطلق قائل بودند

ـابي  ،1980سالهاي  ـاي نادرسـت در    ارزي ه
تنها اندك . شدند اختيار كنگره گذاشته مي

ـا مقصـر معرفـي      ـاي كنتراه شماري از اعض
  .شدند مي

نكه گزارش هيتز اعتراف به مجرميـت  آبا •
ن را ناديـده  آ ،هاي بزرگ روزنامه ،سيا بود
دو روز بعـد از   ،1998اكتبـر   10در . گرفتند

انتشــار ) جلــددوم ( كــه گــزارش هيتــز نآ
ـار     ،پيداكرد ـاهي را انتش يك گـزارش كوت

اما . ن را با تخطئطه وب به پايان بردآداد و 
بسا بـدتر   ،دارو - بازشناخت كه مسئله كنترا 

ن بــوده اســت كــه درگذشــته گمــان آاز 
  ...رفت مي

ـين هيـز   ،اسنايدر • حاصـل   :گفـت  ،جانش
ـيدن بـه       سخن اين كـه تقـدم مطلـق بخش

ـتها  سرنگون كردن دو ـبب   ،لـت ساندينيس س
ـيا و   شد كه قاچاق مواد مخدر به امريكا را س

سيا نيز  دعاوي در . حكومت ريگان روا بينند
ــه امريكــا را بطــور جــدي   بــاره قاچــاق ب

  .نگرفت پي
ــه مجلـــس نماينـــدگان  • ــه  –كميتـ كـ

 - كردنـد  ن را كنترل ميآها  جمهوريخواه
تصدي قاچاق مواد مخدر توسط كنتراها را 

با انتشار گـزارش هيتـز   . داد مي ناچيز جلوه
ـنايدر   ،نآو به دنبال  1998در   ،تصـديق اس

در ســال  ،و كميتــه مجلــس ،جانشــين هيــز
باز توجه وسائل ارتباط جمعي را بـه   ،2000

ـاح ايـران    ،اين بخش از پـرده مانـده   افتض
به استثناي چند مقالـه در  . گيت جلب نكرد

ـيوم نيـوز   آيكـي از   ،انترنت ـا در كنسرس  ،نه
ـته  ديگر ـاص      نوش اي بـه ايـن بخـش اختص
و بخاطر اين خطاي مطبوعاتي ايـن  . نيافت

پرده استتار افكنـدن بـر    –سه نشريه بزرگ 
ـاطر  ملـوك نشـدن     - كنترا كوكائين را بخ

 ،- چهــره حكومــت ريگــان رويــه كردنــد 
ـاده نشـد   ـا  ... شهرت وب هيچگاه اع نكـه  آب

ـته و    ـاز جس مسلم شد تحقيق او حقيقت را ب
اي نـزد چـپ    نكه يـك دوره آ با ،است گفته
اما از يادها رفت و كار نيز  ،شهره شد ،امريكا

نتوانســت پيــدا كنــد زخمــي هــم كــه از  
 ،همكــاران روزنامــه نگــارش خــورده بــود

ـامبر   9در . نتوانست التيام بخشـد   ،2004دس
اي به همسر سابق و سه فرزندش نوشت  نامه

ايـن   ،نآبعد از . و به حيات خود پايان داد
ـا از گـري وب    ،ه بـزرگ سه روزنام  ،نـه تنه

ـان  ـا   ،كسي كه خدمتي بزرگ به امريكائي ب
ـان   ،كـرده بـود   ،افشاي جنايات دوران ريگ

بلكه در خبر خودكشي او  ،پوزش نخواستند
نه از تحقيق او كه گـزارش   ،كه انتشاردادند

صحتش را تصديق كردنـد و نـه از   ... سيا و
. ن نبودآهيچ در  ،كرداري خود با او زشت
خواهـد حيثيـت وب را    ك سينما مـي و اين

اعاده كند و بخش تاريك تاريخ حكومـت  
  . ريگان را روشن كند
قرار، ســــازمان  بــــدين :انقــــالب اســــالمی

ـا برضــــــــد دولــــــــت  مســــــــلحی کــــــــه امريکـــــــ
ساندينيســـــــتها پديـــــــدآورد، ازآغـــــــاز، يـــــــک 

قاچـاق . اسـت کارفرمائی مـواد مخـدر بوده
مـــواد مخـــدر و تجـــارت محرمانـــه اســـلحه 

نيکـــاراگوا، بـــرای کنتراهـــا،  بـــه ايـــران و بـــه
. اســـــت داشته ســـــازماندهی مافياهـــــائی می

اين سـازمان گسـترده بـوده اسـت از ايـران 
ـا و امريکـــــای  ـا ايـــــاالت متحـــــده امريکــــ تــــ

درآنچـــــه بـــــه اســـــلحه . مرکـــــزی و جنـــــوبی
شـــــــود، اســـــــرائيل و اروپـــــــای  مربـــــــوط می

ــــــــــــر  ــــــــــــز در ب ــــــــــــی و شــــــــــــرقی را ني غرب
تحقيقـی کـه روبـرت پــاری . اسـت گرفته می
کنـــد تحقيـــق  اســـت تکميـــل می ر دادهانتشـــا

انقـــالب اســــالمی را در مــــورد چگــــونگی 
مــــالی در  –پيــــدايش مافياهــــای نظــــامی 

ايران از رهگذر معامالت پنهانی اسـلحه 
و نفــت و بســيار زود مــواد مخــدر را نيــز 

ســـــــرآغاز پيــــــــدايش دوره . دربـــــــر گرفـــــــت
کــار بــا درصــد گــرفتن از . خمينــی اســت

ـا و دســــــت انــــــداختن بــــــر  ـا«کاالهـــــ د بنيـــــ
شـــــــروع شـــــــد و امـــــــروز، » مستضـــــــعفان

تارعنکبوتهــــای روابــــط شخصــــی قــــدرت، 
ـا کـــه  تودرتـــو، بوجـــود آمده انـــد و عنکبوتهــ

ـا هســــتند، ايــــران را می . خشـــــکانند مافياهـــ
بودجه دولت گويای خشکيده شـدن ايـران 

  :مالی است –توسط مافياهای نظامی 
  

 وفا ژاله
  
  

درب بودجــه بــر همــان 
پاشنه مقاومت شکسـتن 

  :چرخد  یو تسلیم م
  
 
 را 1393 بودجـه  اليحه روحاني حكومت    
 ارائـه  فقيـه  واليت نظام مجلس به زماني در
 قـرار  تسليم موضع از  ژنو، توافق در كه داد

ـال  بودجـه  اليحه به نگاهي. است گرفته   س
ـتقيم  ربط1393  وموقعيـت  بودجـه  ايـن  مس
ـا  را ايران  آشـكار   ژنـو  توافـق  محتـواي  ب
ـاتي   ودجـه ب ايـن  واقـع  در. سازد مي  واقعي
   نگارنده كه سازد مي روشن ما بر را  چند

 گردانـده  خالصه ذيل مورد 10 در بترتيب
 :است

 واقعـي  غير كامال بودجه اين هاي درآمد/1
 و است

 روبرو عظيم هاي كسري با بودجه  اليحه/2
  است

 افـزايش  نفتي امدهاي در به بودجه تكيه/ 3
   است يافته

 به نسبت صرف يخوشبين برمبناي بودجه/ 4
 است شده تنظيم تحريمها رفع

 هدفمنـدي  قانون از 1393 بودجه اليجه/ 5
 است تهي ها يارانه

 بـه  يارانـه  پرداخـت  صدصـد  در دولت/ 6
 انـدازي  بـراه  يعنـي  اسـت  توليد و مصرف
 است اي  يارانه پرداخت نظام  دوباره

ـاي  پـروژه  اجـراي  در دولت ناتواني/ 7  ه
 لاشتغا ايجاد نيز و عمراني

ـا  بودجـه  تخصيص در دولت تكيه/ 8  بـه  ه
  است مسلح نيروهاي

ـام  كـه  ها وزارتخانه و نهادها اعتبار/  - 9  مق
 مــردم ومشــاركت آزادي كننــدة تحديــد
اعتبــار  و افــزايش بودجــه ايــن در هســتند

ـات   ارائــه متصــدي كـه  نهادهــايي و موسس
ـاهش  مردمنـد  بـه  رفاهي خدمات  يافتـه  ك
  است

  
   11 صفحهدر

 ینده سوخته؟آ
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ـا  راه در بودجه/ 10 ـان  كاره  روشـهاي  هم
 پـي  را نـژاد  احمدي دولت نويسي بودجه
 است گرفته

 
ــده • ــورد 4  نگارن ــب را اول م  بترتي

  : ميكند بررسي
 
 دولـت  كـه  1393 بودجه اليحه اساس بر   

ـام  مجلـس  به روحاني آقاي  داده ارائـه  نظ
ـارد  هـزار  783 كشور كل بودجه:است  ميلي

ــه اســــت تومــــان ــوم دو كــ  آن ســ
 بودجه سهم است دولتي يها بودجهشركت

 كـه  اسـت  تومان ميليارد هزار 218 عمومي
 195 يعنــي درآمــدي منبــع دو از تركيبــي

ـان  ميليارد هزار  23 و عمـومي  درآمـد  توم
 درآمـــد تومـــان ميليـــارد 800 و هـــزار

  .است ها دستگاه اختصاصي
 
  :  درآمدها 
  

+  660972800 ماليــــاتي درآمــــدهاي   
ــدهاي ــل درآم ــت از حاص ــ مالكي  تدول
 خــدمات و كاالهــا فــروش+  183846763
 و جــرائم از حاصــل درآمــد+  45272940
 متفرقـه  درآمدهاي+  19828900 خسارات

   ريال ميليون 927129284=  17207881
  

  : ها هزينه
 

ـان  خـدمات  جبران +  631035453 كاركن
+  161230723 خدمات و كاالها از استفاده
ـاي  هزينه +  9152371 دارائـي  و امـوال  ه

ــهيا  بالعــوض كمكهــاي+  212366768 ران
+  308157473 اجتماعي رفاه+  63305236

ـا  هزينه ساير  1430177880=  44869856 ه
  ريال ميليون
 ميليـون  502998596 بودجـه  آشـكار  كسر
 هـزار  53 كشور بودجه ترتيب، بدين. ريال

 .دارد كسر تومان ميليارد
 بودجـه  ،اليحه شود مي مالحظه چنانچه    

 كسـري  هـم  كاغـذ  روي حتي 1393 سال
 كشـور،  كل بودجه خالصه بخش در. دارد

ـارد  712 و هزار 92 ها درآمد ـان  ميلي  و توم
 شده تعيين تومان ميليارد هزار 143 ها هزينه
ـارد  29 و هـزار  50 حساب اين با. است  ميلي
 بودجه مصارف به نسبت منابع كسري تومان

ـين . است آينده سال پيشنهادي  سـوالي  اول
 ايـن  دولت كه است اين آيد يم پيش كه

 تامين   خواهد مي محل كدام از را كسري
 كند؟

 دولت) جاري( عمومي بودجه طرفي از      
 تفاوت است تومان ميليارد هزار  195 بر بالغ
 و اي سرمايه هاي دارائي واگذاري محل از

ـال  ميليـون   798،795،000  واگــذاري و ري
ـاي  دارائي ـالي  ه  ميليـون  224،064،209 م
 شـركتهاي  بودجـه .  شـود  مي تأمين ريال،
ـارد  هزار 588 نيز دولتي ـان  ميلي .  اسـت  توم
ـارد  هـزار  783 كـل  بودجه جمع پس  ميلي

 رويهـم،  بر دولتي شركتهاي. شود مي تومان
ـا  كه دارند كسر تومان ميليارد هزار 397,5  ب

 خــارجي استقراضــهاي و بــانكي اعتبــارات
.  اسـت  فرضـي  انهم كه شد خواهند تأمين

 هزار 450 حدود بودجه، كل ترتيب، دينب
 . دارد آشكار كسر تومان ميليارد
 و دارد كسـري  ميزان اين تا كه اي بودجه

 در 92 مهــر 22در روحــاني اقرارآقــاي بــه
   خزانه يك با دولت":ملي دانشگاه
 است مواجه بدهكاريها از انبوهي با و خالي

ـا  جـز  اسـت؟به  شـده  بسته پولي چه با ".  ب
ـاله  حـل  سـر  بر صرف ينيوخوشب خيال  مس
 امكان آمدن بوجود و تحريمها رفع و اتمي
 بـه  را نفت كه اين بر اميد نيز و نفت فروش

 تومـــان 2600 دالري و دالر 100 قيمـــت
ـند  فروش به قادر اليحه،  در شده تعيين  باش

 منبـع  چـه  بـر  كننـد  هزينـه  آنـرا  بتوانند تا
 در كنـد؟پس  تكيـه  است ميتوانسته ديگري

 فـرض  يك اساس بر صرفا ودجهب هاي آمد
  . است شده تنظيم

 
  :نفتي هاي آمد در بخش در/ الف

 
ـاني  حكومت       هـزار  79 دارد قصـد  روح

 ميليارد هزار 195 مجموعه از  تومان ميليارد
 رقــم بصــورت را عمــومي درآمــد تومــان
ـادرات  حاصـل  آمـد  در مستقيم  نفـت  ازص
ـاب  با كه آورد بدست  100 بشـكه  هـر  احتس
 فـروش  به بشكه ميليون1/  5روزانه بايد دالر

 امـور  وزيـر  ظريف آقاي آنكه حال.برساند
ـاني  آقاي دولت خارجه  آخـرين  در روح
ـاه  1در خود صحبت : كـرد  اعـالم  93 ديم

 رود مـي  جلو دشواري با)  مذاكرات( كار"
ـيم  عضـو  نـژاد،  بعيـدي  حميد گفته به و"  ت

 در ژنـو،  در ايـران  اي هسته كننده مذاكره
 ژنو، توافق براساس است قرار ": 92 اذر 30

 حـدود  فعلـي  ميـزان  به خام نفت صادرات
  حفظ بشكه ميليون يك
 نفـت  وزيـر  زنگنه بيژن كه حالي در". شود

 در يعنــي قــبلش روز 16 روحــاني دولــت
  92 آذر 14 تاريخ

ــت در  ــت وزراي نشسـ ــورهاي نفـ  كشـ
 گفتگو در وين در) اوپك(نفت صادركننده

 ميليـون  1,5 تصادرا كف از  خبرنگاران با
 93 بودجـه  در ايـران  نفت روزانه اي بشكه
  روز 16 فاصــله در يعنــي " بــود داده خبــر
 ميليـون  500 ميـزان  به نفت صادرات سقف
ـاي  نظر مورد كف از كمتر روز در بشكه  آق

ــه ــر  زنگن ــه تغيي  قــدرتهاي طــرف از و يافت
ـيش  نفت صادرات ايران با كننده مذاكره  ب

ـازه " فقيـه  واليت نظام به آن از  داده" اج
 بار ذلت توافقنامه اساس بر نيز و !است نشده
 نفتـي  نيز و شده فروخته هاي نفت پول ژنو
ـاند  مـي  بفروش ايران آينده در كه  در رس

 بلوكـه  و نگهـداري  خريدار سايركشورهاي
ــده ــداري و ش ــورت آن از مق ـاال بص  كـ

)  هند از مسموم برنجهاي همانند كاالهايي(
 !شود مي گردانده باز ايران به

ـال  بودجـه  اليحـه  در اينكه توجه جالب  س
ـال  هاي بودجه با مقايسه در 1393  آخـر  س
 نفت صادرات كاهش  نژاد احمدي دوران

ـا  نفـت  قيمـت  و ارز نـرخ  افزايش با  در مبن
 حجـم  افزايش و  است شده جبران  بودجه
 وابستگي نفتي منابع  ازدرآمد حاصل ريالي
 . دميده گزارش نفت به را بودجه بيشتر

 را خـود  نژاد احمدي دولت كه همانگونه 
ـارم  برنامه تابع  "توسـعه " اصـطالح  بـه  چه

ـاني  دولت ، دانست نمي نظام مصوب  روح
ـاي  جاي در نيز  از 1393 بودجـه  اليحـه  ج

ـنجم  برنامه بندهاي ـام  پ   كـرده  عـدول  نظ
ـالي  در نمونه باب من :است  تبصـره  كـه  ح

ـاده  »ط« بنـد » 6« جزء» 2« ـانون ) 84( م  ق
ـال   بـه  ارز تبديل توسعه پنجم هبرنام  در ري
 از كننـدگان  استفاده توسط را داخلي بازار

 اعـالم  ممنوع را ماده اين موضوع تسهيالت
  »د« بنـد  در 1392 بودجه اليحه ميدارد، در

ــد و ـــ« بن  واحــده، مــاده» 5« تبصــره  »ه
 ملي توسعه صندوق منابع از اعتبار اختصاص

 شـده  بينـي  پيش طرحها به ريالي صورت به
ـين . است » 5« تبصـره  »ب« بنـد  در همچن
ـندوق  بـه : كـه  اسـت  آمده واحده ماده  ص

ـا  شـود   مي داده اجازه ملي توسعه  بيسـت  ت
ـابع  از درصد ـاي   بانـك  نـزد  را خـود  من  ه
 گذاري سپرده) دولتي و خصوصي( داخلي
 گـذاري  سرمايه از حاصل سود. نمايد ارزي

 جهـت  مجـددا  و واريـز  صندوق حساب به
. شـد  خواهد گرفته كار به قصندو اهداف

 »ط« بنـد » 4« جـزء  طبـق  بر كه حالي در
ـاده ـانون) 84( مـ ــه قـ ـنجم برنام ــعه پـ  توس

ـندوق  مصارف«  در گـذاري  سـرمايه  در ص
ـالي  و پولي بازارهاي ـارجي  م  مصـوب  »خ

ـاي  بانـك  در گذاري سرمايه و است شده  ه
 برنامه قانون خالف صندوق منابع از داخلي
 .باشد مي پنجم

 
  : مشاركت اوراق فروش بر تكيه/  ب
 

ـا  1392 بودجـه  هاي درآمد از بخشي  همان
ـان  ميليارد هزار 25  فـروش  بـه  متكـي  توم

  حــالي در ايــن و. اســت مشــاركت اوراق
 برنامـه  معاون مرادي اقراربهروز به كه است
ـيس  راهبـردي  نظارت و ريزي  جمهـور  رئ

 فروش براي ")  : ايلنا 92 ارديبهشت 2 9در(
ـارد  هزار 5 ـان ت ميلي ـاركت  اوراق وم ـا  مش  ب

 شـده  گرفته مجوز مجلس از دولت تضمين
ـارد  هزار 5 گذشته وسال است ـان  ميلي  توم
 ارائــه دولــت تضــمين بــا مشــاركت اوراق

ـارد  266 و هـزار  تنها آنكه كرديم،حال  ميلي
 كـه  شـد  خريـداري  مردم سوي از تومان
ـا  انتظار هميشه كه است اين دهنده نشان  م
 مـردم  سوي از مشاركت اوراق خريد براي

ـال ".شـود  نمـي  برآورده كامل طور به  ح
 در مردم استقبال عدم وجود با نيست معلوم
 اسـت  قـرار  چگونـه  مشاركت اوراق خريد

ـاني  دولت ـارد  هـزار  25  روح ـان  ميلي  توم
 مــردم بــه 93 ســال در را مشــاركت اوراق

  بفروشد؟
ـاركت  اوراق فروش   محتمـل  ميتوانـد  مش

 راقاو ســود نــرخ كــه صــورتي  در باشــد
 در و شـود  نزديـك  تـورم  نرخ به مشاركت

 نخـورده  دسـت  بانكي سود نرخ حال عين
 .بماند باقي

 
  :مالياتي هاي آمد در/ج
 

 93 بودجـه  اليحـه  كه مالياتي هاي درآمد
ـا  ميدانـد  متكـي  آن بـر  را خود ـاب  ب  احتس

 ميليــارد 97 و هــزار 66 واردات بــر ماليــات
ـات  سهم كه است شده فرض تومان  بـر  مالي
 و هـزار  15 مبلغ، اين كل از افزوده ارزش

 كــه حــالي در. اســت تومــان ميليــارد 317
ـتان  پايان در  ايران در فالكت شاخص  تابس

 و اسـت  كـرده  عبـور  صد در 50 مرز از 92
 در تورمي ركود عمق گوياي شاخص اين

 روي بـر  ماليات اين اگر  است ايران اقتصاد
ـيار  آثار شود وضع توليد  بـراي  مخربـي  بس
 در.داشـت  خواهـد  بـر  در تـورم  و اشتغال
ـاد  به الزم ضمن  بخـش  كـه  اسـت  اوري ي
ـته  نيـز   دولت مالياتي درامد اعظم  بـه  وابس
 درآمد بر صرف تكيه تا است و  نفت فروش
ـات  نشـود  برداشته اقتصاد در نفتي هاي  مالي
 .ندارد معنا اقتصاد اين در ملي توليد بر

 وابسته نفت به ايران اقتصاد در كه مالياتهايي
 نفـت  عملكرد بر ماليات: از اند عبارتند است

ـله  ارز با كه نفت شكت سهام سود و  از حاص
 از گمركي عوارض نيز و  است مرتبط نفت

 بخــاطر كــه خــدماتي و هــا كــاال واردات
ـاي  درآمد و ميشوند حاصل نفت فروش  ه

 در و دولــت كاركنــان حقــوق از ماليــاتي
ــدهاي ــل آم ـارات از حاص ـانكي اعتبـ  و بـ
 از نفت اعتبار رهگذر از  همگي كه وامهايي
 مـي  كسب خارجي و داخلي بانكي سيستم
 شـركتها  بـر  مستقيم غير نيز مالياتهاي و  شود
 رشـد  رهگذر از باز آنها آمد در افزايش كه

ـات  پس  شده حاصل نفت درآمد ـا  مالي  آنه
 ترتيـب  بـدين ... و اسـت  وابسته نفت به نيز

ـاي  آمـد  در از اعظمي بخش كه ميبينيم  ه
 مستقيم غير و مستقيم بطور نيز دولت  لياتيما
 و ميشـود  تامين نفتي هاي آمد در طريق از
ـتگي از ــه اينرووابسـ ــه 1393 بودج ــت ب  نف

ـيم  همچنان  تالشـي  كمتـرين  اسـت و  عظ
ـتگي  ايـن  شـدن  كم براي  بودجـه  در وابس
ـا . نيسـت  نمايان  امـر  كـه  پيداسـت  گفتـه  ن

 درآمدهاي به دولت بودجه شديد وابستگي
ـارج  طرفي از نفتي ـاف  را دولـت  مخ  انعط
 بـزرگ  ديگرباعث طرفي از و ساخته ناپذير
ـاد  و دولـت  سيطره و ديوانساالري شدن  نه
ـاد  بر دولتي شبه هاي  رانتـي  و كشـور  اقتص
. اسـت  گرديـده  اقتصاد بيشتر چه هر شدن
ـابع  فـروش  از اصل منابع تزريق  و نفـت  من
 عمومي انتظارات خود نوبه به اقتصاد به گاز
 را دولـت  دخالت و زده رادامن  دولت از
 و فرهنگـي  و اقتصادي هاي عرصه همه در

ـان  و دهـد  مـي  افزايش را اجتماعي  بدينس
 بخــش ســالم فعاليــت عرصــه  كــه اســت

 مـي  تـر  تنگ بروز روز كشور در خصوصي
ـالتبع  نيـز  اقتصادي كارايي و شود ـته  ب  كاس
 توليد از حاصل مالياتي هاي آمد در و شده
 .دگرد مي بروز روز نيز
 

 را ۶ و ۵ مـورد نگارنـده، اینجا در• 
 از بودجـه الیحـه بـودن تهـی همانا
 نیزبـاز و هـا یارانه هدفمندی قانون
 از یارانـــه پرداخـــت  نظـــام ســـازی
  : میکنم بررسی را دولت طرف

 
ــه در    ــه اليحـ ــه از ،1393 بودجـ  مقولـ

 دولـت .  نيست خبري ها يارانه هدفمندي
 درمـورد  گيـري  تصميم كردن موكول با

 هـا  يارانـه  هدفمندي قانون اجراي شيوه
 افـزايش  يعني را دوم فاز اجراي خصوصا

 آينــده  بــه را انـرژي  حاملهــاي قيمتهـاي 
 موكـول   بودجه از مجزا اي اليحه وارائه
  قانون در اينكه جالب نكته اما. است كرده
 گـاز  و نفـت  بخش در  1392 سال بودجه

 را خـود  گـاز  و نفت خوراك  پااليشگاهها
 قـانون  در شـده  ذكـر  قميـت  بـه  تيبايس

 فـوب  قيمـت % 95( هـا  يارانـه  هدفمندي
 يعنــي كننــد، خريــداري) فــارس خلــيج
 صـد  در 5 بـا  تنهـا  داخـل  در نفت فروش
 بايستي فارس خليج فوب به نسبت تخفيف
 نشدن اجرايي بعلت ولي گرفت مي انجام
 يعنـي  هـا  يارانه هدفمندي قانون دوم فاز

 فـاز  در ژيانـر  حاملهاي قيمتهاي افزايش
 در صـوري  بصورت  تنها مذكور بند دوم،

ــانون ــودو شــده ذكــر 1392 بودجــه ق  ب
 .نگرفت بخود عملي صورت

 رقـم  تعيين 1393 بودجه اليجه در اما و   
 هر دالري 100 ارزش از نشان  نفت قيمت
 موجـب  بـه  كـه  حالي در دارد نفت بشكه

 فـروش   3 الـف  بند واحده ماده 2 تبصره
ـ  با داخل در نفت  صـورت  دالر5/18 رخن
 توجـه  با 93 بودجه  اليحه يعني.گيرد مي
 قـانون  دوم فـاز  اجـراي  از زدن سرباز به

 در نفـت  فـروش  نرخ ها يارانه هدفمندي
 .است كرده شفاف را بودجه رادر داخل

 داخـل  در نفـت  بشكه هر فروش اين بر بنا
 فارس خليج فوب  قيمت درصد 95 بجاي
 يارانـه  كردن هدفمند قانون نظر مورد كه
 صـورت  دالر 81 تخفيف با است، بوده ها
 بـه  بـاز  روحـاني  دولـت  يعنـي ! گيرد مي

 روي انـرژي  درحاملهـاي  يارانه پرداخت
 بشـكه  هـر  مصـرف  با اينرو از. است آورده
 دالر 81 معـادل  ما اقتصاد داخل، در نفت
 فــروش احتسـاب  بــا. شـود  مــي تـر  فقيـر 

 نفـت  فروش روز در نفت بشكه ميليون1,5
 دالر، در 81 اي بشـكه  قيمـت  با داخل در

 ميليـارد  45 از بـيش  ساالنه ميزان كمترين
ــر ــد در دالركمت ــد مــي كســب آم  و كن

 داخـل  در انرژي حاملهاي يارانه بصورت
 .پردازد مي

 امـر  ايـن  بـه  را محترم خوانندگان توجه
ــب ــي جل ــايم م ــه نم ــاني دوات ك  روح

 هـم  و مصرف بر هم  را ها يارانه پرداخت
 بايـد  واقـع  در. است گرفته سر از توليد بر

 بـر  پرداختـي  يارانـه  دولـت  ايـن  پرسيد
 تـامين  منبعـي  چـه  از را انـرژي  حاملهاي
 و ازمنــابع اســت روشــن جــواب ميكنــد؟
 و كنـد  مـي  برداشت مردم خود ثروتهاي

 خـود  بـه  انـرژي  حاملهاي يارانه قالب در
 شـود  ايجـاد  تصور اين تا پردازد مي آنها
ـ  دولـت  بـرخالف  وي دولت كه  دياحم

 باعـث  آمـدن  كـار  بـروي  زمـان  از نـژاد 
 ! است نشده قيمتها افزايش

 نيـز  اساسـي  هاي كاال روي بر طرفي از و
 در روحاني آقاي: كند مي پرداخت يارانه

 اظهـار  »خـود  دولـت  روزه 100گزارش«
 طبـق  تيـر  اول از اگـر  ديديم ما:  داشت
 تومـان  1200 از دالررا نرخ مجلس مصوبه

 در ،يعنـي  دهـيم  افـزايش  تومان 2477 به
ــر دو بودجــه در را ارز قيمــت واقــع  براب

 و شـد  خواهد برابر دو ها كاال كنيم، قيمت
 بـراي  رو اين از .آمد خواهد مردم به فشار

 يارانه... و دارو و  گندم مثل كاالها برخي
 . داديم

 يارانـه  مقـدار  چه كه نگفت وي هرچند   
ــه ــه و پرداختــ ــه بــ ــايي چــ  كاالهــ

 يـك  او حكومـت  كـار  اسـت،اما  پرداخته
 از زيـرا . اسـت  كـردن  عيـب  دو را عيب

 يارانـه  هدفمنـدي  قانون« مجلس طرفي،
 كـه  عـواقبي  همـه  بـا  كرد تصويب را»ها

 آن، اسـاس  بـر   كـه  ببارآورد جامعه براي
 بايسـتي  اساسـي  هـاي  كاال روي بر يارانه

 حكومـت  ديگـر،  طـرف  از و شود برداشته
 و كـرده  نقض را قانون گويد مي روحاني

. اسـت  داده  يارانـه   هـا  كاال از چند يك به
 افـزايش  از جلوگيري براي يارانه هم حاال

 هـم  و شـود  مي پرداخت كاالها قيمتهاي
 پرسـيدني  ؟!شـود  مـي  داده مستقيم يارانه
 كـدام  از را يارانـه  خـالي،  خزانـه  با است
 از يـا  اسـت  معلـوم  اسـت؟  پرداخته محل
 باز كه است كرده استقراض مركزي بانك
 و ميزنـد  دامن تورم به و است پول چاپ

 بــاز كـه  كـرده  تـامين  ديگـر  منـابع  از يـا 
 كـه  دهد مي افزايش را دولت هاي بدهي

 . است زا تورم باز
 خزانـه  بـا  باشـند  بهـوش  ايران مردم پس

 روحـاني  دولت اتخاذي روشهاي و خالي
 نـژاد  احمـدي  دولت روشهاي ادامه يعني
 تنها نه تورم مركزي بانك از استقراض در
 مـي  زده دامـن  بلكـه  شـد  نخواهـد  رمها

 روش اينكـه  وجـود  بـا  حـال  هـر  به.شود

 نقـدي  پرداخـت  در نژاد احمدي دولت
 نگارنده و است بوده غلط ابتدا از ها يارانه
 آور يـاد  را امـر  ايـن  متعدد مقاالت در نيز

 3 بمـدت  قانون ان حال هر به اما ام شده
 را قيمتهــا و شــده اجــرا كشــور در ســال

 نزولـي  سـير  قيمتهـا  و ستا داده افزايش
 جامعـه  از بزرگـي  بخش و يافت نخواهند

 كـرده  عـادت  نقـدي  يارانه دريافت به نيز
 توســط كــااليي ســبد پرداخــت و اســت
 اقتصــاد كــردن بــاب و روحــاني دولــت
 دو بـه  كـه  است قوزي باال قوز نيز كوپني

 ايـران  اقتصاد و شود مي افزوده ديگر قوز
 اهـد خو بيشـماري  تاهنجاريهـاي  دچار را

  .كرد
 
ــا  7 مــورد • ــاتواني همان  در دولــت ن

 ايجـاد  نيز و عمراني هاي پروژه اجراي
  : اشتغال

 
ـا  عمرانـي  بودجـه  ارقام بيني پيش  38 همان
 توجه با 1393 بودجه در تومان ميليارد هزار
ـاران  بـه  دولت بدهي مبلغ به  يعنـي   پيمانك

 كـه  دهـد  مي نشان تومان ميليارد هزار 400
 شـد  نخواهـد  اجـرا  يخاص طرح عمل، در

ـيش  پيمانكاران مطالبات  زيرا.  برابـر  10 از ب
 معــاون پســند دژ! اســت عمرانــي بودجــه
ـارت  و ريزي برنامه مديريت ـاربردي  نظ  ك

 تمام نيمه طرح هزار 3 كه است كرده اعالم
 داده وعـده  دولـت  و دارد وجود عمراني
 93 ســال در طــرح 246  تنهــا  كــه اســت
 پولي وحانير دولت پس. شود مي عملياتي
ــراي ــروژه در گــذاري ســرمايه ب  هــاي پ
 بـود  داده وعـده  كه  دولتي.ندارد عمراني
 اكنون ميزند دامن را واشتغال مهار را تورم
 انهـم  را246  تنها كه كند اعالم است مجبور
ـا  شدن برداشته شرط به يعني( شايد  تحريمه

ـاتي  بـه  قادر) ـان . باشـد  كـردن  عملي  بدينس
ـاي  .است شده هخواند نيز اشتغال فاتحه  آق
 دولــت داريــي و اقتصــاد وزيــر نيــا طيــب
: كرد اعالم) فارس( 92 ابان 28 در روحاني

ـار  نفـر  ميليون 3,5 احتساب با  6 و فعلـي  بيك
ـافه  جمعيـت  ايـن  بـه  كه نفري ميليون  اض

 8,5 آينــده دوســال در بايــد شــد خواهــد
ـيم  ايجاد شغل ميليون ـالي  در ". كن  كـه  ح
ـاون " وزيـر " ربيعـي  علي ـاه  و ار،كـ  تع  رف

: كـرد  اعـالم  92 آذر 30 در روحاني دولت
 كسـي  كه داريم كشور در شغل ميليون 5/2

 !!ندارد آنها انجام به تمايلي
 اختياربياد بي را آدمي وزير اقاي جمله اين
ـتكاري  و ها بهانه ـاي  دس  دولـت  متعـدد  ه

 بيكاري نرخ محاسبه روش در نژاد احمدي
 تـه هف در كار ساعت رايك اشتغال مبناي و

 .اندازد مي دادن، قرار
 

 بــه دولــت تکیــه یعنــی ۹ و۸ مــورد• 
 بودجه تخصیص در  مسلح نیروهای

 اعتبـار  افـزایش و بـدانها کالن های
  :نهادهای

 
ـاهش  و آزاديها كننده تحديد      ـار  ك  اعتب

 خـدمات  ارائه متصدي نهادهاي و موسسات
   معلوم  93بودجه اليحه به نگاهي رفاهي
ـاي  تهديـد  برابر در نظام ضعف كه ميكند  ه

 توافقنامـه  در آن ضعيف موقعيت و خارجي
 باعـث  مردمـي  خيزشهاي از وحشت و ژنو
 نيزتكيـه   بودجه تخصيص در كه است شده
ـاي  به را  نظام ـلح  نيروه ـا  مس ـپاه  خصوص  س
ـالي  امكانات تا كند بيشتر  سـركوب  بـراي  م
 بودجه روحاني دولت. باشد داشته را مردم

 ريالي ميليون 523 و ميليارد 896 و هزار 36
 افزايش را 1392 سال بودجه قانون در سپاه
ـارد  566 و هزار 44 وميزان داده  686 و ميلي

ـنهاد  مجلـس  بـه  را رپال ميليون  كـرده  پيش
ـپاه  بودجه درواقع. است ـبت  س  بقيـه  بـه  نس

 نسبت  اما آمده پايين كمتر نظامي نهادهاي
 افـزايش  صـد  در 30 حـدود   92 بودجه به

 ميـزان  بـه  توجـه  منهاي البته .(است داشته
ـبت  تورم ميزان كه چرا تورم،  قبـل  بـه  نس
 پاســداران ســپاه. اســت آمــده تــر پــايين

 مي قرار دولت مرحمت مورد 93 دربودجه
ـاد  اعظـم  بخش گيرد كه  در را ايـران  اقتص
ـير  وسهم دارد خود چنبره  مـي  طلـب  را ش
   .كند

  16 صفحهدر
  

 ینده سوخته؟آ
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يك امر عمومي در تمامي قلمرو  شهرنشيني  ةرونق اقتصاد شهري و توسع 

  ) 5.(حوزه مي بود
  
  اقتصادي  -  فرهنگي ةجريان  جدائي  از حوز – 1 

  
ترك، زدو خـورد   ةاز زمان مسعود غزنوي، عصرهجوم  طوايف هفتگان    

درواقـع،  ) 6.(هاي نظامي از خارج حوزه بـه داخـل حـوزه منتقـل شـد     
بـا وجـود   . ان بايد دانستآغازانحطاط و تالشي اقتصاد ايران را از اين زم

حملة مغول و از بين رفتن بخش  بزرگي از اقتصاد  صنعتي و كشاورزي و 
نكث بازرگاني، براثر وجود روابط اكمال متقابل و همبستگي درون حوزه 
ئي، اقتصاد ايران خرابي ها  را جبران  كرد تـا  متالشـي شـدن حـوزه و     

ران رونـق پـيش ازمغـول    ازبين رفتن بازار بزرگ، اگرنپذيريم كه بـه دو 
با وجود ايـن از رونـق بسـيار برخـوردارمي بـود و هنـوز       )   7( بازگشت 

بزرگترين شهرهاي صنعتي در ايران واقع بودند و وظيفـة پايتخـت هـاي    
  ) 8. (اقتصادي جهان را شهرهاي ايران انجام مي داند

    و توزيـع  اليت اقتصادي ومركزتوليد بازارها به مثابه جايگاه و سازمان فع
مبادلة فرآورده هاي بخشهاي مختلف اقتصاد،  فرآرده هاي صنعتي ومحلّ
  .ي و بين المللي سازمان مي دادندمبادلة كاالها را در مقياس ملّ

    افان راسته اي در بازارها صرّ. ز بودنداين بازارها به يك نظام بانكي مجه
و )  9.(ز آنهاسـت خود مي داشتند و ابتكار چك و ايجاد شبيه  پول ا ةويژ

پـس از انـدازها را جـذب وبـه صـورت       "نظام  بـانكي   "به كمك  اين 
ــد    ــي گذاردن ــان م ــذاران و بازرگان ــرمايه گ ــود . اعتباردراختيارس وج

بازاربزرگ پول و سرمايه، انباشت سرمايه را سـهل مـي كـرد و ثروتهـاي     
در  "تـاجران و صـنعتكاران    "كالن دولتيان و مالكان اراضي بدسـتياري  

تا  بدانجا  كه شركتهاي بسيار بـزرگ بـين   . اليتهاي صنعتي بكار مي افتادفع
هرچند شركت كـردن بـا شـاه و    ) 10. (المللي  فراوان پديدار مي شدند

امناي دولت، براي فرار از ماليات و تحصـيل  امنيـت و امتيازهـاي ديگـر     
تا سات پولي و مالي خصوصي مي بودند و امؤسام)  11(رواج مي داشت، 

 افان همواره  محـلّ ، صرّ»جديد «  پيش از پيدايش اقتصاد شهري وابسته  
  )  12. ( براي  گرفتن قرض مي بودند  "اعيان  "رجوع  حكومت  و 

ـ     ز بـودن بـه پـول    برخورداري از موقعيت قطب جاذبه و تراكم و مجه
امكان    "نظام  بانكي  "و تعادل مثبت  بازرگاني  خارجي،  به )  13( ط مسلّ

فعاليتهـاي پـولي   و سـرمايه اي را      ةميداد نقش خزانه  دار و اداره كنند
جريان  پول و سرمايه  بـه كشـور و   . براي بخش بزرگي از جهان ايفا كند

وجود امنيت  و منزلتي نسبت به امروز كم تزلزل تر، موجب مي شـد كـه   
تهاي گوناگون اليسرمايه ها  امنيت را نه در نقدينه ومخفي  شدن كه درفع

در حقيقت تمايل عمومي، بر تقسيم . جويندبو نه دريك  كه درچند  رشته  
سرمايه به سه سهم  بود، سهمي درصنعت، سهمي در كشاورزي و سهمي را 

درآمد ها نيز به سه بخش تقسـيم  ).   14( نيزدربازرگاني  بكارمي انداختند 
و سهمي ديگربـه    سرمايه وسهمي هزينه هاي خانه  ةسهمي ذخير: مي شد

  )  15.(صورت نقدينه يا زينت آالت واشياي دست به نقد، مي شد
اليتهاي اقتصادي شـد و بـه   ت ديرپاي فعاين تمايالت دوران رونق، سنّ    

  .راهنما ست ةشرحي كه مي آيد امروزنيز نظري
از دوران  صفوي به بعد،  پيدايش قدرتهاي جديد اقتصـادي وسياسـي       

 ةاستن قدرتهاي جديـد در مرزهـاي كشـور، انعكـاس رابطـ     دراروپا، برخ
قدرتهاي  جديد و نيروهاي اجتماعي حاكم  بركشورهاي عضو  حوزه، به 
صورت بر خوردهاي شديد بينابين كـه بـه متالشـي شـدن  حـوزه مـي       

خود محـروم مـي    "طبيعي "انجاميد،  اقتصاد ايران  را از بازارگسترده و 
دولتي  كه بر  ةبودج. ف هنوز بردوشش  مي بودا سنگيني بار وظايام.  كرد

مالكانـه را   ةاثر  فشار نظامي در مرزها  افزايش مي يافت و بار مالياتها و بهر
پول همـان  ) 16.(سنگين ترمي كرد، بنيه اقتصاد كشوررا به تحليل مي برد

ا جهت عمل خـويش را تغييـر مـي داد   مدارسابق خود را مي داشت، ام .
ش پول ايران اين بود كه مازاد اقتصادهاي ديگـر را مـي   نق: توضيح اينكه

ـ . ط ايران منتقل مي كردمكيد و به اقتصاد مسلّ ا بـه همـان ترتيـب كـه     ام
فرهنگي قطـع رابطـه مـي كـرد و      ةحوز ةاقتصاد ايران  با اقتصادهاي بقي

اقتصاد نو توان   ةتجزيه مي شد و به زير سلط - در عصرقاجار - بتدرج  كه 
انتقال  ثروتها  و سرمايه هاي ايران  رازمد، پول ايران خود ابغرب درمي آ

ل بـه صـورت صـدور مسـكوك  و     جريـان او )   17. ( به خارجه  مي شد
و اين  امر امكانـات سـرمايه گـذاري  و بـازار  را     . سرمايه بوجود مي آمد

توليد، به خصوص توليد  صنعتي نقصان مي گرفت و . تر  مي كرددمحدو
ايه ها ونيروي انساني ماهر روي  به مهاجرت  از كشـور  مـي   در نتيجه سرم

  ) 18.(آوردند
، باز تاب فشار اقتصادي حاصل از متالشـي   1250ق تا . هـ  1134از سال    

شدن حوزه و فشارهاي قدرتهاي نوخاسته، در داخل  كشور، بـه صـورت   
قص و اين فشارها از سوئي و انتقال نا. جنگهاي داخلي پياپي بروز مي كرد

ارزشهاي غرب سـلطه گـر كـه بـا هـدفهاي       جزئي عناصر فرهنگي و ضد
ليه و بدست آوردن  بازار  فروش او ةماد ةتهي  ةط در زميناقتصادهاي مسلّ

كه جامعه ايراني از فرآوردن نيروهاي محرّ.... و استفاده  از نيروي  انساني ،
سـلطه قـرار مـي     بيشتر از آن، ايران در موقعيـت زيـر  . ناتوان تر مي كرد

ايـن همـه بـه    . ق هدفهاي سلطه گر مي شدگرفت و خود زمينه ساز تحقّ
ويراني اساس فرهنگ  و از آنجا  به انحطاط اقتصاد ايران و قـرار گـرفتن   

عثمـاني،  ( بازارهاي همجوار . آن در مسير تجزيه و تالشي مدد مي رساند
نيز از دست اقتصاد . )  ..ي بخارا و آسياي ميانه، افغانستان و هندوستان و حتّ

  )   19.(ايران  بدر مي شدند
    اليتهاي  اقتصادي خارج  مي شدند و امنيت  و سرمايه ها به سرعت  از فع

ايـن  .  و فرار از كشور مـي جسـتند  )  نقذينه ( ل  شدنمنزلت را درغير فعاّ
انحطاط شتاب  گير اقتصادي  درست  وقتي گريبانگير  كشور مي شد كـه  

ت  فشار عظيم  قدرتهاي نوخاسته، افـزايش  ولت به منابع مالي، به علّنياز د
مـيالدي ماليـات پـايتختش، تبريـز، از      14كشوري كه در قرن . مي يافت

ماليات تمام فرانسه  بيشتر بود، سه قرن بعد، بودجه اش تا يك دهم بودجه 
و و ايـن درحاليكـه در قلمـرو    . فرانسه و انگليس آن روز، كاهش يافته بود

فشاردولت  براي افزايش ماليتها )  20.(ت  ازآن كشورها بزرگتر  بودجمعي
 21.(بيشترمي شد تا آنجا كه مالياتها اسماً دوبرابر و رسماً سه برابر مي گشت

(  

    
اقتصاد كشور  و  بنـد از بنـد گسسـتگي      ةتجزي  ةجريان انديش  -  2

  :همه جانبه آن
  

يـران از اسـتقالل گمرگـي، اينـك     با شكست  از روسيه و محروميـت ا     
اقتصاد كشور، به عنوان  يك مجموعه،  دچار تجزيه و بند از بند گسسـتگي   

  :مي گشت
در داخله كشـور، از شـهري بـه شـهري گمـرك  برقـرار مـي شـد و             

 4و گـاه   )  22( توليدهاي داخلي تا بدست مصرف كننده  برسد، سه برابر 
...  رض شهري  و حقوق گمركي  و باج و برابر قيمت خود، انواع عوا  5تا 

وجود  اين مرزهـا ي داخلـي وعـالوه  بـر     )   23. ( از آنها وصول مي شد
  عوارض، انواع  باج ها و رشوه ها مبادالت را در داخل كشور نيز تـا حـد 

ي، يعنـي وحـدت    صه هاي اقتصاد ملّمحال مشكل مي كرد  ويكي از مشخّ
ي به به سخن ديگر، اقتصاد ملّ. ميان  مي بردبازار و توحيد  اقتصادي  را از 

ايـن امـر از سـوئي     .  ي بريده از هـم  تجريـه  مـي شـد    اقتصادهاي محلّ
)  ليـه احتياج او اقّل  يعني اقتصاد توليد در حد( بازگشت به اقتصاد  طبيعي 

ـ      زه  و را شتاب مي بخشيد و از وسوي ديگـر موجبـات از بـين رفـتن ممي
ي،  يعني بريدن  پيوند  بخشهاي كشاورزي  تصاد ملّديگر وحدت اق ةصمشخّ

ي  تجزيه  در داخل هر كدام از ايـن  و صنعتي و خدمات از يكديگر و حتّ
توضيح اينكه  در آن حـال  كـه ايـن كمـرگ     .  بخشها را فراهم مي كرد

عهـد   3 ةهاي داخلي، قدم به قدم، بر قرار مي شد، دولت ايران برابر ماد
ـ   " كه بـا اسـتفاده از حـقّ    –ان و روسيه بازرگاني اير  ةنام  ةدولـت  كامل

از واردات فقط  يك نوبت   - ، ديگران نيز از آن سود مي جستند "الوداد
درصد  مي توانست حقوق  گمركـي بگيـرد و كاالهـاي     5اكثر آنهم حد

)  24. (وارداتي از حقوق وعوارض  گمرك هـاي داخلـه معـاف  بودنـد    
و  بر اثـر  )  25(در صد بود   3اتباع  ايران   طرفه اين كه  اين حقوق براي

حقوق  گمركـي     رسم اجاره  دادن گمرك و رقابت  مستأجران، معموالً
  )  26. (در صد پائين مي آمد 1/ 5تا 

و نيز، ايجاد كارگاه هاي صنعتي در روسيه و انگليس كه كارشـان فقـط       
وليـد و مصـرف  مـي    توليد كاالهاي مشابه كاالهائي  بود كه  در ايـران  ت 

و وارد كردن آنها به ايران  و رقابت  پيروزشان با فرآورده هاي )   27(شد
داخلي، توليد صنعتي پيشه وري ايران را پامال مي كرد ومـانع  ايجـاد و   

  ةتجارت خارجي كشوراز حوز)  28. (گسترش  صنعت  جديد نيز مي شد
ازرگاني بـا روسـيه و   اصلي خويش بطور قطع بيرون مي رفت و تقريباً به ب

تجارت ايران با كشورهاي عضوحوزة فرهنگي . انگليس محدود مي گشت
تجـارت   كه، سابق، نزديك به تمامش با آنها بود، اينك تا دو در صد كـلّ 

بدين سـان هـدف جنگهـاي صـليبي كـه مقصـد       )     29.( پائين مي آمد
ي بزرگ اقتصادي و اختصاص تجارت  كشـورها  ةاصليشان پاشاندن حوز

  ) 30.( حوزه  به اروپا  بود، سرانجام  برآورده مي شد
درنتيجه، كارگران ماهر بيكار مي شدند و فوج فـوج  راهـي  خارجـه         

حق اينست . و سرمايه ها از  صنعت روي گردان مي شدند) 31(مي گشتند
كه براي مقابله با اين هجوم اقتصادي كه به قصد نابود كـردن  بنيادهـاي   

د وخارجي كردن اين اقتصاد و براي قـراردادن كشـور در   داخلي اقتصا
جريان و فراگرد خارجي شدن همه جانبه بعمل مي آمـد، سـرمايه هـاي    
دولتي و خصوصي، به ويژه  درعهد قائم مقام  و اميركبير، در ايجاد صنايع  

ا براثر محروميت  از وسائل دفاع  از صنايع  ام)   32. (نوزاد  بكار مي افتادند
پيش  از اين ديدم  كـه بنـابر قـرارداد  بازرگـاني  ايـران و روس       ( اد نوز

و  )  مركي  مستقل محـروم شـده  بـود    گدولت ايران  از داشتن سياست 
اجراي  از روي  قرار  و قاعده  سياست ممانعت  از پيدايش  صنعت و رشد 

ي  شركتهاي بزرگ  صنعت. ، تالشها به جائي  نمي رسيد)33( آن  در ا يران 
حاصـل  ) 34. (و مالي خصوصي پي در پي ورشكست و از بين مـي رفـت  

اليت اقتصـادي در  آنكه سرمايه ها ازبخش  صنعت  گريزان مي شدند و فع
واردات  فرآورده هاي ساخته كه حاال ديگرغالباً كاالهاي طرفه  بودنـد و  

 35(مقصود  از وارد كردن نشان غربي كردن فرهنگ ومصرف ايرانيان بود
بـدين  . خام خالصه مي شد صادرات فرآورده هاي كشاورزي و مواد و) 

اقتصـاد شـهري   . سان، جاي ايران درتقسيم بين المللي كار تغيير مي كـرد 
اقتصاد از دست مي داد و روز بروز  بيشتر  ةبتدريج همبستگي خود را با بقي

  .ط  و ابسته  مي شدبه اقتصادي  مسلّ
ـ  افزايش كسر بازرگاني خارجي        ةطـال و نقـر   ةكه موجب خـروج  هم

و پيدايش  مستمر كسر بودجه، بودجه ئي كه، در آن، )  36( موجود كشور
، نيـاز روز  ) 37( سهمي براي هزينه هاي عمراني در نظرگرفتـه نمـي شـد   

افزايش روز افزون قرضه هـا   . افزوني به قرضه هاي خارجي پيدا مي كرد
كي و قرارگـرفتن  گمركهـا    كه به گرو گذاشتن تمامي در آمدهاي گمر

و افزايش سـهم درآمـدهاي خـارجي    )   38( در يد خارجي مي انجاميد 
يعني درآمـده اي گمركـي وقرضـه هـاي خـارجي و درآمـد حاصـله        (

دولت كه اينـك خـود عامـل     ةدر بودج) ازامتيازات اعطائي به خارجيان

خارجي شدن اقتصاد ايران مي شـد، عمـالً  پيشـرفت هرسياسـتي را جـز      
بـه  . ياست جانشين توليد داخلي كردن واردات غير ممكن مي سـاخت س

خصوص كه عالوه  بر وجود بسياري موانع ، فنون نيز روز به روز بغرنج  تر 
سازماندهي ايجاد و رشد  صـنعت   و هزينه هاي سرمايه گذاري عظيم ترو

ن مشكلتر و نياز به  نيروي محركه اي كه دانشمندان و فن دانان و كـارگرا 
، شديد تر مي - كيميا  را پيدا  كرده بود كه حاال ديگرحكم - هر هستند، ما

ارقام  زيربه خواننده امكان مي دهد  تغييـر تركيـب بودجـه كـه در     . شد
تغييـر تركيـب اقتصـاد كشـور و پيشـر فـت سـريع         ةخود منعكس كننـد 

ط در اقتصاد ايران است را روشن تر ببيند و جرياني كه به اقتصادهاي  مسلّ
  :از توصيف و تحليل شد را واضح تر درحيطة سنجش  بياوردايج
بدين قرار در آمدهاي بازرگاني  خارجي  كه سه  قرن و نـيم  بـيش از       

در صـد در   4سـال  پـيش همـه جهـت      105اين به حساب  نمي آمده و 
در صـد درآمـدهاي    43سال پيش حدود  60آمدهاي دولتي مي بوده ، 

چـرا  كـه بـا در آمـدهاي     ( درنظـر بگيـريم   دولتي  و اگر كسري را هم  
در صـد درآمـد هـاي دولتـي را       5/62جمعاً) خارجي پرداخت مي شد

در صدشـان    5درآمدهائي كه درعصر صفوي تنها  .  تشكيل مي داه است
در صـد بـر مخـارج       24خرج  مي شده ويك  قرن  پيش هنوز حـدود   

س  را درآن  مـدر  ، در زماني كه ما  مي خواهيم  نقـش  زيادت مي جسته
در صد  از مخارج كسري داشته است  و در ايـن فاصـله     20بررسي كنيم 

در   5/37در صـد بـه    96از در آمـدها    سهم  در آمدهاي  داخلي دركلّ
  !پذيرفته است صد كاهش

اما بنيادهاي پولي كه ديگر بارابزارتراكم  منابع  و سرمايه ها در كشورمي  
پول :  ل عمومي اقتصاد كشور را  نپذيرندات تحوبودند، نمي توانستند اثر

ط ميرفـت و  ط ايـران، بتـدريج زيرسـلطة پولهـاي تـازة  مسـلّ      سابقاً مسـلّ 
افي براي دفاع ازموجوديت  مستقل خود، ناكـام  كوششهاي تأسيسات صرّ

. سه ها به تابعيت بانكهاي بيگانه گردن مي نهادنـد و اين مؤس)  42(مي ماند
ـ  اقتصادهاي مسـلّ  ط  نظام  بانكيتسلّ عمـومي  اقتصـاد     ةط  جريـان  تجزي

  ): 43(كشور را تشديد  مي كرد  تا بدانجا  كه 
ليتهاي  اقتصادي، از جمله  سرمايه  گذاريها واردات  بر جملگي  فعاّ –الف  

  .و جهت يابي سرمايه ها سلطه مي يافت
منـابع  اقتصاد كشور نه مي توانست خود توليد كند و نه بدون تسليم  –ب 

كاني وغير كاني مي توانست  كسر بودجـه و كسـر بازرگـاني خـارجي و     
صـاحبان دانـش و فـن و مهـارت      ةكه كه مجموعاليت نيروي محرّكسرفع

از اين رو، نياز به سرمايه ها و قرضـه هـاي خـارجي     . باشند را جبران كند
ـ   تسـهيل قرضـه  گـرفتن  و     ةروز افزون مي شد و بانكهاي خـارجي وظيف

ال سـرمايه  ايران به بازار فرآورده هاي انگلستان و روسيه وحضورفعتبديل 
  ) 44.(هاي خارجي در اقتصاد ايران را برعهده مي گرفتند

    ليت  در چند  بخش مي اليت و فعاّآن روش كه امنيت سرمايه  را در فع
جست اكنون نيز رعايت  مي شد، منتهي  فراخور شـرائط نـو، جهـت هـا      

اليتهـاي اقتصـادي   بخشي  كالن بصـورت  نقدينـه  از فع  : تغيير مي كردند
قسمتي ديگـر در پـي در آمـدهاي ثابـت صـرف خريـد       . خارج مي شد

( ات وامالك  مزروعي كه حاال خريد وفروششان آسان تر شده بـود مستغلّ
45   (مي  درداد وستد ، خصوص  در داد وستد  فرآورده هاي و سهم  سو

فرارسرمايه  ها مرسـوم  مـي شـد و بـويژه        .وارداتي بكار گرفته  مي شد
)   46(نقدينه ها درمقام  امنيت  جوئي  راهي بانكهاي خارجي  مي شـدند  

ت نياز   به سرمايه هـاي خـارجي و بهـره وركـردن     و اين امر خود برشد
  .منابع ثروت  كشور مي افزود

  
جريان  ادغام  در قطـب  هـاي تـراكم  جهـاني  و پيـدايش        – 3 

  :جديد ةكي  محرّنيروها
  

عمومي اقتصاد ايران هم همزاد و همراه بود با جريانهاي  ةجريان  تجزي    
بـه شـرحي كـه در فصـلهاي     ( تجزيه اجتماعي و سياسي وفرهنگي  كشور

لين بار، بطور قطع وابسته به گروه هاي حاكم، براي او).  ديگر خواهد آمد
شدند  كـه از رهگـذر    اليت سرمايه هاي خارجي و منابع  درآمدي ميفع
از لحاظ فرهنگـي، كوشـش نظـام     . اليت  اين سرمايه ها پديدارمي شدفع

ـ يافته اي  براي تبديل انسان خلّ د، بكـارمي  رفـت    اق و مبتكر به انسان مقلّ
ي اقتصاد  ايران  را بايد  به اروپائيـان  واين مرام تبليغ  مي شد  كه كار ترقّ

بدين سان، كار غرب ايجاد امكان )  47. ( دوسرمايه ها و ابتكارا تشان گذار
در ايران بسود خود و كار ايرانيان، به خدمت غرب درآمـدن در صـدور   

  . كه مي گشتي و نيروهاي محرّثروت ملّ
نياز گروه هاي حاكم  كشور به منابع  درآمد جديد و نيـاز اقتصـادهاي       
مقارن  مي شد  ط  به منابع كاني وغيركاني  براي  رشد و گسترش خودمسلّ

ـ  ت مـي يافتنـد  و در پـي آن    و اين  دو نيازهم افق مي شدند، يك هوي
خود به دريوزگي  مي رفتند و سرمايه داران انگليسـي و   "رجال كشور"

ايـن شـد  كـه    )  48. (روسي  را براي گرفتن  امتيازبه كشور مي آوردنـد 
در اختيــار اليتهــاي اقتصــادي كشــور بنــابرقرار داد رويتــر ادارة كليــة  فع

مقاومت سخت مردم، )   49. (انحصاري سرمايه داران انگليسي قرار گرفت
احصـار  توتـون و   ( با قـرارداد رويتـر   )  50(برغم خالف  وانمود كردنها، 

كه به تقسـيم ايـران بـه دو     1907و بار ديگربا قرارداد ...) تنباكو و معادن و
ني وبهره برداري از منابع منطقه  نفوذ سياسي و بدو بازار انحصاري  بازرگا

كـه تكـرار    1919م  بـا قـرار داد   و بارسـو )  51(طبيعي، رسميت  مـي داد 
. ، مانع از رسميت  پيداكردن قراردادها مـي شـد  ) 52( قرارداد رويتر بود

53(ط هدفهاي خويش را تعقيب مي كردنـد  ا، درعمل، اقتصادهاي مسلّام 
اين اقتصاد و ادغـام رشـته    ةتجزيتاريخ اقتصاد  قرن  اخير ايران تاريخ ). 

ط و راه زوال  در پيش گرفتن  رشـته  هاي ادغام پذير آن در اقتصاد مسلّ
  .هاي  ادغام ناپذير آن است

قرن نوزدهم  ميالدي بدين سو، به تدريج كه  نقش  دولت  بـه    ةاز نيم    
عنوان خريدار  از فرآورده هاي صنعتي و وام واعتبار دهنده  نـاچيز مـي   

  و  قدرت خريد  دولت  كه ازدرآمدهاي بخش  خارجي  شدة )   54(  شد
  

   13 صفحهدر
 

  »مصدق دکترتولدسالگردو یکمیناسبت صد و سیُ بمن،خرداد۲۶«



                                                                                                                                                                                       

 

 

13 

 

 
 

2014ژانويه  12تا   2013دسامبر30 1392دي22تا9 844شماره   

 

ـ  ه  واردات مـي گشـت، اقتصـاد    اقتصاد كشور بدست  مي آورد، متوج
كشور،  گرفتار بيمـاري تشـنگي     ةشهري اقتصادي   بريده از اقتصاد  بقي

ولتي  روز افزون  به پول  و در حيات  و رشد  خود قائم  به هزينه هاي د
  ةايرانيـان مصـرف كننـد   . ط  مـي گشـت  و وابسته  به اقتصاد هاي مسـلّ 

، ) 55( "از كاغذ  قرآن  تا چلـوار كفـن   "ط، فرآورده هاي اقتصاد مسلّ
  .مي شدند

داده ها و ستاده هاي بخشها و در درون بخشها، رشته هاي اقتصـادي      
ابـط   در داخـل بخشـهاي مختلـف، رو   . با يكديگر كم و كمتر مي شدند

اكمال متقابل بوجود نمي آمد و توليد،  در تمامي بخشها، به    نيازهـاي  
عات بـازا رهـاي اقتصـاد    مصرف كنندگان، بي اعتناء مي شد و تابع توقّ

 ةاقتصادهاي شهري كه اينك قطب هاي تجزيه  كنند. ط مي گشتمسلّ
ط بخش هاي ادغام پذير در اقتصاد مسلّ ةاقتصاد و جامعه ، و ادغام  كنند

حاال ديگر، بر خالف گذشـته،   .  مي گشتند، بدين سان، پديدارمي شدند
رشد اقتصاد شهري، تابعي شد و هست  از رشد  در آمدهاي  دولتي كه 
آن   نيز بطورعمده  مستقيم  وغير مستقيم  تابع  ميزان  در آمدهاي نفتي 

نـده   از آنجا كه   اين امر  خود  موضـوع  يكـي از آي  ).  56( شد و ماند 
1بجاست كه جدول  شـماره  )   57( س  استسنجي هاي  داهيانه مدر 

  :را با  جدول  دومي  كامل كنيم
  

ق، يعني  دوران  اجراي سياست موازنة ازتفاوت بنيادي كه دوران مصد
و بازسازي اقتصاد توليد محور، با دروة پيش و پس ازآن ) منفي( عدمي 

ر و سـاختن اقتصـاد مصـرف    كه دوره هاي تخريب اقتصاد توليد محـو 
جديد   ةكمحور بود و هست كه بگذريم، نسبت ها بيانگر نيروهاي  محرّ

  .و جهتي هستند  كه اين نيروها گرفته اند
 5ليتهاي  صرفاً  داخلي   از درحقيقت ، سهم  درآمدهاي  بودجه از فع  /

ـ (  در صـد   12، بـه  )1جدول (شمسي   1295در صد  در سال   37 ي كلّ
اليـت اقتصـادي داخلـي      اين  در آمـد از فع  ةاست كه  هم  شك محلّ

به همين  خاطر بود كه  با . تقليل  پيدا كرده  است) بدست آمده  باشد 
شروع جنگ ، همه چيز ناياب  شد و قحطي همه جانبه گريبانگيركشـور  

ا سهم در آمـدهاي  كسر بودجه تقريباً همان كه بود باقي ماند، ام. گشت
نفت  و بازرگاني  خارجي  سخت باال  رفت و  ايـن بـود آن    حاصل  از 

  .كه ديكتاتور بر جاي گذاشت»   نوين "ايران  به اصطالح 
  ةق،  اجراي  برنامدر دوران  بحران نفت  و به ويژه در حكومت  مصد 

استقالل  اقتصادي، از راه باز سازي اقتصاد توليد محور و ادامة جبـري  
، موجـب  شـد كـه     1334نامه   تا اواخـر  سـال    اثرات  اجراي اين  بر

،  كار گاه صـنعتي    1327بيشتراز تمامي دوران  قاجار  و پهلوي تا سال  
بوجود آيد  و با وجـود  نبـود در آمـدهاي نفتـي،     )   61(خرد و كالن 

  ةبرابـر بودجـ   2/  25كشور كه  ةافزايش توليد داخلي امكان  داد بودج
د را بر منابع داخلي، بيشتر كند و درآمدهاي خو  ةبود، تكي  1320سال 

يعنـي واردات  . حاصل  از بازرگاني  خارجي تغيير جهت  كامل  دهـد 
پس از كودتا ، كشـور از  .  تابعي از متغيرنيازهاي  رشد  اقتصادي  بگردد

سياست   دوران  استبداد  رضا خاني  با قرار و قاعده اي هـر    ةنو بازيچ
اصلي  اقتصاد ايران بـيش    ةكتيجه  نيروهاي محرّدر ن. چه به تمامتر شد

  :از گذشته  عبارت شدند از
  .نفت  بعنوان  درآمد - 
 قرضه ها و سرمايه هاي خارحي  - 
 واردات  كاال و خدمات - 
و اين  نيروها  در جهت هرچه مصرف محورتر كردن اقتصـاد ايـران و    

پذيرآن دراقتصاد متالشي كردن  بازهم بيشتر آن و ادغام  اجزاء  ادغام  
پيـدايش ورشـد  گروههـاي    . ط عمل مي كردند وعمل مـي كننـد  مسلّ

سياسي  كه با استعانت  بـه فرهنـگ انقيـاد، در طـول ايـن        - اجتماعي  
تاريخ  دراز بوجـود  آمـده و شـكل گرفتـه و بـه گـروه هـاي حـاكم          

ل  اقتصـادي بـود و   ط  پيوسته اند،  هم جريان بـا تحـو  كشورهاي مسلّ
  .به  توضيحش پرداختيمهست كه 

  
در پي انقالبي كه در آن گل بر گلولـه پيـروز شـد، تـدابير بـراي       – 4

بازسازي اقتصاد توليد محور به اجرا گذاشته شدند و، يكبار ديگر، كودتا 
  :اقتصاد كشور را مصرف محور گرداند

  
جامعي،  ةل اقتصاد ايران، به نويسنده امكان داد برنامسير تحو ةمطالع     
پيش از . ه كندامل ابعاد سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي، تهيش

انقالب، اين برنامه را، او در اجتماع هاي ايرانيان در شـهرهاي مختلـف   
بدين قرار، در پي پيروزي گل بر . اروپا و امريكا، به بحث آزاد گذاشت

تا كه اقتصادي را كه مي بايد به اجرا گذاشته مي شدند  گلوله، او تدابير
كي به اين اقتصاد بگردنـد،  دولت متّ ةاقتصاد كشور توليد محور و بودج

زماني كه آقاي خميني درنوفـل لوشـاتو بـود، يكبـار، در     . مي شناخت
ـ : حضور او و با اشاره به او، گفت يـم  ژا راقتصاد داني چون او هست ام

د بـاوجو . شاه نمي گذارد كه او و امثال او اقتصاد ايران را درست كنند
اين، يكبار ديگر در تاريخ معاصر، كارشكني ها از جانـب او و دسـتياران   

. و غير روحاني او سبب شدند، اقتصاد توليـد محـور نگـردد   » روحاني«
پيش از آن، تجربه هاي پيشين مي گفتند وقتي جامعـه اي در موقعيـت   

ط، اقتصـاد مسـلّ   ةزير سلطه است، بدون اقتصاد مصرف محور تحت سلط
اما اينك او خود تجربه گر بود . ادي نمي تواند برقرار بمانددولت استبد

مي ديد اجراي برنامه براي بازيافـت اقتصـاد توليـد محـور، چسـان       و
قدرتمدارهاي داخلي را بر آن مي دارد به سـراغ قـدرتهاي خـارجي    
بروند و دستيار آنهـا در اجـراي طـرح گروگـانگيري بگردنـد و آن را      

»بزرگ تر از» مانقالب دو ل بخوانندانقالب او .ام را بـه حملـه بـه    صد
ايران برانگيزند و چون ارتش ايران، تحت فرمانـدهي منتخـب مـردم    
ايران، معجزه كرد و ارتش متجاوز در چهارمين ماه جنگ، ناكام گشت 

جنگ شد، در درون كشور، آنهـا كـه بـا     ةام خواستار متاركيم صدژو ر
هنگـامي كـه   ه هوري امريكا، بريگان و بوش، رئيس و معاون رياست جم

نامزد رياست و معاونت رياست جمهوري بودند، معاملـه پنهـاني كـرده    
پيش از . ، دست به كودتا زدند1360، در خرداد )اكتبر سورپرايز(بودند 

آن، حكومتي را تحميل كردند كه بالاجرا كردن تدابير اقتصادي را كار 
د و دولـت اسـتبدادي   اصلي خود كرد تا كه اقتصاد توليد محور نگـرد 

  .بازسازي بگردد
 درحال حاضر، بخش دولتي اقتصاد بطـور كامـل خـارجي شـده و         

به تابعيت بخـش دولتـي درآمـده و هـر دو،     » بخش خصوصي«اقتصاد 
  :ط هستنداقتصاد مسلّ ةتحت سلط

دولت به ايرانيان سرانه يارانه مي دهد، پس، ديگر از توليد داخلـي   – 1
فروش ثروت  –الف : نابع آن يكسره خارجي هستندم. برداشت نمي كند

فروش   –نفت و گاز و فرآورده هاي پتروشيمي خام و و نيمه ساخته ب 
. كسر بودجه كه از محل اعتبـارات بـانكي تـأمين مـي شـود      –ارز و ج 

بديهي هاي دولت برف انبارمي شوند و چون بهمن، برسرنسلهاي ايراني 
در نتيجه، رديـف اول جـدول،   . زندكه از پي هم مي آيند، فرو مي ري

  .، صفر نيست، منفي است»داخلي ″درآمدهاي صرفا«
سياست اقتصادي كه از حكومت رجائي بدين سـو، بطـور مسـتمر،     – 2

هستند براي ايجـاد مـدار ميـان    » تدابير«اجرا مي شود، مجموعه اي از 
ـ . ط اقتصاد مصرف محور زير سلطه با اقتصاد مسلّ د اين تدبيرها مي گوين

در واقع ضد تدبيرها هستند و جانشين آن نوع تدبيرها شده اند كه مي 
  :بايد اقتصاد ايران را توليد محورمي گرداندند

  
  دولت ةبودج –الف 

افزايش مداوم حجم بودجه كه جانشين تدبير كاهش حجم بودجه،  – 1
مطلوب نگاه داشتن آن شده است در آغاز و آنگاه، در حد:  

ط سپاه بر اقتصاد بسود هزينه هاي جاري و وسيله تسلّتركيب بودجه  – 2
سرمايه  ةكردن بودجه عمراني كه جانشين تركيب بودجه به سود بودج

 ةجهت يابي هزينه هاي دولت، بلحاظ محل ها كه عمد. اي شده است
اين هزينه در آنها به عمل مي آيند و توزيع نابرابر قدرت خريد، قدرت 

مستقيم به بازار روان مي شـود و يـا بكـار     خريد عظيمي مي شوند كه يا
  . ايجاد فرصتها براي رانت خواري مي روند

حال آنكه تدبير نخستين، در درون كشور، مداري بوجود مي آورد با      
برداشت بودجه از توليد داخلي و بازگرداندن آن، : اقتصاد توليد محور

  :در شكل سرمايه به همين اقتصاد
توضيح اين كه استقرار مـردم  . ن بودجه با توليد مليتغيير رابطه ميا – 3

خود بـه ملـت اسـت و ايـن      ةساالري نيازمند وابستگي دولت در بودج
وابستگي ايجاب مي كند كه بودجه از ماليات حاصل شود كه برداشـت  

درعوض، استبداد ايجاب مي كند كه بودجـه از توليـد   . از توليد است
در حـال  . طه رابطه با اقتصـاد مسـلّ  كي باشد بداخلي برداشت نشود ومتّ

توليـد  . دولت وارونه شـده اسـت   ةتوليد داخلي با بودج ةحاضر، رابط
  .دولت است ةداخلي وابسته به بودج

در . تبديل بودجه به قدرت خريد به جاي تبـديل آن بـه سـرمايه     – 4
ايـن  . واردات ↔بازار  ↔قدرت خريد : نتيجه، برقرار شدن اين رابطه

قدرت خريد : ري است كه اين رابطه را برقرار مي كردآن تدبي ضد↔ 
 ↔درآمد و قـدرت خريـد    ↔سرمايه گذاري و توليد  ↔بازار سرمايه 

  .توليد ↔بازار 
باالبردن شتاب گير ميزان حجم نقدينه كه هم عامل تعيـين كننـده    – 5

ت گيري است كه اقتصاد ايـران بـدان   باي از عوامل تورم مزمن و شد
. هم رانت ساز و فرصت ساز براي رانت خـواري اسـت   گرفتار است و

تدبيري است كه حجم نقدينه را متناسب مي  در واقع ضد» تدبير«اين 
  .گرداند با نيازمندي اقتصاد توليد محور در جريان رشد

توضيح اين كه بودجه آشكار مي . تنظيم بودجه بسود رانت خواران – 6
يم تهيه شده است يا خير و ژر روابط قدرت در سطح ةكند كه آيا بر پاي

دولت بر جامعه و خارجي شدن آن از جامعـه   ةچه اندازه گوياي سلط
هرگاه مالك تسهيم رانت به نسبت سهم هر گروه از قدرت باشد، . است

بودجه چنان تنظيم مي شود كه هريـك از دارنـدگان قـدرت، بنـا بـر      
. ببرنـد  موقعيت خود، در سلسله مراتب قدرت، سـهم خـود را از رانـت   

  .چنانكه در بودجه ها، سپاه سهم شير را مي برد
از لحاظ محل يابي نيز، بودجه وقتي بر اساس رشد همĤهنـگ نقـاط        

ه مختلف كشور، با در نظر گرفتن امكان هاي موجود و يا قابل ايجاد، تهي
موقعيـت آن   ةسهم هر نقطه از مصرف كه تعيين كنند ةنمي شود، بر پاي
آن، توسعه بيابـان در   ةنتيج. ه مي شودقوا نيز هست، تهي نقطه در روابط

ايران و تمركز جمعيت در نقاطي مي شود كه قدرت خريد در آن نقاط 
  . راهي بازار مي شود و ميزان مصرف را مدام  باال مي برد

چند و چون هزينه هاي جـاري و سـرمايه اي نيـز تـابع دو عامـل       – 7
دن بودجه مـي توانـد ايجـاد كنـد و     ميزان رانتي كه هزينه كر: هستند

سهمي كه هريك از دارندگان قدرت مي تواننـد از رانتـي ببرنـد كـه     
در حقيقت، هزينه كردن بودجه در اقتصادي كه بخش . ايجاد مي شود
درصد اقتصاد است، در بـورس زمـين و بـورس ارز و     80دولتي مالك 

بـازي مـي    ل رابورس طال و نيز واردات پرسود و حتي قاچاق، نقش او
اكثر رساندن م مزمن و رو به افزايش مهمترين عامل در به حدتور. كند

  .  ميزان رانت است
    تدبيرهاي هفت گانه همراه شدند بـا ضـد تـدبيرها در سياسـت      ضد

اعتباري و سياست بازرگاني خـارجي و سياسـت تقسـيم كـار و توزيـع      
  :قدرت خريد در سطح جامعه و سطح كشور

  
  :پولي و اعتباريسياست  –ب 

حجم پول در جريـان را، در اقتصـاد توليـد محـور، بكـار گـرفتن        – 1
كه در رشد اقتصادي و توزيـع قـدرت خريـد بـر ميـزان      نيروهاي محرّ
ي به ترتيبي تعيين مي كند كه هم بـازار توليـد وسـعت    ععدالت اجتما

ط نظام بانكي به سرمايه بـدل شـود و بـه    بگيرد و هم قدرت خريد توس
در اقتصاد مصرف محور، تمركز مصرف در شهرهاي پـر  . د باز گرددتولي

حجم  ةدولت و نيز فرصتهاي رانت خواري تعيين كنند ةمصرف و بودج
از آنجا كه توليد داخلي نمي تواند اين قدرت خريد . نقدينه مي شوند

بـدين ترتيـب،   . را جذب كند، بايد دروازه را بـه روي واردات گشـود  
انكي با اقتصاد توليد محور بمثابه يك سـامانه، قطـع   بودجه و اعتبارات ب

  . ط رابطه برقرار مي كنندرابطه مي كنند و با اقتصاد مسلّ
چند و چون نظام بـانكي و حجـم اعتبـارات و تركيـب آن را هـم       – 2

.  دولت بر جامعه تعيين مي كنند ةسلط ةيم واندازژتناسب قوا در سطح ر
فرصتهاي رانـت خـواري كـه     فرصت هاي رانت خواري ايجاد شده و

ازراه اعطاي اعتبارات مي توان ايجاد كرد، هم جهت ياب وهم تعيـين  
حـال آنكـه، در دوران مرجـع    . ميزان وتركيب اعتبارات هستند ةكنند

توليـد   ↔انقالب ايران، نظام بانكي تجديد شد ودرمدار ايجاد سـرمايه  
  . سرمايه، جاي خويش را باز جست ↔درآمد  ↔

اعتبارات بانكي، در حـال حاضـر، سـهم شـير را اعتبـارات      تركيب  – 3
و چون اعتبارات متناسـب بـه قـدرت اعتبارگيرنـدگان     . بازرگاني دارد

توزيع مي شوند، خود رانتي بزرگ هستند كه ايجاد مي شوند و بعنوان 
. قدرتي كه رجحان نقدينه است، در ايجاد رانـت هـا بكـار مـي رونـد     

ـ   بديهي است نرخ بهره نقـش مهم اليتهـاي توليـدي و   ي در گريـز از فع
هجوم به فرصتهاي رانت خواري پديد آمده و يا قابـل پديـد آوردن،   

  .بازي مي كند
جا يافتن نظام بانكي دراقتصاد توليد محور، نياز دارد به توانائي اين  – 4

وجود بازار پـولي  . اليتهاي توليدينظام درسمت دادن به اعتبارها به فع
بيرون از نظام بانكي مي تواند مـانع كـار ايـن نظـام     و در» غير رسمي«

ط بر نظام بانكي نيـز  پول و ارز مسلّ» بازار غير رسمي«و اگر اين . بگردد
. رانت و فرصت رانت خواري مي گردد ةشد، بزرگ ترين ايجاد كنند

نه تنها دوگانگي نرخ بهره خود يك رانت است، بلكه سوق دادن پول به 
ين سود را عايد مـي كننـد، رانـت سـازي و رانـت      اليتهائي كه بيشترفع

اقتصاد  بدين ترتيب است كه نظام بانكي ضد. خواري بزرگ تري است
توليد محور و عامل اقتصاد مصرف محور و خدمتگذار رانت خواري مي 

  .گردد
باز سازي اقتصاد توليد محور، عالوه  ةبدين قرار، بخصوص در مرحل – 5

رات، اعتبارهاي سرمايه اي مي بايد بـزرگ  بر اين كه، در تركيب اعتبا
ترين بخش آن باشند و اندازه هاي بخش هاي ديگـر نيـز متناسـب بـا     
بخش اعتبارهاي سرمايه اي، تعيين گردند، بلكه نرخ بهره وقتي اعتبار در 
سرمايه گذاري بكار مي رود، مي بايد نزديك به صفر باشد و اگر بيشتر از 

چنان تعيين شود كه جهت ياب سرمايه ها ن مي شود، مي بايد صفر معي
در عوض، نرخ بهره در مـورد  . به انواع سرمايه گذاريهاي ضرور بگردد

اعتبارهاي بازرگاني هم بايد باال باشد و هم مجال رانت خـواري بـاقي   
توضيح اين كه بكار جانشين كردن  . نگذارد و هم عامل تغيير مدار بگردد

تدبيري كـه  . دار سرمايه با توليد، بيايدمدار قدرت خريد با واردات با م
  .در دوران مرجع انقالب ايران بكار رفت اين تدبير بود

بديهي است صفر كردن نرخ بهره نياز به ثبات ارزش پـول و حـذف       
  .تمامي فرصتهاي رانت خواري دارد

هرگاه توزيع درآمدها عادالنه بگردند، به ترتيبـي كـه هـر انسـاني      – 6
و حاصل آن بشود و اين توزيع و هزينه كـردن آن از  مالك سعي خود 

طريق نظام بانكي بعمل آيد، يعني قدرت خريدي كه ايجاد مي شود از 
نظام بانكي خارج نشود و اين نظام آن را سرمايه بگردانـد و در اقتصـاد   
توليد محور بكار اندازد، نظام بانكي بطور كامل در اقتصاد توليد محـور  

كه در خود، توانا ال كردن نيروهاي محرّتصاد به فعادغام شده و اين اق
بـزرگ تـري    ةكـ در چنين اقتصادي، هربار، نيروهاي محرّ. گشته است

ل پذير شدن نظـامي اجتمـاعي مـي    ايجاد مي شوند و عامل باز و تحو
  .ردندگ

اين وضعيت، وضعيت كنوني توزيع درآمد و نقش نظام بـانكي   ةوارن    
شاه  ةل بزرگ تر از آن شده است كه در دوربازار غير رسمي پو. است
و اين بازار و نظام بانكي در خدمت پيش خـور كـردن و از پـيش    . بود
ن كردن آينده هستندمتعي.  

روشن است كه حجم اعتبارات را اقتصاد توليـد محـور در جريـان     – 7
ـ پس ن. ن مي كندرشد معي بتي مـي بايـد وجـود داشـته باشـد ميـان       س

بانكي ايجاد مي كند با نياز اين اقتصاد و نيـز دارائـي    اعتباراتي كه نظام
هرگاه اين نسبت ها رعايت شوند و، نيز، رابطه با آينده . هاي نظام بانكي

كه بيشـتر و نـه پـيش خـور     ن كند كه ايجاد نيروهاي محرّرا هدفي معي
كردن و از پيش متعياليتهاي اقتصادي در آينده است و اگر ن كردن فع

رانت خواري ايجاد نكند و در بيرون آن، قدرتي كه اين  اقتصاد فرصت
فرصت را ايجاد مي كند، نباشد، قدرت خريد پول ثابت مي ماند و نرخ 

  . بهره به صفر ميل مي كند
اين وضعيت، وضعيت كنوني حجـم اعتبـارات و نقـش نظـام      ةوارون     

  در بانكي و بازار غير رسمي پول و نيز حجم بودجه و سهم كسر بودجه 
  

   14 صفحهدر
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درايـن وضـعيت، ايـن همـه در     . آن و چگونگي مصرف بودجه اسـت 
كاستن مستمر از ارزش پول و باال بردن ميزان پيشخور كردن ثروتهـاي  

ن كردن سرنوشت اقتصاد وبسا مردم كشور، بكار مي ي و از پيش متعيملّ
  .روند

  
  :   تركيب بازرگاني خارجي - ج 
ل، صـادر كـردن و وارد كـردن    او ةرجـ صادرات و واردات، در د – 1

كـه صـادر كنـد    هرگاه كشوري نيروهـاي محرّ . كه استنيروهاي محرّ
) ــواد ــتعدادها و م ــرمايه و اس ــه  و س ــه واو كارماي و در ازاي آن، ...) لي

كاالهاي مصرفي دريافت كند، داراي اقتصاد مصـرف محـور در حـال    
مصرف توليد  ةازدر حقيقت، اقتصادهائي كه به اند. متالشي شدن است

نمي كنند و يا جامعه به مصرف معتاد مي شود و بيش از انـدازه مصـرف   
خود را صادر مـي   ةكناگزير، نيروهاي محرّ. مي كند، پيشخور مي كنند

    خـود   كنند و در ازاي آن، كاال و خدمات وارد مـي كننـد كـه بنـوب
ي اين ويژگي ويژگ. اقتصاد توليد محور مي شود ةنيروي متالشي كنند

ط عمومي اقتصادهائي است كه زير سلطه اند و يا دارنـد موقعيـت مسـلّ   
ويژگي ديگر اين . خود را از دست مي دهند و مصرف محور مي شوند

بيشتري در اختيار نسل آينده نمي  ةكاقتصادها اينست كه نيروهاي محرّ
كه و گذارند و امكانهايش را بيشتر نمي كنند، به عكس، از نيروهاي محرّ

آينده را از راه پيشخور كردن و كاستن از نيروهاي  ها مي كاهند وامكان
اقتصـاد دوران پهلـوي هـا ايـن دو     . ن مي كننـد كه و امكانها متعيمحرّ

  .يم واليت مطلقه فقيه اين دو را بيشتر داردژويژگي را داشت و اقتصاد ر
خـود را صـادرمي كنـد و آن     ةكـ ايران بيش از پيش نيروهاي محرّ    

ال مي شـوند، در خـدمت اقتصـاد    اين نيروها كه در ايران فعبخش از 
يعني عامل صدور بـازهم بيشـتر   . ال مي شوندمصرف محور زير سلطه فع

كه اي كه اقتصاد واردات نيز، نيروهاي محرّ. كه مي شوندنيروهاي محرّ
بلكه فرآورده هائي هسـتند  . توليد محور مستقل به آنها نياز دارد، نيستند

  .د از بند گسستن اقتصاد كشور شده اند و مي شوندكه عامل بن
تعيين حجم واردات، همراه با تدابير در دو قلمرو بودجه و اعتبارات  – 2

بانكي و بازسازي نظام بانكي در خدمت رشد بر ميزان عدالت اجتماعي، 
. ايجاب مي كند كه حجم واردات را اقتصاد توليد محـور تعيـين كنـد   

گذار از اقتصاد مصرف محور زير سلطه به اقتصـاد  باتوجه به اين امر كه 
توليد محور مستقل، يك شبه انجام نمـي شـود، تعيـين حجـم واردات     
نيازمند تدبير ديگري نيز بود و آن تغيير تقسـيم كـار و سـاخت توزيـع     

توزيع عادالنه از تراكم . درآمدها درسطح كشور، بر ميزان عدالت است
اد قـدرت خريـدي غيـر قابـل     قدرت خريد در شهرهاي بزرگ و ايج

ط توليد داخلي، مي كاهدجذب توس .م عامل بـازكردن  در نتيجه، تور
ياد آور مي شود كه، در .  دروازه ها بر روي واردات مصرفي نمي شود

ط درآمد خانوارها از دوران مرجع انقالب، در شهرها و روستاها،  متوس
  .متوسط هزينه باال تر شد

ت نمي بايد تابع نياز بودجه به درآمد، هـم از  حجم و تركيب واردا – 3
راه فروش ارز و هم از راه حقوق و عوارض گمركي باشند، بلكـه مـي   

از اين رو، در دوران مرجع، . بايد تابع نيازهاي اقتصاد توليد محور باشند
سـهم كاالهـاي   : ر اقتصاد توليد محـور گشـت  ساخت واردات تابع متغي

وارد كردن . رده هاي مصرفي كمتر شدندسرمايه اي بيشتر و سهم فرآو
ر كامل شدن هر صنعت و تابع متغي» كاالهاي واسط«نيمه ساخته ها و يا 

برقرار شدن رابطه ميان رشته هاي صنعتي در هر بخش و ميان بخش ها، 
در دوران شاه و اينك، در استبداد واليت مطلقه فقيه، همچنـان  . گشت

جه به درآمـد و فرصـتهاي رانـت    حجم و تركيب واردات تابع نياز بود
در حقيقت، تابع فرصـتهائي كـه از راه پرشـمار شـدن     . خواري هستند

ها ايجاد مي شوند و نيز فرصتهائي هستند كـه  از رهگـذر توزيـع    ژمونتا
  . نابرابر درآمدها، پديد مي آيند

4 – مصـرف   ↔اليتهاي اقتصادي و نيز مدار توليد از لحاظ محل يابي فع
كه اقتصادهاي قتصاد توليد محور، نيز، واردات نيروي محرّتوليد در ا ↔

بهـاي  . مصرف هستند ↔واردات  ↔شهري قرار گرفته در مدار مصرف 
بلكـه ايـن بهـا بـا صـدور      . واردات را توليد اين اقتصادها نمي پـردازد 

وابستگي اقتصاد شهري بـه اقتصـاد   . كه پرداخت مي شودنيروهاي محرّ
توليد محـور و از جملـه، توسـعه بيابـان در     ط عامل تخريب اقتصاد مسلّ

  .ايران بوده است و هست
درات معلوم مي كند كه غير از سهم نفت و گاز انگاهي به تركيب ص – 5

و مواد ليه، فرآورده هائي كه صادر مي شوند، بيشتر فـرآورده هـائي   او
د ا در مدار جهاني توليهستند كه هزينه توليد آنها را ايران مي پردازد ام

عالوه بر سودي كه عايد آنها مي كنند، . ي، قرار دارندو توزيع ماوراء ملّ
 تحريمها كه برقرار شده. آنها بر اقتصاد ايران هستند ةسلطة تضمين كنند

  اند، آيا ايرانيان را از زيان تحت سلطه بودن اقتصادشان آگاه مي كند؟
، فـرآورده  اما فرآورده هاي كشاورزي و صنعتي كه صادر مي شوند     

ضرور  ةكهاي نيستند كه بتوان مازاد توليد بقصد مبادله با نيروهاي محرّ
خود، بيش از پـيش   ةتازه، توليد اين فرآورده ها، بنوب.  توصيفشان كرد

  . كي به واردات شده استمتّ
اين تدابير كه به قصد مصرف محور كردن اقتصاد سازگار با استبداد      

را گذاشته شده اند، نمي توانسته اند با تدابير در واليت مطلقه فقيه به اج
  :قلمرو تقسيم كار و  توزيع درآمدها، همراه نباشند

  
ـ  ةتقسيم كار و توزيع درآمدها ترجمان سلط –د  ت و دولت بر ملّ

  :مصرف محور شدن اقتصاد
  
به صفر رساندن ميزان رانت از رهگذر موقعيـت در سلسـله مراتـب     – 1

رآمد بـه حاصـل كـار هـر كـس در يكـي از       قدرت و منحصر كردن د
ل در توزيـع  استثمار، تـدبير او  ةبخشهاي اقتصاد، توأم با كاستن از انداز

تدبير توزيع نابرابر درآمـدها و ايجـاد    اين تدبير، با ضد. درآمدها است
بنابر . اليت در يكي از بخشهاي اقتصاد جانشين شددرآمد در بيرون از فع

ق بين المللي پول كه نيمه اجرا شده است و حكم بانك جهاني و صندو
ـ . مي شود، قيمتها ازمهار رها و يارانه ها حذف شدند ا وقتـي قـدرت   ام

اليت در اقتصاد توليد محور نيست و اين قدرت خريد خريد ره آورد فع

به سرمايه بدل نمي شود و در توليد بكار نمي رود و تورم رو به شدت را 
د،عامل توزيع در آمدها نه كار در اقتصـاد  بيماري مزمن اقتصاد مي كن

كه،  كه جا توليد محورو نياز اين اقتصاد به سرمايه و ديگر نيروهاي محرّ
پـس بايـد توزيـع سـخت     . و موقعيت در سلسله مراتب قدرت مي شود

در حال . نابرابر و بيكاري و كار انگلي كه تحميل مي كند را جبران كرد
خريـدن   يارانه وسـيلّ . ان بعمل مي آيدحاضر،  با پرداخت يارانه  جبر

سكوت و در همان حال وابسته كردن قشرهاي وسيع مردمي است كـه  
كه يـك  (بدين سان، كاسته شدن درآمد حاصل از كار . فقير مي شوند

و از ) م اسـت آن، تفاوت ميزان افزايش مزد با ميـزان تـور   ةعامل عمد
ا ام. جبران مي شوددست رفتن قدرت خريد درآمد، با دريافت يارانه، 

اين سان رها كردن مهار قيمتها و توزيع قـدرت خريـد، همـانطور كـه     
م مي شودتجربه معلوم كرده است، خود از عوامل بيشتر شدن تب تور .

م يارانه را مي بلعد و فقر را بازهم همگاني تر مي كندتور .  
ن درخور يادآوري است كه بخشي از حكم بانك جهاني و صندوق بي    

المللي پول كه مربوط مي شود بـه ضـرورت برخـورداري ايرانيـان از     
اقتصاد  ةالعات و نسپردن بخش عمدحقوق و منزلت وآزادي جريان اطّ

سـه، رقابـت   به گروه بندي هاي صاحب قدرت كه از ديد اين دو مؤس
  .اقتصادي را ناممكن مي كند، اجرا نشده است

2 – ط مي شد به خلع يد از گـروه  م در توزيع درآمدها، مربوتدبير دو
بنديهاي قدرتمدار و سپردن مديريت توليد بـه شـركت كننـدگان در    

ي كردنها بزرگ تر شده بدين قرار، بخش دولتي كه از رهگذر ملّ. توليد
سرمايه و اسـتهالك و نـوگرداني،    ةبود، در همان حال كه، بلحاظ ادار

توليد با كاركنـان   ةت اداره مي شد، ادارط دولت بمثابه منتخب ملّتوس
به يمن اين تدبير، توزيع درآمـدها از راه  . هر واحد توليدي مي گشت

روشن . اليت توليدي، با كاهش ميزان استثمار، همراه مي شدشركت در فع
چرا كه با توليد . است كه اين تدبير، با باز سازي استبداد سازگاري نداشت

برداشـت از توليـد    دولـت بـه   ةكي گشتن بودجـ محور شدن اقتصاد و متّ
ـ    امكـان  . ت خوانـائي داشـت  داخلي، بنا براين، با وابستگي دولـت بـه ملّ

برخورداري ايرانيان را از حقوق شهروندي فراهم مي آورد و شهروندان 
تـدبيري جانشـين    اين تدبير نيز با ضد. دولت را حقوقمدار مي گرداندند

ي صـاحب  شد كه به تيول دادن واحدهاي توليدي به گروه بنـدي هـا  
، به »خصوصي سازي«اين تيولها، با گذشت زمان، زير عنوان . قدرت است

كاري از كارهاي اصـلي  . بهاي ناچيز، به همين گروه بنديها واگذار شدند
 ةدستگاه هاي سركوب، بي نقش كردن كامـل توليـد كننـدگان در ادار   

  . واحدهاي توليدي گشت
، سـبب بـزرگ شـدن    عادالنه كردن توزيع درآمدها در سطح كشور – 3

بازار براي فرآورده ها و خدمت هائي مي شد كه در داخل قابـل توليـد   
در همان حال، با ايجاد قطب هاي رشد در سطح كشور خوانـائي  . بودند
تدبير هرچه متمركز كردن قـدرت خريـد در    اين تدبير نيز با ضد. داشت

ا شهرهاي بزرگ مصرف كننده و هرچه نـابرابر كـردن توزيـع درآمـده    
  .جانشين شد

كه در سطح كشور به ترتيبـي كـه   توزيع سرمايه و ديگر نيروهاي محرّ – 4
كه در اختيـار را در  نيروهاي محرّ ةهر قسمت توانائي بكار گرفتن مجموع

توليد فرآورده ها و خدمت هائي كه نيازهـاي واقعـي انسـان را بـر مـي      
فراهم مي  آورند و امكان صاحب درآمد شدن از راه كار را براي همگان

كـه و  تدبير توزيع نابرابر نيروهـاي محرّ  كنند، تدبير ديگري بود كه با ضد
اكثر رساندن سود و رانـت و، در همـان حـال،    بكار افتادن آنها در به حد

  .دولت بر جامعه، جانشين شد ةتحكيم سلط
سـمت دادن  : تدبير مالياتي و نيز نرخ بهره نيز به دو كـار مـي آمدنـد    – 5

كه بـه توليـد و كاسـتن از ميـزان اسـتثمار و      ديگر نيروهاي محرّسرمايه و 
از اين رو، از سهم مالياتهاي غير مستقيم كه . عادالنه كردن توزيع درآمدها

جمهور مردم مي پردازند بايد كاسته و بر ميزان مالياتهاي مستقيم افـزوده  
 افزون بر اين، مالياتهاي مسـتقيم نيـز مـي بايـد از مجـال رانـت      . مي شد

در همان . كه را به توليد سوق مي دادخواري مي كاست و نيروهاي محرّ
اليت اقتصـادي در منـاطق مختلـف كشـور نيـز،      حال، مي بايد با سطح فع

  . انطباق مي جست
      تدبيري جانشـين شـد كـه بيشـترين مجـال را بـر        اين تدبير نيز با ضد

را محروم تر و مناطق محروم . واردات كم خطر و پر سود فراهم مي كند
سـيماي شـهرها و   . مناطق مصرف كننده را به مصرف بيشتر معتاد مي كنـد 

روستاهاي ايران، از جمله، گوياي سياست مالياتي و نرخ بهره ايسـت كـه   
  . يم واليت مطلقه فقيه بكار مي بردژر
ت گذاري ليبرال براينست كه توزيـع برابـر درآمـدها، مـانع از     سسيا – 6

در عوض، توزيع نابرابر درآمد سبب مي شود كه . ودتشكيل سرمايه مي ش
صاحبان درآمدهاي بزرگ سرمايه گذاري كنند و براي بيكـاران كـار و   

ا اين سياست در اقتصادهاي زير سلطه كارائي پيدا ام. درآمد پديد آورند
يك دليل آن اين بود كه دستگاه توليد در بيرون جامعه هـاي زيـر   . نكرد

كه را به خـود  آمدهاي بزرگ و ديگر نيروهاي محرّسلطه قرار دارد و در
افزون بر اين، در كشورهائي كـه سـرمايه از راه فـروش    . جذب مي كند

حاصل مي شود، نخست، اين درآمد است كـه مـي   ... ثروت نفت و گاز و
پس كـارآ تـرين سياسـت توزيـع درآمـدها،      . بايد به سرمايه تبديل شود

رآمدها از راه تبديل آنها به قدرت سياستي است كه مانع از تخريب اين د
بكار افتادن اين نيروي محركه در اقتصـاد توليـد محـور،    . خريد مي شود
ةركنيروهاي مح ال مي كند و اقتصاد را به ايجـاد سـرمايه و   ديگر را نيز فع

ـ    بـدين قـرار، در   . ي، توانـا مـي كنـد   بي نياز شدن از فـروش ثـروت ملّ
هرچه برابرتر درآمـدها، بـازار الزم را   كشورهائي از نوع كشور ما، توزيع 

  .براي جذب توليد، بنا بر اين، رشد اقتصادي، پديد مي آورد
      تدبير تبديل درآمدهاي حاصـل   روشن است كه چرا اين تدبير با ضد

دولت و اعتبارات بـانكي بـه قـدرت خريـد      ي و بودجروت ملّثاز فروش 
ـ   دولت استبدادي كه در كار: جانشين شده است ت بـه  وابسته كـردن ملّ

ط خويش است، خود نيز، از لحاظ بودجه، بيش از پيش، بـه اقتصـاد مسـلّ   
  .وابسته مي شود

اقتصاد توليد محور نياز دارد به اين كه بيشترين فرصت كار را ايجـاد   – 7
براي مثال، درآنچه به نفت مربوط مي شود، يك مرحلـه از كـار در   . كند

بعكس، وقتي . دهاي صنعتي انجام مي گيرندايران و مراحل ديگر در اقتصا
ـ ژنوبت به مونتا  ةها مي رسد، تمامي مراحل در اقتصادهاي صنعتي و مرحل

بـدين قـرار،   . سوار كردن در اقتصاد مصرف محور ايران انجام مي گيرند
تبديل كردن اقتصاد به يك مجموعه خود انگيخته به ترتيبي كه  بخشها بـا  

ها با هم داد و ستد داشته باشـند، مـي بايـد     يكديگر و، در هر بخش، رشته
اين مجموعه به ميزاني كه نظـام اجتمـاعي   . هدف سياست اقتصادي باشد

باز و تحول پذير مي شود، ل پذير مي شود و به ميزاني كه خود باز و تحو
بدين . بيشتري توليد مي كند و برفرصتهاي كار مي افزايدةكنيروهاي محرّ

قسيم بين المللي كار و توزيـع كـار در سـطح كشـور،     قرار، تغيير ساختار ت
  . بستگي مستقيم دارد به توليد محور شدن اقتصاد

كه، مي بايـد از ميـزان كـار يـدي     ، بمثابه دو نيروي محرّدانش و فنّ – 8
 ةبكاهد به ترتيبي كه هر انسان، بتواند بكـار شـهروندي و شـركت در ادار   

يگر، مجموعه اي از كارهاي ضـرور  به سخن د. جامعه و بكار رشد، بپردازد
در . براي رشد همĤهنگ استعدادها و فضلهاي خود بيابد و بدانها بپـردازد 

. جهان امروز، نظامهاي اجتماعي بر ميزان عـدالت اجتمـاعي بنـا ندارنـد    
تقسيم كار در مقياس جهان ودر مقياس هر كشور به ترتيبي كه  هر انسـان  

ل پذير و به نياز به جامعه هاي باز و تحو بتواند انواع كارها را انجام دهد،
ي دارد كه، يكه و تأليفي از اين نيروهاصفر رساندن تخريب نيروهاي محرّ

  .هم زمان، بر همه انسان ها و مجموعه اي از كارها ايجاد شود
    تدبيرهائي جانشين شدند كه وضعيت كنوني را ببـار   اين تدبيرها با ضد

، كـار ايجـاد مـي    اقلّ ان، دستگاه توليد، در حددر اقتصاد اير: آورده اند
كند و بسا تنها يك مرحله از كار را ايجاد مي كند و تا بخواهي كار كاذب 

از ايـن رو اسـت كـه    . پديد مي آورد» خدمات«و انگلي و كار در بخش 
اقل و بار تكفّ درآمدها را حداكثر مي كندل را حد.  

د بـا تـدبيرهاي اقتصـادي ديگـر و     اين تدبيرها همراه هسـتن  ةمجموع     
  ل تدبيرها در قلمروهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي به قصد بـاز و تحـو

ـ    . ق كـردن جمهـوري شـهروندان   پذير كردن نظـام  اجتمـاعي و متحقّ
تدبيرها بكار رفته اند براي جلـوگيري از بـاز و    ضد ةهمانطور كه مجموع

در نتيجـه،  . دن اقتصـاد ل پذير شدن نظام اجتماعي و توليد محور شتحو
ط ي و يگانه با قدرتهاي مسلّملّ ةبرپا ماندن واليت مطلقه فقيه، بيگانه با جامع

)62.()1(  
         
عصر  يرانا ياز اوضاع اقتصاد يگزارش(و اقتصاد  يكتاتوريد « ◀

  )رضاشاه
  

 يـران ا ياز اوضاع اقتصاد يگزارش(و اقتصاد  يكتاتوريد «يتي بنام  آعطا 
« در نشرية تاريخ معاصر ايران  اسناد  زير را از سـري اسـناد    )هعصر رضاشا

ــترس    ــه  كــرده   اســت كــه در دس ــه ترجم وزارت امورخارجــة فرانس
  :خوانندگان ارجمند قرار مي دهم 

  
قاجـار از كارمنـدان   ة علي اكبر داور فرزند كلب عليخان در اواخر دور 

حقوق به  ةدر رشتداور به سويس عزيمت كرد و . بود) دادگستري (عدليه
 1300در سـال   1299،م اسـفند  پـس از كودتـاي سـو   . تحصيل پرداخت

مرد  ةشمسي به تهران بازگشت و با تشكيل حزب راديكال و تأسيس روزنام
سياسـت ايـران بـه يـاري رضـاخان       ةاالن صحنبه عنوان يكي ازفع ،آزاد 

 .شتافت و از ياران نزديك او گرديد
در سـال   ،زارت نيز دست يافـت و از جملـه   ت به وكالت و وبه همين علّ

و  ،ه و تجـارت  دعلي فروغي وزير فوايد عامل محماو ةش در كابين 1304
ــالهاي  ــا  1305در س ــك و   1312ت ــتوفي الممال ــاي مس ــه ه ش در كابين

تا هنگام مـرگش   1312از سال . مخبرالسلطنه هدايت وزير دادگستري شد
داشـت و سياسـتهاي اقتصـادي     وزارت ماليه را بـه عهـده   1315در بهمن 

 .رضاشاه را مديريت مي كرد
دو گزارش از كاردار سفارت  ةمطالبي كه از نظرتان ميگذرد در بردارند

 ، 1316/ 1/2و  1315/  4/12فرانسه در ايران  است  كـه در تاريخهـاي   
پس از مرگ داور  دربارة اوضاع اقتصادي ايران بـراي وزارت متبـوع   

ف اين گزارشها تشريح وضعيت اقتصادي ايران هد. خود ارسال داشت 
با تجليل و تأكيد بر نقش داور در مـديريت اقتصـادي كشـور و آمـاده     

   الت احتمـالي در صـحنه   سازي دولت فرانسه براي رويـارويي بـا تحـو
نقد ارزيابيهاي  ،هدف اين اشاره . اقتصاد ايران پس از مرگ داور است 

زيرا  ،شاه و مديريت داور نيست رضا ةگزارشگر از توسعه اقتصادي دور
ديدگاه مثبت و تمجيد نسبي هر ديپلمات غربي از سياستها و برنامه هـا و  

امـري   ،مي كه آن را همسو با خود ميدانـد  مديران كشوري جهان سو
تـاريخ   ةآنچه اين گزارشها را بـراي پژوهشـگر و خواننـد   . طبيعي است

اگرچه  ،رغم  اين همه  آن است كه به ،معاصر ايران سودمند مي سازد 
ل ممكن است اينگونه به نظر برسد كه مـديريت داور باعـث   در نظر او

ساماندهي مناسب و بهبود وضع اقتصادي شده و فقدان او سـبب بـروز   
ـ  ام ،اقتصاد گرديده است  ةبحرانهايي در عرص ل بيشـتر در مـتن   ا بـا تأم

ـ   دوران ي در گزارش روشن مي شود كه اقتصاد حكومت رضاشـاه حتّ
ــام    ــك نظ ــي ي ــامانيهاي ذات ــا و نابس ــيب بحرانه ــديريت داور از آس م
ديكتاتوري و همچنين فقدان مديران شايسته و كارآمد مصون نماند و به 

ت و عامل بحرانهـا  به گونه اي كه مرگ داور نه علّ ،ت شكننده بود شد
آنهـا و   كه شايد خود معلول همين بحرانهـاو تـرس او از نـاتواني حـلّ    

 .ت مرگ به دست ديكتاتور بودمجازا
ه اينكه اين دو گـزارش در وهلـه اي خطيـر از تـاريخ     شايان توج ةنكت

ـ  ةدر ايـن برهـ  . روابط ايران و فرانسه تهيه شـده اسـت    اس انتقـاد  حس
روزنامه هاي فرانسه از حكومت رضاشاه در بـرانگيختن خشـم مقامـات    

ج خود به سرمي ايراني و به كدورت كشاندن روابط بين دو كشور در او
تي بدون سفير مانده بود ديگر اينكه سفارت فرانسه در تهران مد ةنكت. برد
به همين جهت اين دو گزارش به قلم كاردار فرانسـه بـراي مقامـات     ،

اسناد مزبور اكنون در بايگاني . متبوع كشورش تهيه و ارسال شده است 
:        PERSE.NO 107/فرانسه در پاريس به نشـاني     ةوزارت امور خارج

- 1940 1918    :ASIE  :نگهداري مي شود.  
  

کامـل بعلت محدود بودن جا در نشریه انقـالب اسـالمی،  :يحتوض   .در سایت انقالب اسالمی خواهد آمد آن 
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  بخشي از جامعه ايرانيانتحليل روانشناختي  
  

. و اين كوشش كه وي را از راهي در اين روند، به شكلي شريك نظام كنند
اي، هر زنداني را هم جزئـي   هاي رژيم آن است كه به گونه هدف مستخدم

گرچه بديهي است، و يادآوري اين مهم الزم . از سيستم قهر و خشونت كنند
زدائي به امنيت  است كه هرگونه تالش مردم و زندانيان سياسي در خشونت

جاني و رواني هموطنان كمك خواهد كرد، هر چقدر هم كـه آن تـالش   
  . ظاهر كوچك به نظر بيايد در

ـناختي   به مناسبت عنوان اين نوشتار، در ابتدا بايد پرسيد كه آيا عوامل روانش
ـاثيري بـر    توانند در سطح افراد و هسته مي ها و نيز در سطح جوامع و ملتها ت

سرنوشت افراد و جوامع داشته باشند؟ و اگر جواب مثبت اسـت چگونـه؟ و   
ـاني مفيـد و مـوثر       بعد از اين جوابها و يافتن تشخيص مناسـب، چگونـه درم

خواهد افتاد؟ مثال بايد پرسيد كه چه عوامل روانشناختي باعث شـده اسـت   
كه بعد از چند دهه، كشور كرة شـمالي آن وضـعيت و كـرة جنـوبي ايـن      
موقعيت را دارا باشد؟ و يا مثال اگر ايران سه دهة پيش را به ياد بياوريم و آنرا 

ـثال حتـي كشـورهاي      با شرايط سه دهة  ـا م ـا، و ي پيش بعضي كشورهاي دني
اي چون تركيه و كشورهاي ساحل جنوبي خليج پارس مقايسه كنيم  همسايه

و سپس اوضاع امروزه را بسنجيم، اين سوال جاي پرسـش دارد كـه نقـش    
خود ما مردم ايران و داليل روانشناختي جامعة سياسي و جامعة مدني ما كـه  

ا كرده، چه بوده است؟ چگونه است كـه جنبشـي   اين سرنوشت را نصيب م
كه متاثر از جنبشهاي خودجوش مردمي در ايران اسـت   "بهار عرب"مانند 

ـبش خودجـوش    را امروزه در ايران شاهد نيستيم؟ به چه دليل، حرارت جن
، به سردي گراييد؟ چرا در زمستاني كه بيش از سه دهـه  1388مردم در سال 

اقتصادي و اجتماعي ايران مستولي اسـت، بـه   بر هواي سياسي و فرهنگي و 
  ؟ "هوا بس ناجوانمردانه سرد است"قول مهدي اخوان ثالث هنوز 

. سـو دارنـد   ميزان خشونت و تخريب در درون و بيرون زندانها، حركتي هم
ـاهش جـو خشـم و خشـونت و زور در بيـرون از       موفقيت شهروندان در ك

ة تجاوز و شكنجه و اعـدام توسـط   ديوارهاي زندانها، امكان استفاده از اسلح
ـاهش ميـزان   . كند بازجويان و زندانبانان را دشوارتر مي در همان جهت، ك

قهر در درون زندانهاي سياسي، كاهش خشـونت را در بيـرون زنـدانها و در    
و با نگرشي از اين زاويه، هر شكلي از تـدبير،  . جامعه به دنبال خواهد داشت

ان و هر يك از افراد و سپس هرچه بيشتر از در ابتدا تدبيرها در سطح خودم
هاي مردمي و در نهايت در جامعه و در سطح ملت و كشور، در  مردم و هسته

كاهش ميزان جور و تنش در حق خود و ديگران، باعث كاسته شدن ميزان 
گـردد و   خشونتهاي اجتماعي و فرهنگي و سياسي و اقتصادي در كشور مـي 

و نيـز هرگونـه تـالش زنـدانيان     . كند شت ميماحصل آن به داخل زندانها ن
زدائي به امنيت جاني و رواني جامعه كمك خواهد كرد  سياسي در خشونت

ـاق  ها در داخل زندان اثر شدن كتك و شالق و با بي ـا در   ها، باطون و چم ه
ـاي دوجانبـه، بـدون     ايـن كمـك  . شـوند، و بـرعكس   اثر مي ها بي خيابان ه

ـا   و زندانيان و كلّ جو زندان، و يافتن ريشه تشخيص روانشناسي  زندانبانان ه
  .هاي مشابه در كل جامعه، ميسر نخواهد شد و آسيب

و نيز اميد دارم كه اين نوشته مختصر كمكي باشد به همة ايرانيان كـه صـرفا   
به علت ايراني بودن، در درون و در بيرون مرزهاي ايران در زنـدان رژيـم   

عضي از همة ما زنـدانيان ايـن رژيـم در    در بند هستيم ولي در حال حاضر ب
باشد كه همگي . ايم ها، قرار گرفته ها و كهريزك بيرون ديوارهاي بلند اوين

با كمك همديگر همة جوانبي را كه منجر به وضعيت اسفبار و فجيع امروز ما 
شده است را دريابيم و از زواياي مختلف براي بهبـود شـرايط، بـه جنبشـي     

زيم، چرا كه در اين سپهر، برازندة ايـران و ايرانـي،   خودجوش و فعال بپردا
  .سرنوشتهاي خوب و خوبتري است

رفتارشناسي جامعة ايراني در درون و برون مرزهاي مـيهن، در چنـد واقعـة    
ـاي تامـل دارد   ـاتمي و       . اخير ج ـان خ اينكـه بعـد از تجربـة حكومـت آقاي

ـتند خـود را راضـي نماينـد كـ      نـژاد، چگونـه عـده    احمدي ه در اي توانس
ـاني   راي گيري براي رياست جمهوري شركت كنند و به انتصاب آقاي روح

ـند،     توسط آقاي خامنه اي، در داخل و در خارج از كشـور مشـروعيت ببخش
ـاني و دولـت        اينكه گروهي چشمهاي خـود را بـر عملكـرد حكومـت روح

اي و قرارداد ژنو و تجاوزهاي انيرانيان به  هاي بحران هسته اي و زيان خامنه
ـته    ـال     تماميت ارضي در شمال و جنوب ايـران فـرو بس انـد و حتـي در كم

ـاري      دلي به اعتراض بر اعدام سنگ ـند، ريشـه در روانشناسـي بيم ها، معترض
  . اجتماعي اضطراب و افسردگي در بعضي افراد اين گروه دارد

بديهي است كه حاالت روحي و رواني و روانشناسـي هـر فـرد در پنـدار و     
به تبع آن،  جامعه نيـز كـه از   . آن فرد تاثير غيرقابل انكار داردكردار و گفتار 

  . شود از اين قاعده مستثني نيست مجموعة افراد تشكيل مي
براي كنكاش در هر آسيب و ناهنجاري، بررسي اشكال واضح و شـديد آن،  

ها در موارد خفيف و مراحل ابتدائي و تشخيص  به شناخت همان ناهنجاري
  . كند مي و درمان آنها كمك

  
تحليل روانشناختي بعضي از زندانيان سياسي، بعضي از موارد ذيل را 

  :حاكي است
  
تحقير؛ ارعاب؛ توهين؛ پيدا كردن نقاط ضعف و فشار : هاي اعمال روش -  1

 . بر آنها؛ خرد كردن شخصيت زنداني
ـات حسـي و     -  2 زندان انفرادي از جمله براي محروميت از وجـود تحريك

در ايــن شــرايط . سترســي بــه اطالعــات و اخبــار اســتمحــدوديت در د
 . گردد تر مي پذيري زندانيان آسان تلقين

ـانه بـه زنـداني داده     اطالعات و اخبار فقط به صورت يك -  3 جانبه و مغرض
 . شود مي

ـازجو مكــرراً زنــداني را از سرنوشــت بـدتري كــه منتظــر وي اســت    -  4 ب
ه خود اين وظيفـه را بـه عهـده    رساند ك ترساند و زنداني را به جائي مي مي
كنـد كـه هرچنـد وضـع      گيرد و به خود و سايرين اين ترس را القا مـي  مي

العاده بد است ولي آينده بسيار بدتر خواهد بود، مگر اينكـه   موجودش فوق
 .  آنها دستورات بازجو را اطاعت كنند و با آنها همكاري نمايند

ـا   دانيان سياسي فشار مـي بازجو با روشهاي مختلف و متفاوت به زن -  5 آورد ت
 . كندانجام عملي در حال يا آينده منصرف  هرچه بيشتر آنها را از

ـا   بازجو با روشهاي مختلف و متفاوت به زندانيان سياسي فشار مـي  -  6 آورد ت
 .باشددرس عبرتي براي ديگران سرنوشتي را براي وي مهندسي كند كه 

هاي مكرر و همراه  زدائي و توهين تزدائي و كرام زدائي، شأن با منزلت -  7
ـاي جسـمي، كـم     ـاب و آزاره ـاس       با ارع كـم بـه بعضـي از زنـدانيان احس

دهـد و شـروع بـه سـرزنش خـود       واخوردگي و سرخوردگي دست مـي 
شوند  هاي خود و نظام ارزشي خود مشكوك مي كم به آرمان كم. كنند مي

هـر زوري را در  دارنـد و   و به تدريج از سر مواضع خود، به عقب گام برمي
 . پذيرند زندان و حتي بعد از آزادي و در خارج ديوارهاي زندان مي

ـنس    -  8 بازجو تالش دارد كه به زنداني خود بباوراند كه هر دو از يـك ج
ـامي رفيـع   ايـن  . انـد  تـر و واالتـر قـرار گرفتـه     هستند ولي زندانبانان در مق

گيـرد   قرار مـي  "بازجوي خوب"بخصوص در مورد زندانباني كه در مقام 
ـا بعضـي از      . كند صدق مي هر چه  زنداني بيشتر متقاعد شـود كـه همـه و ي

ـام رفيـع    تـري قـرار    بازجويان  بشرهايي از جنس خود او هستند كـه در مق
 . شود اند، ميزان فرمانبرداري و همكاري زنداني با زندانبان بيشتر مي گرفته

ـا در   ه عشق و دوستيكنند ك شرايط را طوري مهندسي مي زندانبانان -  9 ه
ـا   . ها زيادتر شود ميان زندانيان كمتر، و نفرت و دشمني ـاري ب تشويق به همك

ـاس نفـرت از     جاسوسي كردن بر عليه بقية زندانيان، بدون مغزشـوئي و احس
 . گردد ديگران مهيا نمي

ـليم شـود،     باوراند كه اگر به خواسته بازجو به زنداني مي -  10 ـاي وي تس ه
خواهد شد و يا الاقل از ايجاد وضـعيت بـدتري جلـوگيري     وضعيت او بهتر
ـليم  . خواهد گرديد ـا     ولي هميشه هر تسليمي، اجبار بـه تس ـاي بعـدي را ب ه

مثال اگر زندانبان موفق شود كه زنداني . ابعادي بيشتر در پي خواهد داشت
اي دروغين كند، قدم بعدي فشار آوردن به وي  را حاضر به نوشتن اقرارنامه

شـود   بدين ترتيب بازجو تشويق مـي . صاحبه و اقرار تلويزيوني استبراي م
ـتر خـودش و    كه از هر يك از زنداني ها به عنوان ابزاري براي تخريب بيش

 . فكرانش و بقية اعضاي جوامع سياسي و مدني استفاده كند هم
ـنش و   . مورد هاي شديد و بي گيري تحميل دائمي سخت -  11 ايجاد جـو ت

ـين ولـي     . هاي مداوم فشار و ناآرامي ـات دروغ متهم كردن زنداني بـه اتهام
بــين  "انتخــاب"ســنگين بــراي ايجــاد رضــايت تــدريجي در وي بــراي 

بازجويان اتهام . كند هاي بد و بدتري كه بازجو به زنداني تحميل مي گزينه
بدين . كنند را به اكثر زندانيان سياسي وارد مي...  جاسوسي، محارب، مفسد،

را خـود   انزنـداني  جه به محيط زندان و فشارهاي زنـدانبانان، ترتيب و با تو
كه براي تبرئه خود از اتهامات سنگين، به اعتـراف در مـورد    بينند ميمجبور 

  .تسليم شونداتهامات كوچكتر 
بازجو با روشهاي گوناگون تالش دارد كه زنداني را متقاعد كنـد كـه    -  12

ـا اكثـرا    مجبور و ملزم است كه فقط و فقط مابين دو روش متفاوت و چه بس
متضاد، يكي اخالقي و ديگري ضد اخالقي، كه توسط بازجو به زنداني ارائه 

گردد كه غير از  طور تلقين مي به زنداني اين. شود، يكي را انتخاب نمايد مي
دهـد، راه ديگـري موجـود     هايي كه بازجو در مقابل زنداني قرار مي گزينه

در عين حال،  ايـن مطلـب   . تخاب آنها ندارداي به جز ان نيست و وي چاره
گردد كه نيت زنداني مهم نيست بلكه اين عمل او است كه مورد  هم القا مي
ـات تلويزيـوني خـود      . نظر است اينكه مثال زنداني واقعا از تـه دل بـه اعتراف

مهم آن است كه . معتقد و باورمند باشد يا نباشد، براي بازجو اصال مهم نيست
بق ميل بازجو انجام شود تا تاثير الزم بر بقية افـراد در داخـل و   اين كار مطا
  .ها گذاشته شود خارج زندان

گردد كه بعضي از زنـدانيان خـود را در ايـن     شرايط زندان باعث مي -  13
يا بايد تصـميم  . بينند كه بيش از دو راه برايشان باقي نيست نقطه محبوس مي

ـتند بـه ادامـة     بگيرند كه آيا حاضر هستند تسليم باز جو شوند و يا حاضـر هس
و اين تصميم عليرغم آن است كـه بـه وضـوح    . شرايط سخت تن در دهند

ـليم شـده   مي ـاظ   . انـد سرنوشـت بهتـري ندارنـد     بيند كساني كه تس بـه لح
ـا   روانشناختي بعضي از زندانيان به اين باور مي رسند كه اصال مقصر خود آنه

ـتند كـه   ها گشت هستند كه سرنوشتشان اين سختي ه است و اين خود آنها هس
 . شوند خشونت بازجو را باعث مي

كنند كه  رسند كه عميقا و واقعاً باور مي اي مي بعضي از زندانيان به نقطه -  14
  . اند از ابتدا غلط بوده است اصال راهي را كه انتخاب كرده

ي در بعضي از زندانيان شكنجه شده با افزايش فشارها ممكن است قسمت -  15
 :اي از حاالت روحي رواني ذيل بوجود آيد و يا مجموعه

a  . ـيابي و  ارزيابي و بررسي و قدرت ـادي ارزش بـه تـدريج و بـه شـكلي      نق
 .گردد غيرملموس، مخدوش مي

b  . و آرمانها و عقايد شك و ترديد در باورهابوجود آمدن  
cـته  فراموش شدگي، تنهاحس . پناهي كسي و بي احساس تنهائي و بي  گذاش

  شدگي و رهاشدگي
d . ـابع خبـري زنـدان    براي پذيرش اطالعات نادرسـت   شدنآماده و از من

  شستشوي مغزي
e .زنـداني   كـردن همراه براي گر  شكنجه به طور ناخودآگاه اجازه دادن به

ـابق ميـل         در روند ـتم جديـد عقيـدتي مط ـايگزين كـردن سيس ـازجو  ج ب
  )آموزي مرام(=
ـامرتبط بـراي     و چه بسا بـي مطرح نمودن موضوعات متفاوت  -  16 ربـط و ن

 .  ساختن جو رواني تنش و ايجاد بحراني بعد از بحراني ديگر در زندان
نمايش  قدرت بازجو براي يادآوري قدرت و كنترل وي بر زنداني، و  -  17

ـاري و جـدل   پايان توام با بي جر و بحثهاي بي ـاي تكـراري و    خوابي اجب ه
شنوي  و شكنجه در صورت عدم حرف فرسايشي در زندان، تهديد و تحديد

 . و همكاري و تشويق و ترغيب در صورت باب ميل بازجو عمل كردن
كند كه به لحاظ روحـي   شرايط زندان بعضي از زندانيان را مجبور مي -  18

و رواني و در انفعال كامل اسباب دست بازجو شوند و خود را پيوسته ناگزير 
در اين حالت روحي و رواني، هيچ گونه  .بين بد و بدتر بيابند "انتخاب"از 

ـاري  . تواند بيايد خوبي به چشم يك زنداني شكسته، نمي تصور هر گونه ابتك
براي خوب و خوبتر شدن وضع موجود و بهتر و بهتر شدن سرنوشتش بـراي  

ـازجو     . نمايد وي غيرممكن مي در اضطراب و افسردگي هـر بـدي را كـه ب
ـات و    دتر، ميجلويش بياندازد براي اجتناب از ب پذيرد و در ايـن راه اخالقي

كند و  گذارد و خود را براي بقيه هم توجيه مي اصول خود را هم زير پا مي
ـا    براي منزوي و تنها نماندن، همة آن دروغهائي را كه به خود گفته اسـت ت
ـايرين هـم      كه راضي شود بر خالف فطرت و باور خويش عمل كنـد، بـه س

ـتخدم بـي    اشاعه مـي  ـازجو مـي     دهـد و مس ـا    جيـره و مواجـب ب شـود و ب
ـايرين   كند و تالش مي خودسانسوري سعي در سانسور ديگران مي كند كه س

بعضـي از  . بين بد و بدتر اسير كند "انتخاب"هم در زندان خودساختة را 
برنـد و   اين دست زندانيان در اين وادي گوي سبقت را از بازجو هم مي

كه راه مقاومت و عدم انفعال را  گفته شده است كه در شكنجه همبنداني
از  "تـوابين "اند، برخـي از   اند و بر روي اصول خود ايستاده پيش گرفته

اند و حتي در تير خالص زدنهـا و اعـدامها هـم     تر بوده دل بازجوها سنگ
 . اند داوطلبانه شركت كرده

بـازجوي بـد و بـازجوي    ": بينـد  زنداني خود را با دو برخورد مواجه مي
شود كه شرايط روحي روانـي كـه برخـي از زنـدانيان      ته ميگف. "خوب

رسـيدند در بعضـي مـوارد حتـي آقـاي الجـوردي را        سياسي به آن مي
آوردند و باب ميـل او رفتـار    ديدند و به او پناه مي مي "بازجوي خوب"

 . كردند مي
مختلــف درجــات در اثــر فشــارها، بعضــي از زنــدانيان سياســي بــه  -  20

  :دهند شان ميواكنشهاي ذيل را ن
a .بازجوارزشي و نظام عقيدتي سيستم  فتنپذيربه  ظاهرت  

 .b منـدي و   آرمـان و آرمـان  تفـاوتي و سـكوت نسـبت بـه      بـي انفعال و
  مندان و حتي تقبيح و تخريب آنها آرمان

c .تجديد نظر غيرارادي و ناخودآگاه در ارزشها و باورها  
 .dراف جلوي دوربين عليه خود هاي عفو و ابراز پشيماني و اعت نوشتن نامه

 و ديگران
.e  تـواب شـدن،   تسليم در بعضي از زندانيان به شـكل  درجات مختلفي از

   با بازجو جاسوسي يا همكاري
  

نكــات و پيشــنهاداتي چنــد بــراي زنــدانيان سياســي و خــانواده و 
نزديكان و دوسـتان عالقمنـد بـه سرنوشـتي خـوب و بهتـر بـراي        

  :دگرانديشان
  
پذيري يك زنداني شكسته و مضـطرب و افسـرده، از يـك    ميزان زور -  1

 . زنداني مقاوم و مبتكر و اميدوار بسيار فراتر است
دردي كه در روح و جسم يك زنداني شكسته و مضطرب و افسرده از  -  2

گردد به مراتب بسيار بيشـتر از دردي اسـت كـه     يك شكنجه احساس مي
قا همان شكنجه، در بدن خـود  يك زنداني مقاوم و مبتكر و اميدوار، با دقي

 . كند احساس مي
و پـذيرش ايـن تلقـين    و تـن دادن بـه    سرپيچي از تسـليم و انفعـال   -  3

مـا را  .... و قضا و قـدر بـوده اسـت   .... هيچ راه حلي نيست: مغزشوئي كه
 .... ياراي مقابله با زندانبانان و بازجويان و دژخيمان نيست

جـرم  كه پذيرش اين تلقين دادن به  و انفعال و تن سرپيچي از تسليم -  4
 . استبخشش و تخفيف بسيار بزرگ و غيرقابل  زنداني

و پـذيرش ايـن تلقـين    و تـن دادن بـه    سرپيچي از تسـليم و انفعـال   -  5
. كار است و سرنوشتي كه دارد قابل تغيير نيست مغزشوئي كه زنداني گناه

به خود زنداني  آنو تالش براي اثبات  زنداني كار نبودن گناهبر پافشاري 
 .و به هرچه بيشتر از افراد جامعه

و پـذيرش ايـن تلقـين    و تـن دادن بـه    سرپيچي از تسـليم و انفعـال   -  6
گيري موضوعات مربوط به زنداني سياسي بهتـرين   عدم پي مغزشوئي كه

عملي، به نفع خـود زنـداني و ديگـران     حل است و اين سكوت و بي راه 
 دل زنداني و نيز از دل خود و ديگرانزدودن هراس و وحشت از . است

كه خواهان عـدم   و زندانبانانبازجويان و تحديدات تهديدات در مقابل 
 .هستندو انفعال پيگيري و سكوت 

بـراي احقـاق    مراجـع قضـائي  فشـار بـه   و  سرپيچي از تسليم و انفعال -  7
ان، الاقـل بـر روي كاغـذ در نظـر     زنداني ي كه خود اين نظام برايحقوق
... مالقاتو .... مرخصي و... وكيلبرخورداري از حق گرفتن : ه استگرفت

و .... روشن شدن تكليف و بيـرون رفـتن از بالتكليفـي   و ... تماس تلفنيو 
 .تا صدور حكمدورة بازجوئي زادي موقت زنداني بعد از پايان آ
و پـذيرش ايـن تلقـين    و تـن دادن بـه    سرپيچي از تسـليم و انفعـال   -  8

لحت نيست كه در بارة وضعيت زنداني و زندان حرفـي  مص مغزشوئي كه
اطـالع رسـاني و   استفاده از توانائي افكار عمومي و تالش براي . زده شود

 .اي كردن وضعيت زنداني رسانه
باور به زنداني و باور به خود و اعتمـاد بـه نفـس دادن بـه خـويش و       -  9

نشاط كردن  اميد دادن و ايجاد شادي و. ديگران و به خصوص به زنداني
در خود و سايرين و نيز در زنداني، به جاي منع و سرزنش كردن خـود و  

 .اطرافيان و به خصوص زنداني
، درك شكسـته مراعات آسـيب پـذيري روحـي و روانـي زنـداني       -  10

... انـزوا .... سرزنش.... شكست... شرم.... خودتخريبياحساسات زنداني در 
 . آنو تالش و همكاري در ترميم .... سكوت

و پـذيرش ايـن تلقـين    و تـن دادن بـه    سرپيچي از تسليم و انفعـال  -  11
بازجو بنا بر حكم جبـر و تقـدير بـر جـان و مـال و نـاموس        مغزشوئي كه

زنداني واقعاً واليت مطلقه دارد و سرنوشتي جز اين براي زنداني متصـور  
كنـد   ياي از ياد برد كه بازجو آن مقام الهي كه تبليغ م نبايد لحظه. نيست

ها و  را دارا نيست و اكثرا پشت نقاب خشونت و شكنجه، چه ضعفها و عقده
 . پوشاند كمبودهائي را كه نمي

ـين    و تن دادن به  سرپيچي از تسليم و انفعال -  12 و ايـن  پـذيرش ايـن تلق
شـود، يـك    بازجو، آن گونه كـه تبليـغ مـي    تضعيف روحيه و مغزشوئي كه

ـاتوان   يك فرد بييك بازجو در حقيقت . ابربشر است كفايت و از همه كار ن
كفايت و از  است و فقط در يك شغلي مستخدم است و ماتحت يك فرد بي

ـافوقي  . همه كار ناتوان ديگري است در محيط سراسر خشونت زندان، هر م
با يادآوري و تكرار ايـن  . ورزد گويد و خشونت مي به ماتحت خود زور مي

ـار در      واقعيت در اذهان، مقابله و شكسـت   ـا ابتك دادن ايـن عملـة قـدرت، ب
ـا الاقـل      زدا، آن قدرها هم كه تبليغ مي روشهاي خشونت كننـد مشـكل و ي

غيرممكن نيست و با عرفان به اين حقيقت، زنداني روشهاي ابتكار و خلق راه 
 .يابد تر مي حل براي بهبود وضعيت را به خود گشوده

ـازجو و حيلـه و    سرپيچي و امتناع از اعتماد كردن و نزديك -  13 شدن به ب
ـازجويي،    . كنند تالشهائي كه زندانبانان در اين جهت اعمال مي شـغل هـر ب

كند به هـر   ، و فشارهاي معيشتي آنها ايجاب مي"بازجوي خوب"حتي يك 
 . طريقي كه شده، از زنداني يك بردة مطيع بسازد

و پــذيرش ايــن تلقــين و تــن دادن بــه  ســرپيچي از تســليم و انفعــال -  14
اختيارتر  زنداني در دست بازجو، از جنازه در دست غسال بي" مغزشوئي كه

تواند با مسلط شدن بر اعصاب خود، ابتكار عمل را  زنداني شكسته مي. "است
ـا الاقـل بـه        از بازجو در شكنجة رواني و تضعيف روحيه، بـه طـور كلـي و ي

و با سـرپيچي از   زدا، با تدبير و ابتكار در روشهاي خشونت. ميزاني نسبي بگيرد
ـتالل در آن، زنـداني      ـاد وقفـه و اخ تمكين در نحوه و روند بازجوئي و ايج

ـتش فـراهم      تواند امكان باز شدن روزنه الاقل مي ـائي را در بهبـود سرنوش ه
ـال   . نمايد برخالف تبليغ و تلقين، دست بازجو هميشه در ميزان و نحـوة اعم

فراگيرتر شدن جنـبش   ا و با هرچهبا افزايش فعاليته. فشار بر زنداني باز نيست
خودجوش مقاومت و سرپيچي و عصيان در داخل و در بيرون زنـدانها، و  
با كمك گرفتن از افكـار عمـومي داخلـي و خـارجي، دسـت بـازجو و       

  .شود تر هم مي گر، بسته شكنجه
  16 صفحهدر
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  ینده سوخته؟آ
  

 ادامـه   بـراي  سپاه به اجازه صدور 93 بودجه در سپاه اعتبار افزايش بدينسان
ـپاه  بر عالوه.ميدهد معني نيز برد و خورد و رانتخواري  بودجـه  اليحـه  در س

ـات  وزارت اعتبارات 1393 ـاي  و اطالع ـاي  امنيتـي،  نهاده  و مـذهبي  نهاده
ـان،   شـوراي  و نظام مصلحت تشخيص اسالمي، مجمع فرهنگ تبليغات نگهب
ـات  ومشـمول  يافتـه  افزايش نيز شهري دفاع يگانهاي اسالمي، مجلس  توجه
ـيبهاي  بودجه از كه حالي در ميگيرند قرار خاص ـاعي  اس  صـد  در 26  اجتم
 خود وطن در آسيبها اين مداوم افزايش شاهد كه زماني آنهم ميشود، كاسته
  .هستيم

 نگاه شاهد نيز نيزپژوهش و عالي آموزش به اعتبارات اختصاص بخش در     
 آمـوزش  مراكـز  و وهشـگاه پژ اعتبارات از كاستن به تمايل و دولت گانه دو

 :باشيم مي دارند عمده سهم پژوهش در كه عالي
 و هـزار  يـك : علميه هاي حوزه بودجه مجموعه 1393 بودجه اليحه در      

ـاي  بودجه كه حالي در است تومان ميليارد سيصد ـته  نهاده  حـوزه  بـه  وابس
ـنج  كل بودجه است، تومان ميليارد 300 و هزار علميه هاي ـادر  دانشـگاه  پ  م

ـتي  شهيد" ،"اميركبير" ،"شريف" هاي دانشگاه يعني كشور،  و علـم " ،"بهش
 بودجـه  .رود نمي فراتر تومان ميليارد 687 از "طباطبايي عالمه" و "صنعت

ـال  هاي داده اساس بر كه "قم علميه حوزه خدمات مركز"  مركـز،  آن پرت
ـامين  بـه  كمـك  زمينه در خدماتي ـانيون  و طـالب  مسـكن  ت ـامين  روح  و ت

ـان  ميليارد 410 به دهد مي ارائه را طالب و درماني اعياجتم ـالغ  توم  مـي  ب
 از .اسـت  تهران دانشگاه كل بودجه از كمتر تومان ميليارد 100 تنها كه شود

ـارد  135: خـواهران  علميه حوزه بودجه مجموعه  كه حالي در  طرفي  ميلي
. است تومان ميليارد 130 صنعت و علم دانشگاه بودجه مجموعه است، تومان

ـالغ ) خارجي طالب مخصوص( العالميه المصطفي جامعه به حالي در باز   بـر  ب
 دانشـگاه  بودجه مجموعه  كه شده داده تخصيص تومان بودجه ميليارد 178
ـاالخره  و. اسـت  شـده  گرفته نظر در تومان ميليارد 150 كبير امير  بودجـه  ب

ـتي  شـهيد  هدانشگا برابر سه شريف، دانشگاه برابر 10 نور پيام دانشگاه  دو و بهش
 كـه  ميكند تاكيد گزارشي در "شرق "روزنامه . باشد مي تهران دانشگاه برابر
ـاي  دانشـگاه  جملـه  از كشـور  مهـم  دانشـگاه 10 رسمي، آمارهاي اساس بر  ه
ـنعتي " ،"اسـالمي  آزاد" ،"تهـران  پزشكي علوم" ،"تهران"  ،"اصـفهان  ص
ـنعتي " ،"شـريف  صنعتي"  و "يرازشـ " ،"مـدرس  تربيـت " ،"اميركبيـر  ص
 برعهـده  را كشـور  علمـي  توليدات درصد 83 هم روي مشهد، "فردوسي"

 علـم  توليد درصد يك حتا كه حوزوي و آموزشي نهادهاي مابقي اما دارند؛
 مـي  دريافت ها دانشگاه اين با همتراز اي بودجه دهند، نمي انجام را كشور
 .كنند

 حوزه دالري ميليارد نيم بودجه كه افزايد مي شرق گزارش بر نگارنده اما    
ـارد 1 بودجـه  از علم، نيمـي  توليد از نازل سطح اين با كشور علميه هاي  ميلي

ـا  كه حالي در! است كشور پژوهشي دالري  بودجـه  از دالر ميليـون  30 تنه
ـا  دانشگاه پژوهشي و تحقيقاتي هاي فعاليت به پژوهشي  آمـوزش  مراكـز  و ه

 اعتبارات افزايش با كه ريضر آن بر عالوه!است يافته اختصاص كشور عالي
ـا  دينـي  تبليـغ  بجاي كارشان كه ديني اصالح به موسسات ـان  ب  و آزادي بي
 و ديـن  ضد فرهنگ تبليغ و ارائه امر واقع در حقوقمداري، ومروج استقالل
 . كرد توان محاسبه كه است اي اندازه از بيش است انساني حقوق
  :ترتيب بدين

 
 نويسـي  بودجـه  روشـهاي  همان كارها راه در بودجه -  10 مورد  •

  : است گرفته پي را نژاد احمدي دولت
 

 نـژاد  احمـدي  دولت هاي بودجه بررسي به كه خود هاي درمقاله نگارنده
ـاري،  بودجـه «همچون  عناويني ميدادم، اختصاص ـته  انفج  و نفـت  بـه  وابس
ـام  قصد آيينه ؛89 بودجه  و »نژاد احمدي دولت 138 7 گريز نظارت  در نظ
 ايم تجربه از بعد ما اكنون. كردم مي انتخاب را... و "ايران اومتمق شكستن

ـا  را ايـران  مقاومـت  توان نژاد احمدي دولت متاسفانه و ـتهاي  ب  غلـط  سياس
 دولـت  و شكست تحريم مقابل در مافيا برد خوردو به زدن دامن و اقتصادي
 نتيجـه  و حاصل كه است كرده امضا ژنو در را باري ذلت توافقنامه روحاني

ـا  ايران با مذاكره طرف دول و است بار فالكت سياستهاي آن ـاهي  ب  از آگ
 آن تسليم و كرنش به نظام نياز و آن مفرط ضعف و ايران اقتصاد ورشكستگي
ـاني  دولـت  خارجه امور وزير  امضاي به را توافقنامه ـاندندو  روح  هنـوز  رس
ـان  و است گرفتار آنها چنگال در ايران اقتصاد گلوگاه  و گيـري  سـر  از امك
ـيم  سياستهاي آن تا كه هشدار .دارد وجود نيز جديد تحريمهاي وضع  و وخ
ـام  عمر كل در اقتصادي غلط ـا  فقيـه  واليـت  نظ ـاله  8 دوران در خصوص  س

ـا  كـرد،  نمي پذير ضربه بشدت را ايران اقتصاد نژاد، احمدي دولت  تحريمه
 تركيـب  كه ارزنه نيز اكنون. بگيرند ايران اقتصاد از را آخر نفس نميتوانستند

 دقيق تحليل روحاني آقاي دولت كه دارد امر اين از نشان 93 بودجه اليحه
ـاي  حكومـت  سال 8 در كه امر اين چرايي از مشخصي و  نـژاد  احمـدي  اق

 كـرده  تغييـر  دولت رياست هرچند و نشست، ندارد فالكت به ايران اقتصاد
ـاه  در هچـ  و نويسـي  بودجـه  امر در چه اتخاذي روشهاي و سياستها  ولي  نگ
 .دارند تكرار از نشان موارد اغلب در اقتصاد به كلي

 موانـع  رفـع  به معطوف اش بودجه در دولت هاي گيري جهت واقع در    
ـيطره  و مالي وفساد رانتخواري همانا ايران اقتصاد اصلي ـا  س  بنـد  و زد و مافي
 .باشد نمي... و كشور بانكي نظام بودن داللي خدمت در و اقتصادي هاي

 بـي  هاي وعده به بسته واقعيات بر چشم نبايستي مردم ما كه زنهار رو اين از   
 دولـت   كه است شاهد بهترين خود 1393 بودجه اليحه. بنديم اميد پشتوانه
 اين از خبري و ميزند دامن كشور اقتصاد بودن محور مصرف بر نيز روحاني

ـته  مولـد  سـرمايه  بـه  بـدل   دولـت  ايـن  در نفتي هاي درآمد كه امر  و گش

 متكـي  توليد به درون در واقتصاد گيرد بكار را ايران جوان محركه نيروهاي
 هـم  كـه  اسـت  اي بودجـه  1393بودجـه  امر واقع در.نيست متاسفانه شود،

ـتقراض  و كشور منابع حراج با طمطراق پر هاي وعده برخالف  بانـك  از اس
 و دشـ  خواهـد  تـورم  افزايش  وبالتبع نقدينگي افزايش موجب هم مركزي

 تحديـد  و رانتخـوار  هاي نهاد هم و كرد نخواهد رفع را بيكاري مشكل هم
 بودجـه  اصـل  در 93 بودجه. كرد خواهد تر فربه و تر مصر را آزادي كننده
ـا  سازشـي  بـه  متكـي  و مستند كه فرضي آمدهاي در با پول فاقد است اي  ب

 و واررانتخ نظامي. است فقيه مطلقه واليت نظام حفظ براي جهاني قدرتهاي
ـادي  سياسي، سامانيهاي بي همه اصلي مسبب كه  مستبد ـاعي  و اقتص  و اجتم

 جديـد  نگرشي گر آغاز ميتواند آن از رهايي و است ايران مردم ما فرهنگي
ـام  يـك  درخـور  جديـد  روشـهاي  اتخاذ و ـاالر  نظ  مـدار  حقـوق  و مردمس

 وتـرك  وطن موردآينده در گيري تصميم در مردم ما مسئوليت پس.گردد
 خـود  سرنوشـت  گـرفتن  بدست در واقعي مشاركت و منفعالنه گري هنظار
 .است سنگين بسيار

در بــاب تجاوزهــا بــه حقــوق انســان نيــز درب برهمــان  :انقــالب اســالمی
    :چرخد پاشنه می

 ،در مســابقه اعــدام و اختنــاق مطبوعــات
 :است  یم گوی سبقت ربودهژر
  
  اعتراض در »تپه فته« فصلي كارگران ايلنا، گزارش به ،92 آذر 17 در 
ـئوالن  پاسـخگويي  منتظـر  »مزارع در نشستن« با ها وعده نشدن محقق به  مس

  .كشيدند كار از دست تپه هفت صنعت و كشت مجتمع
 منظور به اصفهان اكريل پلي كارگر  500 ايلنا، گزارش به ،92 آذر 18 در 

 هشـد  بازداشـت  كارگران اعتراضات دوم دور در كه كارگري 4 از استقبال
  .كردند تجمع كارخانه مسجد روي به رو بودند
 تامين بازنشسته و شاغل كارگر 600 حدود ايلنا، گزارش به ،92 آذر 24 در 

 طوماري امضاي با مركزي استان در واقع زرنديه و ساوه شهرستان اجتماعي
 و تحقيـق  كميتـه  گـزارش  در شده مطرح تخلفات قانوني پيگيري خواستار
  .شدند اجتماعي تامين انسازم از مجلس تفحص
 ـالين  گزارش به ،92 آذر 24 در   ايـران،  در دمكراسـي  و بشـر  حقـوق  فع

ـيش  منازل به كريسمس آستانه در واواك مامورين ـادم  2 و زنـداني  كش  خ
  .كرج  يورش بردند در كليسا
 روي بـه  رو هنـر  دانشـگاه  دانشجويان آينده، گزارش به ،92 آذر 26 در 

ـتار  و زدنـد  تجمع به دست انشگاهد رياست حوزه ساختمان ـتعفاي  خواس  اس
 چـون  شـعارهايي  تجمع اين در  .شدند دانشگاه اين رئيس فالح كشن سعيد

 دانشگاه حراست رييس عليه شعارهايي نيز و "استعفا استعفا لياقت بي رئيس"
 در امنيتـي  فضاي شدن برچيده خواستار معترض دانشجويان و شد داده  سر

  .شدند دانشگاه
 ـال  در، مـرز  بـدون  گزارشـگران  گزارش به ،92 آذر 27 در ـيالدي  س  م

. انـد  باختـه  جان خود وظيفه انجام هنگام به نگار روزنامه 71 جهان در ،2013
ـيا  ترتيب به اند شده ثبت ها كشته بيشترين ها آن در كه مناطقي  ،)تـن 24( آس

يكـي از  ايران  ،در ميان كشورها .است) تن 23(  شمالي افريقاي و خاورميانه
چين و . بيشترين اختناق مطبوعاتي وجود دارد ،نهاآدر  ،كشورهائي است كه

  .كره شمالي و تركيه از اين نوع كشورها هستند
ـار  محافظه نامزد روحاني حسن خرداد 25 تاريخ در      ـا  رو ميانـه  ك  وعـده  ب

ـيد  ايـران  جمهـوري  رياسـت  بـه  كشور، در جدي تغييرات ـا . رس  وجـود  ب
ــده ــدادي آزادي و  گشــايش وع ــدانيان از تع ــه سياســي،از زن ــد جمل  چن
 روزنامـه  اكثريـت  ،دوره محكوميتشان بسر رسيده بود ،نگار، كه اغلب روزنامه
 ،1388 خـرداد  12 مناقشه پر انتخابات از پس كه زنداني نگاران وب و نگاران

ـان  بودند،  شده بازداشت، مردمي اعتراضات پي در و  بسـر  زنـدان  در همچن
 بازداشـت  ايـران  در اي رسانه فعال 76 ،2013 ميالدي سال آغاز از. برند مي
  .است شده شمارش امسال ماه خرداد انتخابات از پس مورد 42 كه اند، شده

ـال  نه تا يك از هايي حبس به اي رسانه فعال 17 مدت اين در       محكـوم  س
ـار . اند شده خود انتشار توقف به مجبور يا توقيف رسانه 12. اند شده  غيـر  رفت
 ايـن  از بسياري. دارد ادامه همچنان  ها زندان در عقيدتي زندانيان با انساني

 برنـد،  مـي  بسر خطرناكي وضعيت در و بيمار شدت به كه حالي در زندانيان
  .هستند محروم درمان حق از همچنان

ـال  صـد  رسـمي  شـكل  بـه  چين ـانه  فع  30. اسـت  كـرده  بنـد  در را اي رس
 يــا و شــدگان ربــوده جــز بــه ايــن و زنــداني نگــار وب 70 و نگــار روزنامــه
 در سـركوب  سياسـت .اسـت  »سياه زندان« در نشان و نام بي هاي بازداشتي

  .شود مي تشديد روز هر رساني اطالع و اطالعات مهار براي  چين
ـازمان  عمـومي  مجمـع  ٬رويترز خبرگزاري گزارش به ،92 آذر 27 در  س
يـم  ژاي داير بر محكوميت ر  قطعنامه مخالف راي 36و موافق راي 86 با ملل

  .كرد تصويب را ايران عليه بشري واليت مطلقه فقيه بخاطر نقض حقوق
مختلف هاي شهر در اعدام مسابقه:  
ـان  گـزارش  بـه  ،92 آذر 20 در :شهر در رجايي – 1  مجموعـه  خبـري  ارگ

ـا  زنداني 7 ايران، در بشر حقوق فعاالن ـاتي  ب  سـرقت  قتـل،  همچـون  اتهام
 دار چوبه طريق از كرج شهر رجايي زندان در مخدر مواد ققاچا و مسلحانه
  .شدند اعدام

 اهــالي از ،دروازي افشــين كردپــا، گــزارش بــه92 آذر 21 در :در بــم – 2
ـام  بـه  و بازداشـت  قبـل  سال سه كه ،اروميه شهرستان گنگچين روستاي  اته

 اعدام بم زندان در، بود شده محكوم اعدام به »مخدر مواد وفروش خريد«
  شد

ـين  خبـر،  مركـزي  واحـد  گزارش به،92 آذر 22 در :گچساران در -  3  افش
 مخـدر  مواد قاچاق به متهم يك: گفت گچساران زندان اداره رييس ناركي

  . شد اعدام گچساران زندان محوطه در مخدر مواد حمل جرم به
 روابـط  ،مـدير  خبـر  مركزي واحد گزارش به ،92 آذر 23 در :رشت در - 4

 در مخدر مواد قاچاق به متهم زنداني يك: گفت گيالن يدادگستر عمومي
 مخـدر  د مـوا  نگهـداري  و تهيـه  جرم به ساله 44 مرد اين. شد اعدام رشت
  .شد اعدام

 االسـالم  حجـت  گفتـه  بـه  مهـر،  گـزارش  به، 92آذر  25 در :قزوين در -  5
ـتهم  يـك  اعـدام  ،از قـزوين  استان انقالب و عمومي دادستان صادقي  بـه  م
  .داد خبر قزوين مركزي زندان در مخدر دموا قاچاق

 اژيـر  مهدي محمدي، پيمان هاي نام به نفر 4  ،92آذر  25 در:اورميه در -  6
 مركزي زندان در صبح 6 ساعت انديش نيك قادر و آقازاده حسين كفاش،
 نفـر  3 موكريان، خبري آژانس گزارش به آذر 27 و در . شدند اعدام اروميه

 ايـرج . شـدند  اعـدام  شكوري احد و صالحي چنگيز نصيري، ايرج نامهاي به
 15 از كمتـر  جرم وقوع هنگام به است زندان در پيش سال 6 از كه نصيري
  .است داشته سن سال

 به متهم زنداني دو كم دست  ،92آذر  26 و 25 روزهاي در :زاهدان در -  7
 مركـزي  زنـدان  در هفته همين چهارشنبه و شنبه سه روزهاي طي عمد قتل
ـاه  آذر 27 چهارشنبه روز چنين هم .شد اعدام دار چوبه طريق از دانزاه  م
ـام  با ”جوانمرد مهدي“ بنام ديگري فرد  زنـدان  محوطـه  در عمـد  قتـل  اته

  .شد آويخته بدار زادهدان
 در تپـه  هفـت  نيشـكر  كارگران از جمعي، ايلنا گزارش به ،92 آذر 30 در 

ـاه  دو نشـدن  پرداخت به اعتراض ـاداش  و حقـوق  م ـاليانه  پ  محوطـه  در س
  .كردند تجمع كارخانه

 دفتـر  عمومي شوراي عضو برزگر محسن هرانا، گزارش به ،92 دي 1 در 
 به و بازداشت تعزيري حبس سال دو حكم اجراي جهت امروز صبح تحكيم

ـاه  در حكم اين. شد منتقل بابل كالي متي زندان قرنطينه بند  انقـالب  دادگ
 كشور امنيت عليه تباني و اجتماع به باقريان قاضي رياست به و بابل شهرستان

  .بود شده صادر
 اعتراضاتشان، سوم دور در اصفهان اكريل پلي كارگر 600 ،92 دي 1 در 
ـا  تصـميم  و كارخانه سازي كوچك سياست به واكنش در  بـر  مبنـي  كارفرم

 تجمـع  كارخانـه  محوطـه  در ديگر بار مجموعه، زير هاي شركت جداسازي
  .كردند
  كارشناس ايرانشاهي، ابداليان رامين دكتر ،به گزارش هرانا ،92ي د 2در 

 او وضـعيت  از اطالعي و هيچ. است ذر دستگير شدهآ 25در  فضا و هوا ارشد
ــر. نيســت دســت در ــداليان رامــين دكت  ارشــد كارشــناس ايرانشــاهي اب

 دكتراي روانشناسي، ارشد كارشناس رسانه، مديريت ارشد هوافضا،كارشناس
ـنده  تهران هوانيروز در شاغل ارتش افسر ي،روانشناس ـاب  نويس  آسـمان " كت

  .است "كافيست برايم پنجره يك"، "نيست آبي آنجا
او كتابي در باره جنـگ ايـران و    ،به قرار اطالع واصل به انقالب اسالمي     

 .است  كتاب امكان انتشار نيافته و خود او دستگير شده. است عراق نوشته 
 
 
 
 

  بخشي از جامعه ايرانيانناختي تحليل روانش
  

ـتي بـراي        -  15 ـتفاده از هـر فرص ابتكار و شكوفا كردن خالقيـت بـراي اس
زدا، به بازجو و زنـدانبان كـه دليـل     يادآوري به خود، و با روشهاي خشونت

ـازجو در . گرفتاري زنداني سياسي، دگرانديشي و احساس مسئوليت اسـت   ب
به او و نقض حقوق و كرامت و  تخريب روحية يك زنداني سياسي و توهين

اگر چه يك فردي كـه  . كوشد تا يك زنداني غيرسياسي منزلت او بيشتر مي
به علت دزدي و قاچاق مواد مخدر و جنايت و تجاوز زنـداني شـده اسـت    
هم بايد از حقوق بشر برخوردار باشد، ولي يك زنـداني سياسـي بـه علـت     

ر مخمصـه قـرار گرفتـه    پذيري و عدم پذيرش انفعال است كـه د  مسئوليت
ـازجو    است و بايد اين مهم را مرتب به خود و به ديگران و به خصوص بـه ب

ـازجو و    بايد از هر روش خشونت. يادآوري نمايد زدائي استفاده شود و بـه ب
ـا خـود را     زندانبان و مستخدمين نظام قضائيه يادآور شد كه در حقيقـت آنه

ـتي بـه ايـن      ناتوان به كسب روزي آبرومند يافته و براي گذران امـور معيش
ـتند كـه كرامـت و      خواري تن داده شغل و به ويژه ـان هس اند و اين بازجوي

  .اند منزلت و شئون انساني را در واقع خودشان از خويش گرفته
ـتفاده از     وطناني كه مـي  ضمن ابراز اميدواري از همكاري هم ـا اس تواننـد ب

ـاري   تجربيات و خاطرات خود اين نوشته را غنا ببخشن د، و به اين وسيله بـه ي
ـاي   ميهنان ديگر خود بيايند، در قسمت دوم اين مقاله به بررسي آسيب هم ه

ـابق  (مشابه  ـا مط ـارز در بعضـي افـراد جامعـه و ملـت خـواهم       ) و چه بس و ب
  .پرداخت

  علي صدارت
   2013يكشنبه پانزدهم دسامبر 

   1392برابر با بيست و چهارم آذر 
  :مراجع

1- http://www.rahesabz.net/story/35811/ 
2- https://www.aclu.org/files/kyr/kyr_farsi.pdf 
 3- http://www.youtube.com/user/shahrvandyar   
4- http://www.youtube.com/watch?v=I5lbE0BQRd8   
5- http://www.youtube.com/watch?v=6Q5U-bG_ktY   
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