
  

: است که دو گرایش رو دررو هستند راستی این. سه ماه آینده، مسئله اتم حل شود و اقتصاد ایران رونق پیدا کندروحانی اساس کار را بر رابطه با امریکا بطور خاص و غرب بطور عام گذاشته و امیدواراست ظرف دو:انقالب اسالمی فصل اول، اطالعات . قراردهد و مهار کند، بنابراین، ولو به جنگ بیانجامد، نباید تن به سازش به هر قیمت دادخواهد ایران را در قفس  گویند امریکا می کند و مخالفان آن که می قان توافق ولو با شرائطی که غرب تعیین میمواف اکنون سیاست امریکا در ایران را رهبری  در فصل دوم، وجود چهار گرایش در امریکا و دو گرایش محوری که هم        .مای پیرامون گفتگوها و رویاروئی این دو گرایش را گردآورده در این فصل، اطالعات بس مهمی در اختیار خوانندگان گذاشته . کنیم کنند، بررسی می کنند و سیاستی را که اجرا می می حمله به ایران که اگر گزارشهای سری توسط ویکیلیکس منتشر از جمله، در باره زمینه سازی برای . شوند می المللی اکتبر سورپرایز و ایران گیت  ، روابط پنهانی میان رژیم و امریکا امر جدیدی نیست و افتضاحهای بینگرچه       .سیاست خارجی امریکا است، توجه به اطالعات و گزارشهای گردآمده در این فصل، سخت بجا است، ایران مسئله اول ۲۰۱۴باتوجه به این امر مهم که در سال . شد رسید و به ایران حمله می  شدند، بسا به انجام می نمی خوانید که تداوم یافته و به توافق ژنو  حال، در این شماره، قسمت اول گزارشی را می اند، با این را نیز ببار آورده   :آوریم و در فصل پنجم، خبرهای تجاوزها به حقوق انسان را گرد می       .گذرانیم های اقتصادی گویای وضعیت اقتصاد ایران را از نظر خوانندگان می در فصل چهارم، اطالعها و داده       .به توافق نهائی بیانجامد انجامیده و روحانی امیدوار است ظرف دو سه ماه آینده
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 و يکمين خرداد، بمناسبت صد و سُی  ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )٩۴(ق زندگينامه دکتر محمد مصد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جمال صفری

 
 تجّدد، اصالحات و توسعه در دوران

)٣(» پھلوی اّول «   
  

/ م ١٩۴١ -١٨٢۵(دولت ، جامعه و اقتصاد در دورۀ رضا شاه 
  ) :ش ١٣٢٠ – ١٣٠۴

 »ياجتماع يها انقالب« نظريه پرداز و  اسشن جان فوران، جامعه
با اين نقل »  امعه و اقتصاد در دورة رضا شاهدولت ، ج«در بررسي 

بي آنكه  به « : شروع مي كند كه » پيو فليليپاني رانكاني « قول از 
ايق ملموس زير حق... اسطوره سازي بيجا فرو افتيم، دام ستايش و

كنترل دولت قراردادن تمامي كشور زير  :را بررسي مي كنيم
آن، حفظ تماميت  مركزي تازه ايجاد شده، نوسازي نهادهاي 

قانون مدني و كيفري جديد،  آن در طول مرزها، تدوين ارضي
بانك ملّي كه مبناي پول ملّي و تجارت كشوري است،   ايجاد

، ايجاد دانشگاهها و آموزش و پرورشطرّاحي الگوي جديد 
درسه ها در تمام سطوح  و مقطع ها، احداث راه آهني كه از م

ست، برپا كردن كارخانه هاي دستاوردهاي معاصر ا بزرگترين
منظور توليد كاالهاي عمومي، توسة صنايع جديد،  فراوان به

سوء  –اگر نگوئيم  ريشه كني   -اصالح بنيادي كشور، مبارزه با 
، فراهم  ي و فساد آزاد كردن زنان از حجاباستفاده هاي مال

، پايان شي و پيشرفت ازهر نوع  براي زنانآوردن امكانات آموز
به بهره كشي منابع طبيعي  سرزمين حاصلخيز و غني ايران دادن 

  » .توسط خارجيان
 سنّت تقدس پادشاه در ايران: پيو فليليپاني رانكاني

  
، درمجموع، سراسركشور را مي دوشيد، دهقانان ]رضا شاه [  

عوارض  مالكان زميندار عشايريها و كارگران را له مي كرد و از
  كه فعاليتهايش به نفع طبقة جديد   در حالي. سنگيني مي گرفت
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  د؟ گفتگوی دوبدو رس ینده به نتایجی میآدر دو تا سه ماه  مذاکرات یاآ◀
  ۳ ص:مهار ایران  –     
  یسیاست خارجی اوباما و مردنامرئی گفتگوهای سرّ اول مسئله ایران◀
  ۵  صو سه گرایش؟      
  وردهآروحانی را به ریاست جمهوری رساندند و یا فر ،گفتگوهای محرمانه◀

  ۷  ص:  ۱-ریاست اویند؟  
  ۹ ص : کند جاد نمیخواری ای جز فرصت برای رانت خوار رانت دولت◀
  شود و خمینی بخاطر صدور نترسیدن از افکار عمومی معنی می» اقتدار«وقتی  ◀

  ۹  ص: شود دستور کشتن چند هزار زندانی ستایش می       

   آرش پارسي
بحث كليدي پيرامون الئيسيته و 

   )بخش اول(سكوالريسم
  

در سالهاي اخير، بحثهاي بسياري درباره الئيسـيته صـورت مـي    
گيرد اما هنوز ابهامهاي فراواني درباره ايـن مبحـث حتـي در    

از ديـد نگارنـده بـا    . ميان جامعه روشنفكري ايران وجود دارد
ستبداد ديني در ايران، با روشن شدن ايـن  توجه به حاكميت ا

مبحث مهم و زدودن ابهامهـاي پيرامـون آن از طريـق بحـث     
آزاد، امكانهاي تازه تري براي تشـكيل دولتـي مسـتقل از بنيـاد     
دين پس از سرنگوني دولـت جمهـوري اسـالمي در دسـترس     

در ايـن مقالـه، ضـمن    . جنبش مـردم ايـران قـرار مـي گيـرد     
وع مهـم در زمينـه الئيسـيته، قصـد دارم     پرداختن به چند موض

الئيسـيته  «برخي از نظرات آقاي شـيدان وثيـق كـه در كتـاب     
چهار سر . آمده است را مورد نقد و بررسي قرار دهم» چيست؟

 :فصل مهم اين نوشتار عبارتند از
منحصر نبودن سكوالريزاسيون به كشور هـاي بـا اكثريـت     - 1

  .پروتستان
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  صدارت علي 
  

بخشي از جامعه تحليل روانشناختي 
  )2(ايرانيان

  
 در كه هائي خشونت بررسي با نوشتار، اين اول بخش در

 هاي آسيب و ايران اسالمي جمهوري رژيم هاي زندان داخل
 و رفتارشناسي به يابي، ريشه از و كردم شروع  هموطنان بر آنها

 بررسي به بخش اين در. پرداختم درمان و تشخيص به سپس
 ما همة روز و شب كه  هائي خشونت از ناشي هاي آسيب

 و رسمي هاي زندان از خارج در مان وطنان هم ايرانيان،
 بيرون و درون در فقيه، مطلقة يتوال رژيم غيررسمي

  . پردازم مي هستيم روبرو آنها با ايران، مرزهاي 
 هاي رشته جمله از جديده، انساني علوم دانشگاهي هاي رشته
 هاي ريشه اهميت به.... و اقتصاد، شناسي، مردم و شناسي جامعه

 و اقتصادي و اجتماعي و سياسي وقايع و امور  روانشناختانة
 اين تاثيرات بازتاب بيشترين شايد. است اختهپرد فرهنگي

 به مربوط اكادميك هاي رشته  در بتوان را مطالعات گونه
   دارم تالش كه نمود مشاهده گروهي هاي رسانه
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New   
    

  ازایرانیان  یهاخ به پرسشپاس
  ابوالحسن بنی صدر 

  
  دموکراسی و روش استقرارش؟

  
  

 فرزند عزیزم
وجود انسانهائی . نامه شما مرا بسیار به هیجان آورد    

همچون پدر شهید شما و مادر گرامی و پدر دوم شما و خود شما و 
که ایرانیان استقالل و  دوست شما همه امید و نوید هستند بر این

حاال . گذارند می یابند و جمهوری شهروندان را بنا آزادی را باز می
مانم و  دانم که همواره با جنبشی با این هدف همراه می می

امیدوارم در نسلهائی بزیم که در این جمهوری خواهند زیست و 
  .مرشد خواهند کرد در مستقل و آزاد شدن مداو

 :اما پرسشهای شما و پاسخها به آنها 
ها در دانشگاهها وقتی بحث اصالح طلبها مطرح می شود آن    

اعتقاد دارند که تنها راه همين راه هست که ما از طريق صندوق 
ترس نبودن مردم با گروه سنت گرا را عمال ثابت کنيم و از  ،ها

اين طريق وقتی مقداری از قدرت را گرفتيم ضمن ايجاد شکاف 
هسته مردم را با آهسته آبا وضع قوانيين و ارتقاء جامعه مدنی 

 ،همه اين عوامل .ير قابل برگشتحقوقشان اشنا کنيم بگونه غ
گروه قدرت گرا را تضعيف و فضا را برای مردم باز می کند و 

شود کشور را بسوی دمکراسی سوق  در چند دوره با عقالنيت می
نچنان محافظه کاران را در خود فرو آاما انحالل گرايی . داد
حتی اين روش در دوران  برد که با تمام قوا مقابله کنند می
مدند ولی عامل اصلی آب نيز تجربه شد مردم به خيابان انقال

زادی بود با سران آقای بازرگان و نهضت آمذاکرات پشت پرده 
حلی جز تظاهرات  هتازه انحالل گرايان تا کنون هيچ را .حکومت

 نچنان خشونتی برخورد شدآمردمی ارايه ندادند که اين امر با 
دم به ياس چه در سال شصت و چه در مواقع ديگرکه مر 

حال سوال اساسی من اين است واقعا راه حل عملی . گراييدند
 شما که با خطر کمتر باشد کدام هست؟

  2 صفحهدر

Nr.845  13-26  Jan.2014                    

1392بهمن 6دي تا23  845شماره

  ا دو سه ماه آینده؟ت



                                                                                                                                                                                       

 

 

2 

 

 
 

1392بهمن6دي تا23  845شماره  2014ژانويه  26تا13    

 

اند، تناقضـهای مشـهود وجـود  درآنچه اصالح طلبها به شما گفته -  ۲
 :دندار
گوینـــد هـــدف آنهـــا حقوقمنـــد شـــدن ایرانیـــان و اســـتقرار  می۱/۱

انــد کــه مــا پیشــنهاد  قرار، هــدفی را پذیرفته بــدین. دموکراســی اســت
این هـدف  ادعای داشتن. است  هدف انقالب ایران بوده کهکنیم  می

گرایـان هـیچ راه حلـی جـز تظـاهرات  انحالل(با ادعای بعـدی آنهـا 
چرا که هدف همـان اسـت کـه جانبـداران . ، در تناقض است)ندارند

والیت جمهور مردم از دوران شاه بدین سو، بی وقفه، درپـی تحقـق 
و  –برفــرض کــه راســت بگوینــد » اصــالح طلبــان«ســان،  بدین. آننــد

در هدف خود، مدیون آنهـائی هسـتند  –ویند گ امیدوارم که راست می
ــدار  ــت حقوقم ــابراین، دول ــوری شــهروندان، بن ــدار جمه ــه جانب ک

 .هستند
تـوان هـم  نمی. اما نسبت حـق بـه قـدرت، نسـبت ضـدین اسـت.۱/۲

قـدری از «دنبال برخورداری از حق بود و هم درپـی بدسـت آوردن 
ی از از جملــه بــه ایــن دلیــل کــه بــرای برخــورداری از قــدر. »قــدرت

ایـن روش نـه بـا . باید در نظام حاکم ماند و مدافع آن بود قدرت، می
برخورداری ایرانیان، از جمله خـود اصـالح طلبـان، از حقـوق خـود 

 .خوانائی دارد و نه با هدفی که دموکراسی است
سـو،  بدین ۶۰از کودتای خرداد  پیشنهادی اصالح طلبان روش. ۱/۳

برای تضعیف اینـان، ایـن . است  بوده» اقتدارگراها«موجب تقویت 
باید توانمند بگردد و از راه عمـل بـه حقـوق  جامعه مدنی است که می

روش ایـن جماعـت . شـود شهروندی است که این جامعه توانمند می
. پیش  گرفت باید در ضد روشی است که برای برقراری دموکراسی می

قـرار که بنابر قاعـده، بـدیل میـان جامعـه مـدنی و دولـت  توضیح این
هرگاه جایگاه خود را بیرون از دولت و درون جامعه مـدنی . گیرد می

شـود و  انتخاب کند، جاده تحول دولت به دولـت حقوقمـدار بـاز می
اگر محل عمل خود را دولت قراردهـد و مـردم را وسـیله بهترکـردن 

ایــن قاعــده . یابــد موقعیــت خــود در دولــت کنــد، اســتبداد ادامــه می
های مختلــف اســت و آلــن تــورن جامعــه  حاصــل تجربــه در جامعــه
خود شـما نیـز در .ها آن را باز گفته است شناس فرانسوی، بنابرتجربه

توانیـد اثـر مانـدن ایـن گـروه در رژیـم را  کنیـد و می ایران زنـدگی می
) جامعـه مـدنی (باوجود این، مسئولیت جمهور مردم . اندازه بگیرید

ــ. نیــز ســنگین اســت دار جمهــوری هرگــاه ایــن جامعــه بــدیل جانب
داشت، تحول قطعی تـر و زود هنگـام  شهروندان را در خود نگاه می

 .شد تر می
همداستانی با رژیم ضد دموکراسی و ضد حقوق  ،تناقض چهارم. ۱/۴

ــدیلی اســت کــه اینــان می ــا ب گوینــد در هــدف  شــهروندی و تقابــل ب
در . بـا آن، موافقنـد) دموکراسی و حقوقمندی انسـان و جامعـه ملـی(

کـه هـدف وسـیله را معـین  غیـر از این. ت که اختالف دارنـدروش اس
کند و دموکراسی و حقوقمندی انسان با روشی که مانـدن در رژیـم  می

و عمل کردن از طریق والیـت مطلقـه فقیـه اسـت، سـازگاری نـدارد، 
اسـت کـه بـزعم  اختالف آنها با جانبداران جمهـوری شـهروندان این

رفـتن بـه پـای صـندوقهای رأی و  باید جنبش کنند برای آنها مردم می
از دید جانبـداران جمهـوری شـهروندان بجاسـت . رأی دادن به آنها

ــر آزاد و  ــات غی ــریم انتخاب ــرای تح ــد ب ــانی کنن ــبش همگ ــردم جن م
پـس . تحقیرکننده مـردم و محـروم کننـده آنهـا از حقـوق شـهروندی

اختالف دو گروه تنها برسر جهت یـابی جنـبش همگـانی و نـه خـود 
شـود،  در این اختالف، بنا براین که هدف در وسیله بیان می. است آن

. حق با گروه دوم است و جماعت اصالح طلب در بند تنـاقض اسـت
 و
اما این دعوی که سازگار کـردن روش بـا هـدف، اقتـدارگراها را .۱/۵

انگیزد نیز ادعائی متنـاقض بنـابراین، دروغ  متحد و به سرکوب برمی
راسی از راه حقوقمنـد شـدن ایرانیـان متناقض است زیرا دموک: است

نـه از راه بـاج دادن بـه اقتـدارگراها . شـود بمثابه شـهروند برقـرار می
اینان . ایرانیان استو حقوق ملی هم باجی که حقوق شهروندی  وآن
توانند بگویند بابت ماندن در رژیم، حقوق شهروندی ایرانیـان را  نمی

سال، جز یک  ۳۵اکه ظرف چر. دهند بعنوان باج به اقتدارگراها نمی
ها و اعـدامهای بعـد از تقلـب بـزرگ در  مورد، دستگیریها و شـکنجه

، کسی از زبان و قلم اینان اعتراض به جـای خـود، انتقـاد ۱۳۸۸سال 
نیز نشنیده و نخوانده است و  به تجاوزها بـه حقـوق انسـان و حقـوق 

ه تــاز. اســت شــهروندی ایرانیــان از اینــان ســخنی نشــنیده و نخوانده
اعتراض به سرکوبگریهای بعد از آن تقلب بـزرگ نیـز تنهـا از جانـب 

گـاه  هیچ. اسـت  بعمـل آمـده» اصالح طلبـان«یک اقلیت کوچک از 
ــوق شــهروندی،  ــوق انســان و حق ــاره حق ــان، درب ــم این ــان و قل برزب

انـد  آنها هم که از این حقوق سـخن گفته. است ای انتشار نیافته جمله
ــم ر ــوری خــود را از محــدوده رژی ــداران جمه ــه جانب ــرده و ب ــا ک ه

آیــا بــا ســخن نگفــتن از ارکــان دموکراســی و . اند شــهروندان پیوســته
حقوق شهروندی است که باید مردم به تـدریج بـه حقـوق خـود پـی 

تا  ۶۰ببرند و به آن عمل کنند؟ خوب است از پیش از کودتای خرداد 
مقابـل » اقتـدارگراها«امروز، نـه آن نوبتهـائی را کـه برسـر قـدرت بـا 

اند بلکه آن دفعاتی را که بر سر حقوق شهروندی مردم با والیـت  شده
 و. اند را بر شمرند مطلقه فقیه روبرو شده

ششــمین و هفتمــین تنــاقض در ایــن نوشــته کوتــاه، گویــای ایــن .۱/۶
واقعیــت هســتند کــه مشــکل اصــلی ایــن جماعــت، گرفتــار مانــدن در 

اند و  نب قدرت را گرفتهتا این هنگام، جا. تناقض قدرت با حق است
ایـد، نیـز، همچنـان جانـب  در این توجیه که شـما از قـول آنهـا آورده

داننـد کـه جمـع ایـن دو نـاممکن اسـت و  یـا نمی. اند قدرت را گرفته
ــا  برگزیــدن قــدرت جــز باچشــم پوشــیدن از حــق شــدنی نیســت و ی

 توانید در فصل اول کتاب شما می. برند دانند و زبان فریب بکار می می
را » عامـه پسـند و عامـه فریـب«هـای زبـان  عدالت اجتمـاعی ویژگی

  .بشناسید
هفتمین تناقض، تناقض در باوری است که، بنـابرآن، هرگـاه بـا . ۱/۷

دهنـد وبـه اصـالح طلبـان  قدرتمدارها راه بیائی، انسجام از دست می
بـرغم . دهند راه را بر استقرار مردم سـاالری همـوار کننـد فرصت می

ــه حکو ــط تجرب ــرف قــدرت توس ــه ســاز تص ــه زمین ــاتمی ک ــت خ م
شد و برغم بر همگان معلوم بودن قانونی که قدرت از » اقتدارگراها«

در . آور اســت کنــد، چنــین توجیــه متناقضــی بــس بهــت آن پیــروی می
باید تخریب  حقیقت، قدرت دینامیک است بدین معنی که مرتب می

باشـد و مـانع از گاه مقاومت وجود داشـته  هر. کند و برخود بیفزاید
نه تنها نازیسم و فاشیسم . میرد آن شود که قانون عمل کند، قدرت می

و استالینیســم و در ایــران دیکتــاتوری پهلــوی و والیــت مطلقــه فقیــه 
نتیجــه نــرمش اکثریــت بــزرگ بــا اســتبداد فراگیــر و متمایــل بــه آن 

ــه ســرمایه بوده ــد، بلک ــر  ان ــود مقاومــت در براب ــان نب ــانی ن داری جه
اگـر ایسـتادن . را  مـی خـورد   اش بر زمین و فضا و حال و آینده سلطه
ــر ســلطان جــائر را افضــل الجهــاد و   برحــق و گفــتن حــق در براب

ایســـتادگی آدمـــی دربرابـــر تمایـــل بـــه قدرتمـــداری را جهـــاد اکبـــر 
خاطر است کـه گوینـده قـانونی را کـه قـدرت از آن  اند، بدین خوانده

اسـت کـه بـه یمـن اسـتقامت  انستهد و می  شـناخته می ،کنـد پیروی می
. رانــد تــوان قــدرت را می دربرابــر زیــاده طلبــی قــدرت اســت کــه می

یابد که دربرابر اعتیـاد  هرکس زحمت تجربه را به خود بدهد، در می
کنـد کـه بـه  به قدرتمداری و یا اطاعت از قدرت، نرمش جز ایـن نمی

ه قــدرت بــرد و ســرانجام، آدمــی بــرد تــدریج مقاومتهــا را از میــان می
شود یا بعنوان قدرتمدار و یا بعنـوان معتـاد بـه اطاعـت از اوامـر و  می

شوند کار اصلی را مهندس بازرگان و نهضـت  مدعی میرت نواهی قد
هرگاه به اسـناد . اند آزادی از راه گفتگو با سران رژیم شاه انجام داده

ــا : اند بینیــد دو رشــته گفتگــو انجــام شــده می ،مراجعــه کنیــد یکــی ب
وان، واپسین سفیر امریکا در ایران که به توافق برسر اتحاد چکمه سلی

و ایجاد رژیم باثبـاتی بـا اتحـاد ایـن دو و ) ارتش و روحانیت(و نعلین 
دیگری، گفتگو با دکتر بختیار برای آمدن او به فرانسه با حفظ سمت 

اولی منشاء وضعیت کنـونی اسـت و دومـی . نخست وزیر منصوب شاه
واقعیتـی کـه اسـتمپل رئـیس بخـش سیاسـی  –گرفت  هرگاه انجام می

، این انقالب بـود کـه - سفارت امریکا در تهران نیز به آن اذعان دارد 
ــانی می ــا می قرب ــه برج ــود ک ــاه ب ــم ش ــن رژی ــد و ای ــه  ش ــا هم ــد ب مان

ــر ایــن دو کــار . آمــدهایش پی نهادهــای «ایجــاد » اصــلی«هرگــاه ب
 ادگاههـای انقـالب وجهاد سـازندگی و دها و  کمیتهسپاه و (»انقالب

های  یعنـی سـتون پایـه... ) بسیج و بنیـاد شـهید و بنیـاد مستضـعفان و
یابیـد، چـرا  جدید برای بازسازی استبداد را بیفزائیم، شما نیک درمی

چرا تقصیر انقالب نبود و تقصیر آنها . جامعه در وضعیت امروز است 
یـد قـدرت بردند نوع جد بود که انقالب را قبول نداشتند و گمان می

دولـت باثبـات از راه «هرگاه به جای . کند با نوع سلطنتی آن فرق می
  :، قرار بر»اتحاد چکمه و نعلین

  باز و تحول پذیر کردن نظامی اجتماعی و –الف  
  تغییر ساخت ارتش و دستگاه اداری و –ب  
  خشونت زدائی به جای خشونت گرائی و –ج  
قل به جـای اقتصـاد مصـرف بناگذاشتن اقتصاد تولید محور مست –د  

  محور وابسته و
ــادی و  –ه   ــان از م ــوق انس ــت و حق ــه معنوی ــت ب ــرداختن روحانی پ

شد و سـتون پایـه هـای اسـتبداد  معنوی، بنابراین خشونت زدائی، می
شـدند، ایـران امـروز در چـه مرحلـه از  ایجـاد نمی) نهادهای انقالب(

قرار، اگر بنا  بدین .؟داشت رشد بود و کدام موقعیت را در جهان می
باید از آن سه کاری که ایـران  بر درس گرفتن از تجربه باشد، حتماً می

بعـدها، آقـای مهنـدس . شـد اسـت، پرهیـز می  را به روز سـیاه نشـانده
آقای سروش به ما  ،دانستیم دموکراسی چیست ما نمی": سحابی گفت

کننــد کــه موضــوع  از بــد اقبــالی، آنهــا کــه اســتداللی را می. "آموخــت
جمهـوری . دانند دموکراسی چیست پرسش اول شما است، هنوز نمی
 !.شهروندان که جای خود دارد
امید که به یمـن تمـرین، پنـدار و  ،اید شما که موازنه عدمی را خوانده

کـه گفتار و کردار خـویش را از زور خـالی کنیـد و بخصـوص زبـانی را 
ای از  مایه ازید بنس هایی که می از زور خالی کنید و جمله برید می  بکار 

شـنوید و یـا  تا بتوانید تناقضهای هر قول را کـه می د،نزور نداشته باش
بریـد  بخصوص اگر روش شناخت را بکار . شناسائی کنید  ،خوانید می

حــال اگــر . اســت  هــای حــق آن را کــاملتر کــرده کــه اینــک، ویژگی
گانه را رفع کنیم، هم هدف و هم روش، شفاف، خـود هفتتناقضهای 

ا اظهــار خواهنــد کــرد و خواهنــد گفــت کــه جانبــداران جمهــوری ر
و هـم روش ) بیـان اسـتقالل و آزادی(شهروندان هم اندیشـه راهنمـا 

درخور برای گذار از نظام اجتماعی قدرت محور بـه نظـام اجتمـاعی 
 :داستقالل و آزادی محور را دارن

ــوری  -  ۱ ــداران جمه ــه جانب ــه پیوســتن ب ــا ب ــاقض اول تنه حــل تن
روش کردن زنـدگی  اباین کار هم . شود دان در هدف میسر میشهرون

در حقوقمندی و مردم ساالر کردن پندار و گفتار و کردار تحقق پیدا 
ــد می ــین انقالبــی را در خــود . کن هرگــاه اعضــای جامعــه مــدنی چن

آورنـد، جمهـوری شـهروندان، بــدون نیـاز بـه خشــونت و از راه  بعمل

 .شود خشونت زدائی برقرار می
حل تناقض دوم به گرفتن جانب حق و ایستادن برحق و مقابلـه  -  ۲

کـار نیـاز دارد بـه جانشـین کـردن  این. شـود کردن با قدرت میسـر می
زیرا حقـوق  .ستهکه بس آسان هم . رابطه با قدرت به رابطه با حق

ذاتی انسان هستند و کافی اسـت انسـان از غفلـت بدرآیـد و زنـدگی را 
 .عمل به این حقوق کند

شود مگـر بـه تغییـر محـل عمـل یعنـی رهـا  تناقض سوم حل نمی -  ۳
کردن محدوده رژیم و درآمدن به فراخنای جامعه مدنی و ماندن در 
. این جامعه و همکاری با این جامعه، در کار بزرگ بدیل خود شـدن

درحقیقت، انسان دررشد، انسانی است کـه بطـور مـداوم خویشـتن را 
ای  جامعه در رشـد جامعـه. سی استامام چنین ک. کند بدیل خود می

تردیـد نکنیـد کـه . گردانـد است که همواره خود را بدیل خـویش می
چراکـه . انتخاب محل در شمار تعیین کننـده تـرین راهکارهـا اسـت

بدون گزیدن جامعه مدنی بمثابه محل عمل، تغییر دولت استبدادی 
  .شود به دولت حقوقمدار، محال می

  ی جز این ندارد کهحلراه  ،تناقض چهارم -  ۴
رأی دادن حـق : واقعیت را همـان سـان کـه هسـت بپـذیریم –الف   

پـس رأی دادن وقتـی معنـی پیـدا . نیست و وسـیله اظهـار حـق اسـت
  و. کند که رأی دهنده از حق حاکمیت برخوردار باشد می

اگــر انتخابــات محــروم کــردن ازایــن حــق بــود، جنــبش بــرای  - ب  
. میـت را حـق و از آن خـود مـی داننـدتحریم یعنی این که مردم حاک

رأی بــه حاکمیــت مــردم و رأی بــه ابطــال والیــت فقیــه مــی  ،تحــریم
 .شود
بـه جمـع : حلـی پیـدا مـی کنـد کـه ایـن اسـتراه  ،تناقض پنجم -  ۵

غاصبان حقوق شهروندی ایرانیان و حقوق ملی آنان پیوسـتن، تـذکر 
  .حقوق شهروندی و حقوق ملی به ایرانیان نیست

ت خود باید زندگی را عمل به ایـن حقـوق کـرد و الگـو و نخس –الف 
  بدیل شد و سپس،

این حقوق را به یاد ایرانیان آورد و آنها را فراخواند به عمل بـه   - ب  
  این حقوق و

دفــاع از حقــوق هــر انســان را دفــاع از حقــوق خــود دانســت و  –ج  
دانست که سکوت در برابر تجاوز به حقوق هر انسـان، عمـل نکـردن 

  و. ه حقوق خویش و شرکت در سرکوب استب
از . بدون تصور هدف، ممکن نیست بتـوان وسـیله را تصـور کـرد –د  

کـه عقـل هـدف را  بمحض این. شود این رو، هدف در وسیله بیان می
گویـد چـه هـدفی را  آید و این وسیله می معین کرد، وسیله به ذهن می

گزینـد امـا بخـاطر  شود که عقل هدفی را بـر مـی بسا می. در سر داریم
تـوان بـرای  ای را می برد، هر وسیله است، گمان می  فریبی که خورده

در عمـل، ). کنـد هدف وسـیله را توجیـه می(رسیدن به هدف بکاربرد 
یابد کـه وسـیله درخـور آن  به جای تحقق هدف او، هدفی تحقق می

داد، در  هرگاه این جماعت زحمت تجربه را بـه خـود مـی. است بوده
) زور(= ای جز قـدرت  شود، وسیله ت که وقتی قدرت هدف مییاف می

و اگـر قـدرت را بعنـوان وسـیله بکـار بـری، حاصـل نـه . کند پیدا نمی
حقوقمند شدن ایرانیان و دموکراسی که ادامه حیات دولـت جبـاران 

 .شود می
تناقض قدرت با حق، هرگز با درآمدن به جمع قدرتمدارها حل  -  ۶

جنـبش  به کار نیز نیاز ید کردن از آنها و این مگر بقصد خلع. شود نمی
همگانی برای تبدیل شدن به بـدیل و بـاز و تحـول پـذیرکردن نظـام 

اند بمحض برقـرار  بسیارند که در رژیم هستند و آماده. اجتماعی دارد
اینان از . شدن جمهوری شهروندان، خدمتگزار این جمهوری شوند

شـوند، از راه حقوقمنـد  یراه بکار بردن قـدرت زمینـه سـاز تحـول نم
ــردن و  ــارزه ک ــدور مب ــی المق ــاد حت ــا فس ــدن و ب ــتن و فاســد نش زیس

قرار، حـل  بـدین. کننـد خطـر می خدمتگذاری است که تحول را بـی
تناقض به شناختن حقوق خویش و زندگی را عمل به حقوق کـردن و 
شرکت در نیروی محرکـه جنـبش همگـانی و بسـا شـرکت در کوشـش 

بــدیلی اســت کــه تحــول از اســتبداد بــه مــردم  بــرای نیرومنــد کــردن
  .ساالری بدان نیاز مبرم دارد

اسـت کـه قـانون قـدرت را کـه وارونـه  اینبـه حل تنـاقض هفـتم  -  ۷
  :اند، همان که هست بگردانیم کرده

قدرت وقتی مقاومتی دربرابرش نیست، بـر میـزان : قانون اول –الف  
  و. کز و بزرگ بگرددافزاید تا خود نمیرد و متمر تخریب و مرگ می

هرانــدازه اســتقامت دربرابــر قــدرت بیشــتر، عمــر : قــانون دوم –ب  
کاهد  زیرا مقاومت از توان ویران کردن و کشتنش می .کوتاه تر قدرت

توانــد برخــود بیفزایــد و متمرکــز و بــزرگ شــود،  و قــدرت چــون نمی
. تواننـد از مسـئولیت خـویش بگریزنـد بدین قرار، مردم نمی. میرد می
توانند زیان خویش را به حداقل  تنها با مقاومت منفی، هم می کهراچ

برسانند و هم تحول دولت جباران را بـه دولـت حقوقمـدار نـه تنهـا 
 .ممکن که قطعی بگردانند

حال اگـر شـما، فرزنـد عزیـز مـن، حـل تناقضـها را بـا توجیـه     
اید مقایسـه کنیـد، نخسـت روش  اصالح طلبان که برای من فرسـتاده

فتن تناقض و رفع تناقض بقصد رسیدن به سـخن راسـت و حـق را یا
توانید، به یمن تمرین، صـاحب کـارآ تـرین روش علمـی  یابید و می می

دهــد دریابیــد کــه  و ســپس، ایــن مقایســه بــه شـما امکــان می. بگردیـد
  اصالح طلبان، جز پوشاندن لباس دروغ بر بخشی » استدالل«
  

  16 صفحهدر

 دموکراسی و روش استقرارش؟
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 در دو  مــذاکرات  یــاآ

ینــده بــه آتــا ســه مــاه 
ــــایجی می رســــد؟  نت
 –بــدو  گفتگــوی دو
  :مهار ایران

  
در همـــان حـــال کـــه  :انقـــالب اســـالمی

ـا  تمايــل جنــگ و تحــريم طلــب در امريکـ
ـــــــه نتيجـــــــه رســـــــيدن  ـــــــران مخـــــــالف ب و اي
ـا هســـــتند، روحـــــانی بـــــراين بـــــاور  گفتگوهــــ
اســت کــه گفتگوهــا ظــرف دو تــا ســه مــاه 

 رســند و واليتــی چــراغ آينــده بــه نتيجــه می
ـا امريکـــا و   ۵ســـبز گفتگوهـــای مســـتقيم بــ

ـا . کنـــــــد کشـــــــور ديگـــــــر را روشـــــــن می بــــــ
جزايـــــــری هشـــــــدار » ســـــــردار«حــــــال،  اين
دهــد کــه هــدف از گفتگوهــا در قفــس  می

بنگـريم در . کـردن ايـران و مهـارش اسـت
ايــــــــران و امريکــــــــا، در ايــــــــن بــــــــاره چــــــــه 

     :گويند می
  
» نماینـده« ،جبار کوچکی نژاد ٭

 از نقــــل بــــه، مجلــــس مافیهــــا
 آینـده مـاه ۳ یـا ۲ ظرف، روحانی

نتــایجی خواهــد  بــه مــذاکرات
    :رسید
  جبــار  ،بــه گــزارش ايرنــا ،92دي  9در

 مجلـس  در رشت »نماينده« ،كوچكي نژاد
 جلسـه  ايـن  در روحاني: است گفته ،مافياها
 5+1 گروه با ايران مذاكرات كه كرد اعالم
 خواهد نتايجي به آينده ماه سه يا دو ظرف
ـار  مذاكرات اين هنتيج .رسيد  در مثبتـي  آث
  .داشت خواهد كشور اقتصاد

 رئــيس مجلــس، نماينــده ايــن گفتــه بــه    
 بود مند گله اين از نشست اين در جمهوري

ـا  مجلـس  نمايندگان كه ـئواالت  طـرح  ب  س
ـادي  وقـت  وزيـران،  از متعدد ـان  از زي  آن
ـاهي  و گيرند مي ـاعت  گ ـا  س  مجلـس  در ه

 به انوزير از برخي حتي و شوند مي معطل
ــن خــاطر ــد موضــوع اي ــه تهدي  اســتعفا ب
ـين  جلسـه  اين در روحاني .اند كرده  همچن
ــر ــرورت ب ــز ض ــن از پرهي ــه زدن دام  ب

ـتالف ـا اخـ ــزوم و هـ ــوش ل ــردن فرام  ك
 كه گفت و كرد تاكيد گذشته هاي اختالف
ــن ـتالف اي ـا اخـ ــه هـ ــز اي نتيج ــب ج  عق

  .ندارد كشور نگهداشتن
 نماينـدگان  ديـدار  در جمهـوري  رئيس    
ـين  گيالن تاناس ـتار  همچن  از پرهيـز  خواس

ـا  تندروي كه گفت و شد تفريط و افراط  ه
 كشـور  بـه  باشـد،  كـه  جناحي هر سوي از

  .زند مي آسيب
ربــط دادن رســيدن بــه  :انقــالب اســالمی

در گفتگوهــا، آنهــم ظــرف دو » نتــايجی«
ـا ســــه مــــاه آينــــده بــــه اقتصــــاد و  آثــــار «يـــ

مثبتـــــی کـــــه در اقتصـــــاد کشـــــور خواهـــــد 
ـــــ»داشـــــت ـــــت  ی اين، يعن کـــــه بودجـــــه دول
ـا  تســــــخ نيازمنــــــد رســــــيدن بــــــه توافــــــق بـــــ

در اولـــــــــين فرصـــــــــت  ۱+۵کشـــــــــورهای 
بــــاوجود ايــــن، دو تمايــــل رويــــارو . اســــت
در » تنــدروها«از ديــد روحــانی، : هســتند

انــد  او را بــه ســتوه آورده» وزيــران«مجلــس 
و موافــــق رويــــه حکومــــت او در مــــذاکره 

جزايــری مخالفــت » ســردار«. نيــز نيســتند
کنــد و توضــيح  هــا را آشــکار میبــا گفتگو 

  :دهد چرا می
  
ــردار« ٭ ــری» س ــدف از  :جزای ه

گفتگوها در قفس کـردن و مهـار 
    :ایران است

  معاون  ،جزايري» سردار« ،92دين  9در
در بازديــد از  ،ســتاد كــل نيروهــاي مســلح

ـارس گفتـه    مـذاكره  :اسـت   خبرگزاري ف
ـا،  دولت ديگر با دولت ـار  ه  قفـس  در و مه

 و تماس و وگو گفت طريق زا ايران كردن
 ديگـر  از بيرونـي  و داخلي فشارهاي اعمال

 دشـــمن. اســـت دشـــمن راهبردهـــاي
 آمـده  كـه  راهـي  از را ايـران  خواهد مي

  .كند هماهنگ غرب با و كرده پشيمان
ــر روشــن او بــا تصــريح      بــا مخــالفتش ب

ـا  بـد  با بنده: است گفته مذاكرات،  خـوب  ي
 اظهارات به تنها ندارم كاري مذاكره بودن
ـان : گفـت  كه كنم مي بسنده اوباما اخير  هم
ـا  ريگان كه را كاري  اگـر  كـرد  شـوروي  ب

ـين ــوع همـ ــذاكره ن ــذاكرات در را م  م
 ايـران  بـر  باشيم، داشته ايران با ژنو اي هسته
  .كنيم مي پيدا غلبه
وقتي به همه . دارد مختلفي ابعاد مذاكره     

 شـويم  مـي  متوجه ،كنيم ن توجه ميآابعاد 
 و كنـد  مـذاكره  ما با دارد اصرار سيك چه
ـيه  اين آخر ـلي  از .كجاسـت  قض  تـرين  اص

ـازه  كـه  اسـت  ايـن  دشمن راهبردهاي  اج
ـاد  از ايران ندهد ـابع  و اقتص ـالي  من ـا  م  پوي

 كجا در كه فهميده دشمن. باشد برخوردار
 100 دهـد  مي اجازه آيا حال .بگذارد قدم

  شود؟ كشور وارد ما دالر ميليارد
 بـراي  دشـمن  اهـداف  بـه  ارهاش با ،وي     

 انقـالب « از استفاده با، يمژر كردن سرنگون
ـا  است معتقد دشمن: است گفته ،»مخملي  ب

 وجـود  ايـران  درون در كه هايي شخصيت
 در بزرگـي  دگرگـوني  بـه  توانـد  مي دارد

ــد فكــر كشــورمان ــن از .كن  برخــي رو اي
ـائل  اين مينياتوري شكل به بايد ها رسانه  مس

 جايز زمينه اين در غفلت و كنند پيگيري را
   .نيست

 تــنفس نــرم جنــگ فضــاي در مــا همــه    
 فكـر  جنگي بايد اساس همين بر و كنيم مي
ـاد  فضا اين به كه كساني .كنيم  ندارنـد  اعتق
 جامعـه  باشند داشته كشور در مسئوليتي اگر
  .برند مي راهه بي به را

ــــالب اســــالمی ترتيب، تمايــــل  بــــدين :انق
ـا تســـليم از راه  امضـــای توافـــق مخـــالف بــ

گويـــد  نامـــه نهـــائی، تمـــايلی اســـت کـــه می
بـــــه دنبـــــال . »کـــــرد جنگـــــی فکـــــر«بايـــــد 

ـــه هاشـــمی رفســـنجانی  ـــی، جزايـــری ب جليل
است که ايـران در  او گفته: دهد پاسخ می

وضــعيت تســليم يــا جنــگ اســت، جنگــی 
جزايـری . نه از نوع جنـگ ايـران و عـراق

دهــد کــه تســليم در قفــس  بــه او پاســخ می
ار کــــردن ايــــران اســــت و قــــراردادن و مهــــ

بايــــد آمــــاده جنــــگ بــــود و تــــن بــــه تســــليم 
  .نداد
ـــــــاره      ـــــــری در ب درقفـــــــس «آنچـــــــه جزاي

گويـد، همـان  می» قراردادن و مهـار ايـران
صـــدر بـــه مـــردم ايـــران اســـت  هشـــدار بنی

او هشــــدار را بکــــار . کنــــد کــــه بــــازگو می
برد برای توجيه مانـدن در مـدار بسـته  می

ـــ و در ايـــن مـــدار، از ديـــد جنـــگ  ،داو ب
از . تسـليم واقعـی اسـت ،احتمالی و بدتر

د نــــــديــــــد او، مــــــردم نبايــــــد نقــــــش پيــــــدا کن
انقـــــــــــالب «هشـــــــــــدار او نســـــــــــبت بـــــــــــه (

ـــــــی ـــــــم ) »مخمل ـــــــرا ســـــــبب ســـــــقوط رژي زي
بــه ســخن ديگــر، او راه خــروج . شــود می

ـــد و بـــدتر  ـــدد و  میرا از مـــدار بســـته ب بن
ـا  در ايـــن مـــدار بســـته، جـــای جنـــگ را بــ

. کنــــــد توافــــــق از راه مــــــذاکره عــــــوض می
  :است قرار، امر مهم اين بدين
هاشــــــــمی و (هــــــــم طرفــــــــداران تســــــــليم    

و هـــــــم ...) روحـــــــانی و حکومـــــــت او و
ــــداران جنــــگ ــــه  ،طرف ــــدن در مــــدار ب مان

چراکــه دو . بســته بــد و بــدتر اصــراردارند
خواهند قـدرتی کـه دولـت اسـت  طرف می

بـــــــه دولـــــــت حقوقمـــــــداری کـــــــه از مـــــــردم 
 رو، از ايــــن. کنــــد، بــــدل نشــــود نماينــــدگی 

يکـــی طرفـــدار تســـليم و ديگـــری طرفـــدار 
ـــــــــو نظـــــــــامی هســـــــــتند و  ـــــــــاروئی، ول روي

گوينـــد، بابـــازپس دادن حـــق  يـــک نمی هيچ
ــــه مــــردم، تســــليم و جنــــگ و  حاکميــــت ب
قرارگــــــــرفتن در قفــــــــس و تحــــــــت مهــــــــار 

کــه  طرفــه اين. شــود محــل می درآمــدن، بی
طرفــــداران رويــــاروئی مــــدعی هســــتند کــــه 

ای از توافـق ژنـو ناراضـی اسـت و  خامنه
  :است ختيار داده را پس گرفتها
  
از جـواد  یمدیریت پرونده اتمـ ٭

    :!ظریف گرفته شد؟
   ـاتي خامنـه اي همـه روز   ارگانهاي تبليغ

ـابر   انتشار مي» خبر و نظر« ـا آ دهند كـه بن  ،نه
ـارتي تشـكيل شـده    اسـت بـراي     هيأت نظ

ـا كشـورهاي     ـا ب ـا  . 1+5نظارت بر گفتگوه ب
ـت    اين ـين نگش ـأتي مع ه و كه گفتند چنين هي

از ســركوبگران و (نظــر شخصــي كــوثري 
تشـكيل  » خبر«باز  ،است) مجلس» نماينده«

ـا ايـن  . شود هيأت منتشر مي كـه از قـول    ت
سرپرست تيم مذاكره كننده نقـل   ،عراقچي
 نظـر  بـه  منـوط  مـذاكرات  ادامـه « شد كه 
ـالي  شوراي مثبت . »ملـي اسـت   امنيـت  ع

ن شـورا  آكـه پرونـده اتـم را از     حال اين
ـپردند گرفتند و ب  15در . ه وزارت خارجه س

 آشـكار  پي در« ،598 پايگاه گزارش به ،دي
 جـدي  اشـكاالت  و متعدد هاي ضعف شدن

 معظـم  رهبـر  ژنـو،  توافـق  فنـي  و حقوقي
 روحاني، آقاي دولت به تذكري در انقالب

 بودنـد  شده مذاكرات تيم تقويت خواستار
 قبل چندي را تذكر اين زاكاني عليرضا كه

  .»كرد خبري
مشــاور  ،بــاوجود ايــن :الب اســالمیانقــ

رســـــيدن بـــــه  :گويـــــد ای می ارشـــــد خامنـــــه
 ،توافـــق نهـــائی نيـــاز بـــه گفتگـــوی مســـتقيم

  :توافق با امريکا دارد ،در واقع
   
بـا همـه اعضـای عضـو : والیتی ٭

گفتگـــوی دو بـــه دو  ۱+۵گـــروه 
  :کرد

  
  ـنا  ،92دي  3در واليتـي   ،به گزارش ايس

ـاي  گام :است گفته   وافـق ت بـراي  اوليـه  ه
 از كننـدگان  مـذاكره  و است  شده  برداشته

ـا  حريف كه چرا دارند مراقبت روند اين  م
 مـورد  كـه  ژنـو  توافـق  خالف است ممكن
 توجـه  با .كند عمل است گرفته قرار تفاهم
ــه ـابقه بـ ــه اي ســ ـا كـ ـتان از مــ  دوســ

 در اميـدواريم  داريـم  مان كنندگان مذاكره
 حقوق از و باشند موفق هم بعدي هاي گام
 مقررات چارچوب در ايران يي  هسته ممسل
  .كنند دفاع المللي بين
ـايي  جزو دنيا با تفاهم ايجاد      اسـت  كاره
 كـه  آن ضـمن  كننـد  مـي  دنبال آقايان كه
ــوق از اي ذره ــي هســته حق ــه ي ــم ك  داري
  .كرد نخواهند نشيني عقب

 در ما ندهند اجازه كه اين براي ها برخي   
ـيم  كار يي هسته زمينه ـات  كن ـا  بـه  را ياتهام  م
 هايي گزارش تمام وجود با و اند كرده وارد
ـاره  اتمـي  انرژي المللي بين آژانس كه  درب

 كـه  اسـت  داده ايران يي هسته هاي فعاليت
ـيچ  دهد مي نشان ـاي  فعاليـت  از يـك  ه  ه
ـير  از ايران يي هسته ـلح  مس ـارج  آميـز  ص  خ
 با .كنند مي گيري بهانه هم باز اما است نشده
 همكاران دقت و بريره معظم مقام فتواي

ـته  هاي فعاليت تمام كه اين و ما ـا  يـي  هس  م
ــت ـارت تح ــس نظـ ــت آژان ـات اس  اتهامـ

  .است گيري بهانه ايران درباره اساس بي
ـئن  كشـور  مردم    ـند  مطم ـا  باش  و تـوان  م

ـته  آميـز  صلح تكنولوژي  بـه  كـه  را يـي  هس
 ولو داد نخواهيم دست از ايم آورده دست
. بياورند فشار ديگران و ها آمريكايي كه اين

 حتما و هستيم مذاكره طالب كه اين ضمن
ـا   . كنـد  پيـدا  ادامـه  بايد مذاكرات مابايـد ب

ـتقيم    1+5يكايك اعضاي گروه  مـذاكره مس
  .بكنيم

ســخنان واليتــی در بــاره  :انقــالب اســالمی
ــــــــــــم و اســــــــــــتفاده ، ...های ممکــــــــــــن از ات

ـــــه پايـــــانی  زمينه ـــــتن جمل ـــــرای گف ســـــازی ب
ـا نيــــــــز آن را. اســــــــت جــــــــواز  خبرگزاريهـــــــ

گفتگوی مستقيم با امريکا تلقی کردنـد کـه 
ای از زبـــان مشـــاور ارشـــد خـــود را  خامنـــه

ـا ايــــــن . دهــــــد سياســــــت خــــــارجی، می امـــــ
، ۱۳۹۱گفتگوهـــا دســـت کـــم از تابســـتان 

اند و بـــه توافـــق  بطـــور مـــداوم انجـــام شـــده
 ۲۰۱۳نــــــــــــوامبر  ۲۴اوليــــــــــــه ژنــــــــــــو در 

امــــــــروز نيــــــــز، عراقچــــــــی . انــــــــد انجاميده
ـا: گويــــد می ـا بـــ ـا بارهــــ ـا مســـــتقيم  مـــ امريکـــ

  :ايم مذاکره کرده
  
 آمریکـــا بـــا هـــا بار:عراقچـــی ٭

    :ایم کرده مذاکره مستقیم
  ــخنان   ،92دي  9در ـانون س ــه قـ روزنام

  درج كـرده  ،عراقچي را در دانشكده خبـر 

ـيده  ديگـر  از بعد يكي ها سئوال :است  پرس
ـئوال  سومين و شد  روزنامـه  بـه  مربـوط  س

ـاره  با كه بود قانون ـارا  بـه  اش  اخيـر  تاظه
ـتقيم  مـذاكره  بـر  مبني واليتي دكتر ـا  مس  ب

 مشــاور ســخنان كــه شــد پرســيده آمريكــا
 گيـري  موضع انقالب معظم رهبر الملل بين

ـام  موضـع  يا اوست شخصي  جمهـوري  نظ
 پاسـخ  در عراقچـي  اسـت؟   ايران اسالمي
ـال  در ما: گفت ـام  ح  مـذاكرات  ايـن  انج
ـا  مذاكرات اين تمامي حاشيه در و هستيم  ب

 مـذاكره ، شـد  انجام اخير دوره رد كه 1+5
 در نيز  آمريكا جمله از كشور 6 هر با مستقيم
 و شـده  گفته موضوع اين و بود كار دستور

 نيويـورك،  در هم. نكرديم هم پنهان را آن
ـات  در هم و وين در هم و ژنو در هم  جلس
ـا  نشسـت  ايـن  شناسي كار ـام  ه  و شـده  انج

 بــا دوجانبــه و جــدي مســتقيم، مــذاكرات
 از بسياري زيرا بوده جريان در ها ييآمريكا

ــريم ـايي تح ــه هـ ــد ك ـته باي ــود، برداشـ  ش
 جانـب  از كـه  بوده  جانبه يك هايي تحريم
ـابراين  .اسـت  شـده   وضـع  آمريكا دولت  بن
ـا  بايـد  بيشتر ها وگو گفت ـا  آن ب  صـورت  ه
 و نكرديم پنهان را ها وگو گفت اين و بگيرد
 فصــل ســر امــا كــرد خواهــد پيــدا ادامــه

  .است اي هسته موضوع صرفا مذاكرات
ــذاكره تــيم رئــيس• ــده م  اي هســته كنن

 قصـد  كه هنگامي، ايران اسالمي جمهوري
 بـه  قانون خبرنگار، داشت را دانشكده ترك

 گــويي و گفــت در و رفــت وي ســراغ
ــي ـا اختصاص ــث وي، بـ ـا بح ـاي ادعـ  هـ

 قبل محرمانه مذاكرات بر مبني ها آمريكايي
 به تا شيدك ميان به را عمان در ژنو نشست از

ـان  مذاكرات مسئول زبان با شايعات اين  پاي
ـيد . دهد ـاس  س  بـه  پاسـخ  در عراقچـي  عب

 اين: گفت دار  معنا لبخندي با قانون خبرنگار
 مـن : داد ادامه وي. كنم مي تكذيب را ادعا
ـامي  دارم شـما  از سئوال يك ـا  كـه  هنگ  م
ـا  عمـوم  ديـد  در و راحتـي  بـه  توانيم مي  ب

ـان بــزرگ كشــورهاي  و همــذاكر جهـ
ـازي  چـه  كنيم گو و گفت  در كـه  داريـم  ني

 مـذاكره  بـه  محرمانـه  عمان مانند كشوري
  .بنشينيم

ـاره او• ـارات برخــي دربـ ـات اظهـ  مقامـ
 بـراي  فارس خليج  حاشيه عرب كشورهاي

: گفت نيز 5+1 با ايران مذاكرات در حضور
ـته  اين ـنهادي . نيسـت  جديـدي  خواس  پيش
 كشورهاي برخي طرف از هم قبال كه است
ـا  توسـط  نـه  كه بود شده مطرح پاييارو  م
 ايـن . 5+1 توسـط  نـه  و اسـت  قبـول  قابل

ـاي  حركت بيشتر اظهارات ـاتي  ه  بـود  تبليغ
  .دادند انجام مقطع آن در ها آن كه
ـانه  از پري دل كه عراقچي • ـا  رس  بـه  و  ه

ـاره  ادامه در داشت، سيما و صدا نوعي  درب
ـبت  مخالف هاي ديدگاه برخي بيان  بـه  نس

ــه ــ توافقنام ــت و،ژن ــواره: گف ــد هم  تاكي
ـان  با ايم كرده ـالف،  نظـرات  بي  موافـق  مخ
 از نشاط با و باز آزاد، جامعه نشانه زيرا هستيم
. هاسـت  مخالفـت  ايـن  وجـود  سياسي نظر

ـيچ  اگـر  كه است طبيعي كامال ـالفتي  ه  مخ
ـايي  گـروه  بـه . كرد شك بايد نباشد  كـه  ه

ـالف  نظرات  كننـد  مـي  ابـراز  را خـود  مخ
 جاده از داريم انتظار ماا گذاريم مي احترام
 خواهنـد  مـي  هم اگر. نشوند خارج انصاف

ـا  عليه اينكه كنند اي غيرمنصفانه نقد  باشـد  م
ـا  نـدارد  مشكلي  كـه  تـوافقي  عليـه  اگـر  ام

 باشـد،  اسـت  ايـران  ملت براي دستاوردي
 ناديــده را دســتاورد ايــن. نيســت درســت
 كـردن  آن از شكسـت  بـه  تعبيـر  يا گرفتن
ـاله  10 مقاومـت  يجهنت اين. نيست شايسته  س
ـتادگي  نتيجـه  است، ايران مردم  مـردم  ايس
 رهبـري  معظم مقام داهيانه رهبري و ايران

ــت ــده .اس ــرفتن نادي ــك و آن گ  كوچ
 بـزرگ  ملـت  حـق  در انصافي بي كردنش
 انصافي بي اين داريم انتظار ما و است ايران

ـا  مخالفت در. نگيرد صورت ـاف  حـد  ه  انص
 گرفتـه  نظر در هم ملي منافع و شود رعايت
  .شود
  ــي  ،92دي  11بازتــاب در مصــاحبه عل

نچه بـه  آدر. است خرم با خود را انتشار داده
ــوط   ـا مرب ـا امريكـ ــه دو بـ گفتگوهــاي دو ب

ـاور  خـرم،  علـي  قـول  ،شـود  مي  وزيـر  مش
 واليتي، اخير اظهارت پيرامون امورخارجه،

  1+5  اعضاي با جانبه دو گوي و گفت درباره
 مطرح واليتي ايآق كه موضوعي: است اين

ـاه . نيست  جديد كردند،  مـذاكره  كـه    هرگ

 در آنچه البته. است داده انجام ايران بوده،
 مـذاكره  داديـم،  انجام گذشته سال هشت
 مقابـل  طـرف  و بود مواضع اعالم بلكه نبود،
 تمام جلسه و داد نمي نشان اي عالقه هيچ نيز
 بوده، مذاكره واقعا كه مواردي در. شد مي

 ايـن . اسـت  كرده مي مذاكره يشههم ايران
 بـوده  گروهي هم و تك تك  هم مذاكرات
ـابراين اســت؛ ــه گــوي و گفــت بنـ  دوجانب
  . دارد ادامه همچنان و بوده همواره
 امـور  وزارت نظـر  از: گفـت  ادمه در خرم

 رهبـري  تأييـد  بـه  ژنـو  توافق متن خارجه
 در هـم  بنـده . است شده  امضا بعد و رسيده
ـتم  را رفحـ  همين شيراز دانشگاه  بايـد . گف
 وزارت اصــول از مطلــب ايــن بگــويم

ـند  كه است، امورخارجه  بـدون  را ملـي  س
ـان . كنـد  نمي امضا رهبري تأييد  كـه  همچن
 را چيز همه تا 1382 سال در روحاني آقاي
 نگرفـت،  را رهبـري  موافقت و نكرد مطرح
   . نكرد امضا را توافق

ـــالمی ـــالب اس ســـاله  ۱۰ايســـتادگی  :انق
کـــه » برنامـــه اتمـــی«اطر مـــردم ايـــران بخـــ

اين مردم هيچ از آن نمی دانند، دروغـی 
رهبــــری « حاصــــل آشــــکار اســــت و امــــا

ادامــه دادن » داهيانــه مقــام معظــم رهبــری
ـا وضــــعيت  ـا «بــــه بحــــران تـــ ـا تســــليم يـــ يـــ

در واقـــــــــع عراقچـــــــــی . اســـــــــت» جنـــــــــگ
ـــد انتقـــاد تـــوافقی کـــه تســـليم بـــيش  مـــی گوي

ـــــــــه ای و  نيســـــــــت، حاصـــــــــل کـــــــــار خامن
ئول ايـــن وضـــعيت دســـتياران او نيـــز مســـ

  .است و برآنها است که دم فرو بندند
بــــــــاوجود تکــــــــذيب صــــــــالحی کــــــــه       

اســــــت، خــــــرم   دروغــــــی رســــــوا و بيهــــــوده
ـــــد می ـــــف : گوي ـــــه  –ال گفتگوهـــــای دوجانب

توافــــق  –انــــد و هســــتند و ب  درکــــار بوده
ای،  ژنــو بعــد از تحصــيل موافقــت خامنــه

تعهـــــــدها، بنـــــــابراين . اســـــــت امضـــــــاء شده
ـا آنکــه خطــ ای  وط قرمــز خامنــهتوافــق، بـ

ـا موافقـــــت خـــــود او، برعهـــــده  بوده انـــــد، بــــ
ای خـــــــود  خامنـــــــه –ج . اند گرفتـــــــه شـــــــده

» ســــند ملــــی«گرداننــــده اصــــلی اســــت و 
  .شود  بدون موافقت او، امضاء نمی

  
ــــران٭ ــــه ۵+۱ و ای ــــاهم«  ب  تف

 توافــق اجــرای زمینــه در »واحــد
    :رسیدند یا نرسیدند؟ نامه
 ــژاد  ،1392 دي10در ــدي ن ــد بعي  ،حمي

ــذاكر هيــات رئــيس ــده ه م ــران كنن  بــا اي
ـاس  بـر : گفته است1+5  و بنـدي  جمـع  اس

ــذاكرات ــده انجــام م ـا ش  هــاي هيــات بـ
 توافـق  شدن اجرايي زمان 5+1 كارشناسي

 طرف دو« .بود خواهد ژانويه سوم دهه ژنو
ـا  رابطـه  در واحـد  تفاهم يك به توانستند  ب
ــراي ــق اج ـند تواف ــدگاه و برسـ ـا دي  و هـ
  ».است سانيك اكنون ها برداشت

 بـه  مـذاكرات  اين بندي جمع و گزارش   
 5+1 گروه عضو كشورهاي سياسي مديران

  درباره نهايي تصميم تا شود مي ارائه ايران و
  .شود اتخاذ آن

ـاي  هيات •  در 5+1 و ايـران  كارشناسـي  ه
 «بـراي  مشترك برداشت به رسيدن راستاي
 يك در »ژنو توافق اجراي كار و ساز تعيين
 يكـديگر  با ژنو و وين در دور سه گذشته ماه

 نــژاد، بعيــدي حميــد .كردنــد وگــو گفــت
ــديركل ــي م ـين و سياس ــل بـ  وزارت المل
ـات  سرپرست خارجه، ـتفان  و ايرانـي  هي  اس
ـاون  كلمنت، ـاترين  مع ـتون  ك  سـوي  از اش
ـا  اتحاديه  حضـور  مـذاكرات  ايـن  در اروپ

 كارشناســـــان همچنـــــين .داشـــــتند
ـات ـاي هيـ ــه 5+1هـ ــور ب ــه ط  در جداگان
  .دارند شركت تمذاكرا

 18 در 5+1 و ايـران  كارشناسـي  مذاكرات
ـار  مدت به و آغاز ماه آذر  شـهر  در روز چه
 در آمريكا اقدام علت به اما شد برگزار وين

 ايـران  عليـه  جانبه يك هاي تحريم افزايش
 آن از پــس. شــد متوقــف مــذاكرات ايــن

 كـه  شد دنبال ژنو در آذر 28 در مذاكرات
 و انجاميـد  طـول  به روز چهار براي هم آن
. شـد  موكـول  كريسمس تعطيالت از بعد به

 ماه دي 9 بار سومين براي وگوها گفت اين
 طرف دو نهايت در كه شد دنبال ژنو در نيز

 چگــونگي از واحــدي درك بــه توانســتند
  .يابند دست توافق اجراي

  
  4 صفحهدر     

  

ینده؟آتا دو سه ماه
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ـاهم  در تغيير امكان•  سياسـي  سـطح  در تف
 با ايران كننده مذاكره تيم عضو اين :هست؟

 اينكـه  به پاسخ در ايسنا با وگو گفت در 1+5
 مديران به گزارش ارائه از پس است ممكن
: گيرد،گفـت  صورت آن در تغييري سياسي

 گيـري  تصـميم  و سياسـي  سـطح  به توجه با
ـته  نظراتـي  نقطـه  مديران است ممكن  داش
 از كـه  اسـت  گزارشي چارچوب، اما باشند

 ارائـه  شـورها ك اين به كارشناسي مذاكرات
 طـور  بـه  مباحث تمامي آن در كه شود مي

  .است شده بيان روشن
 نـژاد  بعيدي :ژنو توافق آغاز اجراي زمان•
 بـر  مـذاكرات  ايـن  در كـه  اين به پاسخ در

 جمـع  بـه  توافـق  اجـراي  آغاز زمان روي
 اجـرا  براي مشخصي زمان يا رسيديد بندي
ـاني . بله  :گفت است؟ شده داده پيشنهاد  زم
ـاز  ايبـر  مشخص  كـه  توافـق  اجـراي  آغ
ـنهاد  اسـت،  ژانويه سوم دهه به نزديك  پيش
 مـديران  تصـميم  بـه  نيـز  مساله اين اما شده

 در روشني به .دارد بستگي طرف دو سياسي
 كه است آمده نهايي بندي جمع و گزارش
 دو هـر  بـراي  كامـل  طور به توافق اجراي
ــه و روز يــك در طــرف  و يكســان طــور ب
 طرف يك كه اين نبدو شود، آغاز متوازن
 انجام زودتر را اقدامي ديگر طرف بخواهد

  .دهد
 ــن  ،2013دســامبر  31در  ،بــا وجــود اي

 از قول مايكـل  ،سوشيتدپرسآخبرگزاري 
ـئول  سـخنگوي  مان ـارجي  سياسـت  مس  خ

 هيئـت : گزارش كرده اسـت  اروپا اتحاديه
ـاي  بــه ژنــو مــذاكرات كارشناســي هـ
. داد خواهنـد  گـزارش  خود هاي پايتخت
ـترك  فهـم  به دستيابي براي ها تماس  از مش
 اجراي به 5+1 گروه .دارد ادامه ژنو توافق
  .است متعهد ايران با توافق

 فنـي  كارشناسان :است  عراقچي نيز گفته •
ـان  بـه  را مأموريتشان ـاندند  پاي  از غيـر  و رس

 در اخــتالف از ناشــي كــه مــوردي چنــد
 مـوارد  بقيـه  است، ژنو توافق از ها برداشت

 درباره و روشن آن اجرايي كار و ساز تبيين
    .شد توافق آن

در پی دسـتگیری بابـک 
سـپاه، روحـانی  ،زنجانی

ــو  ــه ل ــاران او را ب و همک
ــــــبکه دور زدن   دادن ش

  :کند تحریمها متهم می
  

ــــالمی  ــــالب اس ــــه دنبــــال انتشــــار  :انق ب
های مافيــــــائی  تاريخچــــــه رديــــــابی شــــــبکه

، در امــارات متحــده »دور زدن تحريمهــا«
بول نيـــــت و قبـــــرس و اســـــتاعربـــــی و کو 

يــــــادآور  –ترکيــــــه، توســــــط ايــــــن نشــــــريه 
شـــود کـــه نشـــريه انقـــالب اســـالمی از  می

زمــــان وضــــع تحريمهــــا، نقــــش مافياهــــای 
ـــــــت«مـــــــالی و /نظـــــــامی ـــــــه» بي ای،  خامن

ای را  بخصــوص شــخص مجتبــی خامنــه
، بابک زنجـانی - است   مرتب افشا کرده

   ،در همان حال. توقيف شد
   
گرداننــــــدگان ســــــپاه کــــــه  ٭
دورزدن «اندرکار  ســــــــــــــتد

 ،انـــد و هســـتند بوده» تحریمهـــا
ــتهم  ــاران او را م ــانی و همک روح

ــــبکه دورزدن  می ــــه ش ــــد ک کنن
    :است  داده تحریمها را لو

  ـار يافـت    ،92دي  11در اين اطالع انتش
ـتهم     ـتياران او را م ـاني و دس كه سپاه، روح

كنــد كــه شــبكه دورزدن تحريمهــاي  مــي
ـتانبول را ـاز  ،اسـ ـام امتيـ بــه  ،دادندر مقـ

  .است  ها لوداده امريكائي
ـپاه      ــدگان سـ ــول گردانن ـتفاده از  ،ق اسـ

ـبكه بـراي ضـربه زدن بـه      متالشي شدن ش
خـوب   ،وگرنه. روحاني و حكومت او است

ـازمانهاي     مي ـاد و نيـز س دانند كه سيا و موس
در كار يافتن  ،2006اطالعاتي اروپا از سال 

است كه كارشان دور زدن  هائي بوده  شبكه

به ترتيبي كه در شماره . است تحريمها بوده 
ـان     ،گزارش شد 804 لوينسـون كـه همچن

ـتين گـزارش    ،درايران زنداني اسـت  نخس
ـال      ـتانبول را در س ـبكه اس ـاره ش خود در ب

از علتهاي لـورفتن  . است  به سيا داده 2006
ـاد   ،ترين علتها يكي و در شمار مهم ،شبكه فس

ـام  اي است كه در علـن ان  بيش از اندازه ج
ـاني و    . اسـت   گرفته مي ـاني چـون زنج كس

ن ريخـــت و پـــاش آضـــراب بـــيش از 
  . اند كه ديده نشود كرده مي
   ــذر ــه از رهگـ ـاني كـ دورزدن «كســ

در  ،انـد  به ثروتهاي بزرگ رسيده» تحريمها
 :شـوند  بابك زنجاني و ضراب خالصه نمـي 

ـاني كـه ثـروت نجـومي      يكي ديگر از كس
ار كـ » رهبـري  بيـت «اسـت و در   اندوخته 

. اسـت وحيد حقانيان شخصي بنام  ،كند مي
دارد درصد يك بيمارستان بزرگ را  30او 
ـان ارزش دارد  كه ـان  . ميلياردها توم حقاني

ـا   .اسـت   آن را به وزارت دفاع فروختـه  ام
از واگذاري آن خـودداري   است كه سالها
  .كند مي

حميد نقاشان ثروتمنـد بـزرگ ديگـري     •
بازي كرد است كه در اكتبر سورپرايز نقش 

  . است» رهبر«كه در خدمت  و اين
اي  گردانندگان سپاه كه با مجتبي خامنـه  •

ـتند  ـتگاه عـريض و طـويلي     ،همكار هس دس
. انـد  ايجاد كرده» دور زدن تحريمها«براي 
. نيز در كرج دارند ،»دور از چشم« ،ستادي

ـار  ـتفاده از     ،براي هر ك ـازه اس از جملـه اج
  . دارند ،سكس
  ـتور    به حسن روحاني ـاون خـود دس مع

ـا   است ظرف يك ماه   داده ويژه خـواران ي
اگـر  . همان رانت خواران را شناسايي كند

بايد رانتها را  نخست مي ،گويد او راست مي
ـان    بجويد و رانت و رانت خـواري را از مي

شناسائي رانـت خـواران و    ،گاه نآ. بردارد
ـادي كـه   . شود نها ميسر ميآدستگيري  اقتص
توليد ناخالصش رانت درصد  40دست كم 

ـاري سـرطان اسـت    ،است ايـن  . دچار بيم
ــرد  ـان ك ــد درمـ ــرطان را باي ـام . س در مقـ

بايـد از   هـم مـي   ،»ويژه خواران«شناسائي 
ـنجاني و    مافياهاي خامنه اي و هاشـمي رفس
وقتـي   .مالي شروع كـرد  –مافيهاي نظامي 

ميليارد دالر درآمد در  800دولتي با داشتن 
ـال، 8 ـاال سـ ــوق  حـ ــي حق ـاه حت ــك مـ ي

مجبور بـه  رد بدهد و كارمندان خود را ندا
ـاد     ،استاستقراض از بانك  پـس غـرق فس

ـا در رأس ر  فاسـدترين . است يـم قـرار   ژه
  .دارند

  
ـــد  ٭ ـــانی از بان ـــک زنج بان

احمــدی نــژاد اســت و یــا از 
ای و مافیاهــای  بانــد خامنــه

  :مالی کیانند؟ –نظامی 
  
. بابك زنجاني دستگير شد ،92دي  10در     

ـا    دي گفته شد كـه او نمـي   11در  توانـد ب
 ،ســايت انتخــاب. زاد شــودآ ،دادن وثيقــه

ـنجاني او را از بانـد    نزديك به هاشمي رفس
كـه   حال اين. كند احمدي نژاد قلمداد مي
 ،در برابـر . اي اسـت  او از باند مجتبي خامنه

سايتهاي نزديك به احمدي نژاد عكسهاي او 
ـاني انت    ـنجاني و روح ـار  را با هاشـمي رفس ش

  :دهند اين دو به او جايزه مي. اند داده
 ـاب  سايت   ايـن  بـر  ،92 دي 11 در انتخ

ـاس  كه است ـات  براس  آوري جمـع  اطالع
 بابــك ،»انتخــاب« خبرنگــار توســط شــده
 وقـدرت  1388 سال حوادث از بعد زنجاني
ـا  خودسـر  نيروهاي برخي گرفتن  فـردي  ب

ـاط  كيش جزيره در رعيت بنام  برقـرار  ارتب
ـا  وي طريـق  از و كند مي  ملـك  شـريف  ب
 مـرتبط  مشايي رحيم اسفنديار سپس و زاده
  .شود مي

ـاني  بابك رانتخواري حوزه    ابتـدا  در زنج
ـال  از كه بوده هواپيما داللي و هتلداري  س

 در ثـروت  يكباره تحريمها تشديد با و 1390
ـار ــه وي اختيـ ــل ك ــويي از حاص  و پولش
 دهها است بوده المال بيت پول با معامالت

  .شود مي ربراب
ـا  سپس وي    ـاط  ب ـا  گـرفتن  ارتب ـاون  ب  مع

ـاص  مراكـز  از يكي اقتصادي  پوشـش  از خ
 خــود اقتصــادي فعاليتهــاي بــراي امنيتــي

 رعيت از كه زنجاني بابك. كند مي استفاده
ـاط  براي هروي و ـا  ارتب  خودسـر  محافـل  ب

ـالغ  كنـد  مـي  استفاده ـنگين  مب  افـراد  بـه  س
 بـه  طريـق  ايـن  از و پـردازد  مـي  مختلف

  .كند مي نفوذ نظارتي ستمسي
 مـي  حدي به وي وضعيت شود مي گفته   

 درون در وزيرخــاص يــك بــا كــه رســد
ــه ــدار مربوطــه وزارتخان  از و كــرده دي
  .برد مي بهره وي حمايتهاي

 ايـن  از پيش نيز مجلس نمايندگان برخي   
ـاني  بابك تاييد از ـارتن  توسـط  زنج  از چه

ـامل  نـژاد  احمـدي  دولت هيات اعضاي  ش
 حيـدر  حسيني، الدين شمس قاسمي، رستم

  .بودند خبرداده بهمني محمود و مصلحي
ــــالمی ــــالب اس هرگــــاه بخــــواهيم از  :انق

ســايت انتخــاب رمزگشــائی کنــيم، » خبــر«
  :شود از عبارت می» خبر«شفاف 

خانـــــــــــه  وزيـــــــــــر خـــــــــــاص در وزارت – ۱
مربوطـــــه، باتوجـــــه بـــــه نقـــــش او در دور 
زدن تحريمهـــا از راه فـــروش نفـــت، رســـتم 

قبــل از او . ســپاه بــود» ســردار« قاســمی،
ميرکــاظمی بــود کــه اينــک مــدعی بابــک 

  . زنجانی است
احمـــــدی نـــــژاد، » وزيـــــر«از چهـــــار  – ۲

ـــدر مصـــلحی، وزيـــر واواک، گماشـــته  حي
ـــــه ـــــود خامن ـــــيس . ای ب رســـــتم قاســـــمی، رئ

ـــه  ـاه خـــاتم االنبيـــاء متعلـــق ب پيشـــين قرارگــ
سپاه و محمود بهمنـی، رئـيس کـل بانـک 

در دوره احمـدی  گويـد مرکزی بود کـه می
ـا يـــک هفتـــه  نـــژاد اســـتقالل نداشـــته و تنهــ

انی، بــه اســتقالل، بــر حــدر حکومــت رو 
او . اســــت  بانــــک مرکــــزی رياســــت کــــرده

ميليــــارد يــــورو بــــه  ۱,۶کســــی اســــت کــــه 
ای ريخـت و چـون  حساب مجتبـی خامنـه

ـــــژاد از او توضـــــيح خواســـــت،  احمـــــدی ن
بخشــــــی از درآمــــــد حاصــــــل از «: گفــــــت

ه بيــــت هايی کــــ فــــروش نفــــت بــــه حســــاب
  مقــام رهبــری دســتور داده بــود واريــز شــده

وابســــتگی » بيــــت«اگــــر او بــــه . »اســــت
ـا  نداشــــت چگونــــه می توانســــت دالر را تـــ

تومــان گــران کنــد و حجــم نقدينــه  ۳۷۰۰
هزار ميليارد تومـان برسـاند و  ۵۰۰را به 

کـــه کمتــــر از  –درصــــد  ۴۲تـــورم را بـــه 
سـال  ۱۷برسـاند؟ او  –نرخ واقعی است 
. اســـت آزاد تـــدريس کرده هـــم در دانشـــگاه

و بـــــــــاالخره، شـــــــــمس الـــــــــدين حســـــــــينی، 
دارائی احمدی نژاد، کسـی اسـت » وزير«

کــه در مجمــع تشــخيص مصــلحت نظــام 
آنچـــه در ســـاحت اقتصـــاد انجـــام : گفـــت
 اســـــت بـــــه دســـــتور رهبـــــری بـــــوده  گرفتـــــه

تبعـــــــات را بـــــــه عـــــــرض ايشـــــــان . اســـــــت 
توانـــد  رســـانديم ولـــی فرمودنـــد هـــرکس نمی

ی اسـت کـه وقتـی او دانستن. استعفاء کند
ميليـــــــــارد  ۳۰۰۰را بخـــــــــاطر اخـــــــــتالس 
احمـــدی نـــژاد  ،تومـــانی استيضـــاح کردنـــد

ای پشـت ايـن  قـا مجتبـی خامنـهآگفته بـود 
  . پرونده است

 سايتهاي طرفدار احمدي نژاد ،در برابر، 
چنين موضـع   ،در باره توقيف بابك زنجاني

  :اند گرفته
 ،598 پايگــــاه ســــايت ،92دي  10در  •

 نمـودن  زنداني و بازدداشت :تاس پرسيده
ــك ــه زنجــاني باب ــي اتهامــات ك  را فراوان

ـالي  كالن هاي تباني مالي، فساد همچون  م
 در را كشــور اقتصــادي سيســتم زدن دور و

 قابل و ارزنده اقدامات از دارد خود پرونده
 راســتاي در كشــور قضــايي سيســتم تقــدير

 .است المال بيت و مردم حقوق از حراست
 شـود  مـي  مطـرح  سئوال اين جااين در اما   
ـائل  ماهه چند طرح از پس چگونه كه  و مس

 شـده  بازدداشت وي زنجاني بابك اتهامات
 تصـميمي  در و شود مي اوين زندان روانه و

 ممكـن  نيـز  وثيقه قيد با وي آزادي درست
 12 از بيش كه امنيتي متهم يك ولي، نيست
ـادي،  فساد همچون اتهام  عليـه  اقـدام  اقتص
ـام  ارشد مقامات به توهين ملي، امنيت  و نظ

 علــت بــه دارد خــود پرونــده در را... 
ـارد 10 وثيقه با آقازادگي ـاني  ميلي  آزاد توم

ـيش  و شود مي ـال  يـك  از ب  در آزادانـه  س
 كند؟ پيدا حضور كشور رسمي مراسم

 از يكـي  عنـوان  بـه  كـه  هاشـمي  مهدي    
ـال  فتنـه  اصلي مسببين و طراحان ـا  88 س  ب

 و نمـوده  بازي سالميا نظام حيثيت و آبرو
 شـود  مي چگونه بردند پرتگاه لبه به را نظام
 كند مي دخالت هم دولتي انتصابات در كه

ـان  ايران مظلوم ملت ريش به و  مـي  همچن
  ؟ خندد

ـاني   ،اين سايت       ،دو عكس از بابـك زنج
يكــي باهاشــمي رفســنجاني درحــالي كــه 

دهـد و   هاشمي رفسنجاني به او جايزه مـي 
ـين حالـت    ،انيديگري با روح ـاز در هم  ،ب

  .است انتشارداده
  

شـامل  دفاعیه بابک زنجانی
ــــال  ــــعگیری او در قب موض
مجلس و حکومت احمـدی 

    :نژاد
  ـايت تيـك    ،92دي  12دفاعيه در در س

  :است قسمت اصلي او اين. درج است
 قـديمي  جنگهاي در اي قلعه چون ايران•

 اسـت  گرفتـه  قرار دشمناني محاصره مورد
 روي بـه  را غذا و آب راه قلعه از بيرون كه

ــد بســته قلعــه داخــل مــردم  پــا از بــا و ان
 حملــه ســرزمين ايــن بــه مــردم درآوردن
 روي به اقتصاد درهاي بستن. كرد خواهند
ــي بانكهــاي  آب بســتن چــون دقيقــا ايران
 تحـريم  و اسـت  قلعه يك روي به رودخانه
ـات  و تجهيـزات  خريـد  و نفت فروش  قطع
 قلعـه  ايـن  بـه  اغذ راه بستن مثل…هواپيما
ـتيم  شرايطي در ما. است  را دولـت  كـه  نيس

ـتي  چنين چرا كه نماييم مواخذه  را سرنوش
 چـه  هـر  پاسخ كه چرا است كرده انتخاب
 ايم محاصره ما و نميشود عوض چيزي باشد

ـام  دشـمن  نفع به باز داخل در ما نفاق و  تم
  .ميشود

آيا اين آقايان ميدانند كه ايـران تحـريم    •
كه تحريم معنيش چيسـت و   است؟ ميدانند

آيا تا كنون شده است كـه بـه يـك بانـك     
خارجي مراجعه نمايند تا با ديدن پاسپورت 
ايراني ايشان را بدون هيچ عذر خـواهي از  
ـان مراحـل    بانك بيرون كنند؟ آيا اصال ايش
فروش نفت را ميدانند؟ آيا از عمليات بانكي 
براي انتقال پـول از يـك كشـور بـه يـك      

ـا ميداننـد كـه    كشور ديگر  آگاه هستند؟ آي
ـام چنـد ليتـر اسـت و        يك بشـكه نفـت خ
ـتكش چنـد ميليـون بشـكه       ظرفيت يـك نف

آيا ميدانند كه بانك اچ اس بي سـي  است؟ 
مدتها با حذف نام ايران در آدرس سـويفتها  
ميلياردها دالر را براي ايران جا به جا ميكرد 

ـا    يو كم سيون ميليـون دالري ميگرفـت؟ آي
ين بانك سر آخر يك ميليارد و ميدانند كه ا

ـارش    دويست ميليون دالر به خاطر ايـن ك
جريمه شد و اين جريمه هنوز بـرايش مـي   

  صرفيد؟
ـان      • ـا در زم آيا ميدانند كـه برخـي بانكه

ـيون   ال سـي   ،جنگ با اخذ رشـوه و كميس
ــدون درج نــام كــانفرم   ــران را ب هــاي اي
ميكردند؟ آيا ميدانند كه مردم ايران سـي و  

ـتند و   پنج سال  ـا هس است درگير اين بازيه
   هر روز يك جايش كج است؟

آيا آن نمايندگان محترم مجلـس پاسـخ    •
اين پرسشها را ميدانند؟ بابك زنجاني همه را 

ـاني   . ميداند و عمل كرده است بابـك زنج
يكي از ايرانياني است كه براي بهتر زندگي 
كردن خودش و مردمش و فرار از اين بـن  

او ميداند يك بشكه , تبست تالش كرده اس
كـه چگونـه   نفت چند ليتر است و ميدانـد  

ـاي     ـاي بـه ج ميشود پول نفتي را كه چينيه
آن اسباب بازي ميدهند و هنديها آنرا برنج 

دور از , آلوده و ديگران آنرا بالك ميكننـد 
چشم رويترز وارد ايران كرد و ميدانـد كـه   
ـاج      ديگر الزم نيست بـه اچ اس بـي سـي ب

نجاني رانت نداشته است بلكه بابك ز .بدهد
با عرض معذرت از همه در ميان ميليونها نفر 
ـا اميـد     ـته و ن آدم چشم به راه و ناالن و خس

  .عرضه و شهامت داشته است
ثــروت و ســرمايه زنجــاني نتيجــه رانــت  •

نيست بلكه محصول شرايط خاصـي اسـت   
كــه همــين نماينــدگان شــاكي خودشــان 

ـايد هركسـي ا   .فراهم كرده اند ز عهـده  ش
كارهــايي كــه زنجــاني انجــام داده اســت 

الزم به ذكر . برآيد به همين سرمايه ميرسيد
است كه زنجاني هر آنچه اندوختـه اسـت   
وارد ايران كرده و سرمايه اش درگردش و 
ـاي     در ريسك است نه پـس انـداز در بانكه

  .يسئسو

او با اين سـرمايه اي كـه اندوختـه اسـت       
كه امـروز از  چنان كار آفريني كرده است 

ــروز   ــر از دي ــر آن هــزاران خــانواده بهت ب
ـالهاي  زندگي ميكنند  كما اينكه دولت در س

اخير با ميلياردها دالر در آمـد نفتـي حتـي    
يك شغل هم ايجاد نكرده اسـت و بـه جـز    
بيكاري كارگران كارخانه ها خبـر ديگـري   

  .شنيده نشده است
ــــالمی ــــالب اس ــــه  – ۱ :انق اعتــــراض ب

انــد  ی را ايجــاد کردهها کــه شــرائط مجلســی
اســت و بــه حکومــت  کــه او ميليــاردر شده

احمدی ِنژاد که با صرف ميلياردهـا دالر 
در . اســـت  يـــک شـــغل هـــم ايجـــاد نکـــرده

ای  خامنــه» بيــت«حقيقــت، او وابســته بــه 
 – ۲. مـالی اسـت –و مافياهای نظـامی 

ـا بانــــــک  يکــــــی از دورزننــــــدگان تحريمهـــــ
. بــود کــه جريمــه شــد  HSBCانگليســی 

ـا و  گويــــد کــــه چينی راســــت می – ۳و  هـــ
هندی ها از فرصت تحريم، ثـروت نفتـی 

 -  ۴و . خورنــــــد برنــــــد و می ايــــــران را می
ســال اســت  ۳۵گويــد کــه  بــاز راســت می

امـــا . ايرانيـــان گرفتـــار ايـــن وضـــع هســـتند
ـا  نمی را گويــــــد واليــــــت مطلقــــــه فقيــــــه آنهـــــ

 – ۵و . اسـت گرفتار چنين وضعی کرده
ر ايـــن مـــدعی اســـت نبايـــد بپرســـيم چـــرا د

وضعيت هستيم، زيـرا دشـمن از نفـاق مـا 
زيــرا . ادعــايش دروغ اســت. بــرد ســود می

اگـــــر مـــــردم حـــــاکم بـــــر سرنوشـــــت خـــــود 
شـدند و  بودند، گرفتـار ايـن وضـعيت نمی

هرزمـــــان واليـــــت جمهـــــور مـــــردم مســـــتقر 
شــوند  بگــردد، از ايــن وضــعيت خــارج می

و نيازمنــــــد امثــــــال بابــــــک زنجــــــانی نيــــــز 
خـورد و بـرد  شوند که از ثـروت آنهـا نمی

کند و به خود ببالد که در ميـان ميليونهـا 
نفر آدم چشـم بـه راه و نـاالن و خسـته و 
نااميــــد، او عرضــــه و شــــهامت دور زدن 

  .است  تحريمها را داشته
  
ــــــا« ــــــبان تحریمه » کاس

ـــا  چه ـــتند؟ تنه ـــانی هس کس
هــای مافیاهــائی  تــابع  گروه

    :هاشمی رفسنجانی نیستند
ـته بـه   پرسف و نكات ،92 دي 11  در ابس

ـبان « معرفـي  بـه  دسـت  احمدي نژاد،  كاس
ـبان  ايـن  براستي: است  زده »تحريمها  كاس
 هاشمي جناب دولت دولتمردان كه تحريم

 بـه  قلـم  عظيم خيل و روحاني و رفسنجاني
ـتند  ميزننـد  دم آن از مدام دستانشان و  كيس

  !هستند؟ سياسي جريان كدام به متعلق
 احبانص آن از غير تحريم واقعي كاسبان. 1

 حضور افتخار به كه هستند اغنيايي و سرمايه
 عنـوان  بـه  و كانديـداتوري  براي آقا حاج

 را دالر قيمـت  چشـمي  گوشـه  با شادباش،
  دادند؟ كاهش تومان 300

 آنهــايي از غيــر تحــريم واقعــي كاســبان. 2
 ضعف نقاط گراي ،88 فتنه از بعد كه هستند
 تحريم زدن دور هاي راه و اقتصادي سيستم
 پيغــام و دادنــد هــا آمريكــايي بــه را نايــرا

ـا  نشد، ها خيابان در كه حاال«: كه فرستادند  ب
 مردم تك تك هاي خانه تا را فشار ها تحريم
  ؟»بياوريد ايران

 ســرمايه از غيــر تحــريم واقعــي كاســبان. 3
ـا ( و بانكداراني داران ـاي  بانـك  خصوص  ه

 فضــاي در عمــال كــه هســتند)  خصوصــي
ـا  و زننـد  مي كنار را دولتي رقباي تحريم،  ب
 پـول  غيرشـفاف،  هاي روش انواع به توسل
  ؟ گذارند مي هايشان پول روي

 تجار ابر آن از غير تحريم واقعي كاسبان. 4
 و ســالم بــا كــه هســتند دارانــي ســرمايه و

ـاال «:كـه  كشيدند را منتشان صلوات،  كـه  ح
 تروخـدا  انـد،  شـده  تحريم دولتي نهادهاي

ـا  بياييـد  شما ـان  ب ـ  ارتباطاتت ـاالت  و لنق  انتق
 البتــه و دهيــد انجــام را مملكــت تجــاري

  ؟»بگيريد راهم پورسانتتان
ـبه  آن از غير تحريم واقعي كاسبان. 5  و كس

 اجناسشان قيمت آنالين كه هستند بازارياني
ـا  و دادنـد  مـي  افزايش دالر، افزايش با را  ب

                           ؟ خير كاهشش
   اغنياي آن از غير تحريم واقعي كاسبان. 6
  5 صفحهدر  
  
  

ینده؟آتا دو سه ماه
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 ايـران  اسالمي جمهوري از ناراضي هميشه
 كــانتينر تومــاني 1000 دالر بــا كــه هســتند
 دالر قيمـت  بـه  و كردند وارد جنس كانتيتر
  فروختند؟ توماني 3000

 هستند آناني از غير تحريم واقعي كاسبان. 7
 هيچگاه كال ارتباطاتشان و سرمايه بدليل كه
 غيـر  شـرايط  در چه و تحريم شرايط در چه

 و برنـدگان  جـزء  و نميكننـد  ضـرر  ، تحريم
 در شان سرمايه يكروز هستند؟ برندگان سود
 روز مسـكن،  ديگـر  روز اسـت،  دالر و سكه
 روز آالت، آهـن  ديگـر  روز خـودرو،  ديگر
  .... و پسته ديگر

 هستند آناني از غير تحريم واقعي كاسبان. 8
ـين  با تجارت تحريم شرايط در كه ر د را چ

 نيـز  اكنـون  ازهـم  و گرفتنـد  خود انحصار
ــراي ــه ب ـار ب ـا تجــارت درآوردن انحصـ  بـ
ـا،  تحـريم  رفـع  شـرايط  در اروپا و آمريكا  ه
  اند؟ كرده تيز دندان

رمزگشـائی نوشـته  باز بـا :انقالب اسالمی
  :  کنيم را شفاف می

دور زننــــده اصــــلی تحريمهــــا، ســــپاه  – ۱
درصـــد اقتصـــاد کشـــور را  ۷۰اســـت کـــه 
کــه بابــک  عــالوه بــر اين. دارددر اختيـار 

و سـپاه از   زنجانی نيز عضـو سـپاه بـوده
های تحــــــريم دورزن  شــــــدن شــــــبکه فــــــاش 

اســـت، در گذشـــته، در کويـــت   عصـــبانی
و بحـــــرين و امـــــارات پولشـــــوئی ســـــپاه از 

  .  پرده بيرون افتاد
سايت مدعی است کسـانی کـه بعـد  – ۲

ای نـام  از تقلب بزرگ که کودتای خامنـه
ـا از پــــــــس قــــــــوای گرفــــــــت، در خيا بانهـــــــ
ــــــد، بــــــه امريکائی ســــــرکوب برنيامده ـا  ان هـــــ

يکايــک  یها هــا را بــه خانــه انــد تحريم گفته
تنـــاقض آشـــکار در نوشـــته . مـــردم ببرنـــد

سياســت اتمــی : کنــد واقعيتــی را عيــان می
ای تعيـــــين و اداره  و اقتصـــــادی را خامنـــــه

کــــرد و نــــه قربانيــــان کودتــــای خــــرداد  می
صـــادی تحريمهـــا نتيجـــه سياســـت اقت. ۸۸

ـــــــابود کننـــــــده اقتصـــــــاد کشـــــــور و نيـــــــز  ن
سياست اتمی اسـت کـه احمـدی نـژاد نيـز 

پــس . اســت  گفــت در آن دخــالتی نداشــته
اگر زمينه سازی برای تحريمهای به قـول 
ــــده، جــــرم اســــت،  ــــج کنن ــــی فل ســــعيد جليل

  .ای است مجرم اول خامنه
بانکهـــــــای خصوصـــــــی بـــــــاز   ايـــــــن – ۳

مـــــالی  –متعلـــــق بـــــه مافياهـــــای نظـــــامی 
کـــی از آنهـــا بابـــک زنجـــانی صـــاحب ي(

ـا . و مافياهــــای ســــنتی هســــتند) اســــت امـــ
آنهــا کــه ايــن توانــائی را دارنــد، متعلــق بــه 

  .سپاه هستند
گرچه احمدی نژاد از آنها کـه دالر  – ۴

تومـــان کردنـــد،  ۳۰۰۰تومـــان را  ۱۰۰۰
کرد، اما عامل اصلی بانـک  شکايت می

مرکــزی و نيــز نيــاز بودجــه حکومــت بــه 
  . پول بود

ـا – ۵ ـا  امــــ ســـــرمايه دارانـــــی کـــــه بـــــه آنهــــ
اسـت بيائيـد نقـل و انتقـاالت   مراجعه شده

تجـــاری را در دســـت بگيريـــد و پورســـانت 
خــود را نيـــز دريافــت کنيـــد، همــان کســـان 

ای بوجودشــــان فخــــر  هســــتند کــــه خامنــــه
فروخـــــت وقتـــــی از موفقيـــــت در دورزدن 

بابک زنجـانی و ضـراب . تحريمها دم زد
ـا هســـــــتند از بقيـــــــه نيـــــــز . دوتـــــــن از آنهــــــ

دوتــن . بشــمارند» بيــت رهبــری«نزديکــان 
  .از آنها را در خبر باال معرفی کرديم

و کســــــانی کــــــه انحصــــــار تجــــــارت  – ۶
چــــــــين را در اختيــــــــار دارنــــــــد، غيــــــــر از 
ـا  بــــرادران عســــگر اوالدی  و محمــــد رضـــ

ــــول  ۵۹۰۰حريــــری و  ــــابر ق تنــــی کــــه بن
ـا چـــين  اطـــاق بازرگـــانی ايـــران و چـــين، بــ

ه کننــــــد، کســــــانی هســــــتند کــــــ تجـــــارت می
صـــــــادرات نفـــــــت و پتروشـــــــيمی و مـــــــواد 

ســته و خوشــکبار بــه چــين و پمعــدنی و 
ـــــــد ـــــــار دارن . واردات از چـــــــين را در اختي

  .مقام اول باز از آن سپاه است
حريری، معاون اطاق تجارت ايـران و    

تجارت ايران با چـين بـه «: گويد چين می
نفـــــت، گـــــاز و پتروشـــــيمی ارتبـــــاط پيـــــدا 

ايــران و کنـد کـه حجـم عمـده مبـادالت  می
ميليــــــــــــارد دالر  ۴۵از . چــــــــــــين اســــــــــــت

بــين ايــران  ۲۰۱۱ای کــه در ســال  مبادلــه
 ۳۰و چــــين وجــــود داشــــته اســــت حــــدود 

ـا بــــه چــــين  ميليــــارد دالر آن صــــادرات مـــ
ميليــــــارد دالر  ۱۵اســــــت و کــــــم تــــــر از 

ـا از چــــين اســــت ــــرين . واردات مـــ ــــده ت گن
کننـد اتومبيـل  تاجرانی که با چين کار می

ـا هســـتند ص ديزلـــی بـــه خصـــو . ســـازان مــ
ديگـــری شـــهرداری تهـــران اســـت کـــه . هـــا

بنـــا بـــر . »متـــرو و بـــی آر تـــی مـــی خـــرد

ســخن او، انحصــار از آن اداره کننــدگان 
فـــــــلایر . اســـــــت صـــــــنعت اتوموبيـــــــل سازی

مســتوفی، عضــو اطــاق تجــارت ايــران و 
ـا  چــــين، شــــکايت می کنــــد کــــه تجــــارت بـــ
گويـــد  اســـت امـــا نمی چــين انحصـــاری شده

وان زيــــرا تــــ. انحصــــار در دســــت کيســــت
  . برزبان آوردن نام انحصارگران را ندارد

اينـک بنگـريم کـه، در امريکـا، دربـاره  و    
تاريخچــــــــه ارتباطهــــــــای پنهــــــــانی و اثــــــــر 

ســـال  ۲۰۱۴کـــه ســـال  حاصـــل آن و اين
ـا ســـال جنـــگ، اهـــل  صـــلح می شـــود و يــ

   :اند نظر چه گفته
  

سياسـت   اول مسـئله  ايران
ــرد  ــا و م  خــارجي اوبام

ري نامرئي گفتگوهاي س
     :سه گرايش؟و 

ـــرنس  ـــل ب ـــامرئی و بی مردن
و  ی با ایـرانگفتگوهای سّر

ــتگاه  ــرایش در دس ــار گ چه
   :؟حاکمه امریکا

  
را  ي، رويتـرز گزارشـ  2014ژانويه  1در       

ـا و ايـران      ـان امريك ـاي پنه درباره گفتگوه
ـا ترجمـه    . است  انتشار داده خواننـدگان بس

ـايت انقـالب اسـالمي     آن را از جمله در س
ن را آكوتاه شده  ،باوجود اين. اندخوانده 

ـال   گرايشـهاي   ،نآدرج مي كنيم و به دنب
ـا را    ــه امريكـ ـتگاه حاكم ــه در دسـ ــه گان س

  :شناسائي مي كنيم
ـاره     • ـا ايـران در ب شب پيش از گفتگوها ب

: اتم، باراك اوباما به رئيس دفتر خود گفت
ـاد كامـل دارم  « ـا يـك اكيـپ    . من اعتم م

مور او بــه اكيــپ مــأ  . »خــوبي داريــم 
گفتگوهــاي علنــي، بــه سرپرســتي ونــدي 

منظـورش جـون   . كـرد  شرمن، اشاره نمي
بود نيز  وويآاش، كه تل  كري، وزير خارجه

ـيس مـك دونـوق،      . نبود بلكه، بـه قـول دن
او گروهي بودند كه  رئيس دفترش، منظور

به سرپرستي بيل برنس، معاون جون كري و 
ـباط، بـود كـه     مردي راز دار و با نظم و انض

ـا ايـران را    گروه مأمور گفتگوهاي پنهاني ب
  .كرد رهبري مي

رفت و  او با هواپيماي نظامي به مسقط مي •
ــي  ــل م ـانبي وارد هت ــد و از  از درب جـ ش

ـا حتـي    آسانسور سرويس استفاده مي كرد ت
بدون ترديد، . المقدور ديده و شناخته نشود

ترين مأموريت ديپلماتيك دوران  او حساس
. كـرد  ا تصدي ميرياست جمهوري اوباما ر

مأموريت او گفتگوي سري با ايـران بـراي   
متقاعد كردن طرف خود به چشم پوشي از 

  .برنامه اتميش بود
بـــرنس، از ديـــدهمقطارانش، يكـــي از     
ش يترين ديپلماتهاي امريكائي نسل خو مهم
او عربي و فرانسه و روسـي صـحبت   . است
ـال، تيرگـي    34كند و مأمور شـد بـه    مي س

هرگاه او . دو كشور پايان بدهدروابط ميان 
ـاختن بمـب     ايران را متقاعد مي كـرد از س

ـنگ     اتمي منصرف شود، ايـن مأموريـت س
اگـر  . گشـت  پايه كارير ديپلماتيـك او مـي  

خورد، امريكا و يا اسرائيل را بـه   شكست مي
. كـرد  حمله نظامي به ايران نزديك تر مـي 

ــز    ــت او را ني ـا و حكوم ــه اوبامـ ـا ب انتقادهـ
شد كـه   زبانها به انتقاد باز مي. ختانگي برمي

بهترين فرصت حل صلح آميز مشكل اتمـي  
ــران   ــران، از راه متقاعــد كــردن اي از را اي

  .دست داد و دست به اسلحه برد
مسئوالن پيشين و كنوني امريكا، از جملـه   •
ـين، بــرنس را بهتــرين    4 وزيـر خارجــه پيش

ها گفتگـو   تواند با ايراني كسي يافتند كه مي
او را كسي توصيف كردنـد كـه هـم    . كند

قادر به درك ديدگاه تهـران اسـت و هـم    

ـانري  . حواسش جمع منافع امريكا اسـت  ه
او «: كنـد  كيسينجر او را چنين توصيف مـي 

ـاهوش و       ـاد، ب ـات، قابـل اعتم ـا ثب مردمي ب
بــه شــيوه خــود، رازدار و . منضــبط اســت

. »برخوردار از توانائي متقاعد كردن اسـت 
ها  دوست دارم ارزيابي«: او به رويترز گفت

ـنوم و درس بگيـرم   او . و داوريهاي او را بش
كسي نيست كـه نظيـرش را اغلـب بتـوان     

  .»ديد
حتي آنها كه طرف گفتگوها با او بودند و  •

ـام   . گوينـد  هستند، از او خوب مي يـك مق
ــدن،    ــرده نش ــم ب ــد اس ــران، بقي ــد اي ارش

شناسـد و   او خوب ايران را مـي «: گويد مي
. كنــد را نيــك درك مــي فرهنــگ ايــران

. يابد وضعيت منطقه و انتظارها را نيز اندرمي
ــذاكره   ـا، گـــاه مـ در جريـــان گفتگوهــ

شـدند و او   هاي ايراني، خشمگين مي كننده
ـا او آرام و    را تحت فشار قرارمـي  دادنـد ام

  .»ماند صبور مي
كـه   2003در سال ... سال دارد 57برنس  •

ـاي  امريكا به عراق حمله كـرد، او مأموريت  ه
پرخطر كه مأموريتها در منطقـه خطـر خيـز    

در . گرفـت  خاورميانه بودند را بر عهده مي
  ...مأموريتهاي خود همواره موفق بود

او حاضر به گفتگو در باره گزارشي كه به  •
ـاص دارد، نشـد    مســئوالن ... خـود او اختص

ـالهاي     حكومت مي گويند كـه در طـول س
ـ    ـاط مي ان اخير، او مأمور برقرار كـردن ارتب

ـارجي    اوباما كه با دستي آهنين سياسـت خ
كند و وزارت خارجـه   امريكا را رهبري مي

ـان   . است بوده در اين وزارت خانـه، كاركن
ــه ــن  داراي رتب ــط، از اي ـاي متوس ــه  هـ ك

انـد، شـكايت    اطالعي نگاهشان داشته دربي
  .دارند

ـاق      9در طول  • ماه اخيـر، بـرنس، بـه اتف
ن، جــك ســوليوان، مشــاورامنيتي ژرژ بيــد

نوبت، در عمان و  5معاون رئيس جمهوري، 
سوئيس، با مقامات ايرانـي ديـدار و گفتگـو    

  .اند كرده
مأموريت اين دو وقتـي از پـرده بيـرون        

، توافـق  2013نوامبر  24انداخته شد كه در 
ـاي وزيـران كشـورهاي     و  1+5ژنو به امض

بنابراين توافق، ايران در ازاي . ايران رسيد
ارد دالر از دارائيهــايش، ميليــ 7آزاد شــدن 

ـاه،   6فعاليتهاي اتمـي خـود را بـه مـدت      م
  .كند محدود مي

ـاي      • انتقادها نـه از بـرنس كـه از گفتگوه
كننـد   برخي ادعا مي. محرمانه بعمل آمدند

ـيش از آن   كه سبك كردن مجازاتها اثري ب
ـا  . گويد دارد كه كاخ سفيد مي اين تخفيفه

ـادي    ـاي اقتص  كاستن از اثربخشـي تحريمه
  .است

ژرژ بوش، رئيس جمهوري پيشين امريكا،     
ترديد داشت كه درباره مسئله اتمي ايـران  

، سال آخـر  2008اما در سال . صحبت كند
رياست جمهوري خود، او بـرنس را مـأمور   

كشور  5گفتگو با ايران، در جمع نمايندگان 
  . ديگر كرد

ـا      كندولزا رايس، وزير خارجه اسبق امريك
ـ  در حكومـت، برخـي از   «: تبه رويترز گف

ـا    كسان ترديدهائي نسبت به شـركت امريك
كــه بــا شــركت  - كشــور 5در گفتگوهــاي 

ـا  . داشتند  -  1+5امريكا شدند كشورهاي  ام
گفتم كه از ) بوش(وقتي به رئيس جمهوري 

او : كنـد، گفـت   طرف ما برنس شركت مي
وقتي از او پرسيديم . كار را دارد توانائي اين

. صـي هـم دارد؟ گفتـه نـه    آيا او عيب و نق
  ...العاده تودار و راز دار است فوق

ژنرال پاول، وزير خارجه اسبق امريكا نيـز     
ريچارد آرميتاژ، معاون اسبق . ستايد او را مي

در وزارت : گويد وزارت خارجه امريكا مي
خارجه، برنس جزء گروهي از مديران بود 
كه با جنگ با عراق مخالف بودنـد و بـراي   

كردن صدام، جانبدار روشـي كمتـر    بركنار
چون پرسيديم آيا ناراضـي  . يك جانبه بود

ـتن  . بله: بود؟ آرميتاژ پاسخ داد ما همه از رف
ـاول  . به جنگ به آن شيوه، ناراضي بوديم پ

و برنس درتدارك صدور قطعنامه دومي از 
ـازه       سوي شـوراي امنيـت شـدند كـه اج

  . داد بكاربردن نيروي نظامي را در عراق مي
ـاور امنيتـي ژرژ     • ـاون مش جيم جفري، مع

درحكومت بوش، در آنچه : گويد بوش، مي
ـال    ـا در قب هـران مربـوط   تبه سياست امريك

در . كـرد  شود، در خالف جهت شنا مي مي
ـا     2008سال  ـارآورد كـه بايـد ب ، سخت فش

حال  در همان. ها ارتباط برقرار كنيم ايراني
ـا ايـران       كه كندولزا رايـس را بـه گفتگـو ب

انگيخـت، نـزد شـوراي امنيـت ملـي       ميبر
امريكا، براي جلب موافقت با ارتباط گرفتن 

ارتباطها كه در . كرد با ايران، البي گري مي
برقرار شدند راه را بر توافق ژنو  2008سال 

آن ارتباطها بودنـد  . نوامبر، بازكردند 24در 
هــاي آنچــه كــه امــروز تحقــق  كــه پايــه

ـتند   يافته مجـري  طـراح و  . اسـت را گذاش
  . ارتباط گرفتن با ايرانيان، برنس بود

ــالمی ــالب اس قرار، بنــابرگزارش  بــدين :انق
 ۲۰۰۸رويترز، ارتباطهـای پنهـانی سـال 

ـا امـــروز، بـــه توافـــق ژنـــو  ــ و ادامـــه آنهـــا ت
ـا حکومــــت . انــــد انجاميده ارتبــــاط رژيــــم بـــ

بـــوش، بخصـــوص از زمـــان تهيـــه طـــرح 
پيشــنهادی صــادق خــرازی و ســفير وقــت 

ن، بــــــــــــدين ســــــــــــو، ســــــــــــوئيس در تهــــــــــــرا
ــــــــب، از موضــــــــوع های نشــــــــريه  بطورمرت
در . اســــــــــت  انقــــــــــالب اســــــــــالمی بــــــــــوده

، رابطــه رژيــم بــا ۲۰۰۸های ســال  شــماره
ـا نيــــز، مرتــــب بررســــی شده . اســــت امريکـــ
ـــوان عمـــومی مجموعـــه شـــماره  ، ۶۹۲عن

ـا بيـــرون« » تهـــاجم در درون و ســـازش بــ
بـــدين ســـو، ســـپاه  ۶۹۳از شـــماره . اســـت

، »حـــزب سياســـی مســـلح«و تحـــولش بـــه 
در چنـــــــد شـــــــماره بـــــــه ايرانيـــــــان گـــــــزارش 

ـــــه شـــــماره. اند شـــــده  ۶۹۵های  و چـــــون ب
ـا  ۱۴(  ۶۹۶و ) ۲۰۰۸آوريـــــــــل  ۱۷تــــــــ
مراجعـه )  ۲۰۰۸مـه  ۱۱مرداد تـا  ۲۸(

شــــــود کــــــه انقــــــالب  شــــــود، مشــــــاهده می
ای اســـــت کـــــه  اســـــالمی نخســـــتين نشـــــريه

 رابطـــه پنهـــانی را از پـــرده بيـــرون انداختـــه
بـط در آن تاريخ بود کـه وجـود روا. است 

پنهــــانی رژيــــم در غــــرب نيــــز بــــر مــــالء 
  .شدند

  
چهــــار گــــرایش در دســــتگاه  ٭

حاکم بر امریکا در بـاب سیاسـت 
    :امریکا در قبال ایران

     ـاران گرايش اول متعلق بـه محافظـه ك
ـتي     جديد و البيهاي اسـرائيل و دسـت راس
. هــاي اســرائيل و دولــت ســعوديها اســت

نند كه بايد جان آجانبداران اين گرايش بر
نچه بـه اسـرائيل   آدر. يران را به لب رساندا

سياست تجزيه ايران را نيـز   ،شود مربوط مي
  .در دستور كار خود دارد

  ــه ــق ب ن بخــش از آگــرايش دوم متعل
دســتگاه حــاكم بــر امريكــا اســت كــه بــر 

ـاه     اين ـان نگ است كه ايران را بايد نيمـه ج
ـايلي از در    . داشت ـيالري كلينتـون و تم ه

ـاي حـزب    حزب دمـوكرات و ميا  نـه روه
  و. جمهوريخواه داراي اين تمايل هستند

      همانطور كـه گـزارش رويتـرز معلـوم
برنس متعلق به گرايشي اسـت كـه    ،كند مي

ـتان   تكيه يك جانبه بر اسرائيل و نيز بر عربس
دانند  سعودي را مساعد با سياست امريكا نمي

ـار    ،و معتقد به تعادل قوا ـان چه گرچه نه مي
و تركيـه و اسـرائيل و   محور قدرت ايـران  

ـتند  ،بلكه چهار قـدرت متوسـط   ،عرب . هس
ـا بـه ايـن       اوباما و فرمانـدهان ارتـش امريك

ــد ــز آاســتدالل . تمايــل تعلــق دارن نهــا ني
است كه تعادل عمومي قـوا در سـطح    اين

ـيه و      ،جهان باتوجه بـه قـوت گـرفتن روس
اي  نياز بـه خاورميانـه   ،ابرقدرت شدن چين

ندگي كند و قادر دارد كه بتواند در صلح ز
ـان . به حفظ امنيت خود نيز باشد  ،تا اين زم

ـاري      ــل دوم همكـ ـا تماي ــل بـ ــن تماي اي
ـادل ضـعفها بـوده    داشته   است و بنايش بر تع
كند كه اين  شكار ميآ ،رفتار با تركيه. است

ـا وجـود      » ابرقـدرت «تمايل نيـز موافـق ب
  .اي نيست منطقه
  تمايل چهارم متعلق به چپ امريكا است

ـا نفـوذ نـدارد   كه د . ر دستگاه حاكمه امريك
اين تمايل معتقد به دموكراسي در منطقـه و  
مهار كردن اسرائيل بـه ترتيبـي اسـت كـه     

ها كشـور پيداكننـد و كشـورهاي     فلسطيني
ـاي      ـافتن دولتهـ ـا يـ ــز بـ ــه ني ــر منطق ديگ

توانائي زيست در صلح را پيدا  ،دموكراتيك
اين گرايش با محافظه كاران جديـد  . كنند
 ،ادشان با اسـرائيل و دولـت سـعوديها   و اتح

ــت ــن  . رودر رو اس ــي از اي ــر بخش در زي
روياروئي را در معرض مشاهده خوانندگان 

  :دهيم قرار مي
  
ایران مسـئله  ۲۰۱۴در سال  

ـــزرگ سیاســـت خـــارجی  ب
شود  جنگ می: امریکا است
    :یا صلح؟

ـــالمی  ـــالب اس نخســـت بنگـــريم کـــه  :انق
 متعلق به چـپ و محافظـه(تمايل چهارم 

کــــــــاران معتقــــــــد بــــــــه صــــــــلح و اســــــــتقرار 
ــــــــه  دموکراســــــــی در کشــــــــورهای خاورميان

و ســپس تقالهــای تمايــل جانبــدار ) اســت
ســــــــــــتاندن جــــــــــــان ايــــــــــــران را از نظــــــــــــر 

   :گذرانيم می
ــه     ـار مقال ـاريخ انتشـ ــه ژ 1 ،تـ و  2014انوي

نويســنده  ،وســتين ريمونــدوژن آنويســنده 
صلح طلـب   ،»وار نتيآ«امريكائي  و سردبير 

ـته او   . زاديها اسـت آو جانبدار  چكيـده نوش
  :است اين

ايران مسئله بزرگ . جا براي ترديد نيست •
ـا  ـال   ،در سياست خارجي اوبام  2014در س

كشتي سياست  ،ثبات در خاورميانه بي. است
ـاي نايكسـو      ـار موجه ـا گرفت خارجي امريك

برند  ن را بطرف جنگ ميآموجهائي  :است
ـا   . و موجهاني بطرف صلح و امپراطـوري م

رابطــه حكومــت . ورشكســته اســت يبــاًتقر
 ،امريكا با مالهاي ايران در دهـه اخيـر نيـز   

ـازش در بطـن اسـت    از . ستيز در ظاهر و س
ـيم  . روابط حكومت بوش با مالها شروع كن

ـاهر خصـومت    ميـز و در  آاين روابط در ظ
بطور  ،گروه بوش :باطن چيزي ديگر بودند

نراتور اصلي تروريسـم در  ژمرتب تهران را 
خوانـد و مرتـب تهديـدش     انه مـي خاورمي

ـيش    اما اين تهديـدها كلمـه  . كرد مي ـا ب ه
ـا     ،در عمل. نبودند ـارجي امريك سياسـت خ

تصرف عراق با دستياري  :مساعد ايرانيان بود
كسي چون احمد چلبي كـه عامـل ايـران    

يم او را امريكا حذف كرد و ژصدام و ر. بود
. قلمرو نفوذ جديدي براي ايران ايجاد كرد

اي ضد صدام كه در عـراق قـدرت   ه گروه
ـيش از   ،را در دست گرفتنـد كـه   در  ،نآپ

عراق امروز متحد ايران . ايران مستقر بودند
ـتان     است و دست دراز مالها بـه مـرز عربس

و حكومـت عـراق از   . رسد متحد امريكا مي
ـارزه و    خواهد با سني امريكا مدام مي ـا مب ه

  . كردهاي عراق را مهار كند
ـا   ،پنهاني امريكا و ايـران و اين همكاري  • ب

ـاره     ـا كـه درب درخواست اسرائيل از امريك
ـاري بكـن  «تهديد اتمي ايـران   ـان   ،»ك پاي

ـيده . پذيرفت  ،هنوز كار عراق به سامان نرس
يم ايران هدف امريكا در خاورميانـه  ژتغيير ر
وضــع و اجــراي مجازاتهــا و جنــگ  :شــد

ـارگرفتن   ـا بكـ ــگ پنهــان بـ تبليغــاتي و جن
سني همچون جنـداهللا در  هاي مسلح  گروه

ــه    ـايبري ب ــگ سـ ــران و جن ـتان اي بلوچسـ
  .ي ايرانژزيربناهاي انر

تغيير واقعي در سياسـت   ،پايان عصر بوش •
حكومـت   :خارجي امريكا را به دنبال نياورد

اوباما نه تنها همان سياست را ادامه داد بلكـه  
باوجود . مجازاتهاي اقتصادي را تشديد كرد

ـا اسـت    ،اين ـا بـه    آ :پرسشـي برج ـا امريك ي
ـاي چـون جنـداهللا و     حمايـت از گـروه   ه

ـاب    مجاهدين خلق ادامه مـي  دهـد؟ انتخ
ـا    اوباما يك تغيير ريشه اي در سياسـت امريك

خســتگي و بيــزاري از جنــگ  :وردآپديــد 
ناشي از يك دهه جنگ مداوم نقش مهمي 
در بــه رياســت جمهــوري رســيدن اوبامــا 

باوجود اين كشتي سياست خارجي . داشت
ـته  امري كا راه خود را بسوي صلح هنوز نجس

زيرا رها كردنش از عرصه جنـگ نـه   . است 
امريكا  ،از اول دهه اخير. سان استآكاري 

است  جهت جنگ با ايران را درپيش گرفته
ـان مـي   ـند   و طرفداران جنك همچن كوش

امريكا را بـه جنـگ ديگـري در خاورميانـه     
ـتن   . بكشانند ـار رف چنانكه بحران سوريه و بك
يـم اسـد   ژشيميائي كه ادعا شد كار ر سالح
در سوريه مداخلـه  «فرياد اينان را به  ،است

ـاتي  . بلند كرد» نظامي بكنيم قيل و قال تبليغ
محافظـه كـاران   بلند شد و البي اسرائيل و 

  ناگهان و  ،اما اوباما. جديد تقال كردند
  

  6 صفحهدر                                               
  

ینده؟آتا دو سه ماه
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رانه گفت حمله نظـامي بـه سـوريه    غافلگي
موكول بـه رأي كنگـره اسـت و كنگـره     

دهـد  و   گفت رأي به مداخله نظامي نمي
اوباما نيـاز  ! نه :صدا گفتند مردم امريكا يك

به اجازه كنگره نداشت اما نيك دريافـت  
كه نبايد تسليم البي اسرائيل شد و تـن بـه   
پرداخت بهائي داد كه هيچ معلوم نيسـت  

  .خواهد شد چه اندازه
طـرف جانبـدار جنـگ     ،با ايـن حـال   •

ــت دارد و    ــتري در دسـ ــاي بيشـ برگهـ
نهـا را بـازي   آ 2014خواهد در سـال   مي
 ،در علـن  ،نتان يـاهو   سالها است كه :كند

كند ولو  ايران را تهديد به حمله نظامي مي
بعـد از شكسـت   . امريكا چراغ سبز ندهـد 

او بــه  ،حــزب طرفــدار جنــگ در امريكــا
خود شدت و حدت بخشـيده  رجزخواني 

بعد از چندين دهـه مجهـز كـردن    . است 
ماشين جنگـي اسـرائيل بـه اسـلحه بـراي      

 ،كه قدرت نظامي برتر منطقـه بگـردد   اين
امريكائيها خود را بـا ايـن واقعيـت روبـرو     

نها و كشـوري  آبينند كه دست پرورده  مي
دارد نقـش   ،دارند» روابط ويژه«ن آكه با 

  .كند دا مييك ولگرد جنگ پرداز پي
باوجود حضور قواي نظامي امريكـا در       

ــا عــراق و  ،تمــامي منطقــه از افغانســتان ت
 ،كشورهاي واقع در ساحل خلـيج فـارس  

جـان هـزاران    ،جنگ اسـرائيل بـا ايـران   
افـزون  . افكنـد  امريكائي را بـه خطـر مـي   

اقتصـاد امريكـا را    ،بـه يـك ضـربه    ،براين
ي قيمت نفت بقدري باال م. كند ويران مي

ن آرود كه اقتصاد دنيا توانا بـه پرداخـت   
بسا يك بحران اقتصادي جهاني . شود نمي

  .وردآ ببار مي
نتـان   ،اي در دست باچنين برگ برنده     

غـولي كـه مـا    . ياهو چندان نگران نيست
دارد برضد خود مـا وارد   ،ايم خود ساخته
هاي  ها هنوز برگ اسرائيلي. شود عمل مي

روند صـلح   :ارندبرنده ديگري در دست د
كـه نتـان يـاهو     باوجود اين ،ها با فلسطيني

هـاي   همچنان به خانه سازي در سـرزمين 
دهد و اين امر راه حل  فلسطيني ادامه مي
 ،كنـد  غيـر ممكـن مـي    دو دولت را تقريباً

برگ برنـده ديگـري در دسـت اسـرائيل     
آيا كري چشـم بـر بلعيـدن خـاك     . است

يل از ها در ازاي خودداري اسرائ فلسطيني
بندد؟ من حاضرم شرط  حمله به ايران مي

كـار را   بندي كنم كه او حاضر است ايـن 
  .بكند
ننـد كـه گفتگـو    آهمه عالئم حاكي از      

مـاده دادن  آگيرد و امريكا  دارد انجام مي
خـري كـه شـايعه شـايعي     آ. امتيازها است

ــن  ــت اي ــته اس ــنهاد   گش ــري پيش ــه ك ك
جاسـوس   ،اسـت جوناتـان پـوالرد    كرده
به جرم جاسوسـي   ،1985ئيلي كه در اسرا

ــده ــوم ش ــي  ،اســت محك در ازاي حركت
بـا   ،بـدون شـك   ،هـا و  مساعد با فلسـطيني 

توانـد   كري مي. زاد كندآرا امريكا  ،ايران
رئيس جمهـوري را متقاعـد كنـد كـه در     
ازاي منصرف شدن اسـرائيل از حملـه بـه    
ايران و بازگذشتن دسـت نتـان يـاهو در    

 ،ها سرزمين فلسطينيتوسعه خانه سازيها در 
هـا   اسرائيلي. جاسوس اسرائيل را عفو كند

. انـد  پوالرد را يك قهرمان ملي گردانـده 
كـه خيانـت او بـه بهـاي جـان       حال اين
روسـيه  (شـورويها  . ها تمـام شـد   امريكائي

ــت  ــزب كمونيس ــت ح از ) دوران حاكمي
دولـت  . جاسوسي او بسيار راضـي بودنـد  

 اسرائيل اطالعـاتي را كـه ايـن جاسـوس    
ــود  وردهآبدســـت  ــازه  ،بـ در ازاي اجـ

در  ،مهاجرت يهوديان روسيه بـه اسـرائيل  
ــار  منزلــت قهرمــان . نهــا گذاشــتآاختي

بخشيدن به پوالرد گوياي وجود گـرايش  
در . شديد ضد امريكائي در اسرائيل اسـت 

اين گـرايش قـوت    ،دوره حكومت اوباما
  . است بيشتر نيز يافته

بــا  اي كــه تــايمز اســرائيل در مصــاحبه •
سفير سابق اسرائيل در امريكا  ،مايكل اورن

در سياسـت   ،و مشاور كنـوني لـورا روزن  
 ،تحقير امريكا ،است ورده آبعمل  ،خارجي

شـنيده   ،از زبان مصاحبه كننـده و شـونده  
حكومت امريكا در مورد گفتگو با . شود مي

 ،مهمتر.  شود بي كفايت توصيف مي ،ايران
ــي ــد او م ــ  :گوي ــا و اس ــان امريك رائيل مي

بازشناسي ديرهنگام . اختالفها وجود دارند
ايــن امــر كــه امريكــا و اســرائيل دو     

او . كشورهستند كه منافع مختلـف دارنـد  
بايد پذيرفت كه مردم امريكا و « :گويد مي

ما  ،جا در اين. نها نيز هستندآافكار عمومي 
اغلب مردم . بينيم تنها رهبران امريكا را مي

 ،ر مورد بحران سوريهد. بينيم امريكا را نمي
ما عقب كشيدن اوباما از جنگ با سوريه را 
ديديم و مردم امريكا را كه بسا نقش تعيين 
كننده در ايـن عقـب كشـيدن داشـت را     

  . »نديديم
عامل فرامـوش   ،مردم امريكا! و باالخره     

هاي حكومـت امريكـا در    شده در تصميم
و . درصحنه حاضـر شـد   ،سياست خارجي

مـردم امريكـا در    :بر خوشن خآاين هم 
تصميم گيريها به حساب هستند و اين مردم 

ميز تـري  آخواهان سياست خارجي صلح 
خواهان نزاع كمتر در خاورميانه و . هستند

و البته خبر بد براي حكومـت  . دنيا هستند
ــر      ــه وزي ــرائيل ك ــي اس ــت افراط راس

بار تهديـد   اش كسي است كه يك خارجه
  .ندسوان را بمباران كآكرد سد 

اسرائيل وسيله تبليغاتي بـس مهمـي در    •
هاي طرفدار خود را نيز  البي. امريكا دارد

اين دو مرتـب برضـد ايـران تبليـغ     . دارد
حمله ادعائي به يـك رسـتوران   . كنند مي

در واشـنگتن و كشــتن ســفير عربســتان در  
درجـه وضـعيت    180موجب تغيير  ،امريكا
  . شد
به معنـاي   حمله اسرائيل به ايران نه تنها    

 ،پايان گفتگوهاي امريكـا بـا ايـران اسـت    
. كنـد  وارد نـزاع مـي   بلكه امريكا را جبـراً 

چنين وضعيتي بمعناي بهتر كـردن رابطـه   
بمعنـاي منطبـق   . امريكا با اسـرائيل نيسـت  

كردن سياست امريكا با هدفهائي است كه 
به يك تيـر دو   :اند ها تعيين كرده اسرائيلي

الهاي ايـران و  جنگ با م :نشان زدن است
ايجاد اين احساس در امريكا كه حكومـت  

  .اند ها تشكيل داده»بي كفايت«اوباما را 
سياست خارجي اسـرائيل   ،دريك كالم    

وادار كردن امريكـا بـه پـرداختن     :اينست
ن خود آبهاي حمله اسرائيل به ايران و از 

هـا و   ها و لبنـاني  كردن سرزمين فلسطيني
است كه  اسرائيل ايناستراتژي . ايها سوريه

فلسطينيها و كشورهاي همسايه خـود را در  
كـه   عصر پيش از مدرنيته نگاه دارد چنـان 

  .نها دائمي بگرددآتفوق و سلطه اسرائيل بر
ايــران ملتــي متجــدد و  ،بــاوجود ايــن •

ــس    ــاريخي ب ــنعت و ت ــوردار از ص برخ
طوالني است و هيچگاه دور از دنياي رشد 

ايرانـي دركـار    جامعـه . است نزيسته ،يافته
بازكردن نظام اجتماعي و برخوردار شدن 

ــتآاز  ــوض. زادي اسـ ــه  ،در عـ جامعـ
ن تحــول آدرجهــت مخــالف  ،اســرائيلي

بطرف جنون نظامي گري و ملي . كند مي
است و اين سمت يابي   گرائي روي نهاده

ــا    ــرائيل و دني ــراي اس ــه ب ــه فاجع ــز ب ج
  .انجامد نمي

كليــدي كــه درب را بــر ســمت يــابي     
. در واشــنگتن اســت ،بنــدد رائيل مــياســ

قيد و شـرط   واشنگتن است كه حمايت بي
اين اسرائيل است كـه  . كند از اسرائيل مي

هرگونه اميد به صلح واقعي در خاورميانـه  
هنوز وقت نگذشـته  . دارد را از ميان برمي

تواند حركت اسـرائيل بسـوي    است و مي 
با تغيير سياست امريكا و . فاجعه را ترمز كرد

گاه كردن بازهم بيشتر افكـار عمـومي   آبا 
بـه اراده  . اين كار شدني است ،امريكائيان

    .بر مهاركردن اسرائيل نياز دارد
محافظـــه کـــاران جدیـــد و 
البی اسـرائیل همچنـان در 
تــدارک تشــدید مجازاتهــا و 
حمله اسرائیل و یا امریکا به 

    :ایران هستند
ـيا   ،از پل پيالرنوشته     ـين س  تحليل گر پيش

  :است انتشارداده  ،2014ژانويه  2است و در 
ـان     • ـا همچن محافظه كاران جديـد امريك

ـا   كوشند مسائل في مي  ،مابين ايـران و امريك
ـئله اتـم   از راه گفتگـو حـل و    ،از جمله مس

ــد كننــد كــه ســنا  تقــال مــي. فصــل نگردن
مجازاتهاي جديد برضد ايران را وضع كند 

ر موقعيت امريكا را د ،و با وضع اين مجازاتها
ـا ايـران قراردهنـد     ،در ايـن تقـال  . جنگ ب

ـا     ـا همصـدا   آحزب ليكود اسـرائيل نيـز ب نه

  . است
تكليــف طرحــي كــه  ،در ســال جديــد  •

بايد معلوم  ،اند برخي از سناتورها تهيه كرده
ــود ــه . ش ــه روي ـناتورها چ ـاذ  سـ اي را اتخـ

خواهند كرد؟ هرگاه بخواهند صادق باشند 
يـك نـوع عمـل     ،دباوردارن نچه واقعاًآو به 

ـاري كننـد    خواهند كرد و اگر بخواهند ك
ـاور ندارنـد   نـوع ديگـر    ،كه در دل بدان ب

  .عمل خواهند كرد
كار اول  ،با شروع كار كنگره ،در حقيقت    

. طرح مجازاتها برضـد ايـران اسـت    ،و مهم
اين طرح را مارك كيرك و روبرت منـدز  

ـابراين طـرح  . اند تهيه كرده ـاي   ،بن مجازاته
. شـوند  ري برضد ايران وضـع مـي  ت سخت

شوند  خريداران نفت ايران نيز مجازات مي
اي كـه   بينانـه  هرگاه به شرائطي غيـر واقـع  

به اسرائيل . تمكين نكنند ،كند طرح مقرر مي
تواند به ايران  دهد كه مي نيز چراغ سبز مي

در صـورت حملـه اسـرائيل بـه     . حمله كند
ل بايد بـه حمايـت اسـرائي    امريكا مي ،ايران

  . برخيزد
ـيل       همان • ـال بـه تفص ـين ك طور كـه كل

تصويب اين طـرح بـه    ،است  توضيح داده
ـائي   روند گفتگوها براي وصول به توافق نه

تهيـه  . كنـد  لطمه شـديد وارد مـي   ،با ايران
درسـت   ،كنند كه كنندگان طرح تأكيد مي

قدرت گفتگوي امريكا را افـزايش   ،به عكس
ان دهد و بسيار محتمـل اسـت كـه ايـر     مي

ـائي بدهـد    ناگزير شود تن به دادن امتيازه
  .خواهيم كه ما مي

ـناتورها كـه بـه          ممكن است برخـي از س
كننـد و   تمكين مي ،دادن رأي به اين طرح

حتي شماري از سناتورهائي كه اين طـرح  
ــد را امضــاء كــرده ــه  ،ان ــه اســتدالل تهي ب

اما خود را . معتقد نباشند واقعاً ،نآكنندگان 
كنند كه وقتي تحريمها ايران  به اين راضي

ــذاكره    ــز م ـاي مي ــه پـ ــع  ،وردآرا ب وض
  . مجازاتهاي بيشتر بسا كار بهتري است

اما هـركس بطـور جـدي در موضـوع          
ـين   -  ،بيانديشد البته تهيه كنندگان طرح چن
يابد كه اين فكر نادرست  در مي –اند  كرده

نقــش مجازاتهــا در .  ميــز اســتآ و خدعــه
پاي ميـز مـذاكره هرچـه    وردن ايران به آ

وقتي ايران برسـر   ،افزودن برمجازاتها ،باشد
است تا كه به توافق نهائي  ميز مذاكره نشسته

برسر محدود كـردن جديـد برنامـه اتمـي     
ـته    جز اثر منفي نمي ،برسد ،خود توانـد داش
ـالف هرگونـه منطقـي      . باشد ـار مخ ايـن ك
ـا     ،از نظر رواني نيز. است ـاري ب ـين رفت چن

ـاي  ايران كه ا غلب امتيازهاي ضرور با امض
نادرسـت   ،داده اسـت  ،نـو ژتوافق اوليه در 

رساند  زيرا ايرانيان را به اين نتيجه مي. است
 ،كه هدف امريكا ديگر است و با دادن امتياز

  .دهد هدف خود را تغيير نمي
ــو    • ـا گفتگ ــرف امريكـ ــه از ط ـاني ك كسـ

زيرا . با تصويب اين طرح مخالفند ،كنند مي
. داننـد  نمند به پيشبرد گفتگوها مين را زياآ

كه ما با شـرائط   اين. نها بسيار مهم استآنظر 
 ،اسـت   وردهآاي كه حكومـت پديـد    ويژه

ـالف  . اهميـت انـدكي دارد   ،موافقيم يا مخ
اگر قوه قانونگذاري براستي بخواهد موضع 

 ،تقويت كند ،در گفتگو كردن ،حكومت را
ـامش را  آكند كه همه  كاري مي رزوي انج

گويـد وضـع    اما وقتي حكومت مي. ارندد
مجازاتهاي جديـد موضـعش را در گفتگـو    

ـانون  ،كند تضعيف مي گـذاري چـرا    قوه ق
  اصرار دارد در تصويب اين طرح؟ 

اگــر هشــدار گفتگوكننــدگان از جانــب  •
كيرك و  ،امريكا براي قانع كردن سناتورها

ـار مجلـس ايـران    ،منندز كافي نيسـت   ،رفت
ثر ويرانگـر تصـويب   دليل ديگري است بر ا

ـا    ،نهاآطرح  نماينـدگان  . بـر رونـد گفتگوه
اند كه با  مجلس ايران نيز طرحي تهيه كرده

كنـد   حكومت را موظف مـي  ،نآتصويب 
  . درصد غني كند 60اورانيوم را تا 

تهيه اين طرح توسط نماينـدگان مجلـس      
اثر ويرانگـر تهديـدهاي افراطـي و     ،ايران

تهديـدها را   اصرار توجيـه ناپـذير بـر ايـن    
ـابلي از    آ. كنـد  شكار ميآ ن اثـر عمـل متق

يا تصويب ايـن  آ. سوي مجلس ايران است
ـا   طرح توسط مجلس ايران حكومت امريك

دارد كه امتياز بيشتري بدهـد؟   ن ميآرا بر 
  . البته كه نه

کــار مجلــس مافياهــا،  :انقــالب اســالمی
واکــــــنش در مــــــدار بســــــته رابطــــــه قــــــوای 

کــــه واکــــنش  غيــــر از ايــــن. نــــابرابر اســــت
همـــــــواره نادرســــــــت و ويرانگــــــــر خــــــــويش 
است، هرگاه بنابر عمل و عکس العمـل 

ـا اســــتفاده از منطــــق  بگــــردد، قــــوی تر، بـــ
گــرگ، وارد کــردن هرچــه بيشــتر فشــار را 

در رابطـــــــــه ايـــــــــران و . کنـــــــــد توجيـــــــــه می
امريکــــا، افتــــادن در دام عمــــل و عکــــس 

شـود کـه  العمل، سبب تقويت گرايشی می
ــــــد جــــــان از  می ــــــد باي ــــــران ســــــتاندگوي . اي

ـاه  گرايشـــی کـــه معتقـــد بـــه نيمـــه جـــان نگــ
داشـــتن ايـــران اســـت، نيـــز، بـــه آن خواهـــد 

مـــدار بســـته عمـــل و  ،از اتفـــاق. پيوســـت
عکــــس العمــــل همــــان مــــداری اســــت کــــه 

. ننــــدآجنــــگ طلبــــان دوطــــرف خواســــتار 
ايــــــران بهــــــای بســــــيار ســــــنگين عمــــــل و 

 ۸عکـــس العمـــل گروگـــانگيری و جنـــگ 
ســـــــــــــاله و اينـــــــــــــک بحـــــــــــــران اتمـــــــــــــی را 

چــــــــاره در . پــــــــردازد اســــــــت و می رداختهپ
بيــرون آمــدن از مــدار بســته و بنــا را بــر 
حقــــــــوق ملــــــــی مــــــــردم ايــــــــران و حقــــــــوق 

  . شهروندی آنها گذاشتن است
ـتند  • فكـر  . كيرك و منندز  خشك سر نيس

ـا اشـراف     دارند و مسلماً بر همه ايـن واقعيته
در  ،انــد طرحــي كــه تهيــه كــرده.  دارنــد

ـتن بـه   آ ،صورت تصـويب  ـياب  آب ريخ س
خواهنــد  كســاني ريخــتن اســت كــه مــي

در رديـف  . گفتگوها به شكسـت بيانجامنـد  
البته حكومت نتان ياهو است كه بسيار  ،اول

گويد كه باهرگونه توافق با ايران  شفاف مي
مخــالف اســت و همچنــان هرچــه بتوانــد 

ـيطاني   ،كند تا ايران را شيطان مجسـم  مي ش
ـاهش     بباوراند كه همواره بايـد در انـزوا نگ

  .داشت
سازمان اصلي كه مجري  ،و در واشنگتن     

 – AIPACيعني –سياست نتان ياهو است 
ــالي در      ــراي تق ــود را ب ــل خ ــز دالي ني

با ايـران   1+5جلوگيري رسيدن كشورهاي 
ـائي دارد   ـاي   . به توافـق نه يكـي از كادره

پيشين اين سازمان جلوگيري از رسيدن بـه  
ه از را. كند توصيف مي» ورآسود«توافق را 

ـترين      ـارك كيـرك بيش اتفاق نيست كـه م
و . بـرد  مـي  AIPAC  استفاده را از وجـوه 

منندز نيز در شمار چند تنـي اسـت كـه از    
  .كند پولهاي اين سازمان استفاده مي

است كـه   اقتضاي شرافت و صداقت اين •
ـا   :پاسخ روشني به ايـن پرسـش بـدهيم    آي

ـا   وضع مجازاتهاي جديد به پيشبرد گفتگوه
يا خير؟ بايـد پرسشـي را در   كند  كمك مي

ـا   :ميان گذاشت كه پرسش واقعي اسـت  آي
گفتگو با ايران بقصد رسيدن بـه توافـق در   

ـا موفقيـت    ميـز  آسود امريكا هست يا نه؟ آي
نها؟ آبودن گفتگوها بسود است و يا شكست 

 ،براي پاسخ صحيح و دقيق به ايـن پرسشـها  
  :بايد ضوابط چندي را بكارگرفت مي

كه از ساخته شدن بمب هدف اينست  – 1
يـا  آ. جلـوگيري شـود   ،اتمي توسط ايران

باتوافق از راه گفتگـو كـه محـدوديتهاي    
المللـي بـر    سخت مقرر كند و نظارت بين

توان به اين هـدف   مي ،برنامه اتمي ايران
هاي مداوم كه بـه ايـن    رسيد يا با برخورد

  انجامند؟ هدف نمي
ـــالب اســـالمی ايـــن ضـــابطه وقتـــی  :انق

کـــــــه هـــــــدف واقعـــــــًا اســـــــت  بکـــــــاربردنی
جلـــــوگيری از مجهـــــز شـــــدن ايـــــران بـــــه 

امـــا اگـــر هـــدف . ای باشـــد ســـالح هســـته
جلــوگيری از «گــرفتن جــان ايــران باشــد، 

» ای مجهــز شــدن ايــران بــه ســالح هســته
  .ای بيش نيست ديگر بهانه

رشته دوم ضوابط عبارتند از پرهيز از  – ۲
خطر يك جنگ جديد و اثر ايـن جنـگ   

يـا  آ :است ابطه سوم اينض. بر منافع امريكا
سياســت امريكــا در خاورميانــه كارســازتر 
است هرگاه با نرمش الزم بكار رود و ايـن  
روش با همه كشورهاي منطقه بكـار رود و  

مقيـد بـه قيـد      ،كه با كشـور معينـي   يا اين
 ،در همه اين ضوابط. دشمني مصرانه بماند

بايد تأمـل   مي ،با لحاظ كردن منافع امريكا
هم به منافع اسـرائيل دلبسـتگي    نهاآ. كرد
توانند به پرسشهائي از اين نـوع   مي ،دارند

يا منافع اسرائيل بهتـر حفـظ   آ :پاسخ دهند
شود اگر اين كشور با كشورهاي مهـم   مي

ــرد و    ــر ب ــي بس ــمني دائم ــه در دش منطق
هرطرف طرف ديگر را تهديد كند و به او 

يـا راه ديگـري وجـود     ،نفرت اظهار كنـد 
  تر است؟دارد و كارساز

ــرافتمندانه و        ــن بحــث ش ــد اي بگذاري
است  ن اينآاما شرط . صادقانه انجام بگيرد

سـنا طـرح    ،غـاز نگرفتـه  آكه هنوز بحث 
  .منندز  را تصويب نكند - كيرك 

  
ســــناتور  ۴۷ایپــــاک اســــامی  ٭

ـــا طـــرح مجازاتهـــای  موافـــق ب
    :جدید برضد ایران را انتشار داد

  ـ   ،غاز سـال جديـد  آدر ط كميتـه رواب
ــرائيل    ــا و اس ــومي امريك )  AIPAC(عم

ــار داد كــه   ــناتورهائي را انتش فهرســت س
اند طرح مجازاتهاي سـخت برضـد    مادهآ

فهرسـت نخسـتين   . ايران را تصويب كنند
دو تهيـه كننـده    ،2013دسامبر  19در  ،كه

 ،كيرك و منندز انتشـارداده بودنـد   ،طرح
سناتور كوري . سناتور بود 26شامل اسامي 

نـام افـزود و    26ام خـود را بـر   بوكر نيز ن
 20 ،سـو  ن تاريخ بـدين آاز . نام 27شدند 

 ،بار همـه جمهوريخـواه   اين ،سناتور ديگر
و . انـد  نامهاي خود را  وارد فهرست كرده

سناتور جانبدار در دسـتور كـار    47 ،اينك
سنا قرارگـرفتن و تصـويب شـدن طـرح     

 ،هرگاه سنا طرح را تصـويب كنـد  . هستند
ن را بالاثر كند و او آتواند  وتوي اوباما مي

  .است وتو خواهد كرد گفته
تـن   36سناتور كه  53 ،بنابر قول ايپاك    
 ،تـن مسـتقل   2نها دموكرات هستند و آاز 

 6از . انـد طـرح را امضـاء كننـد     نپذيرفتـه 
غـاز  آكه سـنا كـار خـود را     2014انويه ژ

يپاك نيز كاركردن براي متقاعد آ ،كند مي
كنـد كـه    ا شروع ميكردن سناتورهائي ر
  .اند طرح را امضاء نكرده

امضـاء   47كـه از   امر قابل توجـه ايـن       
اندك شـمارند سـناتورهائي    ،كننده طرح

كه حمايـت خـود از ايـن طـرح را نـزد      
انگشـت  . انـد  منتخبان خود اظهـار كـرده  

حمايت خود را  ،باصدور اظهاريه ،شماري
اينان اميدوارند از . اند از طرح اعالم كرده

يپاك كمك مالي زيـادي در انتخابـات   آ
. ماه نـوامبر سـال جـاري دريافـت كننـد     

 ،انـد  ن روبـرو شـده  آمشكلي كه اينان بـا  
اي بـه ايـن    است كه منتخبانشان عالقه اين

حتي . دهند ن نشان نميآطرح و تصويب 
منتخبان سناتورهاي جمهوريخواه نيـز بـه   

. دهنـد  اين طرح روي موافق نشـان نمـي  
خواهند  مضاء كنندگان نميكه ا طرفه اين

ــد  ــان بدانن ــرح  آمنتخبانش ــامي ط ــا ح نه
هرگـاه  . مجازاتهاي سخت ايـران هسـتند  

نها بدانند كه سناتورهاشان طرح آمنتخبان 
توانـد سـبب    اند كه مـي  را تصويب كرده

بـراي   ،جنگ جديدي درخاورميانه بگردد
. شــود ايــن ســناتورها گــران تمــام مــي 
اسـت   بخصوص كه اوباما از سـنا خواسـته  

بـاوجود ايـن   . مجازات جديد وضع نكنند
 ،وضــع مجازاتهــاي جديــد ،درخواســت

سناتورها را نزد مردم مخالف جنگ جديد 
جنگ طلب معرفي خواهد  ،در خاورميانه

  .كرد
  رئيس  ،اريك كانتور ،2014ژانويه  3در

ــا   ــدگان امريك اكثريــت در مجلــس نماين
 ،بمحضي كـه امكـان پيداكنـد    ،است گفته

را برضد ايران تهيه خواهد  طرح جديدي
طرح پيشين كه مجلـس نماينـدگان   . كرد

بــي حاصــل  ،تصــويب كــرد و ســنا نكــرد
برخالف طرحي كه به سنا داده . است شده

 ،شده و شـامل مجازاتهـاي جديـد اسـت    
طرح مجلس نمايندگان مـواد تـوافقي را   

آن . باشـد » قابـل قبـول  «دربرداشت كه 
 طــرح خواســتهاي اســرائيل را نيــز در بــر

گويد طرح جديـد   كانتور مي. گرفت مي
تصـويب  . مشابه طرح پيشين خواهـد بـود  

توافق را ناممكن  ،اين طرح توسط كنگره
برچيـده   ،قابل قبول ،نآزيرا بنابر. كند مي

  .شدن تمامي تأسيسات اتمي ايران است
و اينک نظرگاه تمايلی  :انقالب اسالمی

کـــه اوبامـــا و بخشـــی از همکـــاران او و 
  :نمايندگان کنگره دارندارتشيان و 

  
  7 صفحهدر

  

ینده؟آتا دو سه ماه
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ــّر ــهای س ــر گزارش ی اگ
بجـای  ،شدند منتشر نمی

توفیق اوباما در توافق با 
جنــگ بــا ایــران  ،ایــران

  :!داد؟ روی می
  
ـاري اسـت كـه          نويسنده مقالـه روبـرت پ
داراي  ،شـود  نچه به ايران مربـوط مـي  آدر

تمايل جانبدار دموكراسي در ايران و نبـود  
ـاريخ  . ل بر خاورميانه استهژموني اسرائي ت

  :است 2013دسامبر  27انتشار نوشته 
ـا آدست  •  ،ورد ديپلماتيك پرزيدنت اوبام

نچه بـه پرونـده اتمـي ايـران مربـوط      آدر 
همچنان با مقاومت شـديد روبـرو    ،شود مي

ـا گشـودن بـن   . است ـاري     ام بسـت كـه ك
توانست ناكام شـود اگـر    مي ،تاريخي است

ـار نمـي  گزارشها را برادلي مانين داد   گ انتش
ــزارش در ( ــد 2013اوت  19گ ــر ش ). منتش

گزارشهاي سفارت امريكا كه برادلي مانينگ 
)Pvt. Bradley Manning ( انتشـــار داد
ـا   ( امريكائي كه برگزارشهاي محرمانـه امريك

ـيكس    آدست يافـت و   ـا را توسـط ويكيل نه
گــاه كــرد كــه آامريكائيــان را ) انتشــار داد

ــه  ــري در خاورميان ــگ ديگ ـال  جن در حـ
ايـن  . برضد ايـران  ،بار اين ،تدارك است و

  . ها پنبه شدند شد كه بافته
در  :سان روي دهد ماجرا ممكن بود اين •

گزارشـي درج   ،صفحه اول واشنگتن پست
ـان     مي ژانـس  آشد حاكي از ايـن كـه چس
رئيس منزه و صادق  ،المللي انرژي اتمي بين

مدارك شـگفت   ،مانوآيوكيا  ،نآو شريف 
كـه ايـران    است دال بـر ايـن   يافته انگيزي

ايــن . دركــار ســاختن بمــب اتمــي اســت
ــي ــدارك نشــان م دهــد كــه ارزيــابي  م

  .است سازمانهاي اطالعاتي امريكا غلط بوده
ـاران جديـد            بعد نوبـت بـه محافظـه ك
ـاز  آرسيد كه پروپاگانداي خـويش را   مي غ
نخست كساني را ريشخند كننـد كـه   . كنند

در كار ساختن بمـب   كردند ايران باور نمي
ـاران   ،سپس. اتمي باشد مغزهاي محافظه ك

ـاني مـي    ـتند كـه دادن    جديد بـه كس پيوس
. غــاز كــرده بودنــد  آاعــالن خطــر را  

ـاي تلويزيـوني    به فرستنده» كارشناسان« ه
شدند تا مردم امريكا به ضـرورت   دعوت مي

. دست زدن به جنگ با ايران متقاعد كننـد 
ــواه  ــه جمهوريخ ــت ب ــرانجام نوب ــ س ا و ه

ــي  ـائي م ــدار   دموكراتهـ ــه جانب ـيد ك رسـ
ـتند    سخت ـا ايـران هس . گيري هرچه بيشتر ب

ــه خــود   اينــان مــي ــوز ب ــه دلس ــد قياف باي
رهبران اسرائيل بـه   :گفتند گرفتند و مي مي

ـازد  ما گفتند ايران دارد بمب اتمي مـي  . س
ــوديم   اي ــرده ب ـاور ك ـا بـ ــه مـ !  كــاش هم

ـا     ،سان بدين ـاده جنـگ ب با سرعت تمام ج
  . گشت از و هموار ميايران ب

ـالها   ،شايد • بعـد از   ،تنها بعد از گذشـت س
مردم امريكا سـر   ،گر و مرگبار جنگي ويران

ـانو و  آ :وردندآ از حقيقت در مي انـس  آژم
ـين      بين ـابع واقـع ب المللي انرژي اتمـي من

ـا و اسـرائيل   آمانو آ. اند نبوده لت فعل امريك
است نخست   او مأموريت داشته. است  بوده
ـار دهـد  گزار ـا در   ،ش مساعد با ايران انتش ت

ارائـه كنـد   » مـدارك معتبـر  « ،موقع خود
حاكي از دست اندر كار توليد بمب اتمـي  

  . بودن ايران
فرش از  ،به يمن اقدامات برادلي مانينگ •

. زيــر پــاي جنــگ افــروزان كشــيده شــد
تلگرافهاي سفارت امريكا كه توسط گاردين 

شكار آمانو آ حقيقت را در باره ،انتشار يافتند
نيويورك تايمز و واشنگتن پست و . (كردند

ـنتي چشـم بـر     ديگر ارگانهاي مطبوعاتي س
ـان ندادنـد     ـتند و انتشارش ) اين گزارشـها بس

ـار   سايت كنسرسيوم نيز و نيز گزارشها را انتش
  .داد
اين شد كه ائتالف جنگ طلبان نتوانست      

ـياري از مـردم از    . از جاي بجنبـد  زيـرا بس
ـا از قصـد   گآحقيقت  ـا  آاه بودند و درج نه

برادلي مانينگ مردم امريكا . شدند گاه ميآ
  .را با امرهاي واقع مجهز كرده بود

. ميـز نيسـت  آرو اغـراق   بهيچ ،اين سناريو •
 ،زماني كه گزارشهاي محرمانه منتشر شـدند 

مانو به مديركلي آيك سال از انتصاب  تقريباً
 .گذشت المللي انرژي اتمي مي انس بينآژ

برنامـه مخفـي    انس كه ايران احتماالًآژكار 
ـان و همـراه    هم ،توليد بمب اتمي دارد زم

بود با كار مؤسساتي مؤسسه دانش و امنيـت  
ـائل    بين المللي و واشنگتن پست و ديگـر وس

ارتباط جمعي امريكا كه خطر مجهز شـدن  
اي را تبليغ و نسبت بـه   ايران به سالح هسته

  .كردند ن ترس القاء ميآ
  
ـــــرّآ ٭ ـــــهای س ـــــه گزارش ی در نچ

  :برداشتند
  
 ،بنا بر گزارشهاي سفارت امريكا در اتريش •

ـيم    ،2009در سال  ـائي مق ديپلماتهاي امريك
ـين آژكه مقر  –وين  المللـي انـرژي    انس ب

ـادباش مـي   –اتمي نيز هسـت   انـد   گفتـه  ش
ـانو آخاطر كه  بدين مـدير كـل جديـد     ،م

طور عمـل خواهـد كـرد كـه      نآ ،ژانسآ
ـاري كـه   . كنـد  كا ايجاب مـي منافع امري ك

ـاب   آ. البرادعي حاضر نبود بكنـد  ـانو انتخ م
گويـد   داند و مي خود را مديون امريكا مي

ـا و    ،در مقابله امريكا با ايـران  ـار امريك در كن
ـاريخ  . برضد ايران است  9در گزارشي به ت

ـات   ،2009ژوئيه  دبيـر سـفارت    ،جفـري پي
مانو انتخاب شدنش به آگويد كه  مي ،امريكا

ـا و  آژرياست  انس را حاصل حمايت امريك
ــه پيــات . دانــد اســتراليا و فرانســه مــي او ب

انس نگرشي متفاوت از نگـرش  آژاست  گفته
ـته    ،به برنامه اتمي ايران ،البرادعي بايـد داش
ــد ــي . باش ـان م ــران     او چنـ ــه اي ــد ك كن
و . هاي شواري امنيت را اجرا كنـد  قطعنامه

ـاب آنيز  ـا  مانو به پيات گفته بود كه بن ر تغييره
از جمله يكـي  . انس داردآژدر سطح باالي 

ـار    آژاز دو مقام ارشد  ـار بركن انـس را از ك
ـاه مـي   مي ـات  . دارد كند و ديگري را نگ پي

ـاره   آدهد چرا با نظـر   توضيح مي ـانو در ب م
  .  ژانس موافق استآاين دو مقام 

ـار كمـك   آ ،در عوض      مانو از امريكا انتظ
مانو آپيات به  .ژانس استآمالي هنگفت به 
دهــد كــه از او همــه گونــه  اطمينــان مــي

شـود   گاه مـي آپيات . حمايت خواهد كرد
ـاب بـه مـديركلي    ،كه   ،بالفاصله بعد از انتخ
مانو با سفير اسرائيل در اتريش نيـز ديـدار   آ

اسـت كـه بـه     كرده و او را متقاعـد كـرده  
بازرســي از تأسيســات اتمــي ايــران تقــدم 

است اگر در علن  همانو به او گفتآ. بخشد مي
كه  هيچگونه مدركي دال بر اين«گويد  مي

اي را به پيش  ايران برنامه توليد سالح هسته
خاطر است  بدين ،»در دست نيست ،برد مي

طرفي خود متقاعد كنـد   كه كساني را به بي
حمايت  ،براي رسيدن به اين مقام ،كه از او
ـا     آ. اند نكرده مانو قبول كـرده اسـت كـه ب

ـازم  ـيس سـ ــرائيل  رئـ ــي اس ــرژي اتم ان ان
ـاوره «ديدارهاي خصوصـي بـه قصـد     » مش

ـاً « :كنـد  پيات گزارش مي. داشته باشد  واقع
ـاره برنامـه    ،مانوآميز است كه آ ريشخند در ب

تماسـهاي   ،با مسئوالن اسرائيلي ،اتمي ايران
چرا كه ايران هنوز يـك  . سري داشته باشد

كــه اســرائيل  نآبمــب هــم نــدارد حــال 
  .داردزرادخانه اتمي 

ـاريخ         ،2009اكتبـر   16در گزارشي بـه ت
ـانو بـه تكـرار   آاست كه  مدهآ ـين    ،م بـه گل

ـا   ،داويس ـامي    گفتـه  ،سـفير امريك اسـت ح
ــت   ـا اس ـتراتژيك امريكـ ــدفهاي اسـ در . ه

ـتراتژيك   ــميمهاي اسـ ـامي تص ــراي تمـ اج
ماده آهمواره . او  كوشا خواهد بود ،امريكا

 ديدار با مقامات امريكائي بـراي گفتگـو در  
. باره برنامه توليد بمب اتمـي ايـران اسـت   

ـام  «مانو خاطر نشان كـرد كـه حفـظ   آ« ابه
ـاره برنامـه  » اي سازنده ـاي اتمـي    را در ب ه

ـامبر    . ايران اهميت دارد ـا دس دست كـم ت
كه او بطور رسمي جانشين البرادعـي   2009
  .شود بايد چنين كند مي
مانو ديوان ساالري خواهان آ ،سان بدين    

ـاره  اجراي دستور هاي امريكا و اسرائيل درب
رفتار او متضاد رفتار . برنامه اتمي ايران است

ـين    ،مستقل البرادعي انـس  آژمـديركل پيش
خواسـت   او در برابر بـوش كـه مـي   . است

يم صدام برنامه توليد بمـب  ژتصديق كند ر
عـراق   :مقاومت كـرد و گفـت   ،اتمي دارد
  .اي را ندارد چنين برنامه

های گزارشــهای  ترجمــه :انقــالب اســالمی
منتشــره توســط ويکيلــيکس کــه بــه برنامــه 
اتمــــــــی ايــــــــران و ســــــــران رژيــــــــم مربــــــــوط 

  .  ايم اند را انتشار داده شده می

  
بــاوجود ایــن کــه انتشــار گزارشــها   ٭

  :هنوز ،نقشه را برهم زد
  
كارها كه تـدارك كننـدگان برخـورد     •

اي  ما را از نقشه ،نظامي با ايران انجام دادند
  :كه بنابود اجرا شودكند  گاه ميآ
ـنگتن    ،2013در فوريه  – 1 صـفحه اول واش

ـام    ،پست نوبر پروپاگاندائي را كه بايـد انج
ـاي واريـك   :عرضه كـرد  ،گرفت مي  ،جوب

 ،نگاري كه كارش كاوشگري اسـت  روزنامه
مدير مؤسسـه دانـش و    ،لبرايتآنظر داويد 
ـين  ـار داد   امنيت ب او كسـي  . المللـي را انتش

  .ه عراق حمايت كرداست از حمله بوش ب
واريك در اين باره اعالن خطر / لبرايتآ    

ـال خريـد هـزاران     كردند كه ايران در ح
ـانتريفوژها   الماس مخصوص است كه در س

بنابرقول  :واريك نوشت. شوند بكار برده مي
ديپلماتها و كارشناسان ايـن خريـد عالمـت    

ـيش از    نآ است كه ايران در حال توسـعه ب
ـا مگـر     اندازه برنامه ات مي خـويش اسـت ت

ظرفيــت و توانــائي توليــد بمــب اتمــي را 
ـتان سـرائي    . پيداكند ـان يـك داس  ،در پاي

شـود   خبر درج مي ،چنان كه به چشم نيايد
اسـت كـه    انس اطالع داده آژكه ايران به 

هاي قديمي را ژبنا دارد بسياري از سانتريفو
  . جايگزين كند

انـس  آژسرپرست مفتشان  ،اولي هينونن     
ــ ـيش   ك ــران را تفتـ ــي اي ـات اتم ه تأسيسـ
ــي ــد م ــدنش  ،كردن ـته ش  ،پــيش از بازنشسـ

گزارش كرد كه الماسـهائي كـه ايـران در    
ـانتريفوژهاي    آمقام خريـد   ـا اسـت در س نه

IR-1   ــه در بكــــاربردني هســــتند و نــ
ــه  IR- 2Mســانتريفوژهاي   ــران ب كــه اي

ـاز او گفـت  . است  زمايش كردهآتازگي   :ب
ـادارد   ايران ما را مطلـع كـرده بـود     كـه بن

ـازد  IR-1سانتريفوژ  50000 درصـد از  . بس
 10كــار افتــادن ســاالنه ايــن ســانتريفوژها 

  . درصد است
ــك       ـته واري ـان نوشـ ـاز  ،در پايـ ـاه آبـ گـ
ـان  مي  ،شويم كه از ديد شماري از كارشناس

ــردن از   ــور ك ــران از عب ــز«اي » خــط قرم
كيلو  270حدود . است اسرائيل پرهيز كرده
ـايش را   20اورانيوم غني شده  درصد كه غن

تـواني يـك بمـب     مي ،درجه برساني 90به 
  . اتمي بسازي

ـاره خريـد      ،قرار بدين      اعـالم خطـر درب
. محـل نداشـت   ،هزاران الماس مخصوص

اين اعالم خطر بسا بسياري از خوانندگان را 
ـاختن    متقاعد مي ـال س كند كه ايران در ح

ـا   بمب اتمي است و بايد كه پرزيدنت اوبام
تان ياهو بپوندد و با ايـران وارد جنـگ   به ن
  .شود

ـات ديگـر    – 2 فشار واشنگتن پست و مطبوع
متعلق به محافظه كاران جديد بر حكومـت  

ـا    ،كه اوباما براي اين ـامي ب در روياروئي نظ
سالها است كـه   ،بپيوندد ،به نتان ياهو ،ايران

واريك منتشـر كننـده    ،اغلب. شود وارد مي
مؤسسـه او بـر ضـد    لبرايت و آپروپاگانداي 
بنوبه  ،اش اين شخص و مؤسسه. ايران است

انس آژن بخش از آشوند به  وصل مي ،خود
المللي انرژي اتمي كه نسبت بـه ايـران    بين

  . بس سختگير است
لبرايت و مؤسسه دانش و آ ،ده سال پيش    

المللي هيستري حمله به عـراق را   امنيت بين
ـتمايه . كردند ايجاد مي ـان  دس اي ادعاهـ  ،ش

دروغ در بــاره اســلحه كشــتار دســتجمعي 
لبرايـت  آ ،در طول سالهاي اخير. عراق بود

ـاره     ـاي نقـش را در ب و مؤسسه او همان ايف
ـال   ،نكهآبا. است برعهده گرفته ،ايران در س
گويـد   جامعه اطالعاتي امريكا مي ،نيز 2013

ـازد  ايران بمب اتمي نمـي  ـان   ،س او همچن
 ،اتمـي نسبت به مجهز شدن ايران به بمـب  

  .كند اعالم خطر مي
اسـت   لبرايت مؤسسه خود را تغيير دادهآ     

ـا ايـران بگـردد     آتا كـه   ـاروئي ب ـاده روي . م
اي  هرچند او اصرار دارد بگويد يك حرفـه 

اما مؤسسه او صدها مقالـه   ،گرا است واقعيت
ـال  . است در باره ايران انتشار داده نكـه  آح

ـا . ايران يك بمب اتمي نيز نساخته اسـت   ام
اسرائيل زرادخانه اتمي دارد و اين مـدير و  

ـاره    ــه دربـ ــن مؤسس ـان اي ــه آكاركنـ ن ن
 ،در سايت مؤسسه. گويند نويسند و نه مي مي

ـلحه اتمـي      ـاره اس جز چند مقاله فنـي در ب

كه پـر اسـت از    حال اين. يابي اسرائيل نمي
ـاد    ـان زي مقاله در باره برنامه اتمي ايران چن

. اند ان دادهكه ناگزير وب سايت ديگر جايش
ها نه تنها درباره برنامه توليد بمب اتمي  مقاله

ـا هـم   آبلكـه بـه حملـه بـه      ،ايران هستند نه
اختصاص دارند كه درصحت اين ادعا كـه  

ترديد  ،ايران مشغول توليد بمب اتمي است
  .  دارند

ــر ســنتي از        ــه نگــاري غي ــي روزنام وقت
است كه شما اينهمـه   لبرايت پرسيد چگونهآ

ـبت بـه اسـرائيل     ران ميبه اي پردازيد اما نس
من بـر   :ساكت هستيد؟ او با خشم پاسخ داد

روي گزارش در باره برنامه اتمـي اسـرائيل   
ن گزارش آكه در  طرفه اين. كردم كار مي
وردي از آهيچ بـر  ،منتشر كرد 1993كه در 

زرادخانــه اتمــي بــزرگ اســرائيل وجــود 
  .ندارد

ـتند         ـيض مس نگتن واشـ  ،باوجود ايـن تبع
 ،پست و ديگر ارگانهاي تبليغاتي سنتي امريكا

ـيف    گري بي او را تحليل عموماً طـرف توص
از جمله پروپاگانداي  ،برگذشته او. كنند مي

نيز پرده غفلت  ،او درباره اسلحه اتمي عراق
  .كشند مي
    ...  
ريـزي و ويرانـي    باتوجه به اينهمه خـون  •

ـار    يـك   ،اسـت   وردهآكه جنـگ عـراق بب
ـين   روزنام ـار واقـع ب ـاگزير    ،ه نگ خـود را ن
لبرايـت  آبيند هربار خواسـت قـولي از    مي

ـان     اشتباه ،نقل كند ـاطر نش هاي او را نيـز خ
لبرايت آن نشد ببيند كه آاما واريك بر. كند

ـاه فوريـه      ـاجراي م و مؤسسه او در قلـب م
  .بودند و يا نبودند

ـيچ    حال كـه نمـي         ـا ه ـيم و بس ـاه   دان گ
افشا شدن گزارشهاي  كه- نخواهيم دانست 

ــرد  ــرايش ك ــل اج ــه غيرقاب ـا آ - محرمان يـ
ـته مـي   آاستراتژي  شـد   مانو به اجـرا گذاش

دانــيم كــه چنــين  امــا ايــن را مــي. يــاخير
طرحهائي در گذشته تهيه و به اجرا گذاشته 

ــده ـاي    ش ـا بهـ ــردم امريكـ ــد و م ن را آان
چنانكه پرزيدنت بوش هماننـد  . اند پرداخته

ق تهيـه كـرد و بـه    اين نقشه را در مورد عرا
اجرا گذاشت و هنوز مردم امريكا سراز كار 

ـا عـراق را اشـغال      ،درنياورده قـواي امريك
  . بود كرده

يـك   ،در ايـن جنـگ   ،مانينگ ،سرانجام •
او با انبـوهي  . گر اطالعات جوان بود تحليل

از مــدارك خشــونت و بيرحمــي و عــدم 
صداقت و شرافتي روبرو بـود كـه خـود را    

كاري كه كرد اين . ي بكندناگزير ديد كار
ـيكس    ـار ويكيل بود كه هزاران سند در اختي

ــرارداد ـار  . ق ــه در اختيـ ــدارك ك ــن م اي
ــوط    ــدند مرب ـته ش ــز گذاشـ ـات ني مطبوعـ

ـاي    مي ـابي در جنگه شدند به جنايات ارتك
  .  افغانستان و عراق

همچنين انتشار گزارشـهاي محرمانـه بـه         
ـان داد پشـت     ـا امك مردم امريكا و مردم دني
پرده  اسرار را ببينند و از كارهاي كثيف كه 

ـاه  آ  ،شـوند  هنر حكومـت خوانـده مـي    گ
است كه افشا شدن اين  بسا مهمتر اين. شوند

ـبش در    ـاي جن گزارشها به برخاستن موجه
دنياي عرب كمك رساند و در پيدايش بهار 

مردم اين منطقه ايـن  . عرب نقش پيدا كرد
اقبال را پيداكردنـد كـه برزنـدگي خـود     

  .كنترل بيابند
ـار گزراشـهاي     ،و برادلي مانينـگ     ـا انتش ب

  .محرمانه بسا مانع از جنگ با ايران گشت
تواننــد  و خواننــدگان می :انقــالب اســالمی

ـا کـــه بـــه يمـــن افشـــای  بـــرآورد کننـــد خطرهــ
ـا درامــــان مانده . اســــت رژيــــم ايــــران از آنهـــ

تواننــــــــــــد از خــــــــــــود بپرســــــــــــند اگــــــــــــر  می
افتضــــــــــاحهای بزرگــــــــــی چــــــــــون اکتبــــــــــر 

ـا ســـــور  از (پرايز و ايـــــران گيـــــت و ترورهــــ
ـــه ترورهـــای بـــرلين و ويـــن و پـــاريس  جمل

و فســــــــــــــادهای بــــــــــــــزرگ فــــــــــــــاش ...) و
شدند، جنگـی کـه در سـود انگلسـتان  نمی

يافـت  و غرب بـود تـا چـه وقـت ادامـه می
آورد  و تــرور چــه بــه روزگــار ايرانيــان مــی

ايــــــــران  دين ســــــــوو از انقــــــــالب بــــــــ. ..و
ـا در رابطــــه ســــتيز در ظــــاهر  و مالتاريـــ

ـا بوده ـا امريکــــ . اســـــت ســـــازش دربـــــاطن بــــ
اينک، تاريخچه گفتگوهائی که بـه توافـق 

  :ژنو انجامدند
  
  

ـــــــــــــــای  گفتگوه
محرمانــه، روحــانی را 
به ریاسـت جمهـوری 

ورده آرساندند و یا فـر
  : ۱- ریاست اویند؟ 

  
  
ــــته ٭ ــــذاكرات هس ــــره م  اي ثم

گفتگوهـــای محرمانـــه بودنـــد و 
گفتگوها مهندسـی انتخابـاتی  این

ب کردند که حاصـلش بـه را ایجا
حسـن ریاست جمهوری رسـیدن 

    : است روحاني
  ـاه   ابتداي انقالب به جز دورهاز اي كوت

ـئوليت     كه مردان وطن دوسـت و ملـي مس
ـا اكثـر   را برعهده كشور اداره  داشتند تقريب

مسئوالن به ملت دروغ مـي گفتنـد و مـي    
ــد ــردم   .گوين ــوال م ــيرا ام ــد و م  دزدن

ــي ــد م ــ  .دزدن ــز را ب ــه چي ــود هم راي خ
  .خواهند ميخواستند و  مي

كـه  مدعي واليت مطلقه فقيه بر ايـران   از•
و  اسـت مدعي راستگويي و حالل خوري 

خود را مرجع تقليد مسلمانان ايران و جهان 
در كليه امـور،   ،اوهاي  مي داند تا زيردستي
به عنوان . دهند اند و مي ملت را فريب داده

ـ بنيانگـذار ا  خمينـي كـه او را   مثال، ي نقالب
 ،خوانند كه مردم ايران بدون اطـالع او  مي
ـاني   ،غازش كردنـد آ ـا زم ـارج   ت  كـه در خ

ـازگو  آبيان استقالل و بود،  كشور زادي را ب
ـا   .كـرد  مي  بـه محـض ورود بـه كشـور،    ام

شروع كرد  بعد از بازگشت از قم،بخصوص 
نكه خم بـه  آ بي . به نشان دادن ماهيت خود

ـاورد  ـاب    ،در فرانسـه  :گفـت  ،ابرو بي مـن ب
حاال اگر الزم . ام حرفهائي را زده ،مصلحت

گفـت و  .  زنـم  ن حرفها را ميآببينم عكس 
ـا   :گفـت گفت تا رسيد به تعريف انقالبي و م

ــوديم  ــي نب ــوديم   ،انقالب ــي ب ــر انقالب  ،اگ
و بالخـره   ...كرديم و مي هاي دار برپا چوبه

ـا در       ـار زد و تقريب ـين ك هم دسـت بـه هم
خمينـي بـر   دوران چندين ساله حاكميـت  

ـا در   10ايران بيش از  هزار نفر اعدام شده ي
  . كشته شدند هادرگيري

خمينـي مرجـع   كه  اين حائز اهميت امر  •
اما . خواند ميشيطان بزرگ را امريكا  ،تقليد

چنـد نوبـت    براي رسيدن به اهداف خود،
ـا (كارگذار شيطان بزرگ  ـيطان  ) امريك و ش

ـان   . شـد ) انگلستان(كوچك  هـم در گروگ
ساله كـه بـه قـول     8و هم در جنگ  گيري

ـتان و غـرب     آ لن كـالرك در سـود انگلس
دو افتضاح بـزرگ  . ايجاد شد و ادامه يافت

ـار       ـا را نيـز بب اكتبر سـورپرايز و ايـران گيته
ـا را مـورد    در تمام مـدت نيـز   . وردآ امريك

ـاز بـه    . داد حمله قرار مي ستيز درظاهر را ني
فريب دادن مـردم ايـران و مـردم منطقـه     

  .كرد يجاب ميا
 ،شـد ولي فقيه مطلقه اي  خامنه بعد از او .

ـا    اين شخص  نيز همـواره دم از دشـمني ب
ـ ز امريكا مـي  ـ  را دشـمن مـي   نآ د و ن  . ددان

ـا حملـه       ـات خـود، بـه امريك هميشه در بيان
 حتـي . بـرد  او زبان فريب بكار مي. دنك مي

گري عمان،  زماني كه با امريكاييان، با واسطه
ـنام    كرد مذاكره مي ـا دش ، باز هم بـه امريك

. دهد ميفريب به گمانش مردم را . داد مي
ـا و ايـران     باوجود بي  ،شـمار تجربـه در دني

ـاني   ـان   ،براين خيال بود كه روابـط پنه پنه
در آخـرين مـورد ايـن مخفـي     . ماننـد  مي

ـيس      كاري و دروغگـويي او هـم ماننـد ري
مـردم   نـزد جمهور هم موضعش لو رفت و 

ليكن  براي او . شد كه بودن آاعتبارتر از  بي
ـيس     ـتگان حكـومتي اش از ري و ديگر وابس
جمهـور تــا وزيــران و نماينــدگان مجلــس  

اصــال ... وســرداران قاچــاقچي و دزدش و 
  خواست انتقاد  مهم نبود  و اگر كسي هم مي

  
  9 صفحهدر

ینده؟آتا دو سه ماه
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ـام، بـه      ـاق اله كند و يا اعتراض، ماننـد باجن
ـالي اسـت كـه      .داافت زندان مي ايـن در ح

ـاييه، زمان  اي اژه ي همين سخنگوي قوه قض
ـا قاطعانـه  كه دادستان بـود،    ،تـرين لحـن   ب

هر كس دم ازمذاكره با امريكا بزنـد  : گفت
ـاال  .دستگير خواهـد شـد   ـاي   ،و ح گفتگوه

ـا   محرمانه مشاور ارشد خامنه ـا امريك از  ،اي ب
   . است پرده بيرون افتاده و او دم فرو بسته

همانند  ،اي نهخامكه دانند  مردم ميالبته     
ـان   ،هر مستبدي كـه هسـت    واقعيـت را هم

ـان مـي  آبيند بلكـه   نمي بينـد كـه    ن را چن
ـاور نمـي  . خواهد ببيند مي كـرد كـه    پس ب

. تحريمهــاي ســخت وضــع و اجــرا شــوند
كـرد عـراق بـه     كه خميني باور نمـي  چنان

كـرد   كند و صدام باور نمي ايران حمله مي
و ... شـود و  يم او ميژامريكا وارد جنگ با ر

دست مافياي خود و مافياهاي دستيار خـود  
. را در غارت ثروت ملي ايرانيان بازگذاشت

است  جان اقتصاد به لب رسيده ديدو چون 
انـد و   و تحريمهاي سخت وضع و اجرا شده

 طاقـت شـكن  زور تحريم كشورهاي غربي 
. يـد اي به جز نرمش قهرمانانه ند است، چاره

ـ   ش ايناميد ـين ن رمش است كه تا حد هم
قهرمانانه بماند و تبديل به مالش قهرمانانـه و  

ـاع و   . در نهايت چربش قهرمانانه نشود اوض
نند كـه او بايـد تـن بـه     آاحوال حاكي از 

ـاي    تسليم و مردم ايران تن به پرداخـت به
  .تسليم بدهند

حسن روحاني به پاسخ اين پرسش را كه      
دليل ادامه مذاكرات محرمانـه بـه رياسـت    

ـا اينكـه ادامـه      جمهوري ا ـاب شـد و ي نتخ
ـاب حسـن    مذاكرات  هسته اي به دليل انتخ
ــود ـاني ب ــه   روحـ ــروع و ادام ـاريخ ش را تـ

ـاريخ   :دهد گفتگوهاي محرمانه مي هرگاه ت
با شروع دور دوم رياسـت   ،بگيريم 2008را 

انـد و   جمهوري احمدي نژاد شروع شـده 
ـارس   ،و يا ديرتـر  2012حتي اگر تابستان  م

ــريم 2013 ـا ،بگيـ ــت بــ ز در دوره رياسـ
جمهوري احمـدي نـژاد توسـط شـخص     

 ،بـه سـخن ديگـر   . انـد  غاز شدهآاي  خامنه
ــردن دســت   ضــرورت تســليم و پــاك ك

ـبب   ،اي تاجائي كه ممكـن اسـت   خامنه س
ــوري    ـيس جمه ـات و رئـ ــي انتخابـ مهندس

   . است گرداندن روحاني گشته
كه قبـل از   عمانآور مي شود سلطان  ياد    

آمـد   ني به ايران ميانقالب براي خوشگذرا
و وقتي شاه از ايران رفت بسيار ناراحـت و  

  اي شده يار غار علي خامنه اينك نگران بود،
ـته، همـواره،    .است ـال گذش  او در چند س

عامل ارتباط بين ايرانيان و امريكاييان بـوده  
  است و

ـيه و اينكـه      • براي روشن شـدن ايـن قض
ط وط تبديل بـه محـل سـق   قمس رچگونه شه
اي شده بد نيست به مـوارد زيـر    نهعلي خام

  :تأمل كنيمتاريخ ها  درو  كنيمتوجه 
محرمانــه ميــان  ي، در گفتگوهــااز قــرار    

ـا  فرستادگان خامنه  ،بـه دو روش  ،اي و اوبام
  : است عمل شده

ـا      - الف  ـان ب ـان و ايراني مـذاكرات امريكايي
ـان واسطه   ،در ايـن روش  :شدن سلطان عم

ـا   پيام هايي از سوي امريكايي ـلطان ي ان به س
ها را  شد و آنها پيام مشاوران عماني داده مي

ي از نوع ئلامس . به مقامات ايراني مي دادند
امريكائي در ايران و ايراني آزادي زندانيان 
حل و فصل بدين روش  ،درامريكا و انگليس

ـاي   .شدند مي اين عمان بود كه با هواپيماه
برد نظامي زندانيان را از ايران به عمان مي 

ـا    ـيس را ب و زندانيان ايراني در امريكا و انگل
ها  آورد و به ايراني همان شكل به عمان مي

ـام   . داد  تحويل مي ـات پي البته در بيشتر اوق
  .كردند ورندگان شخصا به عمان سفر ميآ
ــه   - ب ــذاكرات امريكاييــان و ايرانيــان ب م

ـا را    :صورت مستقيم هرگاه شـروع گفتگوه
ـا اول   آ از ،بگيـريم   2013مارس  ـان ت ن زم

. اسـت  نوبت گفتگو شـده  5 ،پائيز اين سال
سه بار در حكومت احمدي نژاد و دوبار در 

ـا  است كه  بديهي. حكومت روحاني  نامـه ه
ــز  ـان ني ــهميـ ـا خامن ــدل  اي و اوبامـ رد و ب
، تلفني، گفتگـو  روحاني نيز با اوباما. اند شده
  .ستا كرده

ن به اخبار و اطالعات به دست آمده از اي    
ها  احتماال برخي تاريخ كنيمتوجه گفتگوها 

ـا جلـو باشـد     .ممكن است يك روز عقب ي
ـا   هم تاريخ هايي كه خبرگزاري دليل آن ه

  :اند كردهها استفاده  يا وب سايت
ــروردين  • ـا   1386ف ــي بـ ـان انگليس ملوانـ

ــدند  ميــانجيگري ســلطان قــابوس آزاد ش
ــه ). ويكيلـــيكس( ريـــيس «هنگـــامي كـ

ا ملوانان گفت ب، »برره«فكر هم  »يجمهور

توسط و كه وارد آبهاي ايران شده  يانگليس
برخورد  سپاه پاسداران دستگير شده بودند،

ـا را جاسـوس خواندنـد و   آ. شود مي و ... نه
از  كـه، بل ،ندناگهان، نه تنها، آنها را آزاد كرد

ـلوار    هديهچاپلوسي به آنها راه  و كـت و ش
ـا  آ» رئيس جمهوري«دادند و شخص نيز  نه
  .بدرقه نيز كرد را

ـيكس  بنابر گزارشي كه       ـارداده ويكيل   انتش
ســلطان قــابوس پادشــاه عمــان در  ،اســت

آزادي ملوانان انگليسي بازداشت شـده در  
اند  مقامات انگليسي گفته .داشت  نقشايران، 

عمان به آزادي ملوانان بازداشتي در ايران، 
ـناد،     .اسـت   كمك كرده ـاس ايـن اس براس

ـان هـم در    عالوه بـر پادشـ   ـان، واتيك اه عم
ـان    ــن ملوانـ ــراي آزادي اي ـانجيگري ب ميـ

ــل ســال  فعاليــت  2007انگليســي در آوري
  .است هداشت
ملــوان  15شمســي،  1386در فــروردين      

نظامي انگليسي را به اتهام ورود غيرمجاز بـه  
اما پس  .بازداشت كرد سپاه آب هاي ايران،

ـا را آزاد كـرد   14از گذشت  ايـن  . روز آنه
اميان با حضور در نهاد رياست جمهـوري  نظ

و پس از مالقات با محمـود احمـدي نـژاد    
رئيس جمهور، منوچهر متكي وزير خارجـه  
وقت و شمار ديگري از مقامات ارشد ايراني 

نظامي انگليسي همچنين 15اين  .آزاد شدند
ـا بدرقـه    ـاني "در فرودگاه مهرآباد ب  "قهرم

معاون وقت وزير خارجـه ايـران و پـس از    
ـيس جمهـوري ايـران،    د ريافت هداياي رئ

  .تهران را ترك كردند
ـال   21 در • ــت سـ ـانا  1388ارديبهش ركسـ

ـار    . صابري آزاد شد ـابري خبرنگ ـانا ص ركس
مستقر در مجمع تشخيص مصلحت نظام كه 
به جرم جاسوسي دستگير شده بود با واسطه 

ـابري،   . دشگري عماني ها آزاد  ـانا  ص ركس
 25در تاريخ  پس از آزادي از زندان اوين،

ـادرش،  1388ارديبهشت  ، به همراه پدر و م
  . تهران را به مقصد وين ترك كرد

ــهريور در  • ــط  1389ش ــورد توس ـارا ش سـ
ـام وزارت   . سلطان عمان آزاد شـد  يـك مق

ـامش   امورخارجه عمان كه مايل به افشاي ن
نبود، در گفتگو با خبرگزاري رويترز تاكيـد  

كشــورش پــس از آزادي ســارا كــه كــرد 
ـتانه، بـراي آزادي   شور د، به داليل بشردوس

ــر آمريكــايي در حــال   ــورد ديگ دو كوهن
ـبت بـه آزادي ايـن    . مذاكره است وي نس

اين مقام  .كوهنوردان ابراز اميدواري كرد
عماني همزمان با سفر منوچهر متكي، وزيـر  

اين  امورخارجه جمهوري اسالمي به عمان،
  .اظهارات را ايراد كرد

آزادي از ايران و طي  سارا شورد پس از     
ـان،   اقامت چند روز در مسقط، پايتخت عم

ـارا شـورد   .راهي واشنگتن شد ـاش   و س ج
ـام كوهنـوردي در    فتوال و شين باوئر هنگ
منطقه مرزي كردستان عراق و ايران توسط 

  . ماموران مرزي ايران بازداشت شدند
ـان    1389مهر ماه  19در       متكـي وارد عم
ر منتشر شده مبني بـر  متكي درباره اخبا. شد

ـان بـه تهـران بـراي       عزيمت هيئتـي از عم
گفـــت و گـــو دربـــاره آزادي دو تبعـــه 
ـار    آمريكايي بازداشت شده در ايـران، اظه

ـال  : داشت پرونده سه تبعه آمريكايي در ح
در طـول  . طي كردن مراحل قضايي است

نكتـه جالـب   . اين مدت مكاتباتي انجام شد
ـا   گويند در اين گو است كه مي اين شـه دني

اند و اصـرار دارنـد    براي كوهنوردي آمده
ايـن  . انـد  بگويند اين سه نفر كوهنورد بوده

گوينـد   كننـد و مـي   سه نفر هم مصاحبه مي
چــون اينجــا خيلــي امــن بــود مــا بــراي  

طــرف هــاي . كوهنــوردي آمــده بــوديم
ـنگال و برخـي     ـان، س مختلفي از جمله عم
ـتند   كشورهاي ديگر اين درخواست را داش

ـارا   كه اگر راهي وجود داشته باشد خانم س
شورد به قيد ضمانت آزاد شود كه با پروسه 
ــدام   ــن اق قضــايي و تصــميم دادســتان اي

ـا   . صورت گرفـت ) آزادي سارا شورد( ـا ب م
مـن  . عماني ها دائما در رفت و آمد هستيم

هم طي دو هفتـه آينـده بـراي برگـزاري     
كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور عازم 

  .مسقط هستم
ـا    1389آذر  15در • ـتس ب ديدار رابرت گي

بــر اســاس . انجــام گرفــتســلطان عمــان 
ـايي در   گزارش رويترز، يك مسؤول آمريك
ـتس در ايـن       اينباره گفـت قـرار اسـت گي
ديدار موضوعات مهمي نظير ايران، عـراق،  

ــن و افغانســتان را در رأس گفتگوهــاي   يم
ـائل سياسـي    .خود قرار دهد كارشناسان مس
ـاي دوجانيـه    دامه سياسـت اعتقاد دارند ا ه

ـان هـويج و       ـا هم ـار ي ـال فش تشويق و اعم
ترين اهداف سفر  ايران از مهم برضدچماق 

ـارس    اين مقام آمريكايي به ـيج ف منطقه خل
  .است

ـاريخ  همزمان با اين ديدار      ،و در همان ت
درباره برنامـه   5+1مذاكرات ايران با گروه 

ه ايران اعالم كـرد  .اي ايران آغاز شد هسته
ـين، در مـورد    ماننـد مـذاكرات   است، پيش

حقوق اساسي ملت ايران مذاكره نخواهـد  
  .كرد
ـال  در       ــهريور سـ ــورد 1390ش دو كوهن

ــدند  ـايي آزاد شـ ــورد . امريكــ دو كوهنـ
آمريكايي وارد شهر مسقط پايتخـت كشـور   
عمــان شــدند و از عمــان رهســپار آمريكــا 

 در پـي صـدور   نـورد،   اين دو كوه. گشتند
ميليارد ريالي براي هـر كـدام،    5 قرار وثيقه

  .اند شهريور آزاد شده 30عصر چهارشنبه 
مـن از آزادي  ...« :گفتباراك اوباما نيز      

شين باور و جاش فتال از زندان، در ايران، 
ـا    استقبال مي كنم و بسيار خوشحالم كـه آنه
ـته   ها و عزيـزان  به خانواده ـان پيوس  .»انـد  ش

ـلط    ـا از س ـاراك اوبام ـابوس  همچنين ب ان ق
ـاني،      بن ـان، جـالل طالب ـلطان عم سعيد، س

ـات دولـت      رئيس جمهـوري عـراق و مقام
سوئيس كه در آزادي اين دو زنداني نقش 

  .اند تشكر كرد داشته
ـانكي     1391شهريور  9در  • ـا ب خامنـه اي ب

ـا  او . ديدار كردمون و معاون امريكايي او  ب
ـابقه تمـدن و فرهنـگ     ايـران،   اشاره بـه س

ـاه مهـم و    : خاطرنشان كرد با توجه بـه جايگ
ــران در مســائل فرهنگــي و   ــر ملــت اي برت
تمدني، جمهوري اسالمي ايران زمينه بسيار 
ـترش فرهنـگ و تمـدن      خوبي بـراي گس

  .داردرا برخاسته از اسالم  انساني،
ـاك «به گـزارش        ـا   او ، در ادامـه، »تابن ب

ـترك بشـريت از     اشاره به نگرانـي  ـاي مش ه
 اتمي، تأكيد كردجمله موضوع خلع سالح 

جمهـوري اسـالمي ايـران بـر موضـع       كه
اصـرار  » خاورميانه عاري از سـالح اتمـي  «

دارد و سازمان ملل متحد بايد درخصـوص  
هاي موجـود در زمينـه سـالح     رفع نگراني

با اشاره بـه   .اتمي، تالش جدي انجام دهد
تجهيز رژيم صهيونيستي به سـالح اتمـي از   

او يگـر،  جانب امريكا و برخـي قـدرتهاي د  
اين موضوع، خطر بزرگي : خاطرنشان كرد

براي منطقه است و از سازمان ملـل متحـد   
انتظار است كه در اين خصـوص اقـدامي   

ـازمان ملـل     .انجام دهد متأسفانه تركيـب س
متحد معيوب است و زورگوترين قدرتهاي 
ـتفاده   دنيا، كه داراي سالح اتمي و سابقه اس

ـلط  از آن نيز هستند بر شـوراي امنيـت    مس
  .اند شده

بـه  او  ،در بخش ديگري از سخنان خـود     
صحبتهاي دبيركل سازمان ملـل متحـد در   

اي ايران اشاره كـرد و   مورد موضوع هسته
امريكاييها اطـالع كامـل دارنـد كـه     : افزود

اي نيست و فقـط   ايران به دنبال سالح هسته
ـاره بـه    ز بابا .به دنبال بهانه جويي هستند اش

المللي  ايران با آژانس بين همكاريهاي وسيع
ـ  ـاس   : او گفـت  ،يانرژي اتم آژانـس براس

مقررات خود، موظف است از لحاظ علمي 
و فني به جمهوري اسـالمي ايـران كمـك    

المللي انرژي اتمي، نـه   اما آژانس بين .كند
ـاً كارشـكني    تنها اين كار را نكرده بلكه دائم

بــه  كننــد اعتــراف مــيغربيهــا  .مــي كنــد
رنتي و فني از طريـق برخـي   خرابكاري اينت

ـتاكس نـت،     دسـت  بدافزارها از جملـه اس
چرا آژانس بين المللي انـرژي   پس. اند زده

 اتمي در اين خصوص موضع گيري نكـرد؟ 
 ،توقع اين بود كه با تهديد ايران به جنـگ 

  .سازمان ملل سريعاً مقابله كند ،توسط امريكا
يـم در  ژرموضـع   بربا تأكيد مجدد  ،وا       
ممنوعيت ساخت و بكارگيري سـالح  « باره
اين موضع براساس اعتقادات : گفت» اتمي

دينــي و نــه بــراي خــوش آمــد امريكــا و 
در مـورد موضـوع    .كشورهاي غربي است

مالحظه هيچ قدرتي را » خلع سالح اتمي«
نكنيد و از فرصتي كـه اكنـون بـراي شـما     

  .است، به درستي استفاده كنيد فراهم شده
ـازما     ـار     دبيركل س ـا اظه ن ملـل متحـد، ب

ـته  نسبت به فرجامي كه مسئلهنگراني  اي  هس
، خواســتار ممكــن اســت پيداكنــد ايــران

ـين   المللـي   همكاري بيشتر ايران با آژانـس ب
  .شد 5+  1انرژي اتمي و گروه 

او مشـغول   ،كه در همان زمان طرفه اين     
بنابر گزارشي  –گفتگوهاي محرمانه با امريكا 

ـتين   ـاريخ نخس گفتگـوي محرمانـه را    كه ت
. اسـت  بـوده  - كنـد  ذكر مي 1391تابستان 

در  ،كه امر در خور توجه اين ،افزون بر اين
جفري فلتمن  ،اي مون با خامنه ديدار بانكي

ـا  . اسـت   هبودهمراه او معاون امريكايي،  بج
ـتمن   با است ـنا   كارنامـه و  جفـري فل او آش
ـاطر كـه   از جمله بدين. شويم ـاريخ   خ در ت

ـان بـه     همراه  ،92ل شهريور سا ـلطان عم س
  .وردآ بعملو مالقاتهايي  ايران آمد

  
٭جفری فلتمن و سلطان قابوس 

    :؟کنند در ايران چه مي
 ،ـان تــاريخ  مشـرق نيــوز معرفــي  ،در هم

. اي از جفـــري فلـــتمن انتشـــار داد نامـــه
  :تر كنيم ن معرفي نامه را كاملآكوشيم  مي
 جفري فلتمن ديپلمات ارشد آمريكايي و    

ـاون   معاون سابق وزير خارجه آمريكا كه مع
ـازمان ملـل نيـز هسـت،      سياسي دبيركل س

ـابوس بـن     ـلطان ق سـعيد   همزمان با سـفر س
قرار است فردا با وزيـر امـور    پادشاه عمان،

خارجه كشورمان ديدار كند اما اين را كـه  
در ديدارهاي ديپلماتيك اينها چه خواهـد  

  .گذشت، مرور زمان روشن خواهدكرد
براساس اخبار منتشر شده، جفري فلتمن      

ـازمان ملـل قـرار     معاون سياسي دبيركل س
است در سفري به كشورهاي منطقه، بـراي  

ايران  پيرامـون   رايزني با وزير امور خارجه
ـان، امشـب وارد    تحوالت مصر، سوريه و لبن

  .شود تهران مي
جفــري فلــتمن  جفــري فلــتمن كيســت؟

كـــار وزارت خارجـــه  ديپلمـــات كهنـــه
مريكاست كه سال گذشته به عنوان معاون آ

سياسي بان كي مون جايگزين لين پاسكوئه، 
  .ديپلمات ديگر آمريكايي شد

ـيش از       ـال تجربـه    27فلتمن يهودي ب س
ــت ــك دارد و   فعاليـ ــي و ديپلماتيـ سياسـ

ـاي   خاورميانه و اروپاي شـرقي از حـوزه   ه
از ايـن رو،  . شود تخصصي وي محسوب مي

ـاطق    بيش ديپلماتيك وي كار تر در ايـن من
وي ســفير آمريكــا در لبنــان، . بــوده اســت

ـتان   نماينده آمريكا در كردستان عراق و اس
اربيل، كنسول آمريكا در فلسطين اشـغالي و  

ـاالت   ـات ايـ ـين ديپلمـ ــده در  همچنـ متح
ـائيتي نيـز    كشورهاي تونس، مجارستان و ه

هاي عربي، فرانسـه،   وي به زبان. است  بوده
داشته و با زبان فارسـي  مجاري تسلط كامل 

  .نيز آشنايي دارد
ــه  مأموريــت• / هــاي فلــتمن در خاورميان
  :ها شوم لبناني» كالغ«
و در اوج  2003جفــري فلــتمن در ســال    

عمليات اشغال عراق، بصورت داوطلبانـه بـه   
اين كشور رفت و در دفتر حاكم آمريكايي 
ـاز كـرد    . شهر اربيل عراق، كار خـود را آغ

ـتمن   عراق با تالش منطقه كردستان هاي فل
آمـد   و  به يكي از مناطق امن بـراي رفـت  

ـاد تبـديل شـد      جاسوس ـيا و موس ـاي س . ه
فلتمن به نيابت از دولت آمريكا، تمام تالش 

ـتان  عـراق زيـر    خود را براي تجزيه كردس
ـتان عـراق و    عنوان اقليم خودمختار كردس

ـايي   ــرح آمريكـ ــت ط ــرائيلي  –در نهاي اس
  .بست كردستان بزرگ، به كار

در لبنان نيز، فلتمن كه در جريان جنـگ     
روزه بــه عنــوان ســفير آمريكــا در ايــن  33

كشــور حضــور داشــت، نقــش اساســي در 
ــرد اهــداف آمريكــا و اســرائيل در  پــيش ب

ـان  اختالف ـان  افكني مي ـاي سياسـي    جري ه
فلتمن در لبنان خود . داخل لبنان، ايفا كرد

 مارس بسيار نزديك كـرد و  14را به جريان 
ـاد جبهـه   ضـد مقاومـت در ايـن      براي ايج

ـاي   دخالـت  .كشور سنگ تمام گذاشـت  ه
ـيد   فلتمن در امور داخلي لبنان به جايي رس
ــراهللا در يكــي از      ــن نص ـيد حس ــه سـ ك

ـيطنت  سخنراني ـاي ايـن    هاي خود به ش ه
ديپلمات آمريكايي واكنش نشان داد و او را 

ـالي   »خطرناك دشمن« خواند كه تأمين م
ــ دروغ ــردازان رس ـا و كانــال انهپ هــاي  هـ

  .اي را برعهده دارد ماهواره
سيد حسن نصراهللا در يكـي از سـخنراني      

من از همين تريبـون بـه   : هايش تاكيد كرد

ـان     تمام دروغ ـان جه پـردازان و دروغگوي
ـات    عرب چه آنها كه در رسانه ـا و مطبوع ه

ـال  كنند كار مي ـاي   و چه آنها كه در كان ه
ـتن  ماهواره ـا پـول   اي مشغول بكار هس د و ب

: گـويم  زننـد، مـي   جفري فلتمن قلـم مـي  
تاكنون در هيچ يك از كشورهاي عربي نه 

ـالتي     تنها دخالت نظامي كـه هيچگونـه دخ
ـاق روي      نداشته ـاني ايـن اتف ايم و اگـر زم

المللي بداند كه اين جرات  دهد، جامعه بين
را داريم كه بگوييم در فالن كشور حضـور  

  .ايم ادهو شهيد د ايم داشته و جنگيده
ـاع داخلـي        ـتمن در اوض دخالت هاي فل

ـاني     ـا او را   لبنان به حـدي اسـت كـه لبن ه
خوانند، چرا كه معتقدند كه هر  مي» كالغ«

جا كه فلتمن پا بگـذارد، خرابـي و ويرانـي    
وي در آنجا آشـكار خواهـد    بعد از حضور

ـاب بـه سـمت     شد، فلتمن حتي بعد از انتص
ـان را  معاونت وزارت خارجه آمريكا نيـز   لبن

ـاي فعاليـت    يكي از محوري ترين عرصه ه
  .خود قرار داد

فلتمن به بيروت رفت و  ،2012در تابستان     
هـدف سياسـت    :گفت» خواص«در جمع 

اسـت كـه حـزب اهللا منـزوي      امريكا ايـن 
هر شخص و گروهي كه در منزوي . بگردد

ـا   ،كردن حزب اهللا بكوشد از حمايت امريك
ز لبنان حكومت اگر هنو. شود برخوردار مي

ــدارد ــدين خــاطر اســت كــه فلــتمن   ،ن ب
ـان    گفته است نبايد اجازه داد حكومـت لبن

ـانده حـزب   ـا و  . اهللا بگـردد  دست نش امريك
انــد دولــت  دولــت ســعودي نيــز نتوانســته
  .مطلوب خود را برسركار بياورند

. فلتمن استراتژ امريكا در خاورميانـه بـود   •
حكومـــت اوبامـــا بـــه او مأموريـــت داد 

ـلح   گـروه (= » يشياي اسالميميل« ـاي مس ) ه
ماده مداخله در هـر  آنها را آتشكيل دهد و 

ـارس  بـر   ،كشور خاورميانه و حوزه خليج ف
مأموريـت اول  . كنـد  ،ن كشورآيم ژضد ر

  . در سوريه است» ميليشيا«اين 
 ،داند فلتمن كه زبان مجارستاني را نيز مي    

ــرقي  ــه و اروپــاي ش ــوزه   ،خاورميان دو ح
او در سـفارت  . انـد  مت او بودهدوران خد

 ،) 2001تــا  2000(امريكــا در اســرائيل نيــز 
ـارتين اينـديك   ـا در    ،دستيار م سـفير امريك

تا  1998از  ،نآپيش از . است اسرائيل بوده 
ـادي    ،2000 ــي و اقتصـ ـيس اداره سياس رئـ

ـيش  . است سفارت امريكا در تونس بوده  و پ
ـا  ،1998تا  1995از  ،نآاز   در سفارت امريك

در اسرائيل خدمت كرده و موضوع كارش 
  . است مسائل اقتصادي نوار غزه بوده

ـام سياسـي    جفري فلتمن بلندپايه• ترين مق
آمريكايي است كه از زمان پيروزي انقالب 

ـاون  . اسالمي به ايران سفر كـرده اسـت   مع
ــه   سياســي دبيركــل ســازمان ملــل از جمل

كه همواره تحت نظارت  هايي است سمت
هاي اين كشور  كا از به ديپلماتمستقيم آمري

ـا تأييـد      ـات ديگـري ب سپرده شده يا ديپلم
ـا منصــوب شــده  اســت تــا در قالــب  آمريك

ـا   ـافع آمريك ـاي   و برنامـه  سازمان ملل، من ه
ـان پيگيـري    واشنگتن درمناطق مختلف جه

به عبارت ديگر تعيين فلتمن به عنـوان   .شود
دولت آمريكا  به مون، مشاور سياسي بان كي

ـان كـي   دهد يامكان م مـون را هـر چـه     ب
ـاي خـود قـرار     بيشتر در راستاي سياست ه

ـارت دائمـي خـود      دهد و او را تحـت نظ
ـتمن در     .بگيرد به همين علت اسـت كـه فل

مون حضـور   تمامي ديدارهاي مهم بان كي
 ،اودارد كه از جمله اين ديـدارها حضـور   

ــالس     ــركت در اج ــراي ش ــران، ب در ته
  .بودغيرمتعهدها، 

ـا    ري فلتمن و بان كـي ديدار جف • مـون ب
 :ها رهبر انقالب در حاشيه اجالس غيرمتعهد

ـيركي   گفته مي ـارتين نس سـخنگوي   شود م
ــل، ــدارفلــتمن را در ايــن   ســازمان مل  دي

ـال هـم    .همراهي خواهد كرد فلتمن پارس
براي شركت در اجالس سران جنبش عدم 

مون دبيركل سازمان  تعهد و همراه بان كي
بود و در ديدار دبيركل ملل به تهران آمده 

 .حضـور داشـت   سازمان با رهبر انقالب نيـز 
ـا سـفر    سفر امسال فلتمن به تهران همزمان ب
سلطان قابوس، پادشاه عمان، به ايران انجام 

ـام  در باره ي ئ، خبرهابه مناسبت. شود مي پي
ـابوس بـراي دكتـر     اوباما توسط  ـلطان ق س

ي ميانج به عنوان او. اند انتشار يافته روحاني،
  .دنباله دارد .يدآ به ايران ميايران و آمريكا 

  
  10 صفحهدر

ینده؟آتا دو سه ماه
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جز  ،خوار رانــت دولت
ـــــــرای  فرصـــــــت ب

ــت ــاد  ران خواری ایج
    :کند نمی

  
هـزار میلیـارد  ۵۳۰نقدینگی به  ٭

   :تومان رسید
  ريــيس كــل بانــك  ،ســيف ،دي 16در

بنا به آمار ميزان نقدينگي  :است گفتهمركزي 
كه پيش بيني  هزار ميليارد تومان است 530

ـال    كرديم روند رشد نقدينگي نسبت بـه س
گذشته از كاهش شش درصدي برخوردار 

  .درصد برسد 23و به 
ه نــــوقتــــی ميــــزان نقدي :انقــــالب اســــالمی

همچنان رو به افزايش است و ايـن بـدان 
معنــــی اســــت کــــه حکومــــت درآمــــد بــــرای 

های خــــــود نــــــدارد و از  پرداخــــــت هزينــــــه
 گيـــــرد و خـــــرج بانـــــک مرکـــــزی پـــــول می

ـــــــورم کـــــــاهش  می ـــــــرخ ت ـــــــه ن ـــــــد، چگون کن
اســـــت؟ حکـــــومتی کـــــه مـــــدعی بـــــود  يافته

اســت،  مــردم بــهبنــايش بــر راســت گفــتن 
 –چرا با پرداخت يارانه بـه برخـی کاالهـا 

خـــور کـــردن ثـــروت  کـــه در حقيقـــت پيش
بــه اصــطالح از نــرخ تــورم  - ملــی اســت

ـا گذاشـــتن پـــا در جـــای پـــای  می کاهـــد؟ بــ
حکومتهــــای پيشــــين، جــــز رونــــد تخريــــب 

توانــد  صــاد توليــد محــور نيســت کــه میاقت
  .ادامه پيدا کند

  
گـــزارش تحقیقـــی از فعالیـــت  ٭

ــه  ــاله ب ــه دو س ــی ک ــرمایه داران س
پــول . ثــروت افســانه ای رســیدند

   نفت به جیب چه کسانی رفت؟
  اقتصاد ايراني از صـفائي   ،92دي  14در

اگــر كســي  :اســت  فراهــاني نقــل كــرده
ـان    3بخواهد ثروت  ـارد توم ي را هـزار ميلي

سال به ميـزان  3...بدست آورد بايد حداقل
او . تومان پـس انـداز كنـد    ميليارد 1ساالنه 

اقتدار مصدق را برسياست بازرگان ارجـح  
مي داند و براساس همين صـفت جاودانـه   
مصدق به برخورد سخت با مفاسد اقتصادي 

ـال  « ::گويد و مي اعتقاد دارد ـاي   طـي س ه
ود گذشته تحريم ها اين فرصت را بـه وجـ  

آورد تا برخي رانت جويي كنند و درخت 
  » .رانت را به جنگلي بزرگ بدل سازند

اما اسداهللا عسگراوالدي هـم در مواجـه    •
به ثروت مندان نوظهور انگشت حيـرت بـه   

اسـداهللا عسـگراوالدي در   . دهان مي گيرد
كه به » فرجام بازار«كتاب خاطراتش به نام 

مـن نمـي   « :تازگي منتشر شده مـي گويـد  
نم اين سرمايه داران نورسته از كجا آمده دا
ـين سـرمايه ندارنـد    . اند ـا روي زم از » .اينه

ـاي خـط    ابتداي جريان چپ سياسي تا انته
راســت اقتصــادي همگــي مبهــوت ثــروت 
ـان كـم سـن و     اندوزي هاي ناگهاني جوان
ـته    ـاي گذش سالي شده اند كه طي سال ه
ـاد ايـران      ـان در آسـمان اقتص ستاره اقبالش

ـا ضـراب، بابـك    . اسـت طلوع كـرده   رض
زنجاني، محمد زنوزي مطلـق، مـه آفريـد    
اميرخسروي، حسين هدايتي دوالبي و علي 
ـته   انصاري معروف ترين سرمايه داران نورس
ـال    ايراني به شمار مي آيند كه طي سـه س
گذشته نامشان با حـروف اول بـه صـفحات    

ـا هيچكـدام از   . روزنامه ها رسيده اسـت  ام
ـاني ثـروت    اين گروه به اندازه با بـك زنج

افسانه اي در اختيار نداشته اند و به آن نمي 
ـانه اي     . باليدند ـالي بـه ثـروت افس او در ح

ـاني بحرانـي     رسيده كه دولت حسـن روح
ــرمي    ــت س ـاليتش را پش ــرين دوران فعـ ت

  .گذارد
ـاري و    آخرين عددي كه براي بودجـه ج

 194اعالم شده، نزديك به  93عملياتي سال 
ـان   ـاس گفتـه   . اسـت هزار ميليارد توم براس

ـازي بـراي پيشـرفت     هاي وزير راه وشهرس
ـارد    54پروژه هاي مسكن مهر به  هـزار ميلي

ـال   . تومان نياز است بودجه عمراني كـه س

 15گذشته در كشور صرف شد نيز كمتـر از  
ـادي زنـوز   . هزار ميليارد تومان بود بهروزه

تحليلگر برجسته بودجه هم به تازگي اعـالم  
ـا   93كرده كه در سال   45دولت حداقل ب

هزار ميليارد تومان كسري بودجـه مواجـه   
ـا   . است برآوردها نشان مي دهد دولـت تنه

ـارد   42براي پرداخت يارانه ها به  هزار ميلي
ـادي  . تومان بودجه نياز دارد وزيرامور اقتص

ـانكي مركـزي و در    و دارايي، رئيس كل ب
راس قوه مجريه حسن روحاني بارها اعـالم  

ـالي اسـت و    كرده اند كه ج يب دولـت خ
ـياري       ـا بـه دشـواري بس پرداخت يارانـه ه

ـاس   . همراه خواهد بود با اين وجـود براس
هــزار ميليــارد  42اعــالم بابــك زنجــاني او 

امـوالي كـه   . تومان دارايي در اختيار دارد
ـال   به گفته خودش يا نزديكانش طي دو س

بابــك . گذشــته جمــع آوري شــده اســت
ين با دارايـي  زنجاني، مهمان تازه زندان او

هايش قدرت رفع بخش مهمي از مشـكالت  
ـان  . مالي كشور را داشت ميزان بدهي و زي

ـا   ـنعت   600انباشته خودروسازان ايران ب ص
هزار مجموعه قطعه سازي وابسته و  2وابسته، 

ـتقيم   2  1000ميليون اشتغال مستقيم و غيرمس
ميليارد تومان و كل سرمايه ايـران خـودرو   

بزرگتـرين  . الم شده استميليارد دالر اع12
ـارد و     خودروساز ايران به انـدازه يـك ميلي

ـاني، دارايـي    500 ميليون دالر از بابك زنج
برآوردهاي رسمي . كمتري در اختيار دارد

نشــان مــي دهــد مجمــوع دارايــي هــاي 
اســتان  30زنجــاني از درآمــدهاي ســاليانه 

 .كشور بيشتراست
  

٭بابــک زنجــانی عامــل بخشــی از 
   :؟!ایران تحریم ها علیه

  به گزارش سايت الف ،92دي  16در،  
 :ماجراي بانك مالزي: اول •

ــد    ـاجراي خري ـاني در مـ ــك زنجـ  138باب
شركت از شستا كه به كمك سعيد مرتضوي 

ميليارد ين ژاپـن   442انجام شده بود، مبلغ 
ـارد دالر  4معادل (  firstرا از طريـق  ) ميلي

Islamic investment bank ltd 
در » گـذاري اسـالمي   ك سرمايهاولين بان«

بانكي . واريز ميكند 10/3/91مالزي، به تاريخ 
ـا  . كه متعلق به خود بابك زنجاني اسـت  تنه

آسايي از  چند روز بعد آمريكا به طور معجزه
ماجراي اين پول خبردار مي شود و بدون 
ـائل    ـا مسـ ــه هــيچ ارتبــاطي بـ ــه معامل اينك

المللي داشته باشـد، مبلـغ فـوق در آن     بين
بانك و در حساب خود زنجاني بلوكـه مـي   

سئوالي كه در اينجا وجود دارد ايـن  . شود
است كه چرا بايد براي يك معامله داخلي، 
پول در خارج از ايران تحويل داده شـود؟  

هاي آمريكايي چطـور   مهمتر اينكه سرويس
 جايي اين پول خبردار شدند؟  از جابه

 :تن طال1,5توقيف •
ـاريخ    ــه 1در تـ ـاه (، 2013 ژانوي ) 91ديمـ

ــوايي    ــوط ه ــه خط ــق ب ـايي متعل هواپيمـ
ــو ــه .ال.ي ـا محمول ــال در 1,5اس بـ ــن ط ت

. فرودگــاه آتــاتورك متوقــف مــي شــود 
هــاي داخلــي و خــارجي بــه  خبرگــزاري

صورت وسيعي به انعكاس خبر توقيف ايـن  
همان تاريخ گفته شد كه . هواپيما پرداختند

اين طالها بدهي دولـت تركيـه بـه ايـران     
ــت خ ــد گــاز طبيعــي اســت باب ــدم . ري ع
گيري صريح مقامات ايران نيز باعـث   موضع

ـاي مـذكور متعلـق بـه ايـران       شد تا طاله
ـاجرا از  . پنداشته شود به اين ترتيب اصل م

 . ها پنهان ماند ديد
ـاني    • طالهاي توقيف شده متعلـق بـه زنج

 :بود
واقعيت اين است كه طالهاي توقيف شده 

ـاني بـود   سـه نفـر از   او . متعلق به بابك زنج
» ب ز«، »ح ي«هاي  كارمندان خود به نام

تن 1,5فرستد تا  را به كشور غنا مي» م و م«و 
نماينــدگان بابــك . طــال خريــداري كننــد

ــركت  ــق شـ ـان از طريـ  Swift»  زنجــ
Investment & Development «

دبي كه مالكيتش متعلق به خود زنجاني بود 
» Gold Malding Limited«و شـركت  

واســطه خوانــدن شــركت  كشــور غنــا بــا
»Mester Sara Tourism Import 

Export Limited «)   شركتي كـه متعلـق
. كننـد  اقدام به معامله مي) است» م و م «به 

تـن طـال بـه    1,5براساس اين معامله مقـدار  
ميليــون دالر خريــداري و مبلــغ  80ارزش 

. ميليون دالر به آنها پرداخت مـي شـود  12
ـار   شود الباقي مبلغ پس مقرر مي از تاييد عي

در دبـي، بـه   » ريفاينري طـال «طال از سوي 
 . فروشنده پرداخت شود

بابــك زنجــاني يــك هواپيمــاي بــاربري    
باري به شـماره پـرواز    A300B4Fايرباس 

KZU755/56     با خدمه متعلـق بـه شـركت
ـايي    ULS CARGO AIRLINEهواپيم

طالها توسـط  . فرستد تركيه به كشور غنا مي
ني آزمايش و پس از تاييـد  سه نماينده زنجا

ـندوق  ــرك در صـ ـان گم ـاي  كارشناسـ هـ
مخصوص حمل طال، بسته بندي و بارگيري 

 . شوند مي
ـا    مـذكور   يمسير رفـت و برگشـت هواپيم

ـايي    ــركت هواپيمــ ــط شـ  ULSتوسـ
CARGO AIRLINE ـاه ـاي   فرودگـ هـ

غازي ليبي، كوتوكا اكرا  صبيها استانبول، بن
ـا اكـرا،    و در برگشت، فروگاه ـاي كوتوك  ه

تهـران  ) ره(خميني آتاتورك استانبول، امام
ـا  . شود و دبي در امارات اعالم و تعيين مي ب

ـام    وجودي كه مشخصاً در مسير برگشـت ن
فرودگاه آتاتورك استانبول قيد شده بـود،  
ـاعاتي در       ـا بـراي س ـاني كـه هواپيم اما زم

ــي  ــف م ـتانبول توق ــدامي  اسـ ــد، در اق كن
ـا     مشكوك، دليل فرود نقـص فنـي هواپيم

 .شود وان ميعن
وي به نقل از دادستان  تي همان زمان پرس

ـتانبول    ـاكيركوي اسـ ـتقر در بـ ــه مسـ تركي
دهد، شخصي به نام دوغلو كـه   گزارش مي

از كارمنـدان هلـدينگ بابـك زنجــاني در    
تركيه است، اعالم كرده اسـت، قـرار بـود    

از اين محموله در استانبول تخليه  وكيل 500
ايـن در  . دشده و مابقي به ايران حمل شـو 

المللي،  حالي است كه براساس مقررات بين
اين هواپيما اجازه تخليه بار به جز در كشور 

 . را نداشته است) امارات(مقصد 
ـا           ـلي اينجاسـت كـه چـرا آنه سوال اص

ـا   تصميم گرفتند به جاي پرواز مستقيم از غن
ـتقيم    (به امارات  ـام پـرواز مس مشكلي در انج

ـا  به استانبو) وجود نداشته ل رفته، در آنجا ب
ـانه   ـاد، رس ـاي گروهـي از    سروصداي زي ه

ها با خبر شوند و به دروغ  جريان حمل طال
ـارات ايـران اعـالم     محل تخليه به جاي ام

ـين    ـاس مقـررات ب المللـي ايـن    شود؟ براس
ـا تاييديـه       ـارات ب طالها بايـد در كشـور ام

ـيم   ) پااليشگاه طال(» ريفانري دبي« ـا تنظ و ب
 .ها خارج شوند قجلسه از صندو صورت

انتشار و انعكاس گسترده توقيـف طـال در       
ـانه   ـاي رسـ ــل هـ ــط كارت ــه توس اي  تركي

ـا    صهيونيستي در جهان موجب مـي  شـود ت
تهاتر طال با ايران تحريم شود و قيمت طـال  

آوري افزايش  در بازار داخل به طرز سرسام
ـاني  . پيدا كند به اين ترتيب آنچه بابك زنج

چند برابر به خود مـي   اندوخته بود، ارزشي
 .گيرد

 :طالهاي قالبي•
ـاختگي   بابك زنجاني پس از رفع توقيف س
طالها در تركيه و حمل آن به دبي توسـط  
همان هواپيمايي كه از ابتدا مسئول حمـل  

عامل ايرانـي وقـت    آن بود، طالها را مدير
 & Swift Investmentشــــركت 

Development LTD  دبــي بــا تنظــيم
اه دو نفــر از مــديران صورتجلســه بــه همــر

ـايي   ـنج   ULS Cargoشركت هواپيم و پ
نفــر از مــاموران گمــرگ دبــي آزمــايش  

بعد از گذشت دو روز از ترخيص . كنند مي
محموله از گمركات دبي، آقاي زنجاني بـه  
يكباره مدعي مي شود طالها قالبـي بـوده   

ـا بـه    2013ژانويه 19درحالي كه از . است ت
شگاه طالي دبـي  امروز از ارائه گزارش پاالي

بـه  . و اثبات مدعاي خود طفره رفته اسـت 
مانده بدهي خود بابـت   اين ترتيب او باقي

ــت    ــز پرداخ ـا را ني ـا در غنـ ــد طالهـ خري
  .كند نمي

  :ها شكل گيري تحريم
ـانه  ــرداري رسـ ــره ب ــن   پــس از به اي از اي

موضــوع و آزاد شــدن هواپيمــا و عــودت 
ـاني، دولـت    داده شدن طالها به بابك زنج

يكا مدعي شد كه ايران در مقابل فروش آمر
نفت و گاز خود، مبالغي را به صـورت طـال   

ـين بهانـه تحـريم     . كنـد  دريافت مي ـا هم ب
ـالي  . طالي ايران ابالغ و عملـي شـد   درح

ـان   كه از اين رهگذر بابك زنجاني و نزديك

ها به جمع آوري هنگفت طال  وي كه مدت
ـاني قيمـت     پرداخته بودند، با افـزايش ناگه

در ايران به ثروتي نجومي دست پيـدا   طال
 . كردند

  :هاي نفت ايران دريافت وام با پول
پس از دستگيري زنجاني فردي در دفاع از 
ــد  ــدعي ش ــفحه شخصــي او م : وي در ص

درحالي كـه نمـي تـوان يـك دالر وارد     «
توانـد   ايران كرد، بابك زنجاني چطور مـي 
اين » .پول هاي نفت را به ايران پس بدهد

ـاي    درحالي  ـاس گـزارش ه است كه براس
دريــافتي الــف، بابــك زنجــاني از طريــق 
اعتباري كه پول هاي بلوكه شده براي وي 

ـايي   فراهم كرده، از سه بانك اروپايي وام ه
 . كالن دريافت كرده است

ـا و   به اين ترتيب او نه تنها از رفع تحـريم  ه
ـاي نفتـي كـه نـزد وي      آزاد شدن پول ه

كه در ايـن  است، خوشحال نخواهد شد، بل
ـافتي    صورت مجبـور اسـت وام   ـاي دري ه

اروپايي را كه در تاجيكستان، تركيه و چنـد  
. گذاري كرده پس دهد كشور ديگر سرمايه

ـيد، در صـورتي كـه      مهمتر اينكه بايـد پرس
ـاني بـراي       ـته بابـك زنج ـاد داش غرب اعتق

كرده و به همين بهانـه   دولت ايران كار مي
ـ      ـالغ را بلوكـه كـرده اسـت، ب ا چـه  اين مب

ـار او قـرار     توجيهي ايـن وام  ـا را در اختي ه
  !اند؟ داده

روشـن اسـت کـه سـايت : انقالب اسالمی
را کنـــــد بابـــــک زنجـــــانی  تـــــوکلی تقـــــال می

مـالی و بيـت  –پوشش مافياهای نظامی 
وگرنــــه بــــاوجود هشــــدار . ای کنــــد خامنــــه

مرتـــب درايـــن بـــاره کـــه اقتصـــاد مصـــرف 
محـــور اقتصـــادی اســـت کـــه بـــرای رانـــت 

کنـــــــد و در  ت ايجـــــــاد میخـــــــواری فرصـــــــ
ـا بهتـــــــــرين  چنــــــــين اقتصــــــــادی، تحريمهـــــــ
فرصــــت بــــرای ايجــــاد فرصــــتهای بــــزرگ 
رانت خواری است، مـدعی واليـت مطلقـه 

او نه کـور بودنـد » يکدست«و حکومت 
کـــه نتواننـــد بخواننـــد و نـــه کـــر بودنـــد کـــه 

 ۶۰۰ســـــال،  ۸ظـــــرف . نتواننـــــد بشـــــنوند
  ميليـــارد دالر پـــول از کشـــور خـــارج شـــده

بابــــک زنجــــانی کــــه را ل ايــــن پــــو . اســــت
 يکــی از آلتهــای فعــل بــوده، خــارج نکــرده

مـــالی خـــارج  –مافياهـــای نظــامی  .اســت 
ای کـه دورزدن تحـريم و  اند و خامنـه کرده

 ،کــــرد دورزننــــدگان تحــــريم را ســــتايش می
ـا ســــــــــــتايش از بابــــــــــــک زنجــــــــــــانی  تنهـــــــــــ

ــــــــاح . اســــــــت نبوده ــــــــون هــــــــم جن هــــــــم اکن
اســت  طرفــدارروياروئی نگرانــی اولــش اين

های رانــــت خــــواری از دســــت کــــه فرصــــت
   . بروند
  :و اينک تجاوزها به حقوق انسان   

  
  

» اقتــــــــدار«وقتــــــــی 
نترســــــیدن از افکــــــار 

شـود و  عمومی معنـی می
ــی بخــاطر صــدور  خمین
دستور کشتن چند هـزار 

   :شود زندانی ستایش می
  
 به گزارش ايلنا، جمعـي از    ،92 دي 3در

كارگران مخابرات روستايي در اعتراض بـه  
ري شركت مخابرات ايران از اجراي خودا

ـاختمان    92قانون بودجه سال  در مقابـل س
در  .مجلس شوراي اسالمي تجمـع كردنـد  

ـا   اجتماع امروز همچنين تجمع كنندگان، ب
ـاعي  «سردادن شعارهايي چون  تامين اجتم

شــركت مخــابرات «و » حمايــت، حمايــت
ـته » خجالت، خجالـت  ـنفي    خواس ـاي ص ه

 .كردند خود را مطرح 
 ــه گــزارش ايلنــا ،  ،92دي  4در   300ب

كارگر پلي اكريل اصفهان در چهارمين روز 
از دور سوم اعتراضات شان، در واكنش بـه  
سياست كوچك سازي كارخانـه و تصـميم   

هاي زير  كارفرما مبني بر جداسازي شركت
ـار ديگـر در محوطـه كارخانـه      مجموعه، ب

 .تجمع كردند
 ـا ، حـدود     ،92دي  7در به گـزارش ايلن

نفــر از كــارگران نيروگــاه دماونــد در  100
ــه بــي ــه اعتراضــات توجــه واكــنش ب   اي ب

ــل درب   گذشــته شــان، بــار ديگــر در مقاب
ـاه تجمـع كردنـد     510.ورودي اين نيروگ

ـيش از يـك    كارگر شاغل در اين نيروگاه ب
سال است بابت معوقات پراكنـده حقـوقي   

ـاي   طي سال ـا   90ه ـافه   91ت ، از جملـه اض
اش و بن كارگري از اين كاري، عيدي، پاد
 .نيروگاه طلبكارند

 به گزارش  دادگاه انقالب  ،92دي  7در
 "فتحي محمد نقشبندي"زاهدان، مولوي 

ـتان و   امام جمعه اهل سنت راسك در سيس
سال زنـدان و تبعيـد بـه     15بلوچستان را به 

 . خلخال محكوم كرد
 ـا ، در پـي     ،92 دي 8در به گزارش ايلن

بح روز گذشته كارگران تجمع اعتراضي ص
درصد از  20نيروگاه دماوند تهران، كارفرما 

بــا .مطالبــات كــارگران را پرداخــت كــرد
ـارگران     وساطت فرمانـداري پاكدشـت ك

 .معترض به كار خود بازگشتند
  ـيس     ،92دي  9در ـا، رئ به گـزارش ايلن

شوراي اسالمي كار كارخانه روغن نباتي قو 
ـارگرا   150از تجمع حدود  ن ايـن  نفـراز ك

نظمـي در پرداخـت    كارخانه به دليـل بـي  
 .شان خبر داد حقوق و ساير مطالبات صنفي

 بــه گــزارش دانشــجونيوز، 92 دي 9در ،
دانشــگاه رازي (نشــريه دانشــجويي بامــداد 

بعد از انتشار دو شماره، بـه علـت   ) كرمانشاه
آذر كه مربوط به تجمع  23انتشار ويژه نامه 

ـا   و جلسه دانشـجويان دانشـگاه م   ازنـدران ب
هيئت بازرسان وزارت علـوم بـود؛ توقيـف    

 .شد
  به گزارش مجذوبان نـور،   ،92دي  9در

ـالح    در پي اقامه دعوي كسري نـوري و ص
الــدين مــرادي عليــه دو روحــاني مســبب 

ـال   ــه سـ ـيش از   90حادث ــوار، بـ  40در ك
ـادي، در     درويش سلسله نعمـت اللهـي گناب

، اي خطاب به دادستاني ويژه روحانيت نامه
 .خواستار محاكمه اين دو روحاني شدند

 به گزارش مجـذوبان نـور،    92دي  9در
دراويش در اين شكواييه از دادستان ويـژه  

ـا     روحانيت شيراز خواسته ـا محمدرض انـد ت
شهبازي و علي قائمي را به دليـل تحريـك   
بسيجيان شهرستان كـوار بـه شـورش عليـه     
دراويش، تحت تعقيب قرار داده و محاكمه 

دراويش در متن شكايت خـود عليـه   .كنند
ـتان    اين دو روحاني كه از قم بـه آن شهرس

ـاي    «: اند رفته بودند نوشته اين افـراد بـه ج
تبليــغ ديــن بــا سوءاســتفاده از موقعيــت و 
ـالبي عليـه       جايگاه خـود، ضـمن طـرح مط
ـالس    ـابر و مج مكتب عرفان و تصوف در من

هاي بسيج منطقـه را   مذهبي، جوانان پايگاه
اويش و پيروان سلسله نعمـت اللهـي   عليه در

كردند كـه منجـر بـه     گنابادي تحريك مي
ــهريور  ــه ش ــوار و  90واقع ـتان ك در شهرسـ

ـام مهنـدس      كشته شدن يك درويـش بـه ن
وحيد بنايي و جراحت شديد سه تن ديگـر  

 .»از دراويش بر اثر شليك گلوله جنگي شد
 بــه گــزارش ديگــر بــان،  ،92دي  11در

ـيج فرمانـده    117وقـت حـوزه    فرمانده بس
ـامش  » قدس«ناحيه » نينوا« سپاه تهران كه ن

ـپاه   فاش نشده، در گفتگو با سايت رسمي س
 25تهــران بــه تشــريح جزئيــات درگيــري 

ـيج حـوزه     نيروي 88خرداد سال  ـاي بس ه
ـان پرداختـه اسـت    » نينوا« 117 ـا معترض  .ب
ـيج      مهم ـارات ايـن فرمانـده بس  :تـرين اظه

ـيج   ـاه بس ـلح   تجمع كنندگان مقابل پايگ مس
ـليك    بودند و به سمت نيروي ـيج ش هاي بس

ها مسلح بودند  كردند و تعدادي از ليدر مي
و به صورت نامحسوس از البه الي جمعيت 

  .كردند شليك مي
آمدنـد و   از ديوار پايگاه باال مـي  معترضان   

ـيم ايـن تيرانـدازي     گفتند كه ما مي مي دان
  اي  شما مشقي است ولي از سوي ديگر عده

ـاع  .خوردند م تير مياز مرد ما مجبور به دف
شــديم و مجبــور شــديم چنــد نفــر از     
آشوبگراني كـه داخـل حـوزه وارد شـده     
 .بودند را از كمر به پايين هدف قرار بدهيم

دروغگــوئی او آشــکار  :انقــالب اســالمي ـا از کمـر  ها و زخمی که کشـته شـدهاز جمله به دلیل ایـن امـر واقـع . است ه   .به باال تیر خورده اند
   16 صفحهدر                                           

  

ینده؟آتا دو سه ماه
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بازرگانان، دارندگان انحصار، مقاطعـه  كـاران و نـور     - » سرمايه داران « 

، ماليـات  سـنگين  و سـايراقدامهاي او    تـورم . بـود  –چشمي هاي سياسي 
  .موجب  پايين آمدن سطح زندگي شد

  
  امريكاييان در ايران:  ميلسپو 

  
،  در معـرض   1320 – 1304/ م 1941 - 1925(رضا شاه پهلوي ،   سلطنت  

دو نقل باال شاهد صادقي بر اين  نكتـه  . ارزيابيهاي  متضاد قرار گرفته است
شايد يكي از داليل امر آن باشد كه مجموعة  تا آن زمان  بـي سـابقة    . اند

ري  دولت ،  جامعه و اقتصـاد ، در گرمخانـة  توسـعة  فزاينـدة  سـرمايه دا     
  1930وابسته  در نظام  جهاني و در حال  دگرگوني  رويـدادهاي  دهـة   

درخالل  اين  دوره دولت  خودكامه  و نوپاي رضا . يكجا  ذوب  مي شد
شاهي  از كاهش  سلطة  مستقيم  بريتانيا  بهره گيـري كـرد و  دسـت  بـه     
توسعة صنعتي  و زير بنـايي زد و  بـه تقويـت  و كنتـرل  قـدرت دولـت       

كه از زمان  اوج  قـدرت صـفويه     امري. تمامي سطوح  جامعه پرداخترب
ايــن فراينــد البتّــه  بــا تضــادهاي سياســي ، اقتصــادي و . ســابقه نداشــت

ايدئولوژيكي همراه بود و بعضي از تضادها تا پايان سلطنت رضـا شـاه  در   
را   و قبل از آنكه  ارتش متّفقين  ايران.  ادامه  يافت]  1320شهريور [  1941

در اين فصل مي خواهيم  .  به اشغال در آورد  با قدرت  كامل  جلوه كرد
تشريح  دولـت   با ارائه ي طيف  متضاد داوريهاي  مربوط  به اين  دوره به 

، ناكامي  جنبشـهاي  اجتمـاعي  در   ايران،  ساختار  طبقاتي، رابطه  با غرب
كه تا حد زيادي  چارچوب  توسعة  وابسته  و فشردگي  نيروهاي اجتماعي 

  .، بپردازيمكنترل  دودمان جديد پهلوي بودند زير 
    
  

  استبداد نظامي ، تجدد  و غرب گرائي 
  

ـ  ا مالكهـاي ناخوشـايند   دولت ايران در زمان سلطنت رضا شاه درمقايسه ب
سـرانجام،  . ، به قدرت  سياسي و اقتصادي بزرگي دست يافتسلسلة قاجار

رديد، شاهي كه خاستگاه نهادين و كليدي قدرتها دردست شاه متمركز گ
به همين سبب مي توانيم  رژيـم  رضـا شـاهي را اسـتبداد     . او، ارتش بود

سلطه و سيطرة قدرتمند دولـت  . بناميم(military autocracy )  نظامي  
اعـم  از    - در داخل كشور، خود را  براي مـداخالت درامـور اقتصـادي    

در توجيـه  ايـدئولوژيكي  اصـالحات      .هموار نمـود  –صنعتي يا زيربنائي 
تجدد خواهي « پردامنة  قضايي ؛ آموزشي  وساير نهادهاي مشمول روند 

. آميزة متناقضي از ناسيوناليسم غيرديني و غرب  گرايي  اقامه شده است» 
در نهايت نيزمجموعة اين عوامل ، دولت و ديوان ساالري جديدش را به 

  .تا و قبيله وارد ساختدرون  زندگي  مردم شهر ،  روس
اصالح بنيادين رضا شاه ، ايجاد ارتشي قدرتمند بود كه قدرت دولـت را   

: مي گويـد  )  Joseph  Upton   (آپتن.  درهمه جا به اجرا در مي آورد
بيشتراصالحات ديگر رضا شاهي از كوچك  تا بزرگ  در محـدوة همـين   

از ) 1.(اقدام قرارمي گيرد كه به نحوي ارتش در آن نقـش داشـته اسـت   
بـاال بـردن درآمـدهاي دولتـي ازطريـق      : ]اينها بودند[جمله اقدامات او 

ارتبـاطي   ماليات ، بانكداري و فعاليتهاي گمركي ، بهبود  بخشيدن به نظام
احداث راه آهن سرتاسري ايران ، احداث جاده هاي . از راه جاده سازي

تازه ، ايجاد خطوط تلگراف و شبكه تلفني ؛ اجباري كردن خدمت نظـام  
وظيفة عمومي و سرباز گيري كه خود مستلزم سازماندهي دو بارة اسـتانها  

وحانيت را بود؛ ايجاد نظام قضايي ، نظام آموزشي كه هر دو اينها قدرت ر
شديداً تضعيف  مي كرد ؛  مشاركت  دادن زنان در آموزش و پـرورش و  

؛ توسعة شبكه هاي  بهداشتي )اما نه در انتخابات( اقتصاد و زندگي عمومي 
و درماني ؛  و نوسازي  شهرها و ايجاد نظم و امنيت با كشـيدن خيابانهـاي   

وانيم ايـن اقـدام   شايد  بت. پهن در محلّه هاي پرجمعيت  شهرهاي بزرگ 
سمت و . بگذاريم» تجدد خواهي نظامي به رهبري دولت ( ها  را فرايند 

سوي اين اقدام ها و نحـوة  طرّاحـي و اجـرا  بـه گونـه اي اسـت كـه        
  .نامگذاري باال و عنوان استبداد نظامي  را توجيه مي كند

  سـه  ) كابينه و مجلـس  ( ارتش و ديوان ساالري و حكومت  بطور اخص ،
ارتش از حالت اولية  فوج چنـد  . ستون نهادين نظام  را تشكيل  مي دادند

مـرد مسـلّح      126000ش  بـه    1300/  م  1920هزار نفرة قزّاق  در دهـة   
 400ش  امكـان  بسـيج  تـا      1320/  م  1941دائم  تبديل  شد و  در سال 

ـ    ـت فعال هزارنفرنيز وجود داشت و اين تعداد براي كشوري  كـه جمعي
خـدمت  . ميليون مرد تجاوز  نمي كرد ، بسـيار  زيـاد بـود    5اقتصاديش از 

بعالوه  سالهايي كه هـر فـرد  جـزو ارتـش      ( نظام  وظيفة اجباري دوساله 
براي همة مردان جوان كشور  ،  ايجاد  ) ذخيره  يا فعال  محسوب مي شد

به اجبار به  سربازاني كه عمدتاً از روستاها و.  نيرويي  را آسان  مي ساخت
خدمت فراخوانده  مي شدند در شهر و در معرض زندگي شـهري  قـرار   
مي گرفتند، گاه اندكي سواد مي آموختند و بـه كسـب  و كـار نيـز مـي      

در  33/  5ارقام  رسمي  بودجه  نشان  ميدهد كه بطور متوسط . پرداختند
 1320 – 1305/ م  1941 – 1926صد در آمد  دولت  در فاصـلة  سـالهاي   

كـه در  ( بعالوه، بخش بزرگي از درآمد نفت . ش صرف ارتش شده است
صرف خريد تجهيزات گرانقيمت تسليحاتي و ايجاد ) بودجه ذكر نمي شد

اميـران   . صنايع كوچك مهمات سازي در تهران و شهرهاي ديگر مي شد
بلند  پاية ارتش ،  پستهاي كابينه و مقامهاي كليدي دستگاههاي دولتـي  را   

ر مي كردند ، با اندوختن ثروتهاي كالن،  اعضاي پر نفوذ طبقـة حـاكم    پ
بطوري  كـه خـواهيم   . مي شدند و غالباً امالكي  نيزبه دست  مي آوردند

ديد رضا شاه  از اين دستگاه  عظيم نظامي مقدمتاً بـراي  درهـم  شكسـتن     
م  1920جنبشهاي اجتماعي داخلي  و جبهة مخالف دولت در  دهه  هاي 

نيروهاي مـنظّم  پلـيس   ( ش استفاده كرد   1310/ م  1930ش و   1300/  
،  امـا  )مخفي  تازه  تأسيس نيز ارتش  را در اين  زمينه ها ياري  مي دادند

همين ارتش قدر قدرت  در برابر  نيروهاي  قدرتمند تر خارجي  كـه در  
  .ش ايران  را اشغال  كردند  زبون  ماند  1320/  م  19431

يـز مثـل ارتـش     وان ساالري دومين ركن دولت رضا شاه  بود كه آن ندي
،  تجديد سازمان شده و بهتر از زمان  قاجار آموزش گسترش  زيادي يافته

هزار  كارمند غير  نظامي  را در بر   90ديوان ساالري  پهلوي  .  ديده  بود

ادگان  در زمان  قاجار ، دستگاه  ديوان ساالري ،  تيول شـاهز . مي گرفت
قاجاري و دودمانهاي ديواني قديمي بود اما  در زمان  مورد  بحث  ايـن  

البتّـه بـاز هـم     .  در به روي  طبقه هاي  متوسط  تحصيل  كـرده بـاز شـد   
حقوق دولتيان  كم بود و رشوه و حقّ حساب ، نظام دولتـي  ر ا در تمـام   

ي  بخشـي  از  افراد  رده هاي  باالي  ديوان ساالر.  سطوح فلج  مي كرد
، در واقـع همـان رده   ند اما  رده هاي مياني و پـاييني نخبگان حاكم  بود

هاي ميا ني و پاييني جامعة  مدني بودند كـه غالبـاً معيشـيت خـود را  بـه      
عدم كارايي همگام با پيچيده تر شـدن ماشـين   . سختي تأمين مي كردند
كنتـرل  كامـل     ناآشنايي  به كـار از يـك سـو  و   .  دولتي مسأله سازتر شد

دستگاه  توسط  شاه  از سوي ديگر ، مانع  از آن  مي شد  كه وزارتخانه ها 
كنتـرل  مركـز بـر    .  و دستگاههاي دولتي كار عادي  خود را انجام  دهند

ار صـورت  مناطق كشور  از طريق بر هم زدن تقسيمات كشوري عصر قاج
د و اسـتان نيـز بـه    ، يازده  استان  به وجود آمبه جاي چهارايالت.  گرفت

اسـتانها و شهرسـتانها آزادي  عمـل    . شهر و بخشهاي كوچكتر تقسـيم شـد  
چنداني نداشتند چون وزير كشور در تهران ، شهرداران و مقامهاي شهري 

ش   1309/  م 1930را تعيين مي كرد هر چند بـه موجـب قـانون  سـال     
  )2.(كنند شهرداريها مي تواستند درآمدهاي محلّي  را در همانجا هزينه

گسترش دامنة دولت بدين شـكل تنهـا ازطريـق دخالـت آن درقلمـرو       
مدرسه هاي زيركنترل روحانيت ، كه .  آموزش و پرورش امكان پذيرشد

شكل عمدة تحصيل درعصر قاجار بودند اهميت خود  را در حد  زيـادي  
نخبگان و طبقه هاي متوسط ايران با آهنگي فزاينـده  بـه   . از دست دادند

درسه هاي دولتي روي آوردند و در سطوح  باالتر تحصيلي به دانشـگاه   م
تازه تأسيس تهران ،  مدرسه هاي فنّي  وزراتخانـه هـاي گونـاگون ،  يـا     

با تشريح طبقاتي عمـل كـردن نظـام     "كدي". دانشگاههاي خارج رفتند
در صد جمعيت ، به تحصيالت ابتدايي  10كمتراز «  : آموزشي  مي نويسد

، كـه در  ) 3(»ر از يك در صد به تحصيالت  متوسطه  مي پرداخـت و كمت
همــين حــد ، توســعة  دامنــة آمــوزش و پــرورش ، نيــروي انســاني الزم 
دستگاههاي  رو به توسعة دولتي را تأمين مي كرد امـا درعـين حـال بـه     

پزشكي [ پيدايش و رشد طبقة جديد روشنفكر و صاحبان مشاغل تخصصي 
دولت  با اسـتفاده از نظـام   از اين گذشته ، . نمود  كمك مي]  و مهندسي
، جلو تفكّرسياسي آزاد را گرفت ، نوعي همرنگ جماعت شـدن  آموزشي

و همگوني را بر روشنفكران تحميل كرد و برنامة تحصيلي را طوري تنظيم 
» چاپلوسي بنده وار، پشتيباني تبليغاتي و توجيه ايدئولوژيكي را « نمود كه 
  )4.(القا كند

خاصه در نيمـة  . بي ترديد  رضا شاه تنها معمار اصالحات دورة  خود نبود 
نخست سلطنت خويش  پشتيباني مديران كار آموزدة  درون  كابينه را بـا  
خود داشت و اينان در كنار مجلس رام و گوش  به فرمان ، سومين ركن 

پايه ، برحسته ترين  اين مشاوران  بلند . سلطنت  وي را  تشكيل  مي دادند
علي اكبر  داور ، عبدالحسين  خان تيمور تاش ، سردار اسعد  و فيروز ميرزا 

ش كه مغضـوب واقـع شـد      1308/ م  1929فيروز  ميرزا   تاسال  . بودند
وزيردارايي بود آن سال توقيف و به جـرم  رشـوه خـواري  محاكمـه و     

 1932ش  تا  1305/ م  1926تيمور تاش در مقام  وزير درباراز .  اعدام شد
ش  خدمت كرد اما رضا شاه كه از قدرت  گيري فزاينـده اش   1311/ م 

نگران شده بود  وي  را نيز  به جرم  رشوه خواري  به زنـدان انـداحت و   
ش  رسماً  اعالم  شـد كـه  بـر اثـر عارضـة قلبـي در        1312/ م  1933در 

شـاه   سردار اسعد رئيس ايل بختياري كه وزير جنـگ رضـا   .  گذشته است
ش باز داشت شد،  اگر چه هـر   1312/ م  1933بود،  نيز به همان نحو در 
سـرانجام ،  . او سال  بعد در زنـدان در گذشـت   .  گز به جرمي متّهم  نشد

/ م  1937داور، معماردادگستري نوين ايران كه بعداً  وزير دارايي شد  در 
ادي، خـود  ش به دنبال اختالفش با شاه برسر سياسـتگذاري اقتصـ    1316

همة  اين رجال به خاطر استقالل رأي  و ظرفيتي كـه بـراي   .  كشي كرد
محبوبيت داشتند مورد  بدگماني رضا شاه  بودند و به دستور او از  گردونة 

نگاهي به فهرست سران  كابينه  در سالهاي   . قدرت  به خارج پرتاب شدند 
بور صـاحب رأي و  ش نشان مي دهد  كه افراد مز 1314/  م  1935بعد از 

اراده  نبودند به همين سبب به درد كنترل   استبدادي رضـا شـاهي مـي    
خوردند اما عيب كار آن بود كه دسترسـي  رضـا شـاه  را بـه  اطّالعـات       
حساّس  و مديريت  كاردان  و اليق از ميان  مي برد و زمينه  براي سقوط  

  )5.(بدين ترتيب فراهم  شد]   1320شهريور [  1941وي در
كنترل شاه برمجلس و زندگي سياسي عمومي نيز ازهمين الگو تبعيت مي 

ش بسـرعت از    1300/  م  1920كرد اغلب چهره هاي  برجستة نيمة دهة 
 ءش  به جان مدرس  سو 1305/ م  1926در.  شدند صحنة مجلس بر كنار

 1308 -   1307/  م   1929 -   1928سـپس در  .  قصد  شد كه  ناكام  مانـد 
  1317/ م   1938به دستور شاه وي را به نقطة دوردستي تبعيـد و در     .ش
اما صداي  محمد مصدق ، ناسيوناليست آزاديخواه ، .  مسموم  كردند  .ش
او به نمايندگي » انتخاب مجدد « از. ش خاموش شد  1307/ م  1928در 

ـ     ك مجلس ممانعت به عمل آمد و وي با كناره گيـري از سياسـت  بـه مل
درخانـه  ]  1320[  1941 -   1940رفت  و در]  دراحمد آباد[شخصي خود 

سايركساني كه جبهة مخالفان بالقوه را تشـكيل  . اش تحت نظرقرار گرفت
اسـي كنـاره   مي دادند، بازداشت شدند ، به تبعيد رفتند يـا از زنـدگي سي  

، در دورة سلطنت رضا شاه چند صد در مجموع: گرفتند ، آپتن مي گويد
مجلس ازهمـان آغـاز   . رد قتل سياسي به دستوردولت واقع شده استمو

چهـارحزب   . كالً به صورت مهرتأييد به دستورات و نيـات شـاهانه درآمـد   
ش در مجلس نماينده داشتند همه  1300/  1920سياسي كه دراواخر دهة 

اساساً طرفدار رژيم بودند اما بازهم رضا شاه آنها را منحل كـرد چـون از   
نماينـدگان  . يم داشت كه رقيبان وي درايـن حزبهـا متشـكّل شـوند    آن ب

انتخاب مي شدند اما ديگرعضـوحزب  نبودنـد و    سال يكبار مجلس هردو
زمينداران ، كسبة غيربازاري و كارمندان بلند  پايه  . حالت منفرد را داشتند

در صد كلّ  نمايندگان مجلـس  را در دورة  رضـا شـاه تشـكيل مـي        84
. ش ابداً  در مجلـس حضـور نداشـتند     1319/  م  1940در سال   دادند ،

( تـا مجلـس سـيزدهم     )  ش  1305/ م  1926( انتخابات  از مجلس ششم  
دقيقاً ازجانب وزارت كشور و همكاري استانداران ) ش   1319/  م  1940

رضا شاه بدين ترتيب  ابزارها و .  و فرمانداران تحت كنترل رضا شاه  بود
ديكتـاتوري  « ه عنوان يـك  مشروعيت  را نگاه  داشت اما درعمل بظواهر

در درون  او هـيچ  نارضـايتي سـازمان يافتـه      . حكومت كـرد »  مشروطه 

دولت  را تحمل  نداشت  و بيرحمانه  هر نوع  نارضايتي  از آنرا  سركوب 
  )6.(مي كرد

،  دامنـه و  ، منابع  اقتصاديش  بودديگر از اركان نهادين رژيم  جديديكي  
مقياس اين منابع  به مراتب  از منابع  دورة  قاجار فراتـر مـي رفـت و بـه     
ميزان ايران عصر صفويه  در زمان شاه عباس بزرگ  مي رسيد زماني  كه 

كلّ در آمدهاي .  انحصار ابريشم  موجب  تفوق اقتصادي كشور شده بود
ش به  بيش از   1320 – 1303/  م  1941 – 1924دولتي  در فاصلة سالهاي 

 61ش  به    1303/ م   1924ميليون  ريال  در  237برابر رسيد  يعني از   15
در آمد نفت  )  7.(ش افزايش  يافت  1320/ م  1941ميليارد  ريال  در  3/ 

 – 1298/ م  1920 – 1919هزار پوند استرلينگ  در   469ده برابر شد و از 
و شـايد  ( در صـد   10اين تنها . رسيدميليون پوند  4271000ش  به  1299

درآمد دولت بـود بنـابراين بخـش عمـدة درآمـد      )  در صد  25حداكثر
 - فعاليت دولت در زمينـه هـاي اقتصـادي     . دولتي از سايرمنابع مي آمد 
در  20در صد ،   ماليـات ارضـي ده تـا      28 - تجارت و صنعت انحصاري  

بـا  .  آمد را تأمين مي كـرد در صد ، ماليات بردر 10صد ، گمرگ  حدود 
، درآمـد دولـت از ايـن    به مصرف همگاني وعمومي قنـد و چـاي  توجه  

در اين دوره  هزينه ها هم رشد عظيمي يافت ) 8.(رهگذر قابل توجه بود
ميليارد  ريال در  4/  17ش  به  1307/ م  1928د ميليون ريال در 276و از 

.  ها ، اولويتهـا نيزعـوض  شـد   با افزايش هزينه . ش رسيد  1320/ م  1941
در صـد بودجـه  در     1/1سرمايه گذاري دولت در صنعت و تجـارت  از  

ش  1320/ م  1941در سال   در صد بودحه  24/ 1ش به   1307/ م  1928
در صـد    40/ 4يافت درعوض  هزينه هـاي  مسـتقيم  دفـاعي  از     افزايش

البتّـه رقـم   ( يافت در صد كاهش   14/ 2ش به  1307/ م 1928بودجه  در 
/ م   941=18در ). مطلق هزينه هاي دفاعي بازهم در حال افـزايش بـود  

در  26/  6(  شـد  » ارتباطات « ش بخش عظيمي  از بودجه  صرف   1320
،  در حالي  كه باطات در قلمروهزينه هاي  نظامي بخشي از اين ارت) . صد

صـرف كشـاورزي     در صد  2/  9در صد  بودجه صرف بهداشت  و  2تنها  
ــراي هزينــه كــردن    1307/ م  1928در . مــي شــد ش هــيچ  رقمــي  ب

ش تعادل   1304/ م  1925بودجه  كه در .  كشاورزي  پيش بيني نشده بود
ــال   710  -  1320/ م  1941داشــت  در  ــون  ري ــون دالر  39( ميلي ) ميلي

ـ . كسري پيدا كرد دة هزينه هاي عظيم نظامي، راه آهن و صنايع، علل عم
  .كسري بودجه  بودند

ظمـت قـدرت دولتـي خـود ،     رضا شاه كه راه آهن سراسـري را مظهرع 
ي ، توسعة اقتصادي مي دانست، براي تأمين هزينه هاي عظـيم  استقالل مل

در . آن ، تجارت خارجي ، نرخ ارز، پول در گردش را در كنترل گرفت
دچارنابساماني ش  تراز  پرداخته و ارزاني پول  1300/ م  1920پايان دهة 

ــد ــارجي      1309/ م  1830و از  .  ش ــارت خ ــت برتج ــار دول ش انحص
دولت  بيش  از آنكه  به كنترل  داد وستد خـارجي عالقـه   . برقرارگرديد 

مند باشد مي خواست كسري بودجه را از ميان بردارد و به ياري انحصـار  
يداري  مزبورارزي به دست آورد ومواد مورد نياز راه آهن را ازخارج خر

انحصارتجارت اقالمي خاص به سازمانهاي دولتي با شركتهاي . و وارد كند
ش  1310/ م  1930دولـت  در نيمـة دهـة    . خصوصي واگذار شـده بـود  

بريك سوم واردات و نيمي از صادرات كنترل مستقيم وغيرمستقيم داشت 
و طي دهة  مزبور توانست تراز بازرگاني خارجي مازادي ولوانـدك بـه   

ــاگون صــادراتي   1315/ م  1936د آورد در وجــو ــالم گون ــراي اق ش ب
نرخهاي ارزي متفاوتي تعيين شد اما اين امر بر روابط  تجاري ايران تأثير  
منفي گذاشت و دولت ناچارشد در زمينة تجـارت خـارجي بـا آلمـان و     

/ م  1928 –1927درسال . شوروي  وارد  قراردادهاي  معاملة  پاياپاي شود
ش با ايجاد  بانك ملّي به يكي از آرزوهاي  ديرين ايرانيان  1307 -  1306

جامة عمل پوشانيد ، به بانك حقّ نشر اسـكناس  و تنظـيم سياسـت مـالي     
كشورداده شد اينهـا همـه اقـدامهايي در مسـيرتقويت ايـران در رابطـة        

رضاشاه مـي خواسـت   . نابرابريش  با قدرتهاي محوري اقتصاد جهاني بود
ازميزان و حد ت تأثيربحران بزرگ بكاهد امـا ايـن اقـدامها    بدين وسيله 

درچارچوب محدوده هاي خاصي انجام مي گرفت و ما درضمن بحـث  
بين المللي اقتصاد سياسي، محـدوديتهاي مزبـور را    ازجنبه هاي داخلي و

  )9.(نشان خواهيم داد
قدرت  جديد  دولت  بر ثروت رئـيس خودكامـة نظـام نيزتـأثيرخود را      

رسـايانه اي  پاش صمن بيانـات   1305/ م  1926رضا شاه درسال . اشتگذ
نمـي گـذارد   . ثروت  موجب نارضايتي شديد فكري مـي شـود  « : گفت

اما همين شخص درپايان  » .شخص توجه خود را صرف منافع عمومي كند
ش يكي  از  ثروتمنـد تـرين افـراد      1320/ م  1941سلطنت  خويش  در 

/ م  1930ملّي موجوديهاي او از يك ميليون ريـال در دربانك  . ايران بود
/ م 1941در ) ميليون  پونـد اسـترلينگ    7( ميليون ريال  680ش به  1309
ميليـون جريـب    3عالوه  براين ،  امالك وسيعي  شامل  . ش رسيد 1320

دركارخانه ها، شركتها وانحصارهاي متعـدد داخلـي سـهام    «زمين دشت، 
رضا  شـاه در  ) . 10(»اري رابه همراه مي آوردزيادي داشت كه سود سرش

زمينداران از روي  اكراه بـا تـرس   . زمين خواري شهرة خاص وعام  بود
مي كردند و رضا شاه از زمينهاي » پيشكش « امالك خود را به او بخشي از

تقريبـاً همـة زمينهـاي    . سايرنقاط كشور  پيشكشي آنها را جبران مـي كـرد  
و بخشهاي وسيعي از گيالن و گرگان، ) ه رضا شاه زادگا( استان مازندران 

ويلبربا ترديد مي . كه مركز توليد برنج ايران بود به مالكيت او قرارگرفت
م شـاه   ازهمة شيوه هايي كه مأموران متعصب اوبه نا« گويد شايد رضا شاه

، اما از قول يكي ازبستگانش  مـي  آگاهي نداشته» بر مردم  روا مي داشتند
نفعي كه بـاران در   شاه زمينهاي وسيعي را مالك بود و به خاطر   «: گويد

  )11(».، روز هاي باراني  سراپا شوق مي شدكشاورزي  دارد
، آميزة متناقض و ابهام آميزي ازملّي گرايي دربطن طرح مشروعيت نظام  

 1310/ م  1930البتّه در نظام بين المللي دهة . وغرب گرايي وجود داشت
سم جاذبة خاصي داشت و اين جاذبه  صـرفاً بـه گونـه هـاي     ش ناسيونالي

بلكـه مـواردي در جهـان سـوم، نظيـر      . فاشسيتي آن محـدود نمـي شـد   
  1299 – 1289/ م 1920 – 1910ناسيوناليسم دولت مكزيك  بعد از انقالب  

  در . ش و  ناسيوناليسم  آتاتورك  در تركيه  نيز اينجا وآنجا وجود داشت
  

   11 صفحهدر

  »مصدق دکترولدتسالگردو یکمینبمناسبت صد و سیُ ،خرداد۲۶«
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ناسيوناليسم  اين دورة  كشور يـك پديـدة     :  رد ايران ، بناني مي گويدمو
بـود و از سـوي  ديگـر و    »   بشدت غربگرا« متناقض بود چون از يك سو 
وجـود داشـت و   » بدگماني و نارضـايتي  « درهمان حال نسبت  به غرب 

رضا شاه درمسيرتقويت  ايـران در  ) 12. (نوعي بيگانه پرستي حكمفرما بود
يـا ، مفـاهيم و   ابرغرب و خاصه تجـاوزو تعـرّض ديرينـة روسـيه و بريتان    بر

. ، سياسي و قضايي بسيار زيادي را از غرب مي گرفت واقعيتهاي اقتصادي
، آموزشـي،   ، نظـامي ري  شهري تا قوانين مدني و كيفـري از لباس و معما

، تـا  اشـتند كه شكوه دولت و ملّت را پاس مـي د  ايدئولوژيهاي غير ديني
  .ايع و تكنولوژي نوين همه از غرب  گرفته مي شدصن

.  نفرت  بود –گرايش شخص رضا شاه نسبت به غرب، رابطه پيچيدة عشق  
ش درسخنراني خود خطاب بـه دانشـجوياني كـه      1309/ م  1930او در 

غـرب  رابـه شـيوة حيـرت      » اخالقيـات « عازم دانشگاههاي اروپا  بودنـد 
  . انگيزي تحسين  كرد

ي ما دراعزام شما به اروپا آن است كه آمـوزش اخالقـي مـي    هدف اصل 
بينيد، چرا كه مي بينيم  كشورهاي غربي به مقام  بلندي دست يافتـه انـد   

اگـر فقـط آمـوزش    . چون آموزش اخالقي كامل  وهمه جانبه اي دارند
علوم بود نيازي  به اعزام  شما به خارج نداشتيم  مـي توانسـتيم معلمـان و    

  )13.(ي را استخدام  كنيماستادان خارح
در ادامة  نطق خود اظهار اميدواري كرد  كه غرب بر ايرانيان تأثيرگـذار  

  :باشد
ايـن كـار   . نمي خواهم ايرانيان را به نسخة  بد يك اروپايي تبديل كـنم  

مي . ضرورتي ندارد  چون سنّت هاي قدرتمندي پشت سر آنها قرار دارند
لزومـي  نـدارد كـه    / ان ممكن رابسـازم خواهم از هموطنانم بهترين ايراني

هركشوري قالبهاي خاص خود را دارد  كه اين . بطور اخص  شرقي باشند
قالب بايد تحول يابد واصالح شود بطوري كه در آن شهرونداني تربيـت  

افرادي با اعتمـاد  بـه نفـس بارآينـد  و از     . شوند كه نسخة ديگران نباشند
  )14.(ملّيت خود احساس  غرور كنند

ايران  بايـد يـاد بگيـرد كـه     « درهمان حال چنين احساس مي كرد كه  
يعني مي خواست بـا غـرب   ) 15(» .بدون خارجيان  به زندگي ادامه دهد

. شـود و ايـن آرمـاني متنـاقض بـود     ] ازغـرب  [همچشمي كند تا مسـتقل  
سـطحي   ]  شـبه مدرنيسـم   [ ، » شبه تجدد  خواهي « كاتوزيان با اصطالح 

. تالش در مسير  جذب  دستاوردهاي غرب  را نشان  مي دهـد بودن اين 
)16(  

چـون  . ناسيوناليسم رضا شاه  نيز با  ناسيو ناليسم پيشين ايراني فـرق داشـت  
ناسيوناليسم  را غير ديني  مي ديد نه اسالمي  و آنرا با واژگان  غير اسالمي  

. كز داشـت بيان  مي داشت،  ناسيوناليسمي  كه به شكوه دولت  و شاه تمر
ناسيوناليسـم   « ، "كدي"تنها  ناسيوناليسم مجاز دورة  پادشاهي او ، به قول 

، تجدد و قدرتي بـود  رسمي تأكيد برهمگني و تجانس ملّي، ضد روحاني
گفتني است كه  بـه  ) 17(».كه به گذشتة قبل از اسالم  ايران اشاره داشت

ش طي  1313/ م  1934، رضا شاه در تشويق سفارت ايران در آلمان نازي
»  ايـران « ، » پرسـيا « فرماني اعالم كرد  نام كشور درغرب  بايد بـه جـاي   

باشد  اين نام  يادآور شكوه وعظمت گذشته بود و برخاستگاه نژاد آريايي 
انديشه هاي ايران قبل ازاسالم به منظـور   ازآرمانها و) 18(».داللت داشت

هـر چنـد مسـتقيماً بـه       .نزديك شدن سياست غير ديني استفاده  مي شـد 
اسالم  حمله مي شد اما به نسل جديد  چنين آموزش مي دادند  كه اسالم  

» .ديني بيگانه است كه قومي نامتمدن آنرا  بر ايران  تحميل كرده اسـت 
دراين راستا با توسل به شكوه وعظمت شاهانه و زنـده كـردن ايـن    ) 19(

در رأس  جامعه قرار » شاهنشاه «مفهوم ، كوشش مي شد تا شاه  رابا عنوان 
  .دهند و او را  فرمانرواي بي چون چراي كشور قلمداد  كنند

رژيم رضا شاهي  به منظور جا انداختن  اين خود فريبي مستبدانه  دست  
به تالشهاي  گوناگوني  زد تا  در اذهان ايرانيان  مشروع جلوه كند و قدر 

د  به نفسش  بيش  از دولت قاجـار   مسلّم  آن است كه از اين لحاظ ،  اعتما
كـه  در اواخـر   » دايرة تنوير افكار عامه « ايدئولوژي رژيم از طريق . بود 

ش  در وزارت  آموزش  و پرورش  ايجـاد  گرديـد     1310/ م  1930دهة 
اين سازمان  طي بر گزاري سخنرانيهاي عمومي  توسط   «   . تبليغ مي شد

شده و مردان  حرفه اي ، طيف گسترده اي   صاحبنظران  مشهور و شناخته
از مسايل  و موضوعها  و از جمله  اخالق ، تاريخ  ، بهداشت ، ادبيات ، علوم   

و  ميهن پرستي ، وفـا داري  بـه   » تجدد « اجتماعي ، آموزش  و پرورش 
شاه و ذكر  پيشرفتهاي  نمايان  كشور در سالهاي  اخير  را بـه بحـث  مـي    

اين سـازمان  كـه ظـاهراً از روي     «   : ويلبر  ياد آور مي شود )  20(». نهاد
نمونه هاي  تبليغات نازي و فاشيسستي  شكل گرفته بـود در نظـر  داشـت    
افكار  عمومي  را در راستاي  خطوط مورد نظر سوق دهـد، مـردم را بـا    
دستاوردهاي  دولت آشنا  سازد ، حمايت عمومي   را براي دولت كسـب  

بطوري كه درباال گفتـيم ،  )  21(». آگاهي ملّي را برانگيزاند كند و غرور و
نظام  آموزشي در مجموع   بـه گونـه اي  پـي ريـزي  شـده بـود  كـه        
سكوالريسم ، ناسيوناليسم  و شكوه  و عظمت  شاهنشاهي ايران  رابه دانـش   

  .آموز القا ء كند
       

عيت  در جامعة ر كسب  مشروتالشهاي  نظام  رضا شاهي  د: سئوال اينست
الحات رضـا شـاه  و ادعاهـاي     تا چه  پايه  با توفيق همراه بود؟  اص ايراني
شهرها  صورت  مـي   او قبل از همه  به منظور جلب  حمايت  مردم دولت
و مغزهاي  جماعت  شهري  را تسخير كند  امـا   مي خواست قلبها. گرفت

[ تـوان  گفـت   جماعت يكدست نبود  و در خوش بينانه ترين حالت مي 
دهقانـان  در حـد   .  بخشهايي از عناصر  شهري بـا او همـراه بودنـد   ]  تنها 

، و عشاير و ايالت  بيرحمانه  ر اصالحات رضا شاه  بركنارماندندّزيادي از تأثي
دولت  رضا شاه  سرانجام  در اين زمينـه   بـه زور   . و  به زور اسكان  يافتند

هاي او در زمينة و تحول و توسـعة  در حالي كه سياستگزاري. توسل  جست
اقتصادي ياد آور دوران صفويه  بـود،  نبـود مشـروعيت عميـق در نظـام       
پهلوي و اتّكايش  به قدرت نظامي ، وي   را به حكومـت  نادرشـاه  افشـار    
نزديك  مي كرد  و رفتارش با ايالت ،  ستم  نادر را در اين زمينه  بـه يـاد    

  )22. (مي آورد
نش جامعة مدني در برابر ادعاي مشروعيت  رژيم  رضا شـاه  را  مسألة  واك

تنها هنگامي  مي توان   به كمال  پاسخ  داد كه  شكل اقتصـادي جامعـه و   
در هم  شكسته  شدن همه  ي جنبشهاي اجتمـاعي  دورة پادشـاهي  او را   

  .مورد بررسي  قرار دهيم

  
  ساختار طبقاتي  اقتصاد و

  
ة كليدي گذار از توسعة وابستة ماقبل سرمايه ش دور 1310/ م 1930دهة 

داري عهد قاجار به توسعة  وابستة سرمايه داري  بعد ازجنگ جهـاني دوم  
ــت ــاتي   . اس ــاي اقتصــادي و طبق ــة دگرگونيه ــت و دامن ــابراين ماهي بن

درساختاراجتماعي ازاهميتـي خـاص برخورداراسـت كـه صـاحبنظران      
دراين فصل بـه  ) 23.(ذ كرده اندمختلف دراين باره مواضع متفاوتي اتّخا

بررسي اين موضوعها و بحثها مي پردازيم وآنها را از منشور مفهوم پيشگفته 
دراين بخش يك روية  قضيه  را بـه  .  مان يعني توسعة وابسته عبور ميدهيم

ه بـه     بحث مي گذاريم يعني ساختارطبقاتي را به شيوة  تجربي و بـا توجـ
م و در بخش بعـدي بـه بحـث در مـورد     وجه هاي توليد تجليل مي كني

ايـن  .  موانعي مي پردازيم كه نظام جهاني برسر راه رشد ايران قـرار داد 
دوبخش  بر روي هم مالكهاي مرحلة گذار توسعة وابسته را نشان مي دهد 

بـا  . وامكانات ومحدوديتهاي   دروني و بيروني آنرا به نمايش مي گذارنـد 
مربوط به اين دوره  دسترسي   نبوده است ، آنكه به داده اي كامالً موثّق 

اما  موارد تاريخ  نگارانه  به قدر  كافي  وجود  دارد  كه مـا بتـوانيم نقشـة     
  .ساختار  طبقاتي  ايران  در دورة  بين دو جنگ جهاني زا ترسيم  كنيم

داده هاي  مربوط  به جمعيت ، نشان  دهندة  رشـد  مـداوم همـراه  بـا      
 – 1900كلّ جمعيت  ايران را  در دورة . م داخلي استجابجايي هاي مه

ش ده ميليون  نفر بر آورد  كرده اند   كه ايـن   1293  -  1279/  م  1914
 50ميليون نفر رسيده  يعني تقريبـاً    14/  6ش يه   1319/  م  1940رقم در 

نرخ كلي  افزايش  جمعيـت  كشـور  كـه در    . در صد  رشد   داشته است 
ش بر اثر  قحطي و جنگ   1305 – 1279/ م  1926 – 1900سالهاي   فاصلة

 – 1305/  م  1940 -   1926در صد  بوده در فاصلة سـالهاي    0/0 8ساالنه 
دراينجا  نيز تغييـر و  .  در صد رسيده است 1/  5ش به نرخ چشمگير   1319

 جمعيت  شهر  1900در سال  : جابجايي  قابل  توجِهي به چشم مي خورد
ميليون    2/  47در صد ؛  جمعيت ايلي   20/  9ميليون يعني    2/  0 7نشين  
در   54ميليـون  يعنـي     5/  33در صد ؛  و جمعيت  روستايي   25/  1يعني 

ش ،  ايـران     1319/  م  1940بنا به  بر آوردهاي  سـال  .  صد بوده است 
( ، تنها يك ميليـون   )در صد  22( ميليون جمعيت شهر نشين   3/  2داراي 

جمعيت )  در صد   71/  1(  ميليون  10/  35جمعيت ايلي و) در صد   6/  9
ميزان عظيم  يك جانشين شـدن و نيمـه    واين  آمار.  روستايي بوده است

آمار  نيروي  كـار  نشـان    .  تخت قاپو شدن عشايركشور را نشان  مي دهد
درصـد ؛   در    90ش  1285/ م  1906مي دهد  كه بخش  كشاورزي در  

در صد   75ش،   1325/ م  1946در صد ؛  در   85ش ،    1305/ م   1926
كلّ جمعيت  كشـور   را تشـكيل   مـي داده هـر  چنـد   تعـداد  مطلـق         

ــاورزي  از  ــارگران  كش ــه   3,  431, 000ك ــيده   3,  828, 000ب ــر رس نف
و طرحهاي  پردامنـة     خدمت  نظام  وظيفه،  ايجاد  كارخانه ها) 24.(است

راه آهن ، موجب  ازد ياد  سريع  جمعيت  شهري   شد  بطوري  كـه در  
/  3ش رشدي معادل    1319 -   1314/  م   1940 – 1935فاصلة  سالهاي  

در صد داشته است ،  درحالي  كه رشد  بخش  روسـتايي طـي همـان      2
ــا   ــدت تنه ــت   1/  3م ــوده اس ــد ب ــش   1319/  م   1940/ در ص ش ش

آمارهاي مختلـف  . شهركشورجمعيتي متجاوز  از يكصد هزار نفر داشته اند
هـزار  نفـر ،     250هزار  نفر ، اصفهان   540حكايت از آن دارند  كه تهران 

هزارنفرجمعيـت   200هزار نفر ، مشهد  و شيراز  هر يـك   300تا  200تبريز 
ده بـود يكصـد هـزار    شهر آبادان كه به تازگي پايانة نفتـي شـ  .  داشته اند

بدين ترتيب مي توان  گفـت جمعيـت ايـران تـا     . جمعيت  داشته است 
اندازه اي در پايان دورة  مورد بحث بيشتر شهري و صنعتي بوده است اما 

  .بازهم بخش بزرگي ازجمعيت بر روي زمين كار مي كرده است
  
  وجه هاي  توليد روستايي  *
  
: در روستاهاي ايران وجود داشته اسـت دو  وجه ديرپاي توليد روستايي  

ايـن هردوبـه   . شـبانكارگي  –كشاورزي  سهم بري دهقاني  و چادرنشيني 
موجوديت خود ادامه دادند، اولي تا حد زيادي دسـت نخـورده   بـاقي    
ماند درحالي كه دومي به خاطر سياست  دولـت در تخـت قـاپو كـردن     

  .عشايردستخوش دگرگوني  و بحران  جدي شد
تا نوزدهم )  ش  979تا  879( واع اصلي زمينداري سده هاي شانزدهم  ان
، كه در فصلهاي دوم  و چهارم  مورد  بررسي قرار ) ش  1279تا    1179( 

ش نيزبه همان صورت 1320 -  1304/  م  1941 - 1925گرفتند ، در دورة  
وصـي    ادامه يافتند، اما در اين دوره زمينهايي كه در تمّلـك  مالكـان خص  

/ م   1930بنا به بـر آوردهـاي دهـه هـاي      .  بودند اهميت بيشتري يافت
ش شايد بتوانيم  نسبت  تقريبي  زمينها  را به    1320/ م  1940ش و   1310

  10در صد؛  امالك موقوفـه   10زمينهاي دولتي :  شرح زير مشخّص نماييم
و امـالك  بـزرگ    در صد ؛    15تا  5در صد؛  امالك  خرده  مالكي  25تا 

تحول كليدي اين دوره ، انسجام  و رشد بـزرگ  ) 25. (در صد  80تا  50
مالكي و پيدايش امالك پهناوربا مالك   غايب  بود رضا شاه  خود با خريد 

زمينـداران بـا اعمـال    . و مصادرة امالكي  وسيع دراين زمينه  پيشقدم شد
مالكيتشان بر آنها محرز  نبود  به نفوذ  در دربار توانستند قبالة امالكي  را كه 

  . دست  آورند
هزار پارچه  20ش مالك  1320/ م  1941خانواده در 37: مهدي مي گويد

 1300ش از  1328/ م  1949بنـا بـر آوردي كـه در سـال      . آبادي بودند 
در صد زمينداران ،  5پارچه آبادي دراطراف  تهران  به عمل آمده است ، 

در صد جمعيت اين آباديها، يا بـي    85الك بودند و در صد زمينها را م 83
در  25( ،  يا كمتر از يك  هكتار زمين داشتند ) در صد   60( زمين   بودند 

  )26).  (صد 
باز هم   وجه   توليد  غالب  در كشاورزي  وجه  سهم بري دهقـاني  بـود    

سـهم  :   لمبتون مي گويد.  كه  در فصل  دوم در باره اش  توضيح  داديم
بري متداول  ترين شكل رابطه  ميان دهقان و زميندار است و سنجابي در 

ش خود غلبة ايـن  وجـه توليـد   را در زمينهـاي       1313/ م  1934بررسي 
قـانون  مـدني   .  زمينداران بزرگ  و متوسط  مورد تأييد قرار داده است

ه اسـت   ش  سهم بري را تعريف كرده  اما مشخّص نكـرد  1313/ م  1934
معمـوالً و بطـور   »  قـرار دادهـا   « . كه هرطرف به چه نسبتي سهم  مي برد

سهم   واقعي  زميندار  بر حسب  منطقه ،  رسوم  محلّي . نسبتي لفظي   بود 
، نوع  محصول  و اينكه   آب ، بذر ، كود ، گاو آهن و حيوان را چه كسي 

ي رسد  كـه مالـك    در مجموع  چنين  به نظرم. داده  باشد  فرق مي كرد
اما معني  اين حـرف   ) 27.(يك سوم تا  نيمي  از كلّ محصول  را مي برد 

آن نيست  كه فرد دهقان هـم نيمـي تـا دو سـوم محصـول را بـه خـود        
اختصاص مي داده است، چون باقيماندة  محصول بين چند دهقان تقسيم 

اتي انجـام  سهم هايي از آن به افراد مختلفي  كه در روستا خـدم .  مي شد
دهقان سهم بر بطـور مرسـوم  عرفـاً داراي    . داده بودند  تعلّق مي گرفت

حقّ نسق  بود اما  در تضميني  وجود نداشت كه او هم  هميشـه  بـر روي   
هر چند اخراج  دهقان از روي  زمين  به دليل  سـنّتهاي  . زمين  كار كند

معمول نبود اما  قوي و ريشه دار و نيز كمبود نيروي كار در روستا چندان
در اطراف شهرهاي بزرگ كه دهقانان جز سهم بري تقريبـاً راه ديگـري    

  .براي تأمين  زندگي  نداشتند  اين رسم متداولتر بود
در اين دوره  صدورمحصوالت كشاورزي و تجاري شدن آنها هنوزادامه  

هـا  داشت  اما نشانه هاي چنداني  در دست  نداريم كه بگوييم  ايـن فعاليت 
به انگيزة  توليـد قنـد و   .  درمقايسه  با دورة  قاجار شدت بيشتري  يافته اند

شكر در محل و فروش در بازار ايـران ،  عـده اي از دهقانـان ، زمينهـاي      
اطراف  كارخانه ها ي  قند  را به كشت  چغندر اختصاص دادند امـا بعيـد   

ـ    د  دهقانـان  است كه  كاشت  اين محصول نقدي  نفـع  چنـداني را عاي
كرده باشد چون نظارت  مالك در اين زمين  دقيقتر  بود و  اقتصاد  پولي  

در .  تام  با اين  نوع  فعاليت  به مقروض  شدند روسـتاييان  مـي انجاميـد   
ش  توليـد سـاالنة    1318/ م  1939ش تـا   1304/ م  1925فاصلة  سالهاي  

در صد و    90ر صد ، پنبه د  44در صد ،  برنج   36در صد ، جو   67گندم 
ابريشم ، پنبه ، چاي و تنبـاكو  .  در صد افزايش  يافت 114توتون و تنباكو 

بنا به يك بـر آورد در مـورد   .  در بازارجهاني  براي فروش عرضه مي شد
ش ،  دو در صــد   1320/ م  1940محصــوالت معيشــيتي  در اواخــر دهــة 

دة  پولي ،  يعني تريـاك   يك  محصول  عم. توليد  صادر  مي شده است 
در صد صادرات  مرئـي      15تا   10ش بين    1300/  م  1920كه در دهة  

در صد محصـول جهـاني را تشـكيل  مـي داده ، بـه  دنبـال         30ايران  و 
تصميم  دولت مبني  بر ممنوعيت  يا محدوديت  كاشـت،  بـه ميـزان دو    

محصـوالت نقـدي جـاي      تصور مي رود ساير) 28.(سوم  تنزّل يافته است
ترياك  را گرفته  باشند  اما چون  دولـت  كمتـرين  تـوجهي بـه بخـش      

پـس  . كشاورزي نداشت رونق واقعي چنداني در صادرات پديـد نيامـد   
شايد بتوان چنين نتيجه گيري كرد كه گرچـه عالئـم چنـداني در مـورد      

ـ  ي بـه  كشاورزي  سرمايه داري در سطح بازار جهاني و واسطه هاي داخل
چشم  نمي خورد ، كشاورزي   يكجـا  نشـين عمـدتاً همـان وجـه توليـد        

  .دهقاني سهم بري  بود
در رابطه با عملكرد كلي كشاورزان بايد گفت كشاورزي ايـران در دهـة    

جمعيت و رشد كافي بوده ] معيشت[ ش اساساً   براي تأمين  1310/  1930
در مقايسه با صـنعت  . نمي شود   اما بهبود چنداني  در كيفيت  امر مشاهده

و نفت ، سهم  بخش كشاورزي در توليد  نا خـالص ملّـي مـدام در حـال     
 50ش به حدود  1279/ م  1900در صد درسال  90 – 80تنزّل بوده و  از 

  .ش رسيده است 1310/ م  1930در صد درسالهاي دهة 
ـ   75ازآنجا كه نيروي  كار كشاورزي   روي  كـار  در صد يا بيشتر جمع  ني

ايران  را تشكيل  مي داده ، در مقايسه با پخش پويا و رو به گسترش شهري 
اما با همة اينها توليد غلّـات اساسـي در   . ، بهره وري چنداني نداشته است 

در صد افزايش داشـته   52/  5ش حدود  1304/ م  1939 -  1925سالهاي 
در  22معيـت  در صد و ج 25در حالي كه زمين زيركشت در همان مدت 

صد  رشد داشته است، پس اندكي بهبود در زمينه حاصل شده امـا از آن  
 2مهمتر ، پيشي گرفتن رشد توليد كشاورزي بر رشد  جمعيـت بـه ميـزان    

ش اساسـاً از نظـر     1319/ م  1940ايران حتّي درسـال  .  برابريا بيشتراست
ش چشمگير توليـد   جز قند  وشكر و چاي  كه به  رغم  افزاي( مواد غذايي 

بـرنج  و غلّـه  در   :  خود كفـا  بـود   )  داخلي ، مقادير زيادي وارد مي شد
 1930بعضي  سالها  صادر   مي شد   اما گندم   در بعضي  از سالهاي  دهـه   

  ) 29.(ش  جزو  اقالم وارداتي  بود 1310/ م 
 براي رشد محدود كشاورزي  اين دوره  سه دليل عمده مي تـوان اقامـه   

ماشـيني  . در  فنون كشاورزي  كوچكترين تغييري حاصـل نشـد  )   1:كرد
شدن كشاورزي ، حفر چاه عميق و استفاده  از بذرهاي اصالح  شده جـز  
در زمينهاي شاه يا در موارد معدودي كه مورد استفادة  بعضي زمينـداران   

 درو كردن و خرمن كوبيدن هنوز با. ترقّيخواه   قرار  گرفت، مرسوم نبود
دولـت  كمتـرين  تـوجهي بـه بهبـود  وضـع       )   2. دست انجام  مي شـد 

جز  تالش  توأم  با فساد و سـوء مـديريت  در مـورد     . كشاورزي  نداشت
تقسيم  امالك سلطنتي در سيستان ، گامي  در  اصالحات  ارضي  برداشـته   

بر عكس  نوعي  حركت  وارونه درجهت توقيت زمينـدار و امينـت   . نشد
در مجموع ، سياست  زارعي به فراموشـي  .  كي آغاز و پيگيرشدبزرگ مال
بودجه اي كه به اين بخش  پهناور عظيم   اقتصادي  اختصاص . سپرده شد

سياستهاي  قيمت گذاري  دولـت عمـالً عليـه     . مي يافت  بسيار ناچيز  بود
ناكامي  دولت در حلّ مشكل  اصـالحات  ارضـي    . توسعة  كشاورزي   بود

گرايشهاي ركود  طلبانـه   در درون   )   3.ه سومين  عامل  مي رساندما را  ب
عملكرد  و نحوة  كار  توليد  سهم بري   بـه گونـه   . وجه  توليد  سهم بري 

اي  بود كه   توليد   را تشويق  نمي كرد  و اصوالً بهـره وري را در همـة    
اگـر  دهقانـان نگـران بودنـد  كـه     . جهات  با دلسردي روبرو مي ساخت 

محصول زيادتري به بار آورند طمع زميندار و ساير متقاضيان بـاالتر بـرود   
چون درهر صورت هر قدر محصول  افزايش مي يافت بخـش بيشـتر آن    

به همـان دليـل  زمينـدار  نيـز كـه  بيشـترين سـهم         .  سهم مالك  مي شد
محصول را مي برد دليلي براي افزايش سرمايه گذاري و بهبود وضـعيت  

حاصل اين گرايشها  در فنـون ، سياسـتگذاري  دولـت و    . نمي ديدزمين 
اخذ مازاد  آن بودكه  كه نظام موجود كشاورزي به حال  خود رها  شود 
يعني در كشوري كه جمعيت  با آهنگي فزاينده رشد مـي يافـت بخـش    

ادامـة ايـن رونـدها و    ) 30.(كشاورزي زير فشـار روز افـزون قرارگرفـت   
جنگ ، پيامدهاي عمده اي  بر ساختار  اجتماعي  ايران گرايشهاي  بعد از  

  .بر جاي  نهاد
  12 صفحهدر
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طبقة  زميندار  ايران از نظر تركيب  و قدرت  در برابر دولت  دستخوش    
تغيير چنداني  نكرد  و قـدرت     1310/ م  1930تعييراتي  شد  اما در دهة  

ـ . خود را در مقابل  دهقانـان  حفـظ  نمـود     ه  بعضـي  از خانـدانهاي   البتّ
زميندار قديمي و سران ايل امالكشان را از دسـت دادنـد و در عـوض ،    
بازرگانان ، مقاطعه  كارها ، اميران ارتشي ، رده هاي باالي دستگاه دولتـي  

اين دست  به دسـت   .  و شخص رضا شاه زمينهاي زيادي را مالك  شدند 
اي  نبـود  و بـا هـر تغييـر        شدن بخشي از مالكيت زمين در ايران امر تازه

دودمان و رژيم چنان وضـعي پـيش مـي آمـد امـا تغييـر درهرحـال در        
 ةدرفاصل« : يانآبراهام ةبه نوشت. گرفتمحدوده هاي خاصي صورت مي 

عضـو   37 ينـه عضو كاب  50ش ،  از  1320-  1304/ م 1941 – 1825 يسالها
تعـداد   )31(».بودنـد آمـده   يـا و نام ونسب داربه دن ياشراف يدر خاندانها

ـ  يلتشـك  يندارانزم يزمجلس را ن يندگاننما از  ياديز آنچـه  . دادنـد  يم
ـ   يندارانزم  ياسيقدرت س يداشت ، كاهش نسب يتازگ بـود،    يبطور كلّ
شـاه  از رضا يشتا پ« كرد  يناله م طور آه و ينمراغه ا ةدرمنطق ينداريزم

ـ  يده قدرت  رسآنكه  رضا شاه  ب  از هركسي خودش يك شاه بود بعد   ةهم
را لغو  كـرد و از     فياشرا ينرضا شاه عناو  )32( ».گرفت كنترليرما را  ز

ا ثروت  و افت اميكاهش   يبه شكل  ينداراننخبگان زم ياسي،نظر اقتدار س
صـورت   يماند چـون نـه اصـالحات ارضـ     يمكنتشان دست نخورده  باق 

گفت    يددر واقع  با  .دحاصل ش  يشيافزا يارض  ياتهايگرفت و نه در مال
  سودسـاليانه در منطقـه  در    يشاز مالكان  بر نفوذ  و امالك  خـو   ياريبس

 يتهـاي السـود فع  يبـه پـا   اورزياز كش يافزودند و هرچند سود  ناش شان
در صـد سـود  سـاليانه  عايـد      15تـا    10نمي رسيد  اما هنوز شهريبخش  

است كه هرخـانوار زمينـدار    حيدري  بر آورد كرده.  زمينداران مي شد
برابر درآمدي است كه بنا  10دالر درآمد ملكي داشته و اين  2300ساالنه 

به برآورد تقريبي وي عايد  دهقان مي شده است و جاي هيچ  ترديـدي   
نيست كه اين مبلغ  به مراتب ازدرآمد  سـاالنة زمينـداران بـزرگ كمتـر     

ريـــت  اربـــاب ســـرانجام، شـــايد  قـــدرت  و آم) 33.(بـــوده اســـت
زمينداردرامالكش دستخوش نوعي تغييرشده باشد امـا هنـوزاين قـدرت    

وضعيت « ازانقالب مشروطيت : لمپتون مي نويسد. وآمريت بسيارشديد بود
وازحالت يـك شـاهزادة كوچـك  درقلمـرو     ] تغيير كرد [ ملّاكان بزرگ

 طرح كلّي كه اليل هايـدن » .اربابي به صورت يك مالك معمولي درآمد
)Lyle Hayden  ( ده كرده مؤياز دهكده هاي نمونه درفالت مركزي تهي

مالـك  « . آن است كه مالك هنوز از اقتدار زيادي بر خوردار بوده است
كنترل مطلقي را برامورجاري ملك اعمال مي كند و سرنوشت شخصـي    

  ) 34(». يكايك ساكنان ملك تا حد زيادي توسط او تعيين مي گردد
ميليـون دهقـان ايرانـي و خانوارشـان چگونـه بـود ؟        3/  5ن وضعيت آ 

دهكده اگر نسبتا ً بزرگ بود، از نظر داخلي قشربنديهايي داشت اكثريـت  
نيروي كار از دهقانان  بدون زمين  مستأجر  و سهم بر تشكيل  مي داد امـا  

آهنگـر، نجـار،   . عده اي  پيشه ور و خدماتي نيز در روسـتا حضورداشـتند  
، سلماني  و ملّاي ده هـر يـك سـهمي از محصـول  را بـه ازاي         حمامي

خدمات  ساالنه  شان دريافت  مي كردنـد يـا هربـار  كـه كـاري بـراي       
عالوه  بـراين ،  .  دهقانان انجام  مي دادند  نقداً  بدانان پرداخت  مي شد

دسته اي از دهقانان تهيدست تر در روستا بودند كه نه زمين داشتند و نـه   
اينان در فصلهاي كاري اجير  مي شدند يا به شهرهاي نزديك . نسق  حقّ

زنـان روسـتايي سـهم عمـده اي در     . مي رفتند و  كاري پيدا  مي كردند
فعاليتهاي اقتصادي داشتند و بدين وسيله از طريق  نخ ريسي ، بافنـدگي و  
خوشه چيني به معيشت  خانواده  كمك  مي كردند و در بعضـي منـاطق    

احل  درياي مازندران در برنجزارها  به صورت  كارگر  كار  مـي  مثل سو
كردند يا در فصل خرمن اجير مي شدند مثالً در كرمان در مزرعه  به كار 
مي پرداختند اماّ مزدشان  نصف مزد  پرداختي به مردان كارگر بود و مزد 

ش درآمـد    1930/ م  1930در دهـة  ) 35. (كارگر هم بسـيار نـاچيز بـود   
پايين نگـه داشـتن    .  نان درسطح معيشت با پايين تر از آن بوده استدهقا

قيمت  غلّات به سود بخش شهر نشين كشور،  در واقع  بـه زيـان دهقانـان    
داده هاي مربوط  به در آمد سهم بري نشان دهنـدة آن  )  36.(عمل كرد
دالر  يـا حتّـي     200تـا    100اين درآمد سـاالنه  بـين   ]  ميانگين[ است كه 

كمتربود و  تازه اين ميزان نيز در مناطق مختلف كشور فرق داشت، حتّي 
بنا بـه بـرآوردي كـه    ) 37.(در درون يك روستا در آمدها هم سطح نبود

درمورد درآمد دهقانان اطراف تهران به عمل آمده چهار  برزگر در يك 
 / 5گندم توليد مي كردند و بعد از پرداخت » بار «  100گروه جمعاً سالي 

بـار  بـراي آهنگـر،     8بـار سـهم بـذر ،     10تا   7/  5سهم ارباب ، »  بار « 47
بـراي صـاحب گـاونر، بـراي     » بار«  18/  5 – 17حمامي ، مال و دشتبان ، 

« . كيلو گرم  بـاقي  مـي مانـد    12300گندم يعني  » بار «  5/4هردهقان  
كـرد  بديهي است اين ميزان براي معيشت او و خانواده اش كفايت نمي 

سـايرمنابع  ) 38.(مگراينكه از جاهاي ديگرنيز درآمد تكميلي داشـته باشـد  
درآمد و مصرف ، با فندگي زنان ،  باغـداري در قطعـات كوچـك ونگـه     

حتّي زميندار كـوچكي كـه مقـداري زمـين     . داشتن چند رأس دام بود
داشت گاه  مجبور بود به ساير فعاليتها روي آورد و درآمدي كسب  كنـد  

. در آمد زمين خودش  تكافوي  معـاش  خـانواده  را نمـي كـرد      و گرنه
حال اگر طريق خدمت اجباري نظام  در زمان  نامناسـب  مـي توانسـت     
آن  منبع گزينة در آمد را هم بخشكاند، سرانجام دهقان در وضعيتي قـرار  

  )39.(مي گرفت كه بناچار به نزولخوار ده متوسل  مي شد
. زندگي دهقانان ايراني رضايت بخش نبـود در مجموع بايد گفت سطح  

. به اعتقاد  بسياري از ناظران در اواخرسلطنت رضا شاه اين وضع بدترشـد 
البتّه در مواردي هم كه سطح زندگي رضايت بخش مي نمود ايـن  ) 40(

رژيـم غـذايي در يـك    . امر براثركاردشوار وطاقت فرسا حاصل مي شـد 
نان و چاي؛ ناهار، نان : صبحانه« : خانوادة معمولي دهقاني به شرح زيربود

دهقـان  « كدي نتيجه مـي گيـرد  ) 41(»نان وماست وچاي : و ماست؛ شام
/ م  1950سـازمان ملـل متّحـد  در دهـة      ) 42(» .غالباً گرسنگي مي كشيد

ش برآوردي در اين زمينه به عمل آورد و متوجه  شد در ايران هر   1330
دريافت  مي كنـد، كـه از تمـامي      كالري 1800بزرگسال روزانه كمتر از 

شرايط بهداشتي نيـز  ) 43(» .مناطق فقيرنشين خاورميانه  كمتر و پايينتر بود
ش به موجب  يـك    1320/  م   1940در اواخردهه .  بسيار   نامطلوب بود
درصد و اميـد زنـدگي     50نرخ مرگ و مير كودكان « بررسي معلوم شد

ردم با بيماري دست بـه گريباننـد؛ و   در صد است ؛  اغلب م 27در روستا  
با اين وضع مـريض شـدن   )44. (اغلب روستاها فاقد امكانات بهداشتي اند

در اين دوره  كمتـر روسـتايي از نعمـت    . يك مشكل عمده و جدي  بود
ه هـا  را براحتـي از فعاليتهـاي          مدرسه  برخـوردار بـود و  نمـي شـد بچـ

در مجمـوع،  ] . درسـه فرسـتاد  وبه م[ كشاورزي و كارهاي خانه جدا كرد 
مالكان نيز در روند  بهبود بخشيدن به وضعيت تحصيلي، مسكن،  يا وضعيت 

  )45. (بهداشتي دهقانان كاري  انجام ندادند يا اگر  دادند بسيارناچيز بود
در زمان پادشاهي رضا شاه بخش جمعيت ايلي شـديداً ازسياسـتگذاري     

ه  در فرو نشاندن  نا آراميهـاي قبيلـه   تجربة  رضا شا.  دولت تأثير پذيرفت
ش وي  را به  ايـن  نتيجـه گيـري     1300/ م  1921اي وايلي بعد از سال  

وحشياني نابهنجار، سـركش و بيسـوادند كـه در    « رسانده بود كه ايلي ها 
ايـن  : لمبتون مي گويد ) 46(» .وضعيت طبيعي  بدوي خود رها شده اند

از حمايـت  « ذاري دولت بر پاية  آنهـا  قبيل گرايشها  يا دست كم سياستگ
در يـك چنـان جـو     )  47(»عمومي عناصر غير ايلي كشور برخوردار بـود 

فكري ، دولت با تمام نيروي خود به جنگ ايالت رفت؛ ابتدا كوشيد آنهـا  
را تابع قدرت مركزي سازد ، اين امريست كه براي هميشه درسرتاسر دهة 

وم حاصل شد، سـپس تصـميم بـه    ش در شكل جنگي مدا 1300/ م  1920
[ متمدن ساختن، آنها گرفت و كوشيد از طريق برنامـة اسـكان اجبـاري    «

در فاصـلة  . آنان را به دنياي نوين و متمدن وارد سـازد ] تخت قاپو كردن
ش نافرمــاني ايــالت قشــقاني ، عــرب ، لــرو بقيــه   1932 – 1927ســالهاي 

ق و قشالق آنها بسته شـد  تـا   به دنبال خلع سالح ، مسير ييال.  سركوب  شد
مجبوربه اقامت دريك منطقه شوند، به كشـت و زرع  بپردازنـد و دسـت    

گاه  به منظور تشويق ، زمينهاي دولتـي را بـه آنهـا    .  ازشبانكارگي بردارند
واگذار مي كردند يا مي فروختند ، بذر،  در اختيار شان  مـي گذاشـتند،   

سـيركوچ ايـل بـود و ارزش كشـاورزي     البتّه  زمينها  در مناطقي دور از م
فرمانداران  نظامي  را به مناطق ايلي  مي فرسـتادند، از   .  چنداني نداشت

افراد  ايل  سرباز  وظيفه  مي خواستند ، كساني  كه مقاومت  مـي كردنـد    
دسـتاويز  . جريمه  مي شدند ،  به زندان  مي افتادند ، يا اعدام مي شـدند 

ش   1307/ م  1928كه افراد  ايل از قانون سال اين قبيل اعمال آن بود  
راه سازي   و احـداث    .س متّحدالشكل سر پيچي كرده اند و پوشيدن لبا

راه آهن  بر قدرت  مراقبت  دولت  و كنترل ايالت افزودند و بـا اسـكان   
  . ايالت مسأله جمع آوري  مالياتها آسانترشد

ايالت  مي گذاشت امـا بايـد    اين قبيل سياستها تأثيرهاي متفاوتي برمردم 
طبيعتـاً مقاومتهـايي   . گفت تأثير درمجموع  مخرّب و خانمان برانداز بـود 

وجود داشت اما مبارزه با منابع روز افـزون  نظـامي ، اقتصـادي و اداري    
نظام پهلوي روز به روز دشوارتر مي شد و يا در شـرايط  نابرابرانـه تـري    

عيـت و توليـد عشـايري درحـد     با ايـن وضـع از جم  .  صورت مي گرفت
آمار ارقام در مورد تلفات  نفـوس  ايلـي   بـدان    .  چشمگيري كاسته  شد

,  000گونه  كه بارير ذكر مي كند  تكان  دهنده اسـت  او مـي گويـد از    
ميليـون نفـر    1ش تنها   1279/ م  1900جمعيت شبانكاره در سال  2,  470
يه يا يك جانشين شده  يا مـرده  بق(ش باقي مانده بود  1311/ م  1932در 

اين شكل تلفات انسـاني بطـور جـدي اقتصـاد شـبانكاره  را      )48. ) (بودند
توليد .  تضعيف كرد و از عرضة  فرآوردهاي دامي در سطح كشور كاست

تعداد  )49. (گوشت و پوست ، چرم  و فرآورده هاي شير دچار كاهش شد
اسـكان  . اهش  پيـدا  كـرد  دامهاي مورد استفاده  در حمل و نقل  نيـز كـ  

اجباري بدان معنا بود كه فرد ايلي نمي تواند مانند سابق به همان تعـداد  
زمين نامرغوبي كه به ايالتي ها داده مي شد و بـه حـال   . دام داشته باشد

خود رها شدن آنها بي هيچ پشتوانة مالي ، بر روي هم، موجب شد گـذار  
»  دهقانـان « پر مشـقت  باشـد و    از زندگي شبانكارگي به يكجانشيني بسيار

  .قبيله يا  به  حاشيه اي  ترين  مكان  جامعه  رانده شوند
دوطبقة اساسي تشكيل  دهندة  وجه  توليد  شبانكارنگي چـادر نشـيني را    

خانها و افراد عادي  ايل تشكيل  مي دادند و هر دو از اثـرات ويرانگرانـة   
دگي شان سخت لطمه ديد،  شيوة زن. جريان اسكان اجباري آسيب ديدند

اما بازهم در رابطه  شان  با مازاد  توليد شـده و شـانس زنـدگي ، فاصـلة     
خانهاي قشقايي ،  بختياري . زيادي  اين دو طبقه  را از هم  جدا  مي كرد

، بوير احمدي  و ممسني  به خاطر  مقاومت   در برابر  اقتدار دولتي بهـاي  
، در خانه هايشان در تهـران تحـت نظـر     سنگيني  پرداختند ، تبعيد شدند

قرار  گرفتند،  اموالشان مصادره شد، به زندان افتادند و يا سـرانجام كشـته   
ساير خانها گردنكشي  را كنار نهادنـد و بـا دولـت دمسـازي نشـان       .  شدند

دادند ، دولت هم رفتار آشتي  جويانه اي با آنها در پيش گرفت و ياآنها را 
بـه خـانوادة  قـوام شـيرازي در ازاي     .  ه  افزودنـد  به جمع هيئت حاكم

. زمينهاي غصب شده شان، زمينهايي در خراسـان و مازنـدران داده شـد   
آنان و بسياري ديگر از همتا يانشان  ثروت كالني اندوختند اما حاال ديگـر  

آنها كـه در  . زميندار بزرگ بودند] تنها [ خان  قبيله محسوب نمي شدند و 
وان گروگان نگاه داشته شدند زندگي آسوده اي داشـتند  و  تهران  به عن

آرام  آرام دگرديسي حاصل كردند و از طريق فرزندانشان كه در تهـران  
  )50.(يا فرنگ تحصيل مي كردند بخشي از اعضاي هيئت حاكمه شدند

درسوي ديگر مناسبات طبقاتي ، افراد عادي ايالت يعني جمعيبت  كـوچ   
بـي هـيچ ترديـدي وضـعيت     . شبانكاره  قرارداشتند  ) تا آن زمان ( نشين 

بـه زور  . زندگي اينان  در دورة  سلطنت  رضا شاه  بـه وخامـت گراييـد    
اسكان داده  مي شدند، يا  مسير كوچ آنها  را سد و به سختي كنترل  مـي  
كردند ، مجبور بودند با سطح زندگي پايينترازسابق بسازند و سختي بـيش  

حاصل بديهي و طبيعـي ايـن رونـد ، فقـر روز     .  كننداز حدي را تحمل 
جوامع اسكان  يافتة ايلي از لحـاظ  وضـعيت غـذا ،    . افزون ايالتي ها بود

مسكن و بهداشت بهتراز دهقانان نبودند و با توجه به درهم  ريختن شـيوة  
زندگي  مرسومشان ، وضع  معيشتي نه تنهـا از دوران شـبارنكارنگي بـدتر    

مقايسه  بازندگي دهقاناني  كه از ديربازيكجانشين بودند ،  شده بود بلكه در
خدمت اجباري  نظام ،  مالياتهـاي فزاينـده،   . وضعيت رقّت باري داشتند 

خلع سالح  و شبيخون  خود سرانة  مقامهاي ارتشـي  بـه منـاطق اسـكاني      
توده هاي ايالت اسـكان   .  ايالت ، برايشان  عوارض اضافي به بارمي آورد

چون عالوه  بر دولت . به مراتب  بيش از دهقانان استثمار مي شدند   يافته
حاصل كار ، از دست .  ، خانها نيز آنان  را مورد بهره كشي  قرار مي دادند

زنان ايلي  بعـد  .  دادن معيشت، منزلت و رفاه توده هاي اسكان  يافته بود
از آزادي بـيش از   از اسكان نيز به فعاليت و كار ادامه  دادند و در نتيجـه  

هر چند  به تدريج  كه كوچ .  زنان  شهري يا كشاورزان برخوردار بودند 
نشيني پايان  گرفت ،  ايالتي ها نيـز بـه هنجارهـاي  زنـدگي  روسـتايي       

  )51. (نزديك  شدند

بي شك  تجربة شاقّ اسكان اجباري عشاير از سوي دولت تـأثيرش  را بـر   
رژيم  پهلوي بـه جـاي   . سياسي برجاي نهاد گرايشها ي قبيله يا  وآگاهي 

آنكه با ادعاي مشروعيت قوي برعشايرحكومت كند با زور  اسلحه يا تهديد 
سركوب باعث شد كه بسياري از قبايل بـه آگـاهي   .  برآنها حكومت كرد

سياسي دست  يابند وهويت خويش را در رابطه با مسـيركوچ ، فرهنـگ ،   
اقلّيتهـاي قـومي  بـه مغهـومي  يـك      .  نندرسوم و سنّتها و زبان جستجو ك

رژيم   بـه وجـود آوردنـد      »  فارس  سازي « ائتالف واقعي  در برابر روند 
مثل ( و چون در معرض پديده ها ي  صنعتي و شهري  قرار گرفتند ) 52(

با افكـار  ) بختياريهايي كه در حوزه هاي نفتي  خوزستان كا ر مي كردند 
آشـنا شـدند و ايـن امـر در پـاره اي        –ابري آزادي و بر –سياسي جديد 

. قيامها  كه در ذيل  مورد بحث  قرار مي گيرد، نقش  مسـلّمي ايفـا  كـرد    
معلـوم    1320پوشالي بودن موفّقيت  رژيم  در قلمرو اين سياستها شهر يور

شد  كه به دنبال  كناره گيري  رضـا  شـاه،  بسـياري  از مـردم ايالتـي و      
فته بودنـد ديگـر بـار زنـدگي شـبانكارگي را از سـر       عشايري كه اسكان يا

اما مبـالغي  . اين تحول  د ر فصل هفتم مورد بحث  قرارمي گيرد. گرفتند
ش از آنها  گرفتـه شـد     1310/ م  1930كه  بابت عوارض و باج  در دهة  

  .متأسفانه بسيارباال بود
  

  وجه توليد شهري  *    
  
ه  توليد خرده كااليي صنايع  دستي  و وجه توليد  شهري در ايران را وج 

وجه  توليد سرمايه داري   صنعت جديد تشكيل  مي داد  منتها وجه  توليد 
سرمايه داري ، هم  به صورت مطلق و هم  در رابطه   با توليـد پيشـه وري   

ش دولـت پيشـگام     1310/ م  1930در دهـة   .  بسرعت رشـد مـي كـرد   
هر چند  بخش خصوصي نيز ( ر شد گسترش توسعة  سرمايه داري در كشو
بخش  عمدة توسعة منابع دولتـي  ). دراين فرايند نقش كمي هم ايفا نكرد

. صرف طرحهاي زيربنائي  شد كه بارزترين آنها  راه آهن  سراسري  بـود 
مايلي  سراسري در واقع به هدر دادن منابع   850احداث اين خط  آهن 

تورم زا بـود ،  . وار چندي داشتبود؛  طرحي  پرهزينه  كه پيامدهاي ناگ
هدفهاي اقتصادي چنداني نداشت و از هيچيك از شهرهاي عمدة  كشور 

احداث هر مايـل  راه آهـن   .  عبور نمي كرد، تأمين مي شد] جز تهران [ 
هزار پوند استرلينگ هزينه داشت ؛ در حالي كه جاده هاي ماشين رو  35

به نظر مي رسـد عمـده   .  ذير بوددرصد اين  هزينه امكان پ  1/ 5با يك تا 
ترين عملكرد آن ،  ايجاد  امنيت داخلي در جنوب بود چون  امكان بسيج 

در شمال نيز موجب بهبود وضع بازرگاني  .  و اعزام نيرو را آسانتر مي كرد
با شوروي  شد و بنابراين تصادفي نبود كه امالك رضا شاه در مازندران با 

اقدامات زير بنايي ديگـري نيـز   . پيدا كرد احداث راه آهن رونق بيشتري
هزار كيلو متر راه، فرودگاه ، نيرو گاه  بـرق  در همـة     20صورت گرفت ، 
و ارتباطـات از  ) در سيستم آبرساني تحولي  پديد  نيامد( شهرهاي بزرگ 

حاصل اين سـرمايه گـذاريها آن   ) 53. (جمله فعاليتهاي مهم  زير بنايي بود
ايران براي توسعة سرمايه داري صنعتي  درفاصلة سالهاي  شد  كه زير بناي

ش رشد نماياني يافت هرچند هنـوزهم   1320 – 1304/ م  1941 – 1925
در مقايسه با سايركشورهاي خاورميانه سطح  پاييني داشت چـون  بخـش   

  .اعظم سرمايه نابخردانه  صرف راه آهن  شد
وليد صنعتي در ايران در در فصل چهارم به ايجاد كارخانه هاي جديد و ت 

دورة  قبل از جنگ پرداختيم اما بازدراينجا مي گوئيم كه صـنعتي شـدن   
ش آغـاز شـد و در    1300/ م  1920واقعي  كشور در مقياس وسيع  تنها در

ش  به اوج  تازه اي رسيد دولت در شـروع  ايـن     1300/ م  1930دهة  
ز درمقدار زياد در ايـن  فرايند  نقش  مهمي داشت اما سرماية خصوصي ني

. دولتي در آمـد   - زمينه  به كار افتاد و روند به صورت  اقدامي خصوصي 
به نظر نمي رسد دولـت ايـران آگاهانـه يـك اسـتراتژي صـنعتي شـدن         

را  Import – Substitution industrialization) (جايگزيني واردات 
هاي داخلي كشـور   درنبال كرده باشد تا صنايعي  احداث كند كه نيازمندي

ا بخـش  بزرگـي  از صـنايع      را تأمين نمايند و نيازي به واردات نباشد، امـ
صنايع  بافندگي ، مواد غـذايي و صـنايع  كمكـي    : دراين راستا ايجاد شد

در سياسـتگذاريهاي عملـي   . همگي در راستاي  الگـوي جانشـيني بودنـد   
كارخانـه هـاي   دولت نشاني از اقدامات  تعرفة حمايتي  بـراي توليـدات   

/ م  1936در عوض نرخ نادرست  ارز از سال . داخلي به چشم نمي خورد
ش  به بعد موجـب  جـذّابيت هرچـه بيشـتر كاالهـاي  وارداتـي         1315

در اين مرحله  هيچ ترديد نيسـت  ) 54. (درمقايسه با توليد داخلي مي شد
/ م  1941كه دولت در كلّ قصد داشت ايران  را صنعتي  كند و تـا سـال   

انجام  شد يا   - برنامه ريزي شده يا غير آن  - ش طرحهاي بزرگي   1320
/ م  1925تعداد  كارخانه ها كه  در سـال  . مورد  بهره برداري قرار گرفت

  50كارخانة بزرگ با بيش از  5و تنها  ( ش كمتراز بيست  واحد بود   1304
واحد رسيد  300ش  به بيش از  1319/ م 1940در ) كارگر  فعاليت  داشت

تـا آن تـاريخ   ) نفـر  كارگرداشـت    500كارخانه هر يك بيش از  28كه ( 
ميليون دالر  مي رسيد  كـه   260سرمايه گذاري  در اين زمينه  به بيش از 

.  يك سوم   را دولت  و نيمي   را بخـش  خصوصـي  تـأمين  كـرده بـود     
/ م  1941  وربي فهرستي تهيه  كرده  كه به موجب  آن در سـال ) 55(ك

در  55در صد متعلّق بـه دولـت  و    21شركت صنعتي ،  105ش از   1320
 13/  5اما  ايـن بخـش تنهـا     ( صد  متعلق  به بخش  خصوصي  بوده است 
درصـد تحـت مـديريت      24) درصد نيروي كار را در اسـتخدام  داشـت  

صـنعت  ( خصوصي و يك در صد  متعلّق بـه خارجيـان    - مشترك دولتي 
)  56. (بوده است)  در صد  نيروي كار را در استخدام  داشت 40نفت كه 

بزرگترين بخش دولتي در صنعت را بافندگي تشكيل  مي داد ؛ دولت  در 
صنايع  كارخانة  قند ، دخانيات و سيمان  تنها  كار فرما و در صنايع غذايي 
 عمده  ترين كار فرما  بود و تمامي  صنعت فلزكاري نيز درحيطة مديريت

بخش خصوصي درصنعت بافندگي ، مواد غـذايي  . دولت قرارمي گرفت
عمده ترين صنايع مشترك بخش در . و پشمبافي بزرگترين نقش را داشت

  34در صد نيـروي كـار صـنعتي را در     60تا   50صنعت بافندگي بود كه  
  . كارگر  دراشتغال داشت 200كارخانه   با بيش  از   57كار خانه  از 

  
کامـل لت محدود بودن جا در نشریه انقالب اسـالمی، بع :يحتوض   .در سایت انقالب اسالمی خواهد آمد آن 
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بحث كليدي پيرامون الئيسيته و 
  )بخش اول(سكوالريسم

  
 يـر غ يكدولت الئ يلو ناممكن بودن تشك يكالئ يمهعدم وجود دولت ن -  2 

  .يكدموكرات
» فرانسـه  يمدارس دولت در يمذهب يمنع حمل نمادها«بر قانون  ينقد -  3 

  .ينهزم  يندر ا يقوث يدانو نظرات ش
از  ييعالوه بـر جـدا  (مرام ها  ياددولت و بن يادبن ييجدا يرامونپ يبحث -  4 
  .يسيتهدر الئ) يند يادبن

ـال   »يسـت؟ چ يسيتهالئ«است كه كتاب  يآور يادبه  الزم ـار   1384در س انتش
مـوارد   ينـه در زم يـق وث يقااز نظرات آ يبرخ است و ممكن است كه  يافته

ـال     يناز ا يصورت برخ ينكرده باشد و در ا ييربحث ما تغ ـامل ح نقدها ش
ـ  يزنكته را ن ينذكر ا. يدنخواهد گرد يشانا ـ  يـن دانـم كـه ا   يالزم م  دهانق

ـا الئ    يهرگز به معنا ـيته مخالفت نگارنـده ب ـا  يس  يگـرفتن تالشـها   يـده ناد ي
 يرانا ياسيبه گفتمان س  يسيتهالئ در جهت وارد نمودن يقوث يارزشمند آقا

 يازمنـد ن يـران خـواهم داد كـه چـرا در ا    يحمقالـه توضـ   يندر ا. باشد ينم
ـ  يني،د يزاسيونسكوالر  ـاع  ي،فرهنگ ـ  ياسـي و س ياجتم  شـكيل ت ينو همچن

ـ  يق،وث يپرداختن به نقد نظرات آقا از  يشپ. يمهست يكدولت الئ  يـد با يم
  :يمده يحرا توض ينكته ا
ـا   يلدل ينبه ا يران،ا در آن  يككالسـ  يكه هرگز دولت و حكومت بـه معن

ـ  ياشاه (مستبد  فرد  يكوجود نداشته و همواره  ـام قـدرت و   ) يـه فق يول تم
 يـت اهم» حكومت«  و » دولت«داشته است،  يشرا در انحصار خو ياراتاخت

 واژهدو  ينا يآنها پرداخته شود، معنا يقدق ينداشته اند كه به معنا يچندان
ـا   رانيدر ا  يخـود و آنچـه كـه در كشـورها     يقـي حق يكامال برخالف معن

جا  يبيبه صورت عج يقت،حق شوند، جا افتاده و در  يشناخته م يكدموكرات
باشـد كـه در    يم " State "واژه  يترجمه پارس» دولت«! اند يدهبه جا گرد

سـه گانـه    يكشور، شامل قوا يك ياسيبه مجموعه سازمان س يسي،زبان انگل 
. شــود يگفتــه مــ... و يمــدارسِ دولتــ يس،پلــ و  ييهو قضــا يــهه، مجرمقننــ

باشد كه در زبان   يم " Government "واژه  يترجمه پارس يزن» حكومت«
دو واژه در  ينمقاله، ا يندر طول ا. شود يگفته م »يهقوه مجر«به  يسي،انگل

  .خود به كار خواهند رفت يقيحق  يمعناها
  :پروتستان يتبا اكثر يبه كشورها سيونيزامنحصر نبودن سكوالر - 1 

  :آورده اند يناز كتاب خود چن يدر بخش يقوث آقاي
ـ    يسيزاسيون،الئ منطق«  ـا  كشـور  يژگـي و يـك  يم،همان طـور كـه گفت  يه

ـاي كل يمتمركز و سلسله مراتب يرومند،ن آن جا كه دستگاه . است يككاتول  يس
ـاع  يزنـدگ  يخود در اداره و رهبـر  يبرا يككاتول ـالت قائـل     ياجتم رس
 يجيو تحـول تـوأم و تـدر    ييـر ما با تغ يزاسيوناما در منطق سكوالر... است
منطق  ينا. يممواجه هست ياجتماع يتمختلف فعال يها بخش و  يند ،دولت

پروتستان، بـر خـالف    يسايكل آن جا كه . پروتستان است يها كشور ي يژهو
عمـل   و در رقابت با دولت  در برابر ينه تنها به مثابه قدرت يك،كاتول يسايكل
  .»)1. (ياسيتابع قدرت س يشاست در دولت و كم و ب ياديبلكه بن كند ينم

و » سكوالريســـم«، »ســـكوالر« يواژه هـــا يو معـــان يشـــهبـــه ر ابتـــدا
  :يمپرداز يم» سكوالريزاسيون«

ـاس ريشـه   »سكوالريزاسيون«و » سكوالريسم«، »سكوالر«اصطالحِ  سه ، بر اس
ـاخته شـده   ) در زبان فرانسه " siècle "يا (     " Saeculum "  مشترك التيني  س

ـا » ســده«اســت كــه معنــاي   ــي دهــد » دوران صــد ســاله«يـ واژه . را م
" Saeculum "ترجمه  يحيان،، در كتاب مقدس مس" aion "    ـاني اسـت يون
نيـروي  « يآن را در معان يالد،از م يشپ يوناني يشاعر و داستانسرا هومر،  هك

ـان  طول «و » دگيزن«، »حيات ـار بـرده اسـت   » زم ـاي اوليـه ايـن    . بك معن
چون  يفالسفه ا باشد و سپس نزد  ياصطالح، طول عمر انسان يا يك نسل م

ـا      .يـد افالطون، معناي عمر جاويدان، جاودانگي يا ازليت را كسب مي نما ام
ـتقاقي اسـت از    اين واژه،  ـايي دارد و اش بـه    ai-o  خود، منشايي هند و اروپ

ـا ن    هم ـاي مـدت عمـر ي ـات  يـروي ان معن ، " ayu "در سانسـكريت نيـز    . حي
" ayuni " ،" ayus "  و" ayuh "      ـ ـابيم  يرا با همين مفهـوم م ـپس در  . ي س

را داريم كه به معناي زمان، مدت، عمر، نسل، سـده      " aeuum "    التين، واژه 
ـادل  با مي …حيات و يرويسالمتي و ن يا دوره صد ساله و همچنين  شد و مع

" aion "    ريشه مشترك هند و  از يك  يم،يوناني بوده و چنان كه اشاره نمود
ـام «يا اسم جمع، » يوم«سرانجام در زبان عربي، . اروپايي نشات مي گيرد » اي

ـاني و      " aion "    داريم كه تشابه آن با را  ـ       " aeuum "يون ـان م ـين نماي  يالت
روز، روزها، روزگار، ادوار، عصر، عهد، طولِ  اي عربي كه به معن» يوم«. باشد

مشترك هند و اروپايي بر  باشد، بايد از همان ريشه  يزندگي، دهر و جهان م
در  هصفت است كـ  يك» سكوالر«سه واژه؛  ينا يقدق ياما معان. آمده باشد

 يگردد و گفته م يجامعه اطالق م يكبه عنوان مثال به  يدد يمادامه خواه 
 يـك است كه  يطوالن ينديفرآ ،»يزاسيونسكوالر«  . »معه سكوالرجا«شود 

اعتقاد  »يسمسكوالر«و  صفت بر آن اطالق گردد  ينتا ا يدنما يم يجامعه ط
  .دهد يم يمعن يندفرا ينداشتن به ا

دولت  يلتشك يبرا يآن، برنامه ا يرا بدون توجه به معنا »يسمسكوالر« اگر
و  يافتـه  يـدئولوژيك ا ي، جنبـه ا ...و يسممونك يبرالسم،ل همچون  يم،قرار ده

ـتن ز به زمان «محور قرار گرفتنِ  يبه معنا يشترب ـ    ،»يس  ياز جانـب دولـت م
باشـد و هرگـز    يآمرانه م يامر يشترنداشته و ب يقابل دفاع يگردد كه معنا

خـود  «و » آگاهانه«خروج  يبرا يآنچه كه در جوامع غرب يانگرتواند ب ينم 
ــهانگ ـلطه »يخت ـادبن از سـ ــيد  يـ ــرا  يســتنز«و  ين ــر اســاس ش ــه يطب » زمان
 يرانرضا شاه در ا بتوان از اقدامات  يدشا. رخ نمود، باشد) يزاسيونسكوالر(=

بعنــوان  معــه،در جا يــنســركوب نمــودن د يبــرا يــهو آتــاترك در ترك
 يجهنام برد كه البته نت »يدولت يسمسكوالر«همان  يا» آمرانه  يزاسيونسكوالر«

ـت  يزن يقوث يآقا همانطور كه  ين،ا  بر   بنا. ندداشت يزعكس ن ـاب   يبه درس در كت
روند انطباق «   ،»يزاسيونسكوالر«واژه  يبه آن اشاره نموده اند، معنا يشخو

ـان ب يواژه بـرا  ينباشد و ا يم» خود شدن زمانروند به « يا» با زمانه خود  ي
ـا  يدر حوزه ها يگوناگون تحوالت  ـ مغـرب   يگوناگون در كشور ه  ينزم

  . است يدهاستفاده گرد
در كشـور  ... و ياسيس ي،اجتماع يني،د ي،هنر ي،گوناگون فرهنگ روندهاي

 يتـوان شود را م يگفته م »يزاسيونسكوالر«آنها  كه به  يگوناگون غرب يها
  :نمود يبند يمدر شش مورد مشخص تقس

ـ  يـن د يب ياو مذهب و  ينو حق انسان در انتخاب د ياراخت - 1  خـدا   يو ب
  .بودن

در جهان پس از مرگ و  يبه اهداف يدنبر اساس رس يستنرها نمودن ز - 2 

  .يدر جهان ماد ياهداف به  يدنبسنده نمودن به رس
  ).يمارستانصومعه به ب يلمانند تبد(به دولت  يسااز اموال كل يانتقال بخش - 3 
 و يفرهنگ ياسي،س ي،اقتصاد ي،اجتماع يقلمروها يدنفراگرد جدا گرد - 4 

 يـن از ا يـك هـر   يـدن گرد ياخالق و تخصص و  يناز د... و يقانون گذار
ـيون سكوالر يراني،پردازان ا يهاز نظر يبرخ. (حوزه ها را محـدود بـه     يزاس

ـتباه   تدول يادو بن يند يادبن ييبا جدا يزمعنا تصور نموده و آن را ن ينهم اش
از  يـدئولوژيك اناقص و  يافتيكه در يسماساس، واژه سكوالر  ينگرفته و بر ا

ـتباه   را به  يباشدم يزاسيونفراگرد سكوالر ـاد بن ييجـدا "اش ـاد دولـت و بن  ي  ي
  .)يندنما يمعنا م - الئيسيته– "يند
ـاد بن يـك بـه   ينيد يادبن يكتحول  - 5  ماننـد آنچـه كـه در     ينـي، د يـر غ ي

  .داد  يسوربن و هاروارد رو يدانشگاهها
ـا از كل يتيو ترب يمو تعل ياز خدمات اجتماع يانتقال بخش - 6  بـه دولـت،    يس

  ... ها و يمهب و  يهمچون مدارس، امدادگر
دولت و  يادبن يو سپس بر رو يابد يابتدا در جامعه تحول م سكوالريزاسيون

 يادجامعه، بن يب،اتفاق عج يككه در  يستن ينچن . گذارد ياثر م ينيد يادبن
بـه سـكوالر شـدن     شـروع   يكديگر،از  يريپذ يربدون تاث يند ياددولت و بن

دولـت و   يادبن هبوده است ك "جامعه سكوالر شده" ينبلكه همواره ا يند،نما
  .با خود نموده است يافتنرا وادار به انطباق  يند  يادبن

ـتري انعطاف ب يلچه مذهب پروتستان به دل اگر ـبت بـه مـذهب      يش كـه نس
بق نمود، منط "جامعه سكوالر شده"زودتر با   يارداشت، خود را بس يككاتول
ـيون سكوالر يك،كاتول  يتتوان گفت كه مثال در فرانسه با اكثر ياما نم  يزاس

ـانون حقـوق   يـك را كه  يسيتهتوان الئ يهرگز نم. وجود نداشته است و  يق
ـيون سكوالر يدولت است را بجا يادو بن يند يادبن ييجدا يبرا يدولت   يزاس

ـاع  يحوزه ها در  يچند وجه يا يدهكه پد  – دينـي  – گـي فرهن – ياجتم
ـا اكثر   سياسي ـتان ب ـا     يـت است، نشاند و مثال گفت كه در انگلس ـتان، ب پروتس

ـا   يـك، كاتول يـت و در فرانسه با اكثر يممواجه هست يزاسيونسكوالر يدهپد ب
اسـت   يـن گرفت، ا ياستدالل ينتوان از چن يكه م يجينتا از  يكي. يسيتهالئ

آن هـم از نـوع    يند يادبن خود به  يكه مردم فرانسه در تمام شئونات زندگ
ـ  ـاي دهنـد و كل  يخشك و متعصب آن ارجاع م  يدر زنـدگ  يـك كاتول يس

 يـن ا ردولـت د  يادو بن يند ياددارد و در عوض، بن ينقش محور  يانفرانسو
  !جدا هستند يكديگركشور از 

 يـت با اكثر يدولت در جوامع يادو بن يند ياداز تحول جامعه، بن يقوث آقاي
ـا   ياست كه اگر مـردم كشـور   ينپرسش ا اند، حال  پروتستان سخن گفته ب

سكوالر نگشته بودند  و  يويمانند فرانسه تحول ننموده و دن يككاتول يتاكثر
شـدن   رسـكوال  يچهارم از رونـدها  يزن يمنظور موارد اول، دوم و تا حد(

ـ       يدر زندگ يمذهب ياننقش بن و ) است ـته بـود، چگونـه م ـا كـم نگش  يآنه
ـا  يگرخالف د برخاسته و بر  يساطه كلتوانستند بر ضد سل ـ  يكشور ه از  ي،غرب

  !جدا سازند؟ يكديگررا از  يند ياددولت و بن يادجمله پروتستان ها، بن
ـيون نموده اند، سكوالر يدبارها تاك يزن يقوث يكه آقا همچنان در هـر   يزاس
ـا در ا. كشورها تحـول نمـوده اسـت    يگرد متفاوت از  يبه شكل يكشور  ينج

ـتان   يتاكثر در انگلستانِ با  يزاسيونسكوالر يانم يكوتاه ياربس يسهمقا پروتس
جامعـه   اتا مشخص گـردد كـه چـر    ييمنما يم يككاتول يتو فرانسه با اكثر

ـتان، تصـم   يغرب يگرفرانسه بر خالف جوامع د سكوالر شده   يماز جمله انگلس
ـاد و بن نيد يادبن) يسيتهمعروف به الئ(   »يقانون حقوق« يكگرفته است كه با   ي

ـاد  يكديگردولت را از  ـاد بن ينجدا سازد و اجازه حضور نم ـاد در بن  يـن د ي  ي
  .ندهد يزدولت را ن
ـتان، بـه دل  » آنگليكَن« كليساي ـاف پـذ   يـل انگلس كـه مـذهب    يا يريانعط

كشور منطبـق   ينجامعه سكوالر شده ا پروتستان دارد، گام به گام خود را با 
ـلطنت . ودشركت نم يزاسيونكرده و در سكوالر ـتان   يدولت س در  يـز ن انگلس

مقاومـت  ) شـهروندان  يخـواه  يهماننـد دموكراسـ  ( يزاسيونبرابر سكوالر
ـيون و سكوالر از خود نشان نداد  انيچند ـ ( يزاس را ) يدموكراسـ  ينو همچن
ـال      يـك اجازه ورود كاتول. يرفتپذ ـان در س ـا بـه پارلم ، رفـع  )2( 1829  ه

، رفـع  )3( 1836در سال  يشانشنمودن عقد ازدواج توسط ك يانحصار جار
 يالتي، فراهم آوردن تسه)4( 1858در سال  يهوديانبر ضد  يضاتتبع  ينآخر
ـ  ييمدارس ابتدا يجادا ايبر ـال    يدولت ، لغـو شـرط التـزام    )5( 1870در س

ـا    يستدر يداشتن به آنگليكَنيسم برا و  آكسـفورد   ينمـودن در دانشـگاه ه
ـاهنگ  يسدامات دولت انگلاز اق ي، بخش)6( 1871در سال  يجكمبر و  يبا هم
 ردمنظور مـوا ( يزاسيونبا سكوالر يدولت ينقوان يقتطب  يبرا يساكل يهمكار

 يقـت در حق    .جامعه بـود ) است سكوالر شدن  ياول، دوم و ششم از روندها
ـ  يند ياداكنون بن ينكها يلدل ينتر ياصل ـان در    ينو همچن ـلطنت همچن س

اسـت كـه    ينا) ينبه صورت نماد يشترلبته با(دولت انگلستان حضور  دارند  
 قاومـت جامعـه م ) يخواه يدموكراس ينو همچن(   يزاسيوندر برابر سكوالر

  .تحوالت همراه گشتند يناز خود نشان نداده و با ا يجد
ـلطنت       اما ـاوت بـود، دولـت س ـتان متف ـاي متمركـز و كل  يدر فرانسـه داس  يس

ـيون ه شدت در برابر سكوالركشور، ب  يندر ا يكانوابسته به وات يككاتول  يزاس
ـا   يـن ا نمودند و  يجامعه مقاومت م يخواه يدموكراس ينو همچن مقاومته

و هـم بـر ضـد     يـد سلطنت نما يموجب شد كه جامعه؛ هم اقدام به برانداز
از شهروندان،  يبخش يبزند و حت يدست به اقدامات جد  يككاتول كليساي

دولـت فرانسـه در برابـر     مـت  مقاو. مذهب در جامعه شوند يخواهان نابود
 يو فروپاشـ  1789 يـر با انقـالب كب ) يخواه يو دموكراس( يزاسيونسكوالر

ـا    يمشكسته شد و با عق ياديسلطنت تا حدود ز  ـلطنت   يمانـدن تـالش ه س
بــا  يــزقــدرت خــود، دولــت ن يــتتثب و  يبازســاز يطلبــان واپســگرا بــرا

ـا  يساجامعه همراه و بر ضد سلطه كل يزاسيونسكوالر از  پـس    .يـد م گردهمگ
ـام اصـالحات، سـر       يكاز  بيش قرن مبارزه و چند انقالب و چنـد دهـه انج

ـاها دولـت و كل  ييجـدا «قانون  ، 1905دسامبر  9انجام در  معـروف بـه    »يس
در  يـن د ياددولت و بن  يادو بن يدرس يبفرانسه به تصو يمل مجلسدر  يسيتهالئ
                .جدا گشتند گريكديكشور رسما و قانونا به صورت كامل از  ينا

دولت در فرانسه، در اواسط قـرن   يادو بن يند يادبن ييدهه پس از جدا چند
ـا حـدود    يايدر دن بخاطر ادامه بقا  يكانوات يستم،ب راه  يمدرن، ناچار شـد ت

ـا شـرا   يردرا بپذ يزاسيونحل سكوالر دهـد و    يـق زمانـه تطب  يطو خود را ب
و  يقدرت دولت يگربود و د يكانوابسته به وات در فرانسه كه يككاتول يسايكل

ـار راه حـل سكوالر    ياردر اخت  يزن يا يهقوه قهر ـيون نداشت، بـه ناچ را  يزاس
رسما حقـوق بشـر و    يسابعد كل دوم به  يخصوصا از جنگ جهان. گشت يراپذ

ـا . يرفتمـردم را پـذ   يتحاكم ـانون الئ  يـن، ا  بـر    بن ـيته ق فرانسـه حاصـل    يس
ـ  ركشـو  ينا يجامعه و دولت انقالب در يزاسونسكوالر  مقاومـت   ينو همچن

توافـق   يدر برابر روند تحـوالت و البتـه نـوع    كشور  ينا يسايسرسختانه كل
ـ   يندر ا ينموافقان و مخالفان حضور د يانم گـرفتن راه    يشكشـور و در پ
سلطنت حاضـر   يادو بن يند ياددر فرانسه بر خالف انگلستان، بن. باشد يم يانهم

جامعـه از   يخـواه  يدموكراسـ  ينو همچن يزاسيونبرابر سكوالر ر نشدند د

از  يـز ن يند يادرفت و بن يانسلطنت از م  يجه،خود انعطاف نشان دهند، در نت
  !دولت اخراج گشت يادبن

ـا توجـه بـه     ينبر جوامع مغرب زم يزاسيونكه سكوالر تاثيري داشته است، ب
ـاگون  يجه نتاب ي،هر كشور ياسيس و  ياجتماع ي،فرهنگ يطشرا منجـر   يگون

ـاظ    كشـورها   يندولت در ا يبر رو يزن يمتفاوت يرگشته و تاث ـا از لح خصوص
بـه   فرانسهتنها در  يزاسيونگذاشته است و البته سكوالر ينيد ياداز بن ييجدا
. اسـت  يدهانجام) يسيتهالئ(= دولت  يادو بن يند يادانفكاك كامل بن و  ييجدا
 يزاسيونسكوالر ي،حكم كل يكدر  توان  يكه نم ريميگ يم يجهنت ين،ا  بر   بنا

ــورها  ــه كش ــر ب ـا منحص ـا اكثر يرا تنهـ ــتبـ ــت ي ـتان دانس ـا . پروتسـ قطعـ
ـا   يكشـورها  يگـر و جامعه و دولـت فرانسـه و د   يسادر كل يزاسيونسكوالر  ب

 يـز ن يقوث يهمچنان كه خود آقا. نموده است تحول  يزن يككاتول يتاكثر
  : آورده اند يننچ »يست؟چ يسيتهالئ«در كتاب 

بـر عليـه روحانيـت    ) 1789(از سوي ديگر، اقدامات انقالب كبير فرانسـه  ...« 
ـيون «كليسا را بايد نـوعي ويـژه از    گرايي در سلب مالكيت از  » سكوالريزاس

  ) 7(» .دانست
ـ  يسـم چـرا سكوالر «با عنـوان   يدر مقاله ا يزن يشترگونه كه پ همان و  يدولت

ـا  ياجتماع يسيتهالئ ـاره نمـود  ) 8(» اسـت؟  ك خطرن اكنـون جوامـع    يم،اش
جوامـع    يـن در ا  ينيد يادسكوالر هستند و نقش بن... هلند و يكا،انگلستان، آمر

ـان كـم گرد  ) منتخب شان يو دولت ها( ـ   يـده به مرور زم در  ااسـت، منته
و  يند يادقانون، بن   بر   گرفته است كه بنا يمتصم "سكوالر شده جامعه "فرانسه، 

  .جدا باشند يكديگرولت كامال از د يادبن
ـ  يجـه آنچه كـه در سرفصـل اول گفتـه شـد نت     از ـاوت    يـريم گ يم كـه تف

ـا اكثر  يبه كشـورها  يكه اول يستن  يندر ا يسيتهو الئ يزاسيونسكوالر  يـت ب
دارند، بلكه تفاوت  تعلق  يككاتول يتبا اكثر يبه كشور ها يپروتستان و دوم

ـي است كه سكوالر يندر ا يسيتهئبا ال يزاسيونمشخص و ساده سكوالر ون يزاس
ـا » سده« يبه معنا  "Saeculum"  ينيالت يشهر كه از  ـاله   »   ي » دوران صـد س

روند به زمان خود « ياو » با زمانه خود يافتن  يقروند تطب«گرفته شده است، 
ـاوت   يم يمعن» شدن ـ  ينـي، د دهد و به تحوالت گوناگون و متف  ي،فرهنگ
كـه در   اسـت اطالق گشته  ينمغرب زم يدر كشورها... و ياسيس ي،اجتماع
ـا ـاگون رو  يزمانهـ ـا  يگونـ ـا واژه هـ ــد، امـ ــك،الئ يداده ان ـيتهالئ ي و  يسـ

)  laikos ( »يكــوسال«از  يعنــي كــامال متفــاوت،  يا يشــهاز ر يسيزاســيون،الئ
واژه  . اسـت )  laos (     »الئـوس «از واژه  يباشند كه خود انشـقاق  يم »يوناني«
گشته اسـت   ياطالق م ارتشدر برابر فرماندهان  »يربازان عادس«به  يكالئ

. اطـالق شـد  » شـهروند «بـه   يـك واژه الئ يونان،در » شهر«   يلو بعدها با تشك
ـاد بن و انفكاك كامل  ييبه قانون جدا يسيتهاكنون الئ ـاد و بن يـن د ي دولـت   ي

ـاد بن ييجدا« يشود كه بر سه اصل اساس يگفته م ـاد و بن يـن د ي ، »دولـت  ي
ـ  «و » توسط دولت عهو وجدان در جام يدهعق يآزاد  ينضمت«  يضعـدم تبع
  .باشد ياستوار م» دولت توسط  ينيشهروندان به لحاظ د يانم

دارد،  ينـي الت يا يشهكه ر »يزاسيونسكوالر« يقتردق يريبه تعب يا سكوالريسم
ـاد گوناگون جامعه، بن يمتفاوت در عرصه ها به تحوالت مختلف و  و  يـن د ي

ـته الئ«كـه   يحال شود، در  يگفته م يستنبه روز ز يدولت برا يادبن كـه   »يس
ـانون حقـوق   يكدارد،  يونانيكامال متفاوت و  يا يشهر  يبـرا  ولتـي و د يق

از  يبرخـ  ينكها يلالبته به دل. باشد يدولت م يادو بن يند يادكامل بن  ييجدا
و ) زاسيونيسكوالر( يسمفاحش، سكوالر اشتباه  يكدر  يرانيپردازان ا يهنظر
ـا م   يددانند، همواره با يرا همسان م يسيتهالئ ـان بـر تفاوته دو اصـرار    يـن ا ي

باشد، ما بـر   يقيحق يتفاوت يدبا ييم،نما يم يدكه بر آن تاك ياما تفاوت يد،ورز
هرگـز   يزاسيونكه سكوالر ييمنما يم يدكه در باال آمد، تاك  ياساس مسندات

  !يستن ولت د يادو بن يند يادبن ييجدا يبه معنا
 يـر غ يكدولت الئ يلو ناممكن بودن تشك يكالئ يمهعدم وجود دولت ن -   2 

  :يكدموكرات
  :آورده است »يست؟چ يسيتهالئ«در كتاب  يقوث شيدان

ترين كشور در جهان به تعريف فوق از الئيسيته  گفتيم كه فرانسه نزديك...« 
  سـيون در اروپـا را مـى   ى فرانسوى الئيسيزا»نمونه«  به اين معنا كه . است
غربـى، الئيسـيته يـا اساسـاً      اما در ساير كشورهاى . تلقى كرد» استثنا«توان 

هـاى   غايب است و يا اگر چيزى به اين مضمون وجود دارد، بـا كيفيـت  
  .»)9(شود  كمابيش كامل، ناقص و يا محدود اجرا مى مختلف و 

  اروپـايى بـه   توان كشـورهاى   در يك تمايزگذارى اجمالى و كلى مى« 
  :بزرگ و اصلى تقسيم كرد  سه دسته ى اروپا را به   ويژه اعضاى اتحاديه

) »جـدايى دولـت و كليسـا   «معناى   به(كشورهايى كه در آنجا  الئيسيته .1 
  ).دانمارك و يونان چون انگلستان، (وجود ندارد 

چـون  (شـوند    كشورهايى كه، به همان معنا، نيمه الئيك محسوب مـى . 2 
  )لوكزامبورگ لمان، بلژيك، هلند و آ
ميـان دولـت و    يىكشورهايى كه در آنجا الئيسيته همراه با قراردادهـا . 3 

  .»)10) (اسپانيا، ايتاليا و پرتغال چون (شود   كليسا اجرا مى
پذير است، همچنان كـه در    سو، دموكراسى بدون الئيسيته امكان از يك« 

كنيم و از سوى ديگر، الئيسيته نيـز    مى مشاهده انگليس، دانمارك و يونان 
هاى توتاليتر يـا     پذير است، همچنان كه در رژيم  بدون دموكراسى امكان

ديكتاتورى از نوع شوروى سابق، مكزيك يا تركيـه شـاهد آن بـوديم يـا     
  .»)11(هستيم
  :دارد كه عبارتند از يرناپذ يكو تفك يسه اصل اساس الئيسيته

  .يكديگراز  يند ياددولت و بن دياكامل بن ييجدا - 1 
جامعـه  _ يو وجدان در حـوزه خصوصـ   يدهكامل عق يآزاد ينتضم - 2 

 يـده شهروندان با هـر عق  يو  اجتماع  ياسيكامل س يها يو آزاد _يمدن
  .توسط دولت ينيو ضد د ينيد يرغ يني،؛د

از شهروندان توسط دولت بدون در نظر گـرفتن   يضرفع هر گونه تبع - 3 
  .كه دارند يديعقا

ـ  يـك دولـت الئ  يـد، كه سه اصل باال را به شكل كامل اجرا نما دولتي  يم
ـ  يناز ا يك هر  يجزئ ياباشد، نقض كامل  نبـودن   يـك الئ ياصول به معن

  :يراباشد، ز  يبودن دولت نم ينيد يرغ يبه معنا يسيتهالئ. دولت است
 ينم يكي »يند ياددولت و بن يادبن ييجدا«بودن دولت با  ينيد يرغ: الف

 ينـي تواند و ممكن اسـت كـه در امـور د     يم ينيد يردولت غ يكباشد، 
بزند، امـا   در جامعه  ينيد يدخالت نموده و مثال دست به سركوب باورها

دولـت و  (=  يحـوزه عمـوم   ييكه جدا يند ياددولت و بن يادبن ييجدا
  و  يادهاو بن يجامعه مدن(=  يحوزه خصوص و )يدولت يها يادبن واماكن 

  
  16صفحهدر
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  بخشی از جامعهتحليلی روانشناختی    
  )٢(ايرانيان 

  
ـ . قلم، قرار دهم ينخواننده ا يارساده در اخت يآنها را به زبان مهـم   يارنقش بس

ـا، و دن يرانشهروندان ا  ةدر سرنوشت امروز يا،در دن يزو ن يرانها در ا رسانه  ي
  . ملموس است يمشهود و به آسان يبه سادگ
ـال  يشخو ةروزان ياتدر تجرب تواند يم يزقلم، خود ن ينا خوانندة ـا  مث  يه

 يرفتار و كـردار و  فرد بر  يك يو روان يكه حاالت روح ياز اثرات يفراوان
است كه حاالت  يادآوريالزم به . قرار دهد يدارد را مورد مشاهده و بررس

د بـر  خو ةو به نوب گردد ينم يمنته يخود و هر فرد، مسلما به  يروان يروح
ـتقيم و غ يمكه با آن فرد در تماس مستق يگريد يافراد ـتند ن  يرمس بـه   يـز هس

ـال شخصـ   يبـرا . گـذارد  يمختلف اثر م درجات  ـار ب   يمث ـاري كـه دچ  يم
است، در  حكمفرما  يو يةكه بر روح ياضطراب است، ترس و وحشت مزمن

 ارييمبه ب به علت ابتال يمثال فرد. است يرگذاراش هم تاث روزمره ةامور ساد
ـات   يبرا ي،ازدحام و خفگ بسته و  ياضطراب و ترس از فضاها رفتن به طبق

ـتفاده كنـد و هم     يةساختمان، نتواند مانند بق يگرد  يشـه مـردم از آسانسـور اس
ـادر و   يماري،ب ينمسلما اگر ا. يدها استفاده نما پله مجبور باشد از  ـا عارض م  ي

بـه   را  مورد يحشت بباشد، چه بخواهند و چه نخواهند آن ترس و و يپدر
هم  يهظاهر قض. كند يو منتقل م ينخانواده القا و تلق يةو بق يشفرزندان خو

بـه   يشـه هم يمادر ياو  يپدر مثال  ينكها. يايدممكن است قابل قبول به نظر ب
ـاك    يدفرزندش بگو كه امكان خراب شدن آسانسور موجود اسـت و خطرن

ـا  مثال يانارا به همراه دارد و اح ناپذيري جبران بار و  فاجعه يجاست و نتا  يه
ـا ب "فاجعـه "گونه  ينهم از ا يزانگ ترسناك و وحشت ةزند ـاورد، ه بـدون   ي
ـام   تواند يمزمن خواهد گذاشت كه م يفرزند اثرات يةروح در  يدترد در تم

نسـل   چه بسا كه بـه   يداشته باشد و حت يمهم و منف يآن فرزند اثر يزندگ
ـاي  يدنها و ترسـ  ترساندن ينگونها. هم منتقل شود يبعد مـزمن و تكـرار    ه

ـال آسانسـور،    يـن ا مـورد، در   يـك فقط به همان  يشهشونده، متاسفانه هم مث
شكننده و ترسـو و   اي يهافراد ممكن است كال روح يو بعض شود يخالصه نم
هر كـدام از   يروح ياتافراد، با خصوص ةمجموع جامعه از . كنند يدامنفعل پ
ـال   يـن داشتن ا يادبا ب. شود مي يلآنها، تشك ـا در سـطح افـراد و     گونـه مث ه
صورت تشابهات  ينجامعه پرداخته شود، و در ا يبه بررس بايد يم ها،  خانواده

افـراد  . يافتدر  توان يم يمل يرا در سطح جامعه و رفتارشناس آوري يرتح
ـ   خوش ـانه    ياسـي س ةسابقه و متشـخّص جامع ـات رس شـدن در   يا كـه امكان

ـال فـوق آورده     ينيمصداق همان والد گيرد، يمان قرار يارشاخت كه در مث
عمد به فرزنـد خـود    يمسلما از رو ينطور كه آن والد همان. شد را دارند

ـاندن مـردم،      ياسيافراد س آن دسته از  كنند، يشر نم يةتوص ـا ترس هم كـه ب
در عمل آن  يندارند ول يقصد سوئ خوانند، يجامعه را  به سكون و انفعال م

ـ  خود را فرزند،   بهـره  يدر چهار چوب ترس محصور و از امكانات موجود ب
 يـم را در زنـدان رژ   يشو آن جامعه و ملت، به دست  خـود، خـو   كند، يم
 يمتوجه داشته باش. كند يم نصيب يب ي،محبوس و از استقالل و رشد و آزاد 

ـا    يـت وال يمكه در جو خفقان و سركوب رژ ـات و بودجـ   مطلقـه و ب  ةامكان
ـار در اخت يمغزشـوئ  يكه بـرا  يهنگفت ـان رژ   ي  يـم دارد، آن عـده از مخالف

نادانسته در جهـت   ي،مخالفت ظاهر  يندر ع يكه حت شوند يم "يا رسانه"
ـ    يقدرت داخل ياتمنو ـ  گوينـد  يافكار متـوحش خـود را م ـند  يو م . نويس

ـان   ينكه از هم ياكثرا توسط افراد كه (هم  يخارج يها رسانه گونه مخالف
 يقـدرتها  ياتمنو) شوند ياند اداره م به خارج از كشور آمده هستند و يمرژ

ـ   يختار يادآوريبا . دهند ياشاعه م را  يخارج ـا آ يهن،معاصـر م در ذهـن   ي
ـارج  يمانده است  كه قدرتها يخواننده شك ـتار برقـرار و     يخ ـاً خواس واقع

ـتند؟ ن يـران در ا ياستمرار مردمساالر  ـا آ يس ـت  ي ـ  يقـدرتها  ةخواس و  يداخل
ـا اسـت و   يرانا در  يمردمساالر يائيو پو يشبردو پ يير دو، برپاه يخارج  ي

ـ    ي؟ نظام"حفظ نظام از اوجب واجبات است" يفتوا يشبردپ ـا كم  يكـه ب
ـا  كفايـت  يتوسط  ب يگر،د يا مهره با  يا مهره يضو با تعو يلجرح و تعد و  ه

ــ ــ يخــارج ياداره شــود تــا قــدرتها هــا لياقــت يب بتواننــد بــا  يو داخل
  . ادامه دهند به تاراج وطن ما  تري،گس خشونت

ترس و فشار و تنش، واكنشـها و   يطانسانها در شرا. يمبازگرد ينيبال يموارد به
ـار   دو مثال . هند د ياز خود بروز م يمتفاوت يرفتارها ـ  ةواقـع را درب  ينهم

حادثه، شخص مورد نظر بعـد   يكدر . آورم يآسانسور و از كار افتادن آن م
 يتوضـع  از يخالصـ  يمحبوس شدن در آن برا انسور و از خراب شدن آس

و به عمـل   يداراه حل مناسب را پ يت،با ابتكار و خالق كند يحادث، تالش م
با آرامـش بـه    ينكارو بعد از ا كند يو ماموران مربوطه را باخبر م آورد يدرم 

را هم  ينحاضر يةبق و  پردازد يكه اتفاقا همراه داشته است م يخواندن كتاب
ـابه،   يدر مـورد . تا كمك از راه برسد خواند، يم يابي ه آرامش و چارهب مش

ـ    يةبا باختن روح يگريشخص د ـا  راه يخود و ترس مفـرط، حت ـاد  يه  ةس
ـار    يدر مغز خود حالج تواند يرا هم نم يرونتماس با ب ـتعداد ابتك كند و اس
ـتش بـه       كنـد  يكور م را  يگرانخود و د ـنش، سرنوش و از شـدت تـرس و ت

كه همـراه او   يو ترس را به تمام كسان شود يم يكمانند سكته، نزد يتخطرا
دار  را هـم خدشـه   يـه بق هاي يو توانائ دهد يم يتسرا يزاند ن محبوس شده 
  . كند يم

ـاد ا يهورمون ييراتاعصاب تغ يستمو فشار و تنش در س ترس ـ  يج و  كنـد  يم
 يعصب هاي يماريب به افراد را  يبعض تواند يم يرد،مزمن به خود بگ ةاگر جنب
ـا، در امر. و اضطراب مبتال كند ياز جمله افسردگ ي،و روان ـاري ب يك ـاي  يم  ه
ـته  يبخشونت و تخر كه در  يانيدر ارتش يروان جنـگ   ازانـد و   دست داش

 يـت، جمع ينارائه شده در ا يآمارها يدر بعض. است يعشا ياراند، بس برگشته
ـ    يتلفات انسان تعداد  ـا و  يبـه علـت خودكش ـات    ركشـي يگد ي از تعـداد تلف

ـ  ياتعمل ينح يكاييسربازان امر ـته اسـت    ي،جنگ  يخشـونتها  . افـزون گش
ـان و        كتـك زدن  ي،خانوادگ ـتن زن ـا و كش ـا و مجـروح و معلـول كردنه ه

 يشخشونت را بلندتر از پ محتوم اعمال  يزنگ خطر عوارض جنب رزندان،ف
ـ جا ينهم ياجتماع يدر مورد روانشناس. به صدا در آورده است ـا امر ةمع  يك

ـال د  يماگر بخواه ـاوريم، ب  يگـري مث ـ  ي جامعـه   ياز سـرخوردگ  تـوانيم  يم
ـام به علت جنگ و يكاييامر در  يسـرخوردگ  يـن ا. يمبگـوئ  يمختصـر  يتن

بـه اوج   يراندر ا يكاسفارت امر يريكارتر و بحران گروگانگ  يحكومت آقا
ـان آقا يدنرسـ  يجمهـور  ياستمهم به ر يلو از دال يدخود رس ـان ر ي و   يگ

ـا و پرقـدرت شـدن نومحافظـه     بوش و هم ـاران امر  فكران آنه ـائي ك در  يك
ـاد  ياسي،س  يقلمروها ـ  ي،اقتص ـاع  يفرهنگ ـات ا  . يـد گرد يو اجتم  يـن تبع
 يدنبه قدرت رسـ  يزمان كه هم بينيم يمحدود نشد و م ريكابه ام ي،روانشناس

كشـورها،   يرمشابه در سا يافراد بلر در انگلستان و و  يامثال خانم تاچر و آقا
ـت  يا درجه ينبه ا ياجو خشونت را در دن ـان  يمكه امروز شاهد آن هس  يدهرس

  . است
منظـور  . يسـت ن يپزشـك  يمطلب تخصصـ  يك ةمختصر، غرضم ارائ يندر ا  

است تا بلكه  يتخصص يرغ و به زبان  يگرد ياز منظر يراخ يعوقا ينظرم بررس
ـان سرنوشـت   و يبـرا  يگر،همد ياريهموطنان با  ةباشد كه هم يكمك طنم
ـانها را تشـك   يجوامع ةها و هم انسان  ةهم. يمرا رقم بزن يگريد ل يكه آن انس
. داشته و خواهند داشـت  هايي يبخود فراز و نش ياتدر طول ح دهند، يم

تا بعد  يمنما يابي يشهاز افراد جامعه، ر يرا در بعض ها يبنش يدارم بعض تالش 
ـته و هـر    ياعضا . ارائه گردد ايو  ياننما اي يستهدرمان با يص،از تشخ هر هس
ـته و آن جام     ينجامعه، ا ـتند كـه رهبـران آن هس را مشـخص   عـه خود هس

قوم را خود افـراد آن   يكحاكمان . نباشند  ياگر آنها انتخاب يحت نمايند يم
ـان در    يحت كنند، يم يينو تع يفو تعر يينقوم هستند كه تب اگـر آن حاكم

 ينكـه صـرف ا . بماننـد  يكـه ند و در آن اربه قـدرت برسـ   يرانتخابيغ  ينظام
بازهم بدتر از  و بدتر و  دب يوستهگذشته، پ ةدر سه ده يرانيو ا يرانا يتوضع

ـ  يتواقع ينگشته است، نشانگر ا يشپ ـاختن و     ةاست كه هم ـا مـردم در س م
ـاالر  ـار  كـم  يمنـد  حقـوق  و  يپرداختن فرهنگ مردمس و  يـم ا كـرده  يك

ها و در سطح جامعـه و   طح افراد و هستهدر س ها يو درمان ناهنجار يصتشخ
ـا مـردم را    ني،با فرافك يدگرچه نبا. است نبوده  اشكال يملت، ب نقش خود م

ـان،   يـن در ا يـران، ا ياسيس ةاز جامع يبخش يگرفت، ول يدهناد دارو و درم
  :كه گفت ينقش نبوده است و به قول مولو كم 

  .اند كرده يرانو ت،يسخود عمارت ن///اند كرده يشانآن دارو كه ا گفت
بود كه بعد از  ينعنوان، ا ينبا هم) 23( يرياخ ةنوشته و مصاحب ينا مناسبت

ـار  يا مصاحبه  يلماز هموطنان ف يكي، 1392خرداد  گيري يرا  يخرا كه در ت
هم شد  يا اشاره. ارسال نمود يمانجام داده بودم را برا 2012 يلچهارم آور

و در مورد شـركت   1388سپس در  خرداد و  1384  در سال  يلتمث ينبه هم
ـاب "كه بعدا منجر بـه   گيري ياز مردم در را يگروه ـا   "انتخ  يشـدن آق

ـ   نژاد ياحمد  ـته بـه   . يـد گرد يو سپس جنبش خودجـوش مردم در گذش
ـاع  يفـرد  يروانشناس ام  كـرده   يسـع  يـز ام و ن پرداختـه  يانزنـدان  يو اجتم
ـاطرات خـود از     اند را به را تحمل كرده يطشرا ينكه ا يدوستان ـتن خ نوش

ـا   يكه ملت يبه روند باورم كه الزم است  ينبر ا. يمبنما يقتشو يدگاهد ينا ب
 ياسـي س يكه زندانها دهد يو با انفعال خود اجازه م پذيرد يسكوت خود م

ـاره    يقابرپا گردند، عم در كشور  يگريدوباره به اشكال د ـا دوب مطالعه گردد ت
ـا،  يالجـورد  مچـون امروز، ه ياسيس يانانكه زند يمفاجعه نباش ينشاهد ا  ه

ـان  يندر هم. فردا بشوند  ياسيزندانبانان س كـه داغ و   يباب در مورد هموطن
كـه   يطيشـرا . ام بحث كرده يزاند ن را تحمل كرده ياسيس يدرفش زندانها

ـاي ماننـد رژ  يميدر رژ ياسيس يانزندان  ـ  يمه ـلطنت  ةخودكام ـانواد  يس  ةخ
ـا  ند،ا تحمل كرده يهفق يتوال يمو بعد از آن رژ يپهلو  يدترينشـد  از  يدش
 يريمردم اكثرا از ساواك و واواك تصـو . تنش و فشار و ترس باشد يطشرا

 يكهكه بر ار يتا وقت ها يمگونه رژ  ينا. كنند يمخوف در ذهن خود مصور م
ـاي  گـوئي  يادهخود ز يتيقدرت و امكانات امن ةقدرت سوار هستند، دربار  ه

ـا ا . ينـد نما يفتضـع  يشترب راخود  ينمخالف يةروح  تا كنند يفراوان م  يـن و ب
از همان ابتدا ترس بـر   افتد، يم يتيامن ينبه چنگال مامور يكس يسابقه، وقت

ترس و وحشت  در سطح  يجادهر چه نظام در ا. گردد يم يوجودش مستول 
تر باشـد،   موفق ياسي،س  يافراد جامعه و بازجو و زندانبان در سطح فرد زندان

كه  شود يم يدهمعموال د ي،بعد از فروپاش يول. شود يم تر يطوالن يممر رژع
 يدهداشته، تا چـه حـد از درون پوسـ    يتوال و  يتكه بر مردم حاكم ينظام

ـلطنت  يـم انكار و كتمان هرگونـه شـكنجه را در رژ  . بوده است ـانواد  يس  ةخ
  . يما عوامل آن نظام شاهد بوده توسط  ي،پهلو
كه شـمارگان مطالـب    شود ينوشتار، مشاهده م يناول ا مراجعه به قسمت با

سرفصلها در مورد زنـدان    ينبا هم يتشابهات يل،آورده شده در دو سرفصل ذ
 يام كه حت تر مطلب، تالش كرده درك ساده يبرا. دارند ياسيس يو زندان

ـاورم نوا ب هم يا گونه را هم به  ها يبند كلمات و جمله ـا خوا  ي بتوانـد   ننـده ت
كنـد   يابي يشهتر ر مشابه، راحت يطافراد را در شرا يبعض يرفتارشناس ييكسان
  .ناممكن است يستهعالج با يح،صح يصتشخ يكبدون . دهد  يصو تشخ
از  يبرخـ  ياسي،س ةو جامع يمدن ةجامع ياز اعضا يبعض يروانشناخت تحليل
  :است  يرا حاك يلموارد ذ

ـار   يداپ ين؛ارعاب؛ توه ير؛تحق: يها اعمال روش  .1  كردن نقاط ضعف و فش
  .يمل يتبر آنها؛ خرد كردن شخص

ـات و    .2  محدود كردن اخبار و اطالعات در سطح كشور و انتشار سوء اطالع
  .گردد يتر م افراد جامعه آسان  پذيري ينتلق يطشرا يندر ا. ضد اطالعات

ـانه بـه مـردم داده     جانبـه  يـك اطالعات و اخبار فقط به صـورت    .3  و مغرض
ـا در    ي،مغزشـوئ  جهـت   يعوسـ  يا رسانه يتپروپاگندا و فعال. شود يم نـه تنه
  .بلكه در سطح جهان يرانا
ـاند  يكه منتظر آنها است م ينظام  مكررا مردم را از سرنوشت بدتر  .4  و  ترس

ـ   يفهوظ  ينكه خود ا رساند يم يمردم را به جائ و بـه   گيـرد  يرا به عهـده م
ـان      كننـد  يم ترس را القا ينا يرينخود و سا كـه هرچنـد وضـع موجودش

ـات بدتر خواهد بود، مگر آنكه بـه منو  ياربس يندهآ يول العاده بد است  فوق  ي
  . گردن نهند يم،رژ

ـ     ينظام  با روشها  .5  ـاوت بـه جامع ـار    يو مـدن  ياسـي س  ةمختلـف و متف فش
. منصرف كند يندهآ ياحال  در  يآنها را از  انجام عمل يشترتا هرچه ب آورد يم
  
 آورد يفشار م يو مدن ياسيس  ةمختلف و متفاوت به جامع ينظام  با روشها  .6 

كند كـه درس   يجوامع مهندس ينا  ياز اعضا يكهر  يرا برا يتا سرنوشت
  . باشد يگراند يبرا يعبرت

مكرر و همـراه   هاي ينو توه يزدائ و كرامت يزدائ شأن ي،زدائ با منزلت  .7 
كم به مردم  كم ياسي،و س يفرهنگ  ي،اقتصاد ي،تماعاج يبا ارعاب و آزارها
و شـروع بـه سـرزنش     دهـد  يدست م يو سرخوردگ ياحساس واخوردگ

ـام ارزشـ   يها كم به آرمان كم . كنند يخود م خـود مشـكوك    يخود و نظ
ـ    يجند و به تدرشو يم ـام برم هـر   و  دارنـد  ياز سر مواضع خود به عقـب گ

  . پذيرند يكشور م ياز مرزهادر خارج  يحت يارا در كشور و  يزور
ـ  يكنظام تالش دارد كه به مردم بباوراند كه هر دو از   .8   يجنس هستند ول

 يـن ا. انـد  واالتر قرار گرفتـه  و  تر يعرف يمداران و دولتمردان در مقام قدرت
ـ   بخصوص در مورد قـدرت  ـام    يمـداران و دولتمردان قـدرت  "كـه در مق

 مـردم هر چه  . كند يصدق م گيرند يمقرار  "صالح  يكتاتورد" ياو  "خوب
ـنس   از  يياز قدرتمـداران  بشـرها   يبعضـ  يامتقاعد شوند كه همه و  يشترب ج

ـانبردار  يـزان اند، م قرار گرفته تري يعخود آنها هستند كه در مقام رف و  يفرم
  .شود يم يشترملت  با دولت ب يهمكار

ـا  يتكه عشق و دوس كنند يم يمهندس يرا طور يطشرا يمرژ   .9  ـان در م ه  ي
 يبا جاسوس يبه همكار يقتشو . شود يادترز ها يمردم كمتر، و نفرت و دشمن

ـا مه يگـران و احساس نفـرت از د  يمردم، بدون مغزشوئ يةبق يهكردن بر عل  ي

  . گردد ينم
ـته    باوراند يدولت به ملت م   .10  ـا  كه اگـر بـه خواس ـل  يو يه شـود،   يمتس

 يريجلـوگ  يبـدتر   يتوضـع  يجاداز ا الاقل يااو بهتر خواهد شد و  يتوضع
ـل   يمي،هر تسل يشههم يول. يدخواهد گرد ـاي  يماجبار بـه تس ـا   يبعـد  ه را ب

ـ . داشت خواهد  يدر پ يشترب يابعاد  شـود  ينظام سركوب و خفقان موفق م
ـتر ب يـب تخر يبـرا  يمختلف از خود مردم به عنوان ابزار يبا روشها هك  يش

ـال و   موفق ش يممثال اگر رژ. استفاده كند  ده است  كه ملت را حاضر بـه انفع
ـام    1357از انقـالب   اول بعد  يروزها يها سكوت در مقابل اعدام كنـد، نظ

ـتارها  شود يمطمئن م شصـت هـم منفعالنـه     ةدهـ  يكه ملت در مقابل كش
ـ   خواهد كرد تا  كوتس ـ  ةسرانجام بـه اوج آن فاجع ـتان   يمل  1367در تابس

  . برسد
جو تنش و فشار  يجادا. مورد يو ب يدشد هاي يريگ سخت يدائم يلتحم   .11 

ـ  متهم كردن مردم به اتهامات . مداوم هاي يو ناآرام ـ  يندروغ ـنگ  يول  ينس
ـاي  ينهگز ينب "انتخاب" يدر آنها برا يجيتدر يترضا يجادا يبرا بـد و   ه

ـام جاسوسـ   . كنـد  يم يلتحم كه نظام به جامعه  يبدتر ـام اته ـ  ي،نظ  اجمته
است  يداپ يشانكه مثال چند تار مو يبه اكثر جوانان و فحشا و فساد را يفرهنگ

و با توجـه بـه    يبترت ينبد. كند يوارد م اند يدهكوتاه پوش ينلباس آست ياو  
كه  بينند يخود را مجبور م قدرت، مردم  يها عمله يكشور و فشارها يطمح
ـل   يبدتر، به  سرنوشت يخود از سرنوشت يرهائ يبرا ـئل . شـوند  يمبـد تس  ةمس

شـروع   "يتوسـر  يا ي،روسر يا"كه با شعار موهن  ي،اجبار حجاب  يلتحم
ـا و  يـم رژ يـن ا از متشخصان  ياريگرچه بس. دست است يناز ا يشد، مثال  ي
در آشـكار   يدر نهان و گاه يشترمراجع ب يبعض يحت يزآنها و ن يها خانواده

ـا   كند، مي يلجامعه تحم به  يمكه رژ ياند، حجاب گفته  ينـي د ياگر هـم مبن
ـ . يـدتي گرفته است و نـه عق  ياسيس ةجنب!) كه ندارد(اشته باشد د از  ياريبس
ـ  ينا يبرا يابانهاكه در خ يكسان  ـثال    گيرنـد  يبهانه مورد تعرض قرار م كـه م

دارند تا پوشش و  تري يدهپوش حجاب  اند، يدهآنها را د ياباندر خ يچند نفر
نفـر   يليونهامتوسط  ياسالم يجمهور لويزيونكه در ت يكسان يبعض يشآرا
ـا  يو پوشش بعضـ   يشآرا يرااخ . شوند يم يدهد ـانواد  ياز اعض ـا  ةخ  يآق

 يـرغم عل . يـديم د يمردم يها و رسانه ياجتماع يها را هم در شبكه ينيخم
ـاز  به بحران يمهمه، باز هر وقت كه رژ ينهاا ـنش  يس ـاز ن ينـي آفر و ت  يـدا پ ي
 يحجاب بـرا  ةدر بار اه يريگ سخت  يشاز افزا تر دهسا يا چه بهانه كند، يم

ـاب شـدن    (چادر و مقنعه  ينجامعه و اجبار انتخاب ب يرو تحق ينتوه ـا انتخ ب
شدن  يانو نما يروسر ياو ) يليجل  يانژاد و  ياحمد ياو  ينور ناطق  يانآقا

  )يروحان ياو  يخاتم  يانبا انتخاب شدن آقا( يسواناز گ يشترچند تعداد ب
تالش دارد كه مردم را متقاعد كند كه مجبور گوناگون  ينظام با روشها   .12 

ـاد،   دو روش  ينو ملزم هستند كه فقط و فقط ماب متفاوت و چه بسا اكثرا متض
ـ  ي،ضد اخالق يگريو د ياخالق يكي  شـود،  يكه توسط نظام به افراد ارائه م
ـ  طـور  يـن بـه ملـت ا  . يندانتخاب نما را  يكي ـ  ينتلق از  يـر كـه غ  گـردد  يم
 يستموجود ن  يگريراه د دهد، يدر مقابل مردم قرار م كه نظام هايي ينهگز

ـا   ينحال، ا يندر ع. به جز انتخاب آنها ندارد يا و ملت  چاره مطلب هم الق
عمل آنها است كـه مـورد نظـر     ينبلكه ا يستن مردم مهم  يتكه ن گردد يم

ـاً از تـه دل بـه را      ينكـه ا. است ـثال مـردم واقع ـندوق    خـود  يم كـه در ص
ـام اصـال مهـم     ينباشد، برا يامعتقد و باورمند باشد  اندازد يم "انتخابات"   نظ
بتوانـد   يمنظام انجام شود تا رژ  يلكار مطابق م ينمهم آن است كه ا. يستن

  . نشان دهد ياو در دن يراندر ا يالزم را به افكار عموم يتمشروع
نقطـه   يـن از مردم خـود را در ا  يكه بعض گردد يكشور باعث م يطشرا   .13 

 يرندبگ يمتصم يدبا يا. يستن  يباق يشاناز دو راه برا يشكه ب بينند يمحبوس م
بـدتر   يطشرا ةحاضر هستند به ادام ياشوند و  يمرژ يمحاضر هستند تسل ياكه آ

ـان   بيند يم حآن است كه به وضو يرغمعل يمتصم ينا و . تن در دهند هر زم
 يـم عمـر رژ   ةر سـه دهـ  د. اند نكرده يداپ ياند سرنوشت بهتر شده يمكه تسل

فـرار از بـدتر بـوده اسـت،      يانتخاب بد برا يشههم يمل يمتصم يه،فق يتوال
ترس، به بدتر از هر دو و باز به بدتر  يناز ا  يناش يتوضع يشهمتاسفانه هم يول

ـاور    يـن از افراد جامعه به ا يبعض ناختيبه لحاظ روانش. است يدهاز آنها رس ب
ـان تحمـل ا     كه اصال مقصر خـود آ  رسند يم ـتند كـه سرنوشتش ـا هس  يـن نه

ـتند كـه    ينگشته است و ا ها يسخت را باعـث   يـم خشـونت رژ  خود آنها هس
انقـالب   يـن و ا....  يرانـي ا يـن د ينو  ا....است يرانيفرهنگ ا ينا. اند شده

  .شده است يمرژ ينو استمرار ا رارباعث استق كه .... بوده است و 
ـ   يقاكه عم رسند يم يا از مردم به نقطه يبعض   .14  ـاور م كـه   كننـد  يو واقعاً ب

انـد از ابتـدا غلـط بـوده      كرده را كه انتخاب ...) ين،د... انقالب،( ياصال راه
  .است

 يا مجموعـه  ياو  يفشارها ممكن است قسمت يشاز مردم با افزا يدر بعض   .15 
  :يدبوجود آ يلذ يروان ياز حاالت روح

a .   ـاد  ابييو ارزشـ  يابيو ارز يقدرت بررس  يو بـه شـكل   يجبـه تـدر   يو نق
  .گردد يمخدوش م يرملموس،غ
b .   يددر باورها و آرمانها و عقا يدبوجود آمدن شك و ترد 
c .   ـ  كسي يو ب ياحساس تنهائ ـاهي  يو ب ـا   ي،حـس فرامـوش شـدگ   . پن تنه

   يو رهاشدگ يگذاشته شدگ
d .   ـابع خبـر     يرشپذ يآماده شدن برا ـات نادرسـت از من و  يـم رژ ياطالع

 يمغز يشستشو
e .   همراه كردن مردم در روند  يبه طور ناخودآگاه اجازه دادن به نظام برا

قــدرت حــاكم  يــلمطــابق م  يــدتيعق يــدجد يســتمكــردن س يگزينجــا
  )   يآموز مرام(=

ـ     .16  ـا ب ـامرتبط بـرا   ربـط  يمطرح نمودن موضوعات متفاوت و چه بس  يو ن
  . در كشور يگرد يبحران ز بعد ا يبحران يجادتنش و ا يساختن جو روان

ـلطه و كنتـرل و    يادآوري يبرا يمقدرت رژ  يشنما   .17  بـر   يقـدرت و س
ـان  يب يا و رسانه ياجتماع  ي، و جر و بحثها)يمانند حجاب اجبار(مردم   پاي
ـتي و مع يشغل يو فشارها يدر اثر اضطراب و افسردگ خوابي يتوام با ب و  يش
و  ديـد و تح يـد در جامعه، تهد يشيساو فر يتكرار يها جدل و  ي،خانوادگ

ـنو  خشونت در صورت عدم حرف ـار  يش در  يـب ترغ و  يقو تشـو  يو همك
بـه   يقو تشـو  دهي يژهو و يخرج خاصه(نظام عمل كردن  يلصورت باب م

  ).يخوار رانت
ـاظ روحـ    كند ياز مردم را مجبور م يكشور، بعض يطشرا   .18  و  يكه بـه لح

از  يرناگز يوستهو خود را پ شوند  يمدست رژو در انفعال كامل اسباب  يروان
گونـه   يچهـ  ي،و روان يحالت روح يندر ا. يابندبد و بدتر ب ينب "انتخاب"

  . يايدب تواند ي، نم"شكسته"فرد منفعل و   يكبه چشم  يخوب
  
  

  15 صفحهدر
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  بخشی از جامعهتحليلی روانشناختی    
  )٢(ايرانيان 

  
بهتر  وبتر شدن وضع موجود و بهتر و خوب و خ يبرا يهر گونه ابتكار صورت

هـر   يدر اضطراب و افسردگ. نمايد يم يرممكنغ يو يشدن سرنوشتش برا
 يـن و در ا پذيرد ياجتناب از بدتر، م  يبرا ياندازدب يشجلو يمرا كه رژ يبد

هـم   يهبق يو خود را برا گذارد يپا م يرو اصول خود را هم ز ياتراه اخالق
ـ  يزومن يو برا كند يم  يهتوج ـائ  ةو تنها نماندن، هم را كـه بـه    يآن دروغه

عمل كند،  يشباور خو شود بر خالف فطرت و  يخود گفته است تا كه راض
و  شود يو مواجب نظام م يرهج يو مستخدم ب دهد يهم اشاعه م يرينبه سا

ـ  يگراندر سانسور د  يسع يبا خودسانسور ـ   كنـد  يم كنـد كـه    يو تـالش م
. كنـد  يربـد و بـدتر اسـ    ينب "انتخاب" ةدساخترا هم در زندان خو يرينسا

 برند يهم م يمسبقت را از رژ يگو يواد يندست مردم  در ا يناز ا يبعض 
ـال   كه  يهموطنان يبشده است كه در تخر يدهو د راه مقاومت و عدم انفع
ـ از رژ انـد،  يستادهاصول خود ا ياند و بر رو گرفته يشرا پ ـنگ ي تـر   دل م س
ـار   يو فحاشـ  يترور شخصت در  ياند و حت بوده ـبت دادن دروغ در ب  ةو نس

  .اند كرده يتآنها، داوطلبانه فعال
ـ     .19  قـدرت بـد و قـدرت    ": بيننـد  يمردم خود را با دو برخورد مواجـه م

ـ  كه مردم  يروان يروح يطكه شرا شود يم يدهد. "خوب ـند،  يبه آن م  رس
مـوارد   يعضـ مشـهود اسـت، در ب   يمدن ةاز جامع يشترب  ياسيس ةكه در جامع

ـا و  "قدرت خوب"را  يخاتم  يو آقا يرفسنجان يآقا يحت ـتمدار س" ي  ياس
ـ   يلو باب م آورند يو به آنها پناه م بينند مي "خوب ـار م در . كننـد  يآنها رفت

 يـن پاشنه بگردد و بـه ا  ينمردم، احتمال دارد در بر هم يشترصورت انفعال ب 
ـال د كه چ تعجب كرد  يدافراد نبا ينا ياز بعض يبترت ـام   يگـر هار س در هنگ
ـاب از   يو بـرا  ي،جمهور ياستمقام ر يبرا گيري يرا  تري،بـد  يـك اجتن

ـاج بزننـد و بـدون احت   ينهسـ  نژاد ياحمد يپرچم آقا  يربروند و مثال ز بـه   ي
 يجمهـور   ياسـت دور سوم به مقام ر يرا برا يو يي،مشا يمثل آقا يمحلل

    !نگردند نژاد يبرسانند تا گرفتار بدتر از احمد
ـات   ياسيس ةو جامع يمدن ةجامع ياز اعضا يدر اثر فشارها، بعض   .20  به درج

  :دهند يرا نشان م يلذ يمختلف واكنشها
a .   يمرژ يدتيو نظام عق يارزش يستمس يرفتنتظاهر به پذ.  
b .   ــ ــه آرمــان و آرمــان  تفــاوتي يانفعــال و ب و  يمنــد و ســكوت نســبت ب

  .آنها يبو تخر يحتقب يمندان و حت آرمان
c .   و ناخودآگاه در ارزشها و باورها يرارادينظر غ يدتجد.  
d .   خود و  يهعل يندورب يو اعتراف جلو يمانيعفو و ابراز پش يها نوشتن نامه
  .يگراند
e .   بـدون   ياز مردم، به شكل خـدمتكار  يدر بعض يماز تسل يدرجات مختلف
  .يمو مواجب رژ يرهج
ـار  يها و علت ها يشهگشتن ر انينما يجستجو و تالش برا با ـا  يناهنج در  ه

ـا   آنها، حركت  يصو تشخ يدحاد و شد يها گونه در جهت گذار به هنجاره
ـ  يزدائ خشونت ي،راه حل و درمان اصل. گردد يآسانتر م اثـر كـردن    يو ب

ـا بـه نـوع    يهائ از ما و هسته هر كدام . ابزار كار قدرت است در  يكه در آنه
هـر كـدام از    يو اعتماد به نفس به بررسـ  يداگر با ام ،يمارتباط و تعامل هست

ـادگ  يم،شده در فوق و تفكر در آنها بپرداز عوامل شماره  ـار و    يبه س بـه ابتك
ـال   مگر آنكه به آن درجه از . يدرس يمراه حل خواه يخلق تعداد فراوان انفع

ـيم با يدهرسـ  يو خودسانسور يو خودزن يبيو خودتخر ـ   ش فكـر   يكـه حت
ـ   يا هسته موضوعات را هم در توان خود و  نيكردن به ا ـا   تـوانيم  يكـه م ب

  . يمندان يم،ده يلدو نفر از بستگان و دوستان خود تشك يكي
خـوب   يعالقمند به سرنوشت يها افراد و هسته يچند برا يشنهاداتيو پ نكات

  :يرانيا و  يرانا يو خوبتر برا
ـاوم   يكده، از فرد منفعل و مضطرب و افسر يك يريزورپذ يزانم  .1  فرد مق

 يلكـه البتـه از افـراد تشـك     يا جامعـه  . فراتـر اسـت   ياربس يدوارو مبتكر و ام
  .يابد يم يشمنوال نما ينبر هم شود، يم
فرد منفعل و مضـطرب و افسـرده از    يككه در روح و جسم  يفشار و تنش  .2 

ـتر ب ياربس به مراتب  گردد ياحساس م يمتنامال يك اسـت كـه    ياز درد يش
  . كند ياحساس م يمتهمان نامال يقابا دق يدوارفرد مقاوم و مبتكر و ام يك

ـ  يـن ا يرشاز تـن دادن بـه پـذ    يو خوددار  يماز تسل يچيسرپ  .3  و  ينتلق
ـاراي ما را .... بوده است و قضا و قدر .... يستن يراه حل يچه: كه يمغزشوئ  ي

و كار  خواهند يم ينگونها يخارج يقدرتها.... يستن يمقابله با قدرت داخل
  ....يدآ ياز دست ما برنم ياست و كار يلاسرائ و  يكاو امر يسانگل

كـه   ينتلق ينا يرشاز تن دادن به پذ يزو انفعال، و پره يماز تسل يچيسرپ  .4 
  .است يفتخف بخشش و  يرقابلبزرگ و غ ياربس يجرم زندان

 ينتلق ينا يرشه پذاز تن دادن ب يو انفعال و خوددار يماز تسل يچيسرپ  .5 
كه دارنـد قابـل    يو سرنوشت و ناتوان هستند  عرضه يكه  مردم  ب يو مغزشوئ

ـات   يو ناتوان نبودن مردم و تالش بـرا  عرضه يبر ب يپافشار. يستن ييرتغ اثب
  .از افراد جامعه يشترهرچه ب آن به خود و به 

ـ  ينا شيرو انفعال و اجتناب از تن دادن به پذ يماز تسل يچيسرپ  .6  و  ينتلق
راه حل است  ينبه ملت بهتر موضوعات مربوط  گيري يكه عدم پ يمغزشوئ

زدودن هـراس و  . اسـت  يگـران به نفع خـود و د  عملي، يسكوت و ب ينو ا
قدرت  ةعمل يداتو تحد يداتدر مقابل  تهد يگرانو د وحشت از دل خود 
ـائل  حكم كـه   ينو سكوت و انفعال هستند و ا يگيريكه خواهان عدم پ  يمس
 ي،ا خامنـه  يبه قول آقا( "كشش ندهند ينقدرا"را  يستكه به آنها مربوط ن

  .)يمال يفسادها گيري يدر مورد پ
 ياز نظام بـرا  يو انفعال، و فشار به هر مرجع و هر بخش يماز تسل يچيسرپ  .7 

كاغـذ در نظـر    يالاقل بر رو افراد،  ينظام برا ينكه خود ا ياحقاق حقوق
  .گرفته است

 ينتلق ينا يرشاز تن دادن به پذ يو انفعال و خوددار يماز تسل يچيسرپ  .8 
زده  يملت و كشور حرف يتوضع  ةكه در بار يستكه مصلحت ن يو مغزشوئ

 يا و رسانه ياطالع رسان يو تالش برا يافكار عموم ياستفاده از توانائ. شود
مـردم را بـه    ايي،پرو يبا ب "طلبان اصالح"روزها  ينا. جامعه يتوضع كردن 

 يكـي  ينا خوانند، يم يروحان  ياز حكومت آقا يگر سكوت و عدم مطالبه
داوطلـب شـد كـه     يكي ينگفت و ا "1388 ةفتن"از ظلم مردم به رهبر در 

  ! يندازدب "سران فتنه"  طناب را بر گردن 
بـه   يگرانو د يشباور به مردم و باور به خود و اعتماد به نفس دادن به خو   .9 

ـا  كه به علت ضعف  يو مدن ياسيس ةاز جامع يصوص افرادخ  ي،شخصـ  يه
ـ  ياعتماد به نفس را در سطح فرد دادن و  يـد ام. انـد  از دسـت داده  يو مل

ـا  و  يشاد يجادا ـا   يرين،نشاط كردن در خود و س منـع و سـرزنش    يبـه ج

 يطرد و منزو معالجه،  ياثر يدرمان، و در صورت ب. يگرانخود و د كردن
مـردم و   يـه روح يـب كـه در جهـت تخر   "يسيوناپوز"سته از كردن آن د

  .كنند يمردم تالش م مسئوليتي يب و  خيالي يانفعال و ب يجادا
ـ   ياعضا يو روان يروح يريپذ يبمراعات آس   .10  و  ياسـي س ةمنفعـل جامع

.... سرزنش.... شكست... شرم .... يبيدرك احساسات آنها در خودتخر ي،مدن
  .آن يمدر ترم يتالش و همكار و.... سكوت... انزوا

 يو مغزشـوئ  ينتلق ينا يرشو انفعال و تن دادن به پذ يماز تسل يچيسرپ   .11 
ـاً وال  بر جان و مال و  يربنا بر حكم جبر و تقد يمكه رژ  يـت ناموس ملت واقع

از  يا لحظـه  يدنبا.  يستمردم متصور ن يبرا ينجز ا يمطلقه دارد و سرنوشت
و  يسترا دارا ن كند يغ ميكه تبل يبشر و فوق يمقام اله آن  يمبرد كه رژ ياد

ـان و    پشـت   ي،و لشـكر  يمقامات كشـور  يشتراكثر عوامل آن و ب ـاب خفق نق
  .پوشاند يرا كه نم يها و كمبودهائ سركوب، چه ضعفها و عقده

و  ينتلق ينا يرشو انفعال و اجتناب از تن دادن به پذ يماز تسل يچيسرپ   .12 
 يـك  شـود،  يم يغگونه كه تبل آن  يم،كه رژ يو مغزشوئ يهحرو يفتضع ينا

ـار   كفايت يب يافراد يقتعمال سركوب در حق. ابرقدرت است و از همه ك
ـتند و ماتحـت    يشغل يك ناتوان هستند در   دگـروه افـرا   يـك مستخدم هس

خشـونت   سراسـر   يطدر محـ . هستند يگريو از همه كار ناتوان د كفايت يب
ـ به  يهر مافوق يم،رژ ـ   گويـد  يماتحت خود زور م ـا  . ورزد يو خشـونت م ب

ـ  يـن مقابله و شكسـت دادن ا  در اذهان،  يتواقع ينو تكرار ا يادآوري  ةعمل
ـ  يـغ زدا آن قدرها هم كه تبل خشونت يقدرت، با ابتكار در روشها  كننـد  يم

ـان روشـها   يقت،حق ينو با عرفان به ا يستن يرممكنغ الاقل  يامشكل و   يانس
  .يابد يتر م گشوده را به خود  يتبهبود وضع يه حل براابتكار و خلق را

شـدن بـه عوامـل قـدرت      يكو امتناع از اعتماد كردن و نزد يچيسرپ   .13 
در  يـم كه رژ يتالشهائ و  يلهچه در داخل و چه در خارج دولت و ح يداخل

ـام،   يـن در ا يمـرد  و دولـت  يهر قدرتمدار. كند يجهت اعمال م ينا نظ
ـا در خارج از آن باشد، و  ينكها ياو  داخل دولت در  ينكهحال چه ا ـ  ي  يحت

ـالح  يكتاتورد" يك ياو  "دولتمرد خوب " يك ينكها ـاس     "ص باشـد، بـر اس
ـاب گونـه ا  يـن حفظ نظام دارند، شغلش ا يكه آنها برا يمتفاوت يازهاين   يج
دارم كه  يادب. بسازند يعمط  ةبرد يككه شده، از ملت  يقيبه هر طر كند يم

ـنجان  يآقا ي،ز مبارزات انتخاباتا يكيدر  ـتق     يرفس ـا  و يمكـه بـه طـور مس  ي
نقل بـه  (نقش داشته است ابراز كرد كه  يمرژ يكشتارها  ةدر هم يرمستقيم،غ

من بـه   يول كردند  يشنهادرا پ يانقالب به من مقام قضائ يلدر اوا"): مضمون
 يدبا!!!!. "تميرفنپذ ياندازم،را به زندان ب يدلش را نداشتم كه كس ينكها  يلدل

ـا   يبعض كه  شود يكه چطور م يدپرس ـال   زافـراد ب و قبـل از رد   1392در س
ـاج "را  يو ي،جمهـور  ياسـت ر "انتخابات"شركت در  يبرا يتصالح  ين

ـاع   يـة او بـه خوانـدن تعز   يـرق ب يـر خواندند و ز "يرانا  و  يعـدالت اجتم
 يمنـد  و اخـالق  يسـم سكوالر و  يسيتهو الئ يخواه يو جمهور يساالر مردم

دست، به وضوح و بـدون   يناز ا يهائ سوال و پرسش ينتا ا! پرداختند..... و
 يرنـد، در جامعه مطرح نشوند و مورد بحث قـرار نگ  يخودسانسور سانسور و 

ـ  يماست كه بتوان يدبع ـاالر   يقـرن آرزو  يـك از  يشتحقق ب را در  يمردمس
  .يمشاهد باش يهنم
ـ  يـن ا يرشاز تن دادن به پذ زيو انفعال و پره يماز تسل يچيسرپ   .14  و  ينتلق

ـ  از جنازه در  يم،مردم در دست رژ"كه  يمغزشوئ ـارتر  يدست غسال ب  اختي
با مسلط شدن بر اعصاب خود، ابتكار عمل را  توانند يافراد منفعل م. "هستند

 يزانيالاقل به م ياو  يبه طور كل يه،روح يفو تضع يروان  ياتاز نظام در عمل
 يناز تمك يچيبا سرپ زدا، و  خشونت يو ابتكار در روشها يرتدب با. يرندبگ ينسب

ـا   وقفه و اختالل در آن، افراد و هسته يجادكشور و ا ةدر نحوه و روند ادار ه
ـان فـراهم     يهائ باز شدن روزنه امكان  تواند يالاقل م را در بهبـود سرنوشتش

ـا  دسـت عناصـر سـركوب و عملـه     ين،و تلق يغبرخالف تبل. يندنما زور و   يه
ـاز ن  ةو نحو يزاندر م يشهقدرت هم ـا افـزا  . يسـت اعمال فشار بر مردم ب  يشب

ـا كمـك گـرفتن از     شدن  يرترو با هرچه فراگ يتهافعال جنبش خودجوش و ب
ـان،    يمدست رژ ي،و خارج يداخل يافكار عموم و عوامل سـركوب و خفق

  .شود يهم م تر  بسته
ـت  اسـ  يبـرا  يـت ابتكار و شكوفا كـردن خالق    .15   يبـرا  يتفاده از هـر فرص

 يادآوريزدا،  خشونت  يحال با توسل به روشها ينبه خود، و در ع يادآوري
ـ   يطمردم در شرا يگرفتار يواقع يلكه دل يمبه عمال رژ و  يبد و بـدتر فعل

ـا بـر تبل   يستن يندر واقع ا سركوب و خفقان ملت،  ـ  و يـغ كه مردم بن  ينتلق
ـام و    "جمهـور شـهروندان  " هستند و نـه  "جمهور گوسفندان" يمرژ و نظ

ـا  عمله يرو سا "يو مقام معظم رهبر يهمطلقه فق يتوال"   ـاً    يه قـدرت، واقع
ـ  يخداوند و امام زمان در رو يندگاننما ـتند   ينزم  يـب در تخر يـم رژ. هس

او  زلـت به او و نقض حقوق و كرامت و من ينو توه ياسيفعال س يك يةروح
ـال و    يفرد يكگر چه ا. فرد منفعل يك تا  كوشد يم يشترب كه به علـت انفع

ـ  يدخودساخته محبوس شده است هم با يترس، در زندان ـا و    ةاز هم منزلته
ـ   ـال س  يـك  يكرامتها و حقوق بشر برخوردار باشـد، ول بـه علـت    ياسـي فع

سركوب است كـه در مخمصـه    خشونت و  يرشو عدم پذ پذيري يتمسئول
و به خصوص بـه   يگرانو به دمهم را مرتب به خود  ينا يدو با گيرد يم رقرا

ـا گونه فعال ينرا از ا يكه و  يافراد منفعل ـ   يته ـادآوري  دارنـد،  يبرحـذر م  ي
و  يـم كارگزاران رژ استفاده شود و به  يزدائ از هر روش خشونت يدبا. يدنما

 يكسـب روز  بهشد كه آنها در واقع خود را ناتوان  يادآورنظام  ينمستخدم
 يدشغل پل ينو به ا خواري يژهبه و يشتيامور معگذران   يو برا يافتهآبرومند 

منزلـت و   هستند كـه كرامـت و    يمرژ يها عمله يناند و ا تن داده يفو كث
  . اند گرفته يشرا در واقع خودشان از خو يشئون انسان

را  ينيخم يخط آقا كرده بود كه دست يتوص يخلخال يشد كه آقا گفته
بگذارند كـه   يو ب شده بود در كفن كه او مرتك يراجع به احكام اعدامهائ

فتـوا و   گري، يآن همه وحش يمدرك مستند نشان بدهد كه برا يادر آن دن
بـودن    "مامور و معذور" يادعا . داشته است "قدر يمرجع عال"دستور از 
اسـت   يگـ  و سركوب، همه به همان مسخره يتيگران و ماموران امن شكنجه

كه  يريآنها آن تصو ةهم ينكهآن ا است، و يحاك را  يتواقع يكهمه  يول
ـان ترسـ   يش،خود از خو ـ  يمو زورمداران از آنها در اذه ـتند ن كننـد  يم . يس

ـال    . است يزهم تفكرانگ يالجورد يمنصوب به آقا نامة يتوص  آنچـه بـه امث
ـ   يمرتضو يدرفت و آنچه با امثال سع يامام يدسع و خواهـد رفـت،    رود يم
ـاي ن يرسا يبرا ياز آنكه موجب خوف و درس عبرت يشب سـركوب و   يروه

ـ  يبرا  يدو با تواند يخفقان باشد، م ـاي د يـرون مـردم، چـه در ب   ةهم  يواره
 و ينآفر شكنجه و خشونت،  مقاومت يرزندانها و چه در داخل زندانها و در ز

است كه غم انفعال، در سطح افـراد و   ها يتواقع ينا يادآوريبا . باشد  يروزان
باور به خود و   يشاد دهد، يم يزندگ يبه شاد خود را يجا ي،در سطح مل

  .باور به هموطن خود
 جانت گل و سوسن گرفت ةروض....افزودن گرفت يتو را غم شاد چون
 از آب و مرغ خانه سست يبط قو....آن امن توست يگران،خوف د آنچه

ـته شـدن روح    يگـران خوف و غم به خود و د يو القا ينتلق با ـا شكس  يـة و ب
را به  يهفق يو ول دروغ فوق بشر بودن خود  تواند يه بازجو ماست ك يزندان

ـ  يو اعتماد بـه نفـس فـرد    يستادگيبا ا. كند ينتلق يگرانخود و به د  يو مل
ـ   سسـت  يمرژ ينا متزلزل عمال  يتشخص هاي يهاست كه پا د و شـو  يتـر م

انفعال و سكون غمناك است . گردد يم اثر يگر، ب اسلحه در دست سركوب
ـته    يـت، خالق با ابتكار و . و مخوف ـا مـردم و هس ـا  م ـال     ييه ـا فع كـه در آنه

ـ  با خشـونت  يخته،با جنبش خودجوش و خودانگ شويم، يم خـوف و   ي،زدائ
ـ  ها، يرا با افزون شاد يو مل يفرد يو غم و افسردگ اضطراب  از  تـوانيم  يم

ـتخوش تحـوالت    يروزگار يندر ا. يمخود دور كن ـان دس  يمعظـ   يكه جه
كه  يدوارمام.  را غم انفعال و خوف جنبش در بر گرفته است ما يراناست، ا

ـانها دار  ةو هم  يرا كه هر انسان ييها ضعف يگر،با كمك همد را، از  يـم ما انس
ـائي بـه تو  يگـران، نوشته به خود و د ينمطالب ا يادآوريجمله، با   يـرو و ن ان

انفعال ما بر  و يكار كه با كم يستن ينا يراني،و ا  يرانا ةبرازند. يمكن يلمتما
  .رود يوطن و هموطن م

 صدارت علي
  :مراجع بعضي

 
 1- http://www.rahesabz.net/story/35811/  

 2- https://www.aclu.org/files/kyr/kyr_farsi.pdf 
  :شهرونديار

ـلول انفـراد   يد،از شكنجه سـف  يدآنچه با  -) -3     ـازجو  يس    ( دانسـت  ييو ب
 http://www.youtube.com/user/shahrvandyar     

ـلول انفـراد   يد،از شـكنجه سـف   يـد آنچـه با  ) -4  ـازجو  يس    ( دانسـت  ييو ب
 http://www.youtube.com/watch?v=I5lbE0BQRd8        

ــ يانفــراد": يآموزشــ يــديويو(   -5  ــه آســاتر تحمــل كن ) "يم؟را چگون
 http://www.youtube.com/watch?v=6Q5U-bG_ktY     

   )"يم؟را چگونــه آســاتر تحمــل كنــ يانفــراد": يآموزشــ يــديويو(   -6 
http://www.youtube.com/watch?v=6Q5U-bG_ktY     

 7- http://shahrvand-yar.com/media/3352  
ــها"(   -8  ـازجو  يروشــ ـا بـــ ــه بـــ ــدها ييمقابلــ    )"آن يو ترفنــ

http://www.youtube.com/watch?v=I5lbE0BQRd8      
ــها"(    -9  ــ يروشــ ـازجو مقابلــ ـا بـــ ــدها ييه بـــ    )"آن يو ترفنــ

http://www.youtube.com/watch?v=I5lbE0BQRd8     
 10- http://mohammadjafari.com/dateien/EWIN-

Zendan-149s-A4-Internet-220508-eBook.pdf    
 11-http://mohammadjafari.com/dateien/Ewin-

Jameehshenasi%20Zendani-o-Zendanban-A4-
160s-  220508-eBook.pdf    

 12- 
http://mohammadjafari.com/dateien/27112012/Karpa

ziri-MJ-261112-V2025-Chap-.pdf     
 13- http://ccrjustice.org/ifanagentknocks 

 14- 
http://ccrjustice.org/files/CCR_If_An_Agent_Knocks.

pdf 
 15- http://www.shereno.com/5/20/237.html    

ـ  يك يدبا د يدبا ها، يلمف ينا ماشايت  دهـم  يروانپزشك توام باشد، هشدار م
  .رنج است آنها دل يمنظر هم بررس ينكه از ا

ـ   ييباز جو يها يوهش  1/6) -16  ـا متهم  ( يـران در ا ياسـي س ينو برخورد ب
http://youtu.be/b8n2c-GZHMQ   

ـ    ييباز جو يها يوهش  2/6) -17  ـا متهم   يـران در ا يياسـ س ينو برخـورد ب
http://youtu.be/_T0Rd9dJBG0   

ـ   ييباز جو يها يوهش  3/6) -18  ـا متهم  ( يـران در ا ياسـي س ينو برخورد ب
http://youtu.be/rWrHWGatYFU   

ـ   ييباز جو يها يوهش  4/6) -19  ـا متهم  ( يـران در ا ياسـي س ينو برخورد ب
http://youtu.be/eoiO6fYGRM8   

ـ  ييجوباز  يها يوهش  5/6) -20    ( يـران در ا ياسـي س ينو برخورد با متهم
http://youtu.be/Pn1THfmBsOk   

ـ  ييباز جو يها يوهش  6/6) -21    ( يـران در ا ياسـي س ينو برخورد با متهم
http://youtu.be/ZvypAw34bk4   

 22- http://shahrvand-yar.com/media/2430      
  23    -

https://www.youtube.com/watch?feature=player_deta
ilpage&v=Zfdepau90Gc#t=0      

  
 

ینده؟آتا دو سه ماه   
    

 دي به گزارش  ديگربان به نقل از  سايت رسمي سپاه تهران، پناهيان، 13در 
هاي مذهبي شمال غرب  را در جمع هيات سخناين  »روحاني زورپرست«

 .است اظهاركردهتهران 
ـا حكـم قـوه    » منافقين«گيرشدگان اجازه داد دست» امام«وي گفته وقتي     ب

ـام در اجـراي     «قضائيه اعدام شوند، حسينعلي منتظـري   نتوانسـت اقتـدار ام
آقاي منتظري فاقـد عـدالت   . يد دستورات اسالم را درك كند و از امام بر
اي از سران سياسي مملكت با افتخار  الزم براي مرجعيت بود ولي هنوز عده

امــام در زمــان حياتشــان  .داننــد خودشــان را مقلــد آقــاي منتظــري مــي
مرحـوم مشـكيني و   . تر برخـورد كننـد   خواستند با آقاي منتظري محكم مي

 ». شويد ها گفت بعدا پشيمان مي ديگران وساطت كردند و امام به آن
 .بـود » غريب«اجراي برخي احكام را نداشت » قدرت«آنجا كه پيامبر «     

ـتلش را   12تواند  وقتي پيامبر خدا به علت جهالت مردم نمي نفر را كه نقشه ق
پيامبر  .ها را رسوا كند، مصداق غربت است ريختند مجازات كند و حتي آن
زماني از سران بودنـد  ها را مجازات كند كه  اسالم به اين خاطر نتوانست آن

ـتند، قـدرت يعنـي اگـر      و مردم درك مجازات اين سران منحرف را نداش
ـازات    كسي جرمي انجام داد بدون ترس از افكار عمومي بتـوان آن را مج

   ».كرد
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    دموکراسی و روش استقرارش؟
هدف و راه و روشي نيست كه جانبداران جمهوري شـهروندان از دوران  از

ـان كـرده     سو، بطور پي شاه بدين ـاطر نش ـانها خ انـد و خـود نيـز     گير، به انس
نيـد كـه   بي مـي . اند از راه عمل به اين راهكار، الگو و بديل بگردنـد  كوشيده

ايـد، دروغ شـده    راهكار پيشنهادي كه شما موضوع پرسش اول خود كرده
. گـذرد  سال از عمر بـدون وقفـه آن مـي    60راهكاري است كه دست كم 

ـا جـز ايـن روش،    . شد داد پاسخ به پرسش شما را به روش ديگري نيز مي ام
ـاحق،    هيچ روش ديگري نقد بمعناي صحيح كردن غلط وحق گردانـدن ن

هاي ديگر خود تناقضـها   است كه در پرسش پيشنهاد من به شما اين. شود نمي
ـا پاسـخ خـواهم داد و شـما       . را بجوئيد و رفع كنيد درنوبتي ديگـر، بـه آنه

آن روز كه روش شناخت و نيز . توانيد كارخود را با كار من مقايسه كنيد مي
شـويد و   توانيد مطمئن باشيد دانـش پـژوه مـي    مي ،روش نقد ملكه شما شد

 .رويد مواره در راست راه رشد به پيش ميه
اما راهكارهاي پيشنهادي جانبداران جمهوري شهروندان بـه هفـت       

ـان بعـالوه    : گيرند در بر مي. شوند راهكار باال خالصه نمي تشريح حقـوق انس
ـاندن    ـناختن و شناس حقوق شهروندي بعالوه قواعد خشونت زدائي بعالوه ش

هاي استبداد فراگير  و شناساندن ستون پايه ويژگيهاي قدرت بعالوه شناختن
ـان دموكرسـي      بعالوه شناختن و شناساندن دموكراسي شـورائي و نيـز ارك
بعالوه رهبري در دموكراسي بعالوه عدالت اجتماعي و بعالوه تبيين رشـد و  
ـاندن   روشهاي عقل قدرتمدار و عقل مستقل و آزاد و بعالوه شناختن و شناس

ـتقل و     ها و تبي انواع موازنه ـاي عقـل مس ين موازنه عدمي بمثابه اصـل راهنم
ـاي   آزاد بعالوه بيان استقالل و آزادي بمثابه انديشه راهنما و بعـالوه   ويژگيه

تجربـه  درسـهاي  و بعـالوه  ... اخالق استقالل و آزادي بعـالوه  فرهنگ و نيز 
ـا      ـاني ت ـات جامعـه جه نسلي كه دوران حياتش پرحادثه ترين دورانهاي حي

  .است  دهامروز بو
كارها در انقالبي تجربه شدند كه گل را بـر گلولـه    و فراموش نكنيد اين راه

هرگاه بعد از انقالب، عقلهاي قدرتمدار درپي تصـرف دولـت   . پيروز كردند
كارها در بناي دولت حقوقمدار و جامعه باز و تحـول   شدند و همان راه نمي

روندان بـود و الگـو و   رفت، ايران امروز سرزمين جمهوري شه پذير بكار مي
  .بديل رشد براي جهانيان

  
  

بحث كليدي پيرامون الئيسيته و 
  )بخش اول(سكوالريسم

  
  

ـاد بن معناسـت كـه    ينشرط آن است، بد يشپ) يدولت يراماكن غ دولـت و   ي
  .يندمداخله نما يكديگراجازه ندارند كه در امور  يند يادبن
 يـه دو اصل پا ي، دارا»دولت يادنو ب يند يادبن ييجدا«عالوه بر  يسيتهالئ: ب
 ينو همچن» وجدان شهروندان توسط ولت يآزاد  ينتضم« يعني يگرد يا
ـا    يانم يضعدم تبع« ـا وجـود باوره ـان توسـط      يشهروندان ب ـاگون ش گون

اما  باشد يزن يكتواند الئ يم ينيد يردولت غ يك ينا  بر   هست، بنا يزن» دولت
ـ   يكالئ يابودن دولت لزوما به معن ينيد  يرغ دولـت  . باشـد  يبـودن آن نم

نقض نمودن هر  يلاما به دل يدنام ينيد  يرتوان دولت غ يسابق را م يشورو
ـ   يسيته،سه اصل الئ ـا  يـك تـوان آن را الئ  يهرگـز نم . يـد نام  يـك الئ يمـه ن ي

ـيته الئ يا ايـه با سركوب مذهب در جامعه، هر سه اصل پ ين،چن ييدولتها  يس
و  يـده عق يآزاد ينتضـم «، »دولـت  يادو بن يند يادبن  ييجدا«اصول  يعني

ـ «و » وجدان در جامعه توسط دولت ـان م يضعدم تبع شـهروندان توسـط     ي
ـ   يـن، ا  بـر    بنا. يندنما يرا نقض م» شان يدنوع عقا يلدولت به دل  يهرگـز نم

  .يدنام يكالئ يمهن يا يكرا الئ ييدولت ها  ينتوان چن
 يـك تـوان الئ  ينم يزو پرتغال را ن يتالياا يا،مانند اسپان ييدولتها يگر،د يسو از

ـان اد ياددولت و بن يادروابط بن از  يبه موارد. دانست سـه كشـور    يـن در ا ي
  : ييمنما ياشاره م
ـانون اساسـ   16پاراگراف سوم بند    بر   اگر چه بنا يادر اسپان: اسپانيا  يچهـ " ي،ق

ـا آمـده اسـت كـه مـد       ، "ندارد يخصلت دولت ينيد ـان ج  يراناما در هم
ـار  جامعه را در نظر خواهنـد گرفـت و بـه     يمذهب يدعقا ي،دولت ـا   يهمك ب
، دولـت  1980 انونق   بر   بنا. ادامه خواهند داد ياناد يگرو د يككاتول يسايكل

ماننـد   يازاتياز امت يككاتول يسايكل يبهره مند يبرا ييها توافقنامه  يساو كل
ـا تصـو  . ينـد نما  يامضاء م يدولت يانهسال يارانه يافتدر ـانون  يبب توسـط   يق

كـه   ينـد نما  يينتوانند، تع يم 1988شهروندان از سال  يا،حكومت سابق اسپان
ـا   ييدولت، توافق نامه ها. يابد اختصاص يسابه كل ياتشاندرصد از مال يمن را ب

به  يمال يازاتامت ياختصاص دادن برخ يبرا يهوديانپروتستان و  دو جامعه 
ـال   يااسپان يوزارت دادگستر . وده استدو جامعه امضاء نم ينا ، 1989در س

آن،  يشناخت و در پ  يتبه رسم "كامال مستقر شده يند"اسالم را به عنوان 
ـار  يااسپان انجامعه مسلمان ـ   يو دولت، توافقنامه همك ـا م . »)12(ينـد نما يامض

ـت   يـر آزنار نخست وز  يآقا ـپان  يدسـت راس ـال   يااس ـانون  2003در س را  يق
ـ   يسر اساس آن، تدرگذراند كه ب ـ   يحيتمس ـار  يدر مـدارس دولت  ياجب

كـرد و    ييـر تغ 2005در دسامبر  يعنيقانون پس از دو سال  ينا). 13(يدگرد
ـ   يـن د يسشدن و بسط تدر يريااخت" يحهال  يـه بـه كل  يدر مـدارس دولت
  ).14(يدرس يببه تصو "ياناد

مضا شد كه اگـر  ا يكاندولت و وات يانم ي، توافق نامه ا1984در سال : ايتاليا
ـ  يـد لغو گرد يتاليادر ا يرسم آن، مذهب    بر   چه بنا از  يبـه برخـ   ينو همچن
 يدهمان توافق نامه تاك داده شد اما  يانپا يكاندولت و وات يانها م يهمكار

خواهنـد   يهمكار ورانسان و مصالح كش يعنمود كه دو طرف در جهت ترف
ـ  يك،ولشد كه اصول مذهب كات يدتاك ينو همچن داشت   يـراث از م يجزئ

 يترسـم  ينوع يقتكه در حق» )15(گردد  يمحسوب م يتاليامردم ا يخيتار
ـا ا يعال دادگاه  2011در سال . بود يكمجدد به مذهب كاتول يدنبخش  يتالي
ها خـالف   دگاهدا يوارمدارس و د يوارد يبه رو يبداد كه وجود صل يرا

امـر   يناروپا بر خالف ا يهچند كه دادگاه حقوق بشر اتحاد هر . يستقانون ن
  ).16(داد يرا

ـاد بن ييكشور، اصول جدا ينا 1974 ياگر چه قانون اساس: پرتغال و  يـن د ي
ـا   يرفتهرا پذ يوجدان در جامعه مدن  يآزاد يندولت و همچن يادبن است ام

ـان وات دولت و  يانم 1940مفاد توافق نامه  يقانون، برخ ينهم ـتثناء   يك را اس
ـاي كل يدولـت بـرا   ينكهز جمله اقرار داده است، ا ـازات ا يـك كاتول يس  متي

ـ  } مـذاهب  يگـر د يادو طبعا بن{ يساهاكل يرنسبت به سا را  يخاص  يدر نظـر م
ـا   ي،برخالف قانون اساس كشور  ينا يدر مدارس دولت. يردگ  يآمـوزش ه
بـه   را  يدولـت، ازدواج مـذهب  . گردد يم يستدر يكو اخالق كاتول ينيد

كارمند دولت محسـوب   يون،از روحان يبرخ يننشناسد و همچ يم يترسم
  ).17(گردند يم
ـا ا يا،اسپان ياگر چه در كشورها اين،  بر   بنا ـال، اصـل دوم الئ   يتالي ـيته و پرتغ  يس

ـان   يتوسط دولت اجرا م وجدان  يآزاد ينتضم يعني گردد اما چه در زم
ـال  ) يالديم 2005سال ( يقوث يانتشار كتاب آقا  حاضـر، اصـل   و چه در ح

ـين باشـد و هم  يم يند ياددولت و بن ياداول كه انفكاك كامل بن اصـل   چن
ـاظ د  ياندولت م يضعدم تبع«بر   يمبن يسيته،سوم الئ  »ينـي شهروندان به لح
ـت  يطانماننـد شـ    يـدي كـه دولـت عقا   يلدل ينبه ا(گردد  ياجرا نم  يپرس

ـا   يبه انجمن ها ياشناسد و  ينم »يترسم«شهروندان را به  ـ ن يارانـه آنه  يم
ـ . دانسـت  يكدولت ها را الئ ينتوان ا يهرگز نم ين،ا  بر   ، بنا...)و پردازد   يم
ـا حـد    يند ياددولت و بن يادكشورها، بن  ينداد كه در ا يحتوض ينتوان چن ت

است، دولـت   معنا  يب يزن يكالئ يمهدولت ن. جدا گشته اند يكديگراز  ياديز
ـاد با بن ييبا شدت و ضعف ها ياكامال جداست  يند يادبوده و از بن يكالئ يا  ي
بـوده و   يكتواند همزمان هم الئ يك دولت نمي. باشد يم در ارتباط  يند

ـتن     يك بودن  يكدر ارتباط باشد، الئ يند يادهم با بن ـاط داش ـا ارتب دولت ب
  .كامال در تضاد است يند يادآن با بن

 يـك بـودن   يكشرط الئ يشتفاوت دارد، اما پ يبا دموكراس يسيتهالئ ينكها با
كـه   يريناپـذ  يـك و تفك يا يهاز سه اصل پا يسيتهالئ كه  ينا يلدولت، به دل

ـ    يكشده است، دموكرات يلتشك يدذكر گرد يشترپ . باشـد  يبودن دولـت م
ـان هـم از بن    يكدموكرات يردولت غ يكامكان ندارد كه  ـاد بتوانـد همزم  ي

ـا ننما  يدخالت يچبوده و ه جدا  ياناد ـا  يهـم آزاد  يـد، در آنه كامـل   يه
و ضـد   يمـذهب  يـر غ ي،مـذهب   يـده شهروندان با هـر عق  اجتماعي – ياسيس

ـان و هـم م  يدنما ينرا تضم) يپرست يطانو ش ييخدا ياز جمله ب( يمذهب  ي
 يگـر از د. قائل نگـردد  يضكه دارند، تبع يگوناگون يدعقا يلشهروندان به دل 

ـيته بدون الئ  يدموكراس ينكهبا ا ي،سو ـان پـذ   يس ـ  يرامك ـا   (اشـد  ب يم البتـه ب
ـا بـال    يرااست، ز  يمكمل دموكراس يبه نوع يسيته، اما الئ)ييها يتمحدود ب

مشاركت  ينهدر دولت، زم يموضوع نمودن نقش مذهب و اعتقادات شخص
ـان كـه عقا   يشهروندان ـ   يـت در جامعـه جـزء اقل   يدش گـردد   يمحسـوب م

ـ كشور فرا يريتمد در  يزرا ن) پرستان يطانو ش يانخدا يب مچونه(  يهم م
  .آورد
ـاهش   يسيتهچه در حال حاضر الئ اگر ـ    يعنـي تنها در زادگ  يفرانسـه اجـرا م

ـ  يدولت  -  يحقوق يدهپد ينگردد، اما ا . باشـد  يتنها مخصوص به فرانسه نم
ـان تشـك    يااز فرانسه حق  يرغ يتوان ادعا نمود كه جوامع يهرگز نم  يلامك

گونـه   يـن بتـوان ا  يداشـ . را ندارند يدادن دولت، فارغ از اعتقادات مذهب
ـاه      ينبه ا يجامعه بشر داد كه هنوز  يحتوض ـاد بـه نفـس و خـود آگ  ياعتم
 يبشـر  يا يدهو پد  يقرارداد اجتماع يكاست كه رابطه دولت كه  يدهنرس
خود به صورت كامل قطـع   يمتفاوت مذهب يِاعتقاد يباشد را با باورها يم

خواهـد   يـز كشورها ن يرسادر  يكدولت الئ يلاحتمال تشك ينده،آ در . يدنما
. و به جوامع گوناگون شناسانده شود  يغتبل يدر عرصه جهان يدبا يسيتهالئ. بود

بوده   يونددولت در پ يادو بن يند يادكه همواره بن يراندر ا يهم اكنون حت
 يـده مستبد، فاجعـه آفر  ينيِدولت د ير،از سه دهه اخ يشب يناند و البته در ا
 يكدولت الئ يلمعتقد به تشك هخواهان ك يهورجم از  يدياست، نسل جد

  .هستنند يتباشند، مشغول به فعال يم يزن
دولت و  ياداست كه اگر چه بن ينآنچه كه در سرفصل دوم گفته شد ا نتيجه

 يكديگراز  ياديو پرتغال تا حد ز يتالياا يا،اسپان مانند  ييدر كشورها يند يادبن
جـدا   يند ياداز بن كه كامال خود را  يولتاند، اما تاكنون تنها د يدهجدا گرد

ـيض عـدم  «و » وجـدان  يآزاد«نموده و همزمان اصول  اجـرا   يـز را ن »تبع
در  يگـري د يكدولت فرانسه است و در حال حاضر، دولت الئ نموده است، 

 يـك دولـت، دموكرات  يـك بودن   يكالزمه الئ ين،هچن. جهان وجود ندارد
سه  بتواند هر  يكدموكرات يرولت غد يكبودن آن بوده و ناممكن است كه 

  .يدرا همزمان اجرا نما يسيتهاصل الئ
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ینده؟آتا دو سه ماه   
  
   ـاري دو   ،92دي  11در به گزارش هرانا، مهدي موسوي و فاطمه اختص

ـاعر   .برنـد  مي روز پيش در بازداشت بسر 24شاعر پست مدرن از  ايـن دو ش
ـا     ـتند ب پست مدرن كه در اوايل آذر ماه قصد سفر به خارج از ايـران را داش

آذر  16مشكل ممنوع الخروجي خود روبرو شدند و از همين روز در تاريخ 
 .ماه به دادسراي اوين مراجعه كرده و سپس بازداشت شدند

  ـاكتي آرامسـري      ،92دي  14در ـين س ـا، حس ـتفان ا(به گزارش هران ) س
ـبس تعزيـري     1شهروند نوكيش مسيحي به اتهام تبليغ مسيحيت بـه   ـال ح س

 .محكوم شد
  ـابي  زندانيان از تن سه، هرانا به گزارش خبرگزاري ،92دي  15در  اعتص

 دليل به برند، مي سر به غذا اعتصاب روز سومين و شصت در كه حصار قزل
ـيد  .شـدند  بيهـوش  جسـماني،  ضعف ـال  جمش  حامـد  و ماليـي  دهقان،كم

ـنت  اهـل  زندانيان از تن سه احمدي، ـاه  دو از كـه  س ـيش  م ـاكنون  پ  در ت
ـته  روز عصر برند، مي سر به غذا اعتصاب  بهـداري  بـه  و شـده  بيهـوش  گذش
 بـه  را خود هشياري ساعت 4 حدود از پس زندانيان اين.شدند منتقل زندان
ـا آبـه   سـرم  تزريق ادامه از بالفاصله آوردند و دست ـ  بـه  ممانعـت  ،نه  لعم

 بهـداري  بـه  و شده بيهوش دهقان جمشيد. منتقلشان كردند بند به و آوردند
  .نيست دست در اطالعي وي سالمت وضعيت از و شد برده
  ــمت ،92دي  15در ــرزدي، اهللا حش ــه طب ـار روزنام ــر و نگـ ــه دبي  جبه

ـتاني  سوي از خود زندان باقي تحمل براي ايران دمكراتيك ـار  دادس  احض
 ايـن  در اسـت  بـرده  بسر مرخصي در گذشته سال هما دي 2 از كه وي .شد

 آزادي اعـدام،  حكـم  لغـو  بـراي  تـالش  همچون اقداماتي به دست مدت
  .بود زده خواه دمكراسي و سكوالر نيروهاي اتحاد و سياسي زندانيان

 خـود  پرونـده  در را زنـدان  سال 10 از بيش و بازداشت چندين او سابقه    
شـده   محكوم زندان سال 9 به و بازداشت 1388 ماه دي 7 روز ظهر در دارد
  .است
  ـاه  منصـفه  هيات اعضاي ،92دي  15در ـات  دادگ ـتان  مطبوع  تهـران  اس

ـناختند  مجرم را امروز شهروند نامه هفته و بهار روزنامه مسئول مديران  بـه  .ش
ـئول  مديران اتهامات به رسيدگي جلسه امروز صبح مهر خبرنگار گزارش  مس
ـاه  76 شـعبه  در امروز شهروند مهنا هفته و بهار روزنامه ـتان  كيفـري  دادگ  اس
  .شد برگزار مديرخراساني قاضي رياست به و تهران

ـام  به نيز امروز شهروند نامه هفته مديرمسئول     اكاذيـب  نشـر  و تـوهين  اته
  .ندانستند تخفيف مستحق را وي منصفه، هيات اعضاي و شد شناخته مجرم

 
ينـي دارد كـه بـدون    قدرت ندارد و خم) ص(وقتي پيامبر  ٭

  :دهد اعتناء به افكار عمومي دستور اعدام چند هزارتن را مي
  
 ـاه    ،روحانی زورمدار،عليرضا پناهيان ـار «عضـو قرارگ اعـالم كـرد   » عم

آيت اهللا » اجازه«بود كه با » دستور اسالم« 1367هزاران نفر در سال   اعدام
 .اهللا خميني و حكم قوه قضائيه به اجرا گذاشته شد روح
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