
  

با گفتن اين سخن، او . در اهواز، روحانی گفت که توافق ژنو يعنی تسليم دنيا در برابر ملت بزرگ ايران:انقالب اسالمی
است بلکه   که مدعی شد که اين نه رژيم واليت مطلقه فقيه است که تسليم شده ست اال اينا پذيرفت که توافق ژنو تسليم نامه

گويند و آشکار که  اما مواد توافق ژنو و هم مواد توافق برسر اجرای آن توافق می. است  تسليم ايران شده که اين دنيا است
، ميان او و حکومتش با سپاه  برخوردی پديد آورده که اما روابط پنهانی و توافق ژنو. تسليم کننده و تسليم شونده کيانند

  .است  اينک روباز کرده
. پردازيم در فصل اول، به روياروئی سپاه با روحانی و حکومت او، در دو جبهه سياست داخلی و سياست خارجی می   

انقالب و نظام است، به خود  پاسدارکه ميداند و بدين عنوان ) سه قوه(فرماندهی سپاه خود را برفراز و حاکم بر دولت 
  . های اطالعاتی و نيروهای انتظامی را مهار کند دهد دولت و اقتصاد و سياست داخلی و خارجی و دستگاه اجازه می

ای با اوباما و حکومت او را در  در فصل دوم، قسمت دوم گزارشی تفصيلی در باره روابط و گفتگوهای پنهان خامنه  
در اين قسمت از گزارش، ربط اين روابط و گفتگوها، با رويدادها در ايران . دهيم خود قرار میمعرض مطالعه خوانندگان 

  .گيرد شکار، در معرض ديده عبرت بين قرار میآرئيس جمهوری، » انتخاب«و مهمتر از همه، 
تهای شديد برضد ايران شود مجازا اين واقعيت که در امريکا، همچنان تالش می. آوريم میرا در فصل سوم، توافق اجرائی   

ای است که در اين  وضع شود و برای اسرائيل اجازه نامه صادر شود که هروقت خواست به ايران حمله کند، موضوع مقاله
  .آيد فصل می

  و. ايم وردهآ های اقتصادی گويای وضعيت اقتصاد کشور را گرد در فصل چهارم اطالعات و داده  
  .گذرند ه حقوق انسان از نظر خوانندگان میدر فصل پنجم، خبرهای تجاوزها ب  
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 و يکمين خرداد، بمناسبت صد و سُی  ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )٩۵(ق زندگينامه دکتر محمد مصد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جمال صفری
  

 تجّدد، اصالحات و توسعه در دوران
)۴(» ل پھلوی اوّ «   

  
انجام  شود   ه  هر كار مفيدي  در اين مملكتقبل از اين ك«   

يب اخالق  مجريان قوانين  بايد در صدد اصالح  قوة حاكمه و تهذ
با رعايت  اصول  و ترتيبات  اهالي مملكت برآمد و آن هم   و ساير

وقت  مي خواهد    است بس مشكل  و مدت  طوالني عادي، كاري
  » ...ديگر فرصت  آن را داشته باشيم با وضع جهانكه معلوم نيست 

 ) 1( » اللهيار صالح«
  

رضا شاه دولت » تاريخ ايران مدرن « در كتاب ابراهاميان يرواند 
ارتش و  :و ستون اساسي پي ريزي كرد جديدش را برد

در دوران حكومت وي؛ ارتش ده برابر و  .بوروكراسي
 در سال فرات ارتششمار ن .رشد كرد روكراسي هفده برابروب

هشت  ،اقهشت هزار قزّ هزار  نفر و شامل 22تنها   1300/  1921
اين . جنوب بود و شش هزار نفر نيروي تفنگدارژاندارم  هزار
، به بيش از چهل هزار نفر نيروي   1304/  1925تا سال  تعداد

 1941منسجم  تحت نظارت وزارت جنگ افزايش  يافت و تا سال  
از سوي ديگر، . يش از  صد و هفتاد هزار نفر  رسيد، به  ب 1320/ 

دولت مركزي  فقط عبارت  بود از مجموعة   1300/  1921در سال 
ود مختار، منشي ها و صاحب وفيان تقريباً ختبي نظمي از مس

ه  ل به هفد، مبد1320/  1941ا اين مجموعه تا سالام. منصبان
وزارتخانه   .بگير شد كامل با نود  هزار كارمند  حقوق وزارتخانة
1300/  1921، تا سال عدليه و ي نظير داخله، معارفهاي مهم 
اليتي نداشتندعمالً فع.  
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  مالی  –رویاروئی همه جانبه فرماندهان سپاه و مافیاهای نظامی  ◀
  ۳  ص :با روحانی و حکومت او        
  ۶ ص: ۲ –اند  مدهایش که واقعیت جستهآ ی با امریکا و پیرابطه سرّ ◀
  ،ت و باوجود تسلیمگوید تسلیم شونده کیس نو میژشیوه اجرای توافق  ◀
  ۸  ص: شود تهدید به مجازات و جنگ می     
  خواری و تورم هست و نقدینگی و رانت ،وقتی بودجه نیست ◀

   ۹ ص :شوند  ابعادش بزرگ می       
  ۹ ص : زحمتکشان و مبارزان بیش از پیش قربانی تجاوزها به حقوق انسان هستند ◀

   آرش پارسي
بحث كليدي پيرامون الئيسيته و 

   )دومبخش (سكوالريسم
  
منع حمل نماد هاي مـذهبي در مـدارس   «نقدي بر قانون  -٣

 :ين موردو نظرات شيدان وثيق در ا» دولتي فرانسه
 

منع حمل نمادهاي مذهبي در «شيدان وثيق در دفاع از قانون 
  :مي گويد» مدارس دولتي فرانسه

روز صبح دست از  آموز، هر  بحث بر سر اين نيست كه دانش«
بحث بر سر . عقيده و دينش بردارد و سپس وارد مدرسه شود

اين است كه فضاى عمومى تعليم و تربيت كودكان و 
هاى   طرفىِ خود را نسبت به اديان و دكترين  نوجوانان، بى

  .مختلف حفظ كند
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  جهانگير گلزار
  

درتمداري و يا  زيست در رشد زندگي در ق
 و حقوق مداري؟

  
متن سخنرانی در نشست کانون مدافعين حقوق بشر در 

   ۲۰۱۳دسامبر  ۷-شهر هانور 
 

  چهدر زندگي هر كس بايستي از خود سوال كند كه من 
هدفي دارم؟ چه آرمانهايي دارم؟ متناسب با  هدف و رسيدن 

آيا روشي كه به آرمانهايم چه روشي را انتخاب كرده ام؟ 
  انتخاب كرده ام متناسب با هدف من مي باشد؟ 

رابطه من با ديگران بر اساس كدامين روش تفكري بنا شده 
  است؟ 
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  صراهللا نجاتبخش ن
  16  -تقابل دكترين واليت فقيه با مطالبات اساسي مردم ايران 

  ؟!نخ نما شدن طرفداري از واليت» نهم دي«
عقب نشيني و نوشيدن جام  يكي نيز شكست طلسم اختناق و خيزش مردم در ،گفتيم گفتگوهاي ژنو ويژگياز سه  همانگونه كه قبأل

موضوعات سياسي خطرناكترين از  ييك  .بود  است، در راه ي كهگرسنگانحركت لشگر  يا چگانآب در النه موررژيم و ريختن  زهر
 اعصابختگي ري و همواره باعث بهمنموده مصروف آن براي رژيم كه تمامي هزينه و نيروي شبانه روزي خود را  سي سال گذشته

   مردم بوده است، بجان آمده زش توده هاي خي شده است، خود ولي فقيهدغدغه خاطر س آنأحاكمان مستبد و در ر سياسي
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New   
    

  ازایرانیان  یهاخ به پرسشپاس
    ابوالحسن بنی صدر 

  بست تسلیم یا جنگ؟ بن
  
  
ایران در «انتشار قول آقای هاشمی رفسنجانی در باره  از پس   

ای و سعید جلیلی سخن  ، آقایان خامنه»موقعیت جنگ یا تسلیم
پذیرد  لیم را میدومی جانبدار رویاروئی است و اولی، تس. اند گفته

ای پرسش  در باره سخنان آقای خامنه. پوشاند و آن را با رجز، می
اینک ). در مصاحبه با رادیو عصر جدید(شد که بدان پاسخ دادم 

است و  رژیم توافق برسر چگونگی اجرای توافق ژنو را نیز پذیرفته
لذا، در مقام پاسخ به . دیماه جاری، اجرا شود 30قرار است از 

راهی  نزیر، بلحاظ روشن شدن وضعیت کشور و نشان دادپرسش 
وجودش، رژیم همچنان به بیراهه می رود، به سخن این دو  که با
  : پردازم باز می

/ کی فرارازخويشتن آسان بود / می گريزم تا رگم جنبان بود 
  مولوی 
اينکه جهان غرب تاکنون چهره ای بس  اما نکته ديگر و       

آنها  .نمايش گذاشته که برکسی پوشيده نيستفريب کارازخود به 
اين قبيل  اموری از شرارت و اتم و مبنا را مبارزه با تروريسم و

حقوق انسان بگذارند  بر اند مبنا را هيچ گاه نخواسته اند و گذاشته
اگر از . مجموعه خود بخود حل شوند باال به عنوان زير تا امور

 بخاطر آن تحريم و شتند وگذا روز اول مبنا را برحقوق انسان می
کشيدند  گزينه نظامی را برای همه ديکتاتورها به رخ می تهديد و

شدند اکنون تمام  تفاوتی ميان ديکتاتورها قائل نمی تبعيض و و
افکارعمومی جهان به  پيوستند و به تاريخ می ديکتاتورها تسليم و
حقوق بشر  کرد که دموکراسی و می آورد و باور غرب ايمان می

شدند  اکنون نه خود گرفتار بحران می. يک شعار و ابزار نيست
وآيا . گشت ونه جهان يا بخشی ازآن دچار بحران ونا امنی می

هنوزهم غرب قادراست مسير درست را بيابد وبه جبران گذشته 
بپردازد تا جهان شاهد صلح وبخشش ورشد بگردد؟ 

  شادوپيروزورستگارباشيد
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  امریکا و غرب و دشمنی با ایران و راه و بیراهه؟  
 

فایـده گفتگوهـای اخیـر  ایـن : است ای، در قم، گفته و آقای خامنه    
شد که امریکا دشمنی خود را بـا ایـران و ایرانـی و اسـالم و مسـلمین، 

م تــا هرگــاه بــرآن شــویم کــه از ســخنان او رفــع ابهــام کنــی. نشــان داد
  :شود سان که هست ببینیم، حاصل کار چنین می وضعیت را همان

بـاوجود . گوید که قصد او، گفتگوهای ژنـو اسـت می» اخیر«قید - ۱
این، چه گفتگوهای ژنو و خواه گفتگوهای مسقط میـان نماینـدگان 

آقـای اوبامـا، محرمانـه  های او، آقایان والیتی و صـالحی، بـا فرسـتاده
محرمانه دشمنی طرف گفتگو را جز بـر گفتگـو گفتگوهای . اند بوده

ــده نمی ــد کنن ــد آشــکار کن ــاگزیر می.  توان ــد بخــش آشــکار  پــس ن بای
  :گفتگوها مورد نظر او باشد

سـو، هـیچ جـز توافـق  بدین 1391از تمامی گفتگوها، از تابستان - ۲
. اسـت است، بطور رسمی علنی نشده هم بخشی که انتشار یافته ژنو، آن

شـار یافتـه توافـق ژنـو اسـت کـه، بنـابر قـول آقـای پس، این بخش انت
ای، باید دشمنی امریکا با ایران و ایرانـی و اسـالم و مسـلمین را  خامنه

  . باشد  نشان داده
امریکـا و اروپـا و نیـز  یاست که این توافـق گویـای دشـمن  حق این     

چـای  چنانکـه قـرارداد ترکمن. اسـت  روسیه و چـین بـا مـردم ایـران
خاطر اسـت  درست بدین. منی روسیه تزاری با ایران بودترجمان دش

چـرا کـار ایـران را : ای باید به این پرسش پاسخ بدهد که آقای خامنه
است که دشـمنان اسـتقالل و آزادی، تـوافقی از نـوع  به جائی رسانده
چای را به مردم ایران تحمیل کنند؟ موافقت بـا طـرز  قرارداد ترکمن

گـذارد کـه او بطـور قطـع،  د بـاقی نمیاجرای این توافـق جـای تردیـ
سـاله  8از تحریمها  با جنـگ  ای که او مقایسه. است تسلیم را پذیرفته

را سـر  که وقتـی آقـای خمینـی جـام زهـر این است، یعنی   بعمل آورده
  ؟ کرد تواند کشید، او جز موافقت با توافق ژنو چه می

قوق انسانی و حقـوق کار دیگر وجود دارد و آن، تسلیم ح البته  راه      
. گشتن و تن به والیت جمهـور مـردم دادن اسـت یانشهروندی ایران

دهنـد؟ آنهـا بـه  کـار می راه  مالی کجا تن به این –اما مافیاهای نظامی 
شوند تا بر مردم ایران حکومت کنند و هستی  دشمن بیگانه  تسلیم می

  . گر بسپارند ایران را به دست بیگانه غارت
دروغـی را  قـای روحـانیآ ،در اهـواز ،۹۲دی ۲۴که در   طرفه این – ۳

 :اسـت او گفته :مانـد پیونـدد و می است که به دروغ زاهـدی می گفته 
. توافق ژنو تسلیم قدرتهای جهان در برابر ملـت بـزرگ ایـران اسـت

وقتـی قـرارداد کنسرسـیوم را بـه  ،یـم کودتـاژنخسـت وزیـر ر ،زاهدی
ن نیز نباید پس آاند یک واو  تهگف :گفت  ،داد مجلس دست نشانده می

داد که ما سر امریکـا و انگلـیس  دلداری می ،باوجود این. و پیش شود
  !کاله گذاشتیم

مـتن (قایـان ظریـف آقـای روحـانی تکـذیب قـول آکه سخن  نآبا      
. تر کرد توافق  را امریکا تهیه کرد و فرانسه شرائط و تعهدها را سخت

رائط تسـلیم و تعهـدهای دنیـای تسـلیم که امریکا و فرانسه ش مگر این
وضـعیت (و هاشـمی رفسـنجانی !) باشـند شده به ایران را تنظیم کرده

واجـد  ،ای اسـت فرمانـده سـپاه و خامنـه ،و جعفری) تسلیم و جنگ
واقعیــت را کــه . اســت نــو تســلیم نامهژتوافــق  :حقیقتــی قطعــی اســت

سـلیم شـود ت می –اسـت  قـای روحـانی کردهآکـاری کـه  –وارونه کنـی 
  ! ایران شدن قدرتهای جهان

غرب نگـران : شود قرار، پاسخ پرسش کننده گرامی چنین می بدین     
رعایــت نشــدن حقــوق انســان نیســت، نگــران منــابع و ثروتهــای 
کشورهایی اسـت کـه خـود خویشـتن را در وضـعیت و موقعیـت زیـر 

  : اند سلطه قرارداده
رد از حقـوق بشـر امریکـا حـق نـدا: اسـت ای گفته باز آقای خامنـه- ۳

مـا . ترین ناقض حقوق بشر دنیـا امریکـا اسـت زیرا بزرگ. حرف بزند
مدعی امریکا و بسیاری از دولتهای غربی در خصـوص نقـض حقـوق 

  . بشر هستیم
خـود امریکـا، در جـای جهـان، از جملـه  این امـر کـه، در هـر-  ۳/۱ 

هرگاه منافعش اقتضاء کند، دستگاه حاکم امریکـا بـه حقـوق انسـان 
باوجود ایـن، بخشـی از تحریمهـا، . کند، محل تردید نیست جاوز میت

یعنـی . اند بخاطر تجاوز رژیم والیت فقیه به حقوق انسان وضع شـده
تجــاوز رژیــم والیــت مطلقــه فقیــه بــه حقــوق انســان تــا آنجــا همــه 

، کسـب »ایـران«دهد از راه تحـریم  است که به غرب امکان می جانبه
  .اعتبار نیز بکند

گوید ما مدعی امریکا و بسیاری از دولتهـای  ای می قای خامنهآ -  ۳/۲ 
اســت البتــه  زورمــداری کــه او. غربــی در نقــض حقــوق بشــر هســتیم

  : تواند متوجه تناقضهای آشکار دروغش بگردد نمی
دو تقصـیر  ،ای قـای خامنـهآاز جملـه  ،زورپرسـتان ،در مجلس اول •

و موافقت با حقـوق مخالفت با والیت فقیه  :صدر تراشیدند برای بنی
 ،ایستادن برحق و اظهـار حـق. است» غربی«انسان که مدعی بودند 

اعتبـار و حقـوق انسـان برکرسـی  است که والیـت فقیـه بی سبب شده
ای کـه مقـام  قـای خامنـهآ ،امـروز ،تـا بـدانجا کـه.  اسـت قبول نشسته

ناگزیر  از تصـدیق حقـوق انسـان  ،وموقعیتش ضد حقوق انسان است
ایـن . گـردد در بـاب حقـوق انسـان دعی امریکا و غرب میشود و م می

کننــد بــا روشــهای  نهــا کــه گمــان میآاســت بــرای همــه  درس بزرگی
نهـا هـم کـه آ. کنیم ما ایستادن برحق و اظهار حق را رها می ،تخریبی

جـواب « ،اند بنگرند که ایستادن برحـق و اظهـار حـق برحق ایستاده
  .»دهد می

انسـانند و هـرکس خـود بایـد بـه ایـن  حقوق انسان ذاتی حیات هر• 
ماند ایجاد مزاحمت کردن و یا نکردن بـا عمـل  می. حقوق عمل کند

آیا والیت مطلقه فقیه مزاحم کامل با برخورداری ایرانیان . به حقوق
مـدعی « از حقوق ذاتی و نیز حقوق شهروندی خـویش نیسـت؟ پـس 

یـه و درگروی الغای والیت مطلقه فق»  شدن در خصوص حقوق بشر
ــه ایجــاد  ــه فقی ــت مطلق ــر محــور والی ــه ب انحــالل نظــامی اســت ک

  . است شده
کــه  وجــود ســازمانهای ســرکوب و ســازماندهی قــوه قضــائی چنان• 
بشــمارد و در خــدمت بســط یــد » حفــظ نظــام را اوجــب واجبــات«
باشــد، مزاحمــت قطعــی دارد بــه عمــل بــه حقــوق انســان و » رهبــر«

های  الل سـتون پایـهمـدعی غـرب شـدن، بـا انحـ. حقوق شهروندی
  . کند استبداد، تحقق پیدا می

این امر که ایران بلحاظ فساد و آسـیبهای اجتمـاعی در ردیـف اول • 
های  های فسـادها و آسـیبها و نابسـامانی کشورهائی است که در عرصه

اجتماعی هسـتند و ایـن واقعیـت کـه همـه سـاله، سـازمانهای مـدافع 
یـت مطلقـه فقیـه را، بخـاطر ن ملل رژیـم وال حقوق بشر و نیز سازما

دانند کـه  کنند، یعنی  جهانیان می تجاوز به حقوق انسان، محکوم می
رژیم والیت مطلقه فقیه در شـمار اول کشـورهای متجـاوز بـه حقـوق 

  . انسان است
. ای خـود تجـاوزی آشـکار بـه حقـوق انسـان اسـت سخنان خامنـه• 

اسـت و  جـرا گذاشتهخاطر،که از برنامه اتمی که رژیم تهیه و به ا بدین
اسـت و   سیاستی که او در پیش گرفته و کار را به تحریم ایـران کشـانده

 ای که امضاء کـرده از گفتگوهای محرمانه او با امریکا و از تسلیم نامه
که کار را بـه تسـلیم  با آن. اند چه رسد به دخالت است، اطالع نداشته 

بازگردانـد و  است، هنوز حاضر نیست حق را به صاحب حـق  رسانده
  .بگذارد او بداند در چه وضعیتی است و چه بایدش کرد

  : جوید قرار، پرسش پرسش کننده گرامی این پاسخ را می بدین    
ای خود باید به غفلت از حقوق خویش  هر انسانی و هر جامعه –الف 

از . پایان بخشند و زندگی فردی و جمعی را عمل به حقوق خود کنند
تـوان جمهـوری  ه حقـوق شـهروندی اسـت کـه میدرون و با عمـل بـ

رفـع مزاحمـت  –و ب . شهروندان را جانشین اسـتبداد جبـاران کـرد
مراجعـه بــه . اسـت اسـتبدادیان نیـز بـا مـردم هـر کشـور اسـتبداد زده

هم قدرت خـارجی، جـز گویـای غفلـت از حقـوق ذاتـی و  قدرت، آن
حقوق ذاتی، اظهارکننده ناتوانی در برخوردار شدن از . ناتوانی نیست

هم قدرت خارجی کـه وجـودش  تواند، با مداخله قدرت، آن کجا می
  یابد، توانائی عمل به حقوق خود را پیدا کند؟ و را از تجاوز به حق می

این، حساس کردن افکار عمـومی جهـان بسـی کـار سـاز  باوجود –ج  
تواند دولتها را ناگزیر کنـد  نخسـت خـود از  این حساسیت می. است

حقــوق انســان دســت بدارنــد و ســپس سیاســتی را در پــیش  تجــاوز بــه
  . بگیرند که سبب رفع مزاحمت استبداد و استبدادیان بگردد

جا که حقوق ذاتی حیات هستند و دادنی و ستاندنی نیستند،  از آن –د 
بر ایرانیان نیست که از دستگاه جوری که رژیـم والیـت مطلقـه فقیـه 

برآنها است که به این حقوق . است، حقوق ذاتی خود را مطالبه کنند
عمل کنند و با عمل به حقوق خویش، عرصـه عمـل رژیـم را محـدود 

ــد ــدیگر و  و کنن ــالع یک ــه اط ــایش را ب ــا و تجاوزه ــب مزاحمته مرت
  . جهانیان برسانند

ایرانیـان را بـد : ( ای قرار، هرگاه از دیگر سخنان آقای خامنه بدین      
یمها ملت ایران را به حالت تسـلیم اند تحر اند  که گمان کرده شناخته
است و ما در موضوعات خاص، برای دفع شـر و حـل مشـکل  درآورده

مذاکرات اخیر هـم دشـمنی و هـم نـاتوانی  و کنیم با امریکا گفتگو می
رفــع ابهــام و تنــاقض کنــیم، وضــعیت ایــران، ...) آنهــا را نشــان داد و

  : شود سان که هست، معلوممان می آن
مـالی بـر  –وانی ناشـی از سـلطه مافیاهـای نظـامی وضعیت نـات - الف 

دولــت و اقتصــاد و از بــین بــردن هرگونــه مقاومــت اقتصــاد، رژیــم را 
  . است بست تسلیم یا جنگ کرده گرفتار بن

اســت و رژیــم چــاره خــود را در امضــاء و  توافــق ژنــو تســلیم نامه –ب 
  .بیند اجرای آن می

  و. داند خود می تشدید سرکوب مردم را عامل بقاییم ژر  –ج  
اثــر کــردن اعتراضــها بــه تجاوزهــا بــه حقــوق انســان،  بــرای بی –د  

در مورد حقوق بشر، ما مدعی امریکا و بسیاری از کشورهای : گوید می
کنیم،  این، ســخن مــبهم او را کــه شــفاف مــی بــاوجود! غربــی هســتیم

بینیم از آگاهی مردم ایران از حقوق ذاتی خویش، ترسان اسـت و  می
است که تا ممکن است، به تجاوزها بـه حقـوق انسـان اعتراضـی  برآن

بنابرقاعـده نیـز، رژیـم متجـاوز بـه حـق، از هـر ایسـتاده . بعمل نیایـد
  . ترسد برحق می

هنــوز مــردم ایــران در سیاســت داخلــی و خــارجی و سیاســت  –ه 
بنـابر سـخنان . انـد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود نقشی نیافته

حیات رژیم والیت مطلقه فقیه، درگرو منفعـل و بـی ای، ادامه  خامنه
آشفته سـخن گفـتن او و دروغهـای . حرکت ماندن مردم ایران است

کند و نیـز رنـگ و رخسـار  آشکار که هر دروغ دروغ دیگر را آشکار می
در حقیقـت نیـز، او میـان . او، گویای ترس و یأس و اضطراب هسـتند

رفـداران تسـلیم، بهـای طرفداران رویاروئی ولو به قیمت جنـگ و ط
بخصوص که . کند آن هرچه باشد، قرارگرفته و احساس درماندگی می

  . داند مردم ایران از او و رژیم والیت مطلقه فقیه بیزارند می
هرگاه سعید جلیلی را سخنگوی جانبداران رویاروئی بدانیم، نقد       

  :یابیم تر در می سخنان او، وضعیت کشور را بازهم شفاف
  

ا در مداربسته تسلیم یا جنگ، یکی از تسلیم یا جنگ را آی
 :باید برگزید و یا از مدار باید بیرون آمد؟

 
که ایرانیان ببینند قول زور همواره تناقض در بـردارد و  و برای این      

شـود، بـدین  درد و حقیقـت آشـکار می لباس دروغ مـی  با رفع تناقض
در آورده انـد،  را» فتنـه«د خاطر، در این روزها،شور تبلیغـات بـر ضـ
  :کنم سخنان  آقای سعید جلیلی را نیز نقد می

، آقای سـعید جلیلـی، کسـی کـه اسـالم را در والیـت ۹۲دیماه ۸در  �  
ــاچیز می ــه ن ــد و راه فقی ــی را  دان ــی«حــل بحــران اتم ــد زدائ » تهدی

در تـاالر ابـن » دانشگاهیان، حماسه بصـیرت«دانست، درهمایش  می
است که هرگـاه تناقضهایشـان  انی را برزبان آوردهسینای مشهد، سخن

  :شوند را رفع کنیم، حقایق مهمی نمایان می
درتقابل ایران با استکبار جهانی، مهمترین امـری کـه مسـیر «: گوید او می• 

کند این است که تصور کنیم مبارزه و مقاومت بـرای  پیشرفت ما را تهدید می
رای دشـمن ایـن اسـت کـه کشـور مـا اسـت و بهتـرین هدیـه بـ ما هزینه داشته 

  .»کند خواهد دیگر مبارزه نمی
 :این سخن، دست کم سه تناقض دربردارد   
دهــد کــه  تقابــل بــا اســتکبار و مبــارزه و مقاومــت وقتــی معنــی می - ۱

مستکبر را تغییر دهد و خـود و  –مستضعف بخواهد رابطه مستضعف 
  .او را تغییر دهد به دو انسان مستقل و آزاد

زیر سلطه، ضـد تقابـل و مبـارزه و مقاومـت  –ن در رابطه مسلط ماند 
ای و از آن خـود   است و بیرون رفتن از این رابطـه، نپـرداختن هزینـه

حال اگـر تصـور پـرداختن بهـا . برد، است مستکبر می هرآنچهکردن 
. ایم برند، از آن خود نکـرده که هرآنچه از ما می وجود دارد، یعنی این
بار والیت مطلقه فقیـه، هسـتی مـا را بـه یغمـای در حقیقت، دولت ج

  همدسـت آنهـا سـپرده مـالی –قدرتهای خارجی و مافیاهـای نظـامی 
تصـور کنـیم هزینـه «انـد،  ثروتهـای عظیمـی کـه بـه یغمـا رفته. است

ای نجومی است که نـه در تقابـل بـا  ، نیست، بلکه هزینه»ایم پرداخته
ایم و  ر سـلطه پرداختـهزیـ–استکبار که برای ماندن در روابط مسـلط 

کار بیـرون رفـتن از رابطـه  است که راه حل تناقض به این. پردازیم می
زیر سـلطه را درپـیش بگیـریم یعنـی مسـتقل و آزاد بگـردیم و  –مسلط 

 .دولت حقوقمدار نمایندگی کند از والیت جمهور مردم
نخسـت » خواهد دیگر مبـارزه کنـد کشورما نمی«هدیه به دشمن  - ۲

. را دربردارد کـه رژیـم والیـت مطلقـه فقیـه، کشـور نیسـتاین دروغ 
خـواهیم  نمی«. اسـت درصـد رأی آورده ۷رژیمی اسـت کـه نـامزدش 

ــارزه ــت» مب ــری اس ــز دروغ دیگ ــیم نی ــمی . کن ــول هاش ــه ق ــرا ب زی
که جلیلی  مگر این. رفسنجانی، رژیم در موقعیت تسلیم یا جنگ است

   .جنگ باشدهمان » مبارزه«جانبدار جنگ باشد و مرادش از 
است که والیت جمهور مردم جانشین  رفع تناقض دروغ اول به این   

بـارفع ایـن . والیت مطلقه فقیه بگردد تا کشور جانشین رژیـم بگـردد
سـال بـا بحـران سـازی اسـباب  ۳٤تناقض، یعنی با تغییـر رژیمـی کـه 

آورد و دولت را نسبت  مداخله قدرتهای خارجی را درکشور فراهم می
اسـت، مبـارزه بـا اسـتکبار بـه پیـروزی  ملـی خـارجی کـرده  به جامعه

اســت کــه  بینــد این امــر مهمــی کــه عقــل زورپرســت نمی. انجامــد می
یابنـد کـه  گری را می گر، تنهـا وقتـی موقعیـت سـلطه قـدرتهای سـلطه

استبدادهای حاکم بر کشورها، برای ادامه استبداد خویش، کشـور را 
  .برند به زیر سلطه آنها می

تسـلیم «است که کشوررا از مدار بسـته  تناقض دروغ دوم به اینرفع    
خارج کـردن کشـور از ایـن مـدار، بـه حـل . خارج گردانیم» یا جنگ

. اســتقرار والیــت جمهــور مــردم: شــود مشــکل در درون میســر می
کنند که  شوند دولتی را پیدا می شهروندان حقوقمندی که ایرانیان می

ارجی خود، بر اصل موازنه عدمی، در بودجه و سیاستهای داخلی و خ
. شـود این شفاف گردانی شامل فعالیتهـای اتمـی نیـز می. شفاف است

 .ماند و نه برای جنگ سان، نه برای تسلیم محلی می بدین
: انـدازد قول آقای جلیلی واقعیت بس مهمی را از پرده بیـرون می - ۳

ــتند ــرایش رودررو هس ــم، دو گ ــلیم: در رژی ــه چــاره را تس  گرایشــی ک
گویـــد کـــه بابـــت تقابـــل و مبـــارزه بـــا اســـتکبار بهـــا  بینـــد و نمی می

گوید مدعیان تقابل و مبارزه، تمامی اسباب مقاومـت  می. ایم پرداخته
ـــان برده ـــد را از می روز اول  ۱۰۰روحـــانی، در گـــزارش کارنامـــه . ان

حکومت، واقعیتی را پذیرفت و بازگفت که بدیل جانبدار اسـتقالل و 
ســال ۸در . داد گفــت و هشــدار مــی قــالب مرتــب میآزادی، از آغــاز ان

ای که احمدی نژاد دستیارش بود،  آقای خامنه»  یکدست«حکومت 
با تخریـب اقتصـاد کشـور، بـا تحـریم : این هشداررا مرتب تکرار کرد

 –کنیـد بلکـه کشـور را گرفتـار مـدار بسـته تسـلیم و جنـگ  مقابله نمی
یز آقای جلیلی، به زبـانی واقعیتی که امروز آقای هاشمی رفسنجانی و ن

آورد، گویـای  شاهدی که آقای جلیلـی مـی. کنید می - گویند  دیگر، می
امـت مـا «:گوید او می. کند نوع جنگی است که این تمایل انتخاب می

دهـد، ایـن  هر ساله دو ماه را برای تکریم حماسـه امامـان خـود اختصـاص می
سـان، او بـه  بدین. »تتکریم بر مبنای مبارزه برای دستیابی بـه حقیقـت اسـ

دانیم ایـن جنـگ از نـوع  مـا مـی: دهـد هاشمی رفسـنجانی پاسـخ می
کنیم آمـاده جنگـی بگـردیم کـه  لذا پیشنهاد می. جنگ با عراق نیست

کنیم و امریکا را یزید  تأسی می) ع(ما به حسین . کند ایران را کربال می
  .دانیم زمان می

  16 صفحهدر
 

 بست تسلیم یا جنگ؟بن
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رویاروئی همه جانبـه 
هان ســـپاه و فرمانـــد

 –مافیاهــای نظـــامی 
مـــالی بـــا روحـــانی و 

  :حکومت او
  
  

ــالمی ــالب اس هــای ســران  روياروئی :انق
سپاه با روحانی و حکومت او، نه تنهـا 

اســت، بلکــه همــه   از پــرده بيــرون افتــاده
عرصــه : اســت  ها را در برگرفتــه عرصــه

آمــد  سياســت خــارجی و توافــق ژنــو و پی
أت آن و اصرار بر شرکت سپاه در هيـ

گفتگــو کننــده و عرصــه واواک کــه ســپاه 
 و نيــــــروی انتظــــــامی اصــــــراردارد واواک
د و عرصه رابطـه سـه نتحت امرش باش

قــوه و عرصــه وســائل ارتبــاط جمعــی و 
و عرصـــــــــه اقتصـــــــــاد، » آزادی بيـــــــــان«

و عرصـــه دولـــت کـــه . بخصـــوص نفـــت
بايــــد تحــــت اشــــراف ســــپاه باشــــد چراکــــه 

گويــــــد  قـــــانون اساســـــی می ۱۵۰اصـــــل 
  :است» انقالب و نظامسپاه پاسدار «
  
قـــانون اساســـی و  ۱۵۰اصـــل  ٭

پوست گاوی که فرماندهی سـپاه 
ـــه  دور کشـــور  رشـــته کـــرده و ب
کشیده و خـود را صـاحب کشـور 

    :داند می
  قانون اساسي واليت مطلقـه   150اصل

   :گويد فقيه مي
سپاه پاسداران انقالب اسالمي كـه در  «     

نخستين روزهاي پيروزي انقـالب تشـكيل   
در نگهبـاني از   ،براي ادامه نقش خود ،دش

ــت  ــالب و دس ــاي آ انق ــا  ،نآوره پابرج
حدود وظايف و قلمرو مسـئوليت  . ماند مي

در رابطـه بـا وظـائف و قلمـرو      ،اين سپاه
با تأكيد بـر   ،مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر

 ،نهـا آهنگي بردارانه ميان آ همكاري و هم
  .»شود به وسيله قانون تعيين مي

» رهبـري «نه سپاه و نـه   ،ر اين اصلبنا ب    
قـانون  . كننـد  وظايف سپاه را معـين نمـي  

مصــوب مجلــس ايــن وظــايف را معــين  
را هـم  » نظام جمهوري اسالمي«.  كند مي

  . گرداند تحت الحمايه سپاه نمي
  در مجلسي كه  ،1361اساسنامه سپاه در

 ،رياست آن بـا هاشـمي رفسـنجاني بـوده    
وريتهاي سـپاه  مأم ،نآ تصويب شده و بنابر

  :عبارتند از
  مأموريت -  دوم فصل

ــاده  ــارزه -  2 م ــانوني مب ــا ق ــل ب  و عوام
ــايي ــه جريانه ــدد در ك ــاري، ص  خرابك

 يـا  و اسـالمي،  نظـام جمهـوري   براندازي
  .باشند مي  ايران اسالمي انقالب عليه اقدام

 بـا  كـه  عـواملي  با قانوني مبارزه -  3 ماده 
ميت حاك نفي صدد در قهريه قوه به توسل
  .باشند اسالمي جمهوري قوانين

 نيروهـاي  ديگـر  هماننـد  اقـدام  -  4 ماده 
 كـه  كسـاني  سالح خلع جهت در انتظامي
 حمل مهمات و اسلحه مجوز قانوني بدون

  .نمايند مي نگهداري و
 در انتظـامي  نيروهاي با همكاري -  5 ماده 

 و نظـم  برقـراري  جهـت  در لـزوم،  مواقع
  .ركشو در قانون و حاكميت امنيت

 در اسالمي انقالب پاسداران سپاه -  تبصره 
بـه   فوق مواد در مذكور مأموريتهاي زمينه
  .كند مي عمل قضائيه قوه ضابط عنوان

ــاده  ــاري -  6 م ــا همك ــر ب  نيروهــاي ديگ
 و امـاكن  از حفاظـت  جهـت  در انتظامي

 تشـخيص  به مذهبي سياسي و شخصيتهاي
 و وظـايف    حـدود  . (محـل  تأمين شوراي

 كـه  قانوني است طبق شورا ينا اختيارات
 خواهد اسالمي شوراي مجلس تصويب به

  ).رسيد
 جمهـوري  ارتـش  بـا  همكـاري  -  7 ماده 

 جهـت  در لـزوم  مواقـع  در ايران اسالمي

 و ارضـي  تماميـت  و از استقالل پاسداري
 -  تبصـره   .ايـران  اسـالمي  جمهوري نظام
 بـا  سـپاه  همكـاري  كيفيـت  و لزوم موارد

ــش ــوراي را ارت ــالي ش ــاعد ع ــين  ف تعي
  .كند مي

 كـل  اطالعاتي ارگان با همكاري -  8 ماده 
 مجلـس  تصويب به كه قانوني طبق كشور

  .رسيد خواهد شوراي اسالمي
 و اداره سازماندهي، ريزي، برنامه -  9 ماده 

عقيـدتي،   آموزشهاي اجراي و فرماندهي
 بـر  مستضعفين بسيج اعضاء نظامي و سياسي
  .اسالمي موازين طبق

 امـدادي  عمليـات  در مشاركت -  10 ماده 
 انجـام  و حـوادث  و باليـا  بـروز  هنگـام  به

 و توليـدي  آموزشـي،  خدمات امـدادي، 
 بـا  و دولـت  درخواست به سازندگي جهاد

 در اسـالمي  مـوازين عـدل   كامل رعايت
 تشـخيص  بـه  كـه  حـدي  در صـلح  زمان

را  الزم رزمي آمادگي سپاه، عالي شوراي
 دسـت  از خـود  مأموريتهـاي  انجـام  براي
  .ندهد

 سـپاه  اعضاء آموزش و پرورش -  11 ماده 
بـر   مبتنـي  اسـالمي  موازين و تعاليم طبق

 هـاي  زمينـه  در فقيـه  واليت رهنمودهاي
 كسـب  جهت در نظامي و سياسي عقيدتي،

 مأموريتهـاي  انجـام  بـه منظـور   الزم توان
  .محوله

نكه ايـن اساسـنامه بعـد از كودتـاي     آبا     
سـتون   و بقصد تبديل سـپاه بـه   60خرداد 

ــرات ر ــه و تصــويب  ژفق ــا تهي ــم مالتاري ي
هاي  يك از مداخله اجازه هيچ ،است شده

سپاه را در انتخابات و در سياست داخلي و 
خارجي كشور و در تصرف اقتصاد كشور و 
در سانســور وســائل ارتبــاط جمعــي و    

و به اجتماعات غير ... دستگيري و شكنجه و
قـانون   27مسلحانه را كه نياز برابـر اصـل   

نياز به اجازه از هيچ مقام حكومتي  ،اساسي
 ،در حقيقت. اجازه حمله ندارد ،نيز ندارند

ــدهي ســپاه مافياهــاي  ،و در واقــع ،فرمان
 ،در پيروي از حسن صـباح  ،مالي - نظامي 

را رشـته رشـته   » 150اصـل  «پوست گـاو  
ــته  ــرده و رش ــره زده و   ك ــم گ ــا را به ه

  :مالك ايران و ايرانيان منم :گويد مي
  
یین خطوط اصـلی سیاسـت تع ٭

ــا  ــر«خــارجی ب ــا » رهب اســت ام
مدعی، فرمانـدهی سـپاه اسـت و 
ــذاکره  ــیم م ــراردارد عضــو ت اص
ــــا  ــــد و برگفتگوه ــــده باش کنن
نظارت کنـد و حـد و مـرز رابطـه 

را سـپاه ... با امریکـا و انگلـیس و
  :معین کند

  
       ـا ـا ب ـارت بـر گفتگوه ـأت نظ تشكيل هي

را كــوثري از فرمانــدهان  1+5كشــورهاي 
بــا  ،مجلــس مافياهــا» نماينــده« فعــالً ،پاهسـ 

ـا وجـود   . كند گيري مي سماجت تمام پي ب
تكـذيب كميســيون امنيـت ملــي و وزارت   

وسائل ارتباط جمعـي تحـت امـر     ،خارجه
ـان خبـر از تشـكيل      ـپاه همچن فرماندهي س

  . دهند هيأت نظارت بر تيم گفتگو كننده مي
قـــول  ،ســـايت فـــرارو ،92دي  22در     

 امنيت كميسيون عضو ري،آصف محمدحسن
ـان  اين را مجلس، خارجي سياست و ملي  س
 تشكيل جريان در هم بنده: است  كرده نقل

ـاي  خـود  چون و نيستم اي كميته چنين  آق
 انـد  داده را كميتـه  اين تشكيل خبر كوثري

ـاره  ايـن  در است بهتر ـان  ب  اطـالع  خودش
 هـم  كـوثري  آقاي با هم من. كنند رساني
 در دارم اعتقــاد هــم بنــده. هســتم عقيــده

ـايج  نتوانستيم 5+1 گروه با اخير مذاكرات  نت
ـيش  مذاكرات اين. كنيم كسب مناسبي  از ب
 ايــران اســالمي جمهــوري نفــع بــه آنكــه
 نتايج آن و رفت پيش غرب نفع به رود پيش

ـتيم  نظر مد كه مطلوبي . نشـد  حاصـل  داش
ـال  بـه  مـذاكرات  در كرده ثابت غرب  دنب

 در. اسـت  باشد خودش نفع به كه خروجي
ـا  غـرب  كـه  بـوديم  شاهد مذاكرات اين  ب

ـان  به را مذاكرات امتياز حداقل اعطاي  پاي
ـالي  در رساند ـترين  كـه  ح ـاز  بيش  از را امتي
  .كرد كسب ايران

   اسـت  مخالفت سپاه با ظريـف شـديدتر .
را  1+ 5كه گفتگوها با كشورهاي  غير از اين

در دانشـــگاه  ،اســـت  در دســـت گرفتـــه
ـامي ايـران    است غـرب از ن  گفته يـروي نظ
. كنـد  ترسد و به بمباراني كلكش را مي نمي

ــن ــه او ،رو از اي ــرض ب ــه روزه ،تع در  ،هم
ارگانهاي رسمي و غير رسمي سپاه به عمـل  

ـاري   ،92دي  24در . يـد آ مي ـايعه بركن  ،ش
ـار از ظريـف   . نيـز پخـش شـد    ،سلب اختي

ـاتي      ـاي تبليغ روحاني نيـز از تعـرض ارگانه
  .سپاه مصون نيست

 ــرار دارد در و فر مانـــدهي ســـپاه اصـ
ـا كشـورهاي    شـركت داده  1+5گفتگوها ب

ـپاه  سياسي معاون، راد سنايي رسول :شود  س
 ديپلماسي روند هوشمندانه رصد: است گفته

ـيم  . انقالب ضروري است نيروهاي توسط ت
مذاكره كننده، بايد در بخش فني تقويـت  
شود و در اين تيم عناصـر حقـوقي حضـور    

  .پيدا كنند
 سپاه حسين سـالمي » فرمانده« ،يجعفر، 

در باره تواف توافق » جانشين فرمانده سپاه«
  :اند نو گفتهژ
ــري • ــذاكرات : جعفـ ــدواريم در مـ اميـ

ـيم     هسته ـتري نـداده باش ـاي بيش . اي چيزه
ماهـه   6البته چيزهايي كـه در ايـن مهلـت    

ـايي كـه     داديم، حداكثري اسـت و چيزه
ـا مهـم       گرفته ايم، حـداقلي بـوده اسـت ام

ده و عبور نكردن از خطوط قرمز اسـت  آين
و تاكنون هم عبوري از اين خطـوط قرمـز   

  .صورت نگرفته است
ـال اخيـر بـه     3، 2در : حسين سـالمي  • س

درصد دست يافتيم، نه هشت 20سازي  غني
سال و اين را هم بايد در نظـر داشـت كـه    

درصـد   20درصدي به  5سازي  تبديل غني
ـ     ه مستلزم هيچ فراينـد جديـدي نيسـت و ب

سادگي قابل دسترسي اسـت و يـك روزه   
  .شود اين امر را دوباره آغاز كرد مي
اسـت   معناي سخنان حسين سالمي ايـن      

يـم واليـت مطلقـه فقيـه     ژكه قول و قرار ر
شـود   مي» يك روزه«چون . اعتبار است بي

 ،درجـه را توليـد كـرد    20دوباره اورانيوم 
ـناتورها اسـت كـه      ـته س پس حق با آن دس

بايد تحريم را تشديد كرد تا كـه   گويند مي
  .تمامي تأسيسات اتمي ايران برچيده شوند

حال كه ظريـف از كشـورهاي    در همان •
داد  كرد و اطمينان مي خاورميانه ديدن مي

كه ايران در اين كشورها مداخله نـدارد و  
 25(فرمانده بسيج  ،نقدي» سردار« ،كند نمي
ـان و    :گفـت  مي) 92دي  در فلسـطين و لبن
اسـت و در    ريه نيروي بسيج ايجاد شـده سو

  !اردن و مصر نيز ايجاد خواهد شد
  ــواز ،92دي  24در ــن  ،در اهــ حســ

در مقــام پاســخ بــه اعتراضــهاي  ،روحــاني
گسترده رقباي خـود در رژيـم و فرمانـده    

دروغي بس شاخدار  ،اي سپاه و خود خامنه
ـان در   :گفت توافق ژنو تسليم قدرتهاي جه

بسا غافل شـد  . ان استبرابر ملت بزرگ اير
كند كه توافق ژنو تسليم نامه  كه تصديق مي

كند وقتي ايـن   اما چه كسي باور مي. است
يم واليت مطلقه فقيه است كـه در برابـر   ژر

ـام     متعهد مـي  1+5كشورهاي  شـود بـه انج
ـا آيم بـه  ژنه اين ر ،اند نها خواستهآنچه آ  ،نه

  .باشند نها به ايران تسليم شدهآبلكه 
  
ــد ی میعراقچــ ٭ از تشــکیل  :گوی

کنیم و  هیإت نظارت استقبال می
توافق در باره چگـونگی اجـرای 

نو شفاهی است و توافـق ژتوافق 
  :همه یا هیچ با
  
  عراقچـــي ســـيدعباس ،92دي  26در، 

ـا كشـورهاي     رئيس هيأت مذاكره كننـده ب
ـاره : اسـت  به ايرانا گفته  5+1  موضـوع  درب

 اي تههس كننده مذاكره تيم بر نظارت هيئت
ـارت  هيئـت  تشـكيل  از: گفت ـتقبال  نظ  اس
ـار  ايـن  كه نهادي هر اگر. كنيم مي  را اختي
 بيايد شود مي داده آن به اختيار اين يا دارد
 اســتقبال آن از كنــد، نظــارت مــا كــار بــر
  .كنيم مي

 پرونـده  مسئول ملي امنيت عالي شوراي •
ـا  گيـري  تصميم و ها بحث. است  اي هسته  ه
ـارت  نيـز  آنها خود و شود مي انجام آنجا  نظ

  .كنند مي
ـتفاده  سوء نگران ما اينكه بيان با عراقچي  اس

 ايـن  خـود  نه هستيم سرزده بازديدهاي از
 كـه  نيسـت  طور  اين: كرد تصريح بازديدها

. نباشـد  مـديريت  قابـل  سرزده بازديدهاي
. اند پذيرفته را آن دنيا كشور 70- 80 از بيش
 اي ستهه يا نظامي اسرار كه نيست  گونه اين
  .باشد شده برمال آنها

 نحـوه  براي اجرايي و فني مذاكرات در •
ــي ــه، اجرايـ ـان توافقنامـ ــه كارشناســ  بـ
 ما نظر از كه رسيدند مشتركي هاي برداشت

ـات  يعنـي  اسـت  غير رسمي  شـفاهي  توافق
 بايد باشد كتبي باشد قرار اگر كه چرا است

ـام  سر بر ـا،  واژه تم ـائل  و اصـطالحات  ه  مس
ـات  اين بنابراين. ردك مذاكره و بحث  توافق

 قيـد  با كاغذ روي بر اما دانيم مي شفاهي را
»paper-non «شود مي آورده.  
 محرمانه بخش اين در شده قيد موارد اما •
 ذيـربط  نهادهاي اختيار در و نيست پنهان و
 قرار اسالمي شوراي محترم مجلس جمله از

ـات : كـرد  اضافه وي. شود مي داده  و جزئي
 ايـن  از و دانند مي همه را آن اجراي شيوه
 وجـود  مبهمـي  و تاريـك  نكته هيچ جهت
ـان  رسـمي  صـورت  بـه  بنابراين. ندارد  امك
ـا   نـدارد  انتشار  آن محتـواي  غيررسـمي  ام
 همـه  و شود اجرا بايد كه چرا است روشن

  .ديد خواهند را آن نحوه اجرا در
ـاره  خارجـه  امور وزير معاون  پروتكـل  درب
ـام  جز لحاقيا پروتكل: گفت نيز الحاقي  گ
ـا  تحـريم  اگر كه معني اين به. است آخر  ه
 پروتكـل  مرحلـه  آخرين شد، برداشته همه

  مورد آن در گيري تصميم كه است الحاقي
 در اگــر مجلــس يعنــي. اســت مجلــس بــا

ـيد  نتيجه اين به گام آخرين ـافع  كـه  رس  من
ـامين  كامـل  طـور  به كشور  اسـت،  شـده  ت

  .كند مي تصويب را پروتكل
ـاس  مجلـس  هـم  اگر: دافزو عراقچي  احس

 كشـور  ضرر به شده انجام اقدامات كه كرد
ـاقي  پروتكـل  تصـويب  عدم با است،  از الح
ـام  اجراي  جلـوگيري  توافـق  بنـدهاي  تم

 قـرار  توافقنامه در بندي ما كه چرا. كند مي
  .است هيچ يا همه معني به كه دهيم مي
 مجلـس  وتوي حق معني به را بند اين وي

ـام  در اصـل  يـن ا: كـرد  عنوان و دانست  گ
 مجلـس  اگـر  كـه  است اين معني به نهايي
ـا  توانـد  مـي  نباشد موافق  تصـويب  عـدم  ب
  .بگيرد را توافق كل جلوي الحاقي پروتكل
 قسـط  هشـت  دقيـق  زمان درباره عراقچي
 كـه  ايـران  شـده  بلوكـه  اموال شده تعيين
ـتين : گفت شد، خواهد آزاد  در قسـط  نخس
 ليـون مي  550 مبلغ به) بهمن 12( فوريه اول
) اسـفند  10( مارس اول در دوم قسط دالر،

 7 در سـوم  قسـط  دالر، ميليون 450 مبلغ به
 دالر، ميليون 550 مبلغ به) اسفند 16( مارس
  فـروردين  21( آوريـل  10 در چهارم قسط

ـنجم  قسـط  دالر، ميليون 550 مبلغ به) 93  پ
  ) فروردين 26( آوريل 15

ـتم  ششم، هاي قسط و دالر ميليون 450  و هف
ـاي  تاريخ در ترتيب به شتمه  24( مـي  14 ه

 20 و) خــرداد 27( ژوئــن 17 ،)ارديبهشــت
 550 مبلـغ  بـه  يك هر) 93 تير 20( جوالي
 در كـه  شـد  خواهد پرداخت دالر ميليون
ـارد  4/2 مجموع  بلوكـه  امـوال  از دالر ميلي

  .شود مي آزاد ايران شده
 ـاخ  سخنگوي كارني، جي  بـه  سـفيد  ك

 را توافقنامـه  متن ام«  :است گفته خبرنگاران
 مـي  قـرار  مـردم  عموم و كنگره اختيار در

ـا  طرفين با بايد اما دهيم،  مـورد  در گفتگوه
ـيم  هماهنگي ها آن انتشار شيوه و زمان . كن

 منتشـر  را ها آن بتوانيم زودي به اميدواريم
  .»كنيم
 ـين  مـديركل  معاون هاينونن، اولي  پيش

ـازمان  »اتمـي  انرژي المللي بين آژانس«  س
ـار  عدم است گفته متحد لمل ـله  انتش  بالفاص

 مي او. نيست آميز تعجب توافقنامه اين سند
ـائل  نوع اين با نيز اين از پيش ما« گويد  مس

  .»ايم كرده برخورد
 كنفـرانس  يـك  طـي  در شنبه سه روز وي

 »اسـرائيل  پـروژه « حمايتي گروه كه تلفني
 اين بسيار احتمال به« گفت بود، آن ميزبان
 بـه  مربوط آن از نيمي ارد،د بخش دو سند

ـانتريفيوژهاي  و تاسيسات  و ايـران  اتمـي  س
ـا  تحـريم  كاهش زمان به مربوط آن بقيه  ه

  .»است

  
نچه به عـادی کـردن رابطـه آدر ٭

 ،شــــود بــــا امریکــــا مربــــوط می
ــه ــپاه در  خامن ــدهی س ای و فرمان

در ظــاهر  ،ظــاهر همســو هســتند
    :ستیز و در باطن سازش

  در  ،در قـــماي  خامنـــه ،92دي  19در
ـاي محرمانـه    كـه بـروي    –توجيه گفتگوه

ـا   خود نياورد محرمانه توسط نماينـده  اش ب
ـبالً  ما :گفت ،است  امريكا گفته كرده  هـم  ق

ـام  كـه  بـوديم  كـرده  اعالم  جمهـوري  نظ
 كـه  خاصـي  موضـوعات  در ايران، اسالمي
 شرَ رفع براي شيطان، اين با بداند، مصلحت

  .كرد خواهد مذاكره مشكل، حل و او
ن روز كه واليتي آاست كه تا  راستي اين    

ـا   ــده اوبامـ ـا نماين ــقط بـ از ســوي او در مس
ــد  ــه را از ســر گرفتن ــذاكرات محرمان او  ،م

ـا مـذاكره    مي ـا امريك اي نـداريم   گفت ما ب
 ،وقتي هم سربسته و مبهم سخن گفت. بكنيم
طور وانمود كرد كه نه او كه حكومـت   اين

زيـرا  . خواهد گفتگو كنـد  احمدي نژاد مي
ـانع نيـز      :گفت ـا م ـتم ام من خوش بين نيس
  . شوم نمي
اي مسلم كرد كـه   دي خامنه 19سخنان      

خواهد بحران اتمي پايان بيابد و جام  او مي
ـاي او  ـاني و ظريـف    ،زهر را هم به ج روح

ـاي    » رأي دهنـدگان «بنوشند و تسليم بـه پ
ـا    نوشته شود اما نمي ـا امريك خواهد رابطه ب

ـادي شــود  فرمانــده « ،ن جعفــريســخنا. ع
ـپاه ـام    ،»سـ ــوح تمـ ــه وض ــت او را ب سياس
  :گويد بازمي
  اســت جعفــري گفتــه  ،92بــان آ 19در :

ـاد  دنبال به برخي  در دوقطبـي  نـوعي  ايج
ـا  چنين خواهند مي و بوده كشور داخل  الق
 و نــرمش طرفــدار گــروه يــك كــه كننــد
 در ديگـر  گروهـي  و بوده آمريكا با مذاكره
 امر، اين .هستند موضوع اين مخالف كشور
 هـم  چنداني تاثير و نيست جديدي پديده
  . ندارد

از ديد  ،شيطان بزرگ با رابطه  تغيير براي    
 ايـران،  ملـت  عليـه  ها تحريم كامل رفع، او

ـاي  دارايـي  آزادسازي  توقيـف  و بلوكـه  ه
ـيدن  دست آمريكا، توسط ايران شده  از كش

ـا  توطئه و ها دشمني  ايـران،  مـردم  عليـه  ه
 اندازي سنگ عدم و اي هسته يرانا پذيرش

ـا وجـود   .مسير ضرور اسـت  اين در  ،ايـن  ب
ـادي زيـرا از نظـر او     رابطه نمـي   ،توانـد ع

ـا  اساس از اسالمي انقالب« ـام  ب ـلطه  نظ  و س
 اصـول  و شـعار  و اسـت  مخالف استكباري
ـا  باشد، پابرجا كه زماني تا انقالب  مواضـع  ب
ـتكبار  دشمن ـام  و اس ـلطه  نظ ـازگاري  س  ناس
ـتكباري  ماهيـت  آنكـه  رمگ دارد ـا  اس  آمريك
 شود آدم صورت اين در اگر و شود عوض

 گفت توان مي كند، درست را خود رفتار و
  .»نداريم هم با جنگي ما
ـپاه   ،و قاسم سليماني • سـخنان   ،فرمانـده س

ـا  :گشايد جعفري را باز مي  بـر  روزي آمريك
ـامي  سياسي، يعني خود قدرت گزينه سه  نظ
 گويد مي دروغ مروزا .نازيد مي اقتصادي و

 مـذاكره  به را ايران تهديد و تحريم با ما كه
 شـد،  ضـعيف  اسـالمي  نظام يا كرديم وادار
ـادي  نظر از آمريكا حاضر حال در بلكه  اقتص

ـا  كشـور  تـرين  مقروض ـا . اسـت  دني  آمريك
ـامي  دخالـت  كشـوري  هر در همچنين  نظ
 نظــر از و. اســت خــورده  شكســت داشــته،
 قبـول  مورد ادني كجاي هيچ در هم سياسي
 تـرين  بزرگ كه شرايطي در آمريكا. نيست
ـاد  همـه  در شـد  مي قلمداد قدرت فـرو   ابع
  .است ريخته

فرمانده بسيج هم قول سليماني را  ،نقدي •
 مـردم  از نفر ميليون هفت: دهد توضيح مي

ـارتن  كشـور  اين ـتند،  خـواب  ك  طبـق  هس
 خـط  زيـر  نفر ميليون 50خودشان اعترافات

ـا  كننـد،  مي زندگي فقر ـال  80 ت  آينـده  س
 ميـزان  شـود،  مـي  منقرض ها آن نسل ديگر

 40 بوده، درصد 60 آمريكا در طالق رسمي
 حرامــزاده آمريكــا در متولــدين از درصـد 
 داراي بشـر  حقـوق  زمينه در آمريكا .هستند
 ضـد  هاي پرونده ترين بارز و ترين بار نكبت
   ايران. است بشر حقوق

  
  4 صفحهدر
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 تر پرنفوذ عمومي افكار در روز هر اسالمي
 بـه  قـوا  تمـام  بـا  سـلطه  نظام لذا .شود مي

 و ايـران  تعـارض  و »آمـده  اسـالم  جنگ
 جاي به اسالمي تمدن جايگزيني در غرب
  .اي هسته انرژي نه و است غرب تمدن

  
ــی ٭ ــا  ،در سیاســت داخل نکــه آب

ــه اســت ســپاه  ای هــم گفته خامن
 ،نبایــد در سیاســت دخالــت کنــد

 حـذف :کنـد روزمره دخالـت می
هاشمی رفسـنجانی و (سران فتنه 

ـــی ) خـــاتمی و موســـوی و کروب
    :همچنان در دستورکار است

 بهنگــام  اي، خامنــه ،92 شــهريور 26 در
 :اسـت  گفتـه   ،سـپاه  فرمانـدهان  بـا  ديدار

 ى عرصـه  در سـپاه  حتمـاً  نـدارد  لزومى«
  .»بپردازد پاسدارى به برود سياسى
 فرمانـده  جعفـري،  ،92 آبـان  19اما در 
 حركـت  كـه  ها آن«: است  گفته هسپا كل

 داننـد،  مـي  خود كار مقابل را سپاه سياسي
 و است نظامي سپاه كه كنند مي فضاسازي

 امـام  هاي حرف و شود سياست وارد نبايد
 كـاري  خيلي ما البته كشند؛ مي ما رخ به را
 عمـل  خودمان وظيفه به و نداريم ها آن به

  » .كنيم مي
  هـاي   حملـه  ،سـو  از شهريورماه بـدين

تبليغاتي شـديد بـه هاشـمي رفسـنجاني و     
خــاتمي و ميرحســين موســوي و مهــدي 

   :ها ترين تازه. اند كروبي همه روزه
پخــش نــوار از خــاتمي و ســاختن     •

ترين دروغ كه نصف حقيقت است  بزرگ
ــاتمي  ــه خ ــش ب ــبت دادن ــاتمي  :و نس خ

 88گويم در انتخابات  است من  نه مي گفته
  تقلب نشدهگويم  است و نه مي تقلب شده

هان و دروغي كه كيهان و تنسيم و ج. است
خـاتمي   :اسـت  ايـن  ،انـد  سـاخته ... نيوز و
 88گويم در انتخابـات   من نمي :گويد مي

  .است تقلب شده
هاي تبليغـاتي متوجـه    اما بيشترين حمله •

چرا  :هاشمي رفسنجاني و فرزندان او است
شود اما به پرونده  بابك زنجاني توقيف مي

شــود و  مي رســيدگي نمــيمهــدي هاشــ
پرونــده رشــوه ســتاني از شــركت نفــت  

در باره پرونده  ،ماه دي 25كيهان . نروژي
كرسنت و كسي كه نقـش داللـي را ايفـا    

  :دهد خبر مي ،است كرده
 سـيامك ، شـده  منتشـر  اخبار اساس بر«    

 كـارگزاران  از، نمـازي  باقر فرزند( نمازي
 هاي شركت مديران از يكي) پهلوي رژيم
ــا شــده تشــكيل انــياير  جــذب هــدف ب

سـازندگي   دوره در خـارجي  هاي سرمايه
 بــه ،!.!)يعنــي دوره هاشــمي رفســنجاني (

 اســتراتژيك ريــزي برنامــه مــدير تــازگي
  .است شده دبي پتروليوم كرسنت شركت

 و نفت مشهور شركت شعبه اين پرونده     
 گازي قرارداد« علت به دبي در فعال گاز

 ايــران نفــت ملــي شــركت بــا »كرســنت
 گشـوده  المللـي  بـين  مجـامع  در كماكان

  .است
 حســن آقـاي  ،1381 سـال  آذرمـاه  در     

 امنيت عالي شوراي دبير عنوان به روحاني
سـيد   آقاي به خطاب اي نامه ارسال با ملي

ــيس خــاتمي، محمــد ــور رئ ــت، جمه  وق
 كابينـه  نفـت  وزيـر  زنگنـه،  بيـژن  عملكرد

ــالحات ــاد در را اص ــرارداد انعق ــي ق  نفت
 از و قـانون  چارچوب از بيرون »نتكرس«

 ايـن  روحـاني . دانسـت  »واسـطه « طريق
 بــراي منفــي آثــار داراي را قــرارداد
 كـرده  ارزيـابي  ايـران  اسالمي جمهوري

  .بود
 ايـن  ضـعيف  و بـد  بسيار شرايط به توجه با

 سـال  در كرسـنت  ايـران،  بـراي  قرارداد
 امـا  داشت قرار شدن لغو آستانه در 1383
 بـه  نفـت  ملـي  كتشر وقت مديره هيئت
 تـامين  عدم وجود با زمان اين در ناگهان
 بـر  عـالوه  الحاقيه يك انعقاد با ملي، منافع
ــده ــرارداد كــردن زن ــازات فــوق، ق  امتي

 اعطـا  كرسنت اماراتي شركت به متعددي
 اساس بر نيز هفتم مجلس پايه اين بر. كرد

 نظــارتي، مختلــف نهادهــاي نظــر اعــالم
 مـديران  بـه  رشوه پرداخت به را كرسنت
  .كرد متهم نفت ارشد

 روي بـه  توجه با رسد مي نظر به اكنون    

 در فعـال  مـديران  از بخشـي  آمـدن  كار
 بـا  شـركت  ايـن  كرسـنت  قـرارداد  انعقاد

 ســيامك چــون قــديمي دالل اســتخدام
 مـذاكره  ميـز  سـر  بر گرفته تصميم نمازي

 ملـي  شـركت  مـديران  با مجدد احتمالي
 مجـدد  كـردن  زنـده  بـراي  ايـران  نفت

 قـوا  آوردي هم حداكثر كرسنت قرارداد
  .باشد داشته را
 شركت مديرعامل 1377 سال از نمازي    

 بسيار نقش شركت اين. است بوده بهار آتيه
 قراردادهـاي  از بسـياري  انعقـاد  در مهمي
 توتال و اويل استات جمله از خارجي نفتي
 ايـن  از بخشـي  كم دست كه است داشته

ـ  در قـرارداد  طـرف  هاي شركت  و راناي
 محكـوم  رشـوه  پرداخـت  بـه  خود كشور
 ايـن  اعضاي از برخي اكنون هم! اند شده

 دامـاد  پـور  خواجه بيژن جمله از خانواده
 هيئـت  عضـو  و موسـس  مالـك،  ها نمازي
 گاز و نفت هاي شركت ترين بزرگ مديره
 پور خواجه و نمازي سيامك. هستند ايران

 و ايـران  روابط رسمي دالالن از همچنين
 نايــاك گــري البــي تشــكيالت رد آمريكــا
 آمريكـا  خـارجي  روابط شوراي به وابسته
 مجموعــه مــديران از بســياري. اســت
 و قزلبـاش  علي همچون آتيه هاي شركت
 مــديران از اكنــون هــم اميــدوار عليرضــا

 چــون نفتــي هــاي شــركت بلندپايــه
  ».باشند مي شل و اويل استات

امــا رشــوه از شــرکت   :انقــالب اســالمی
. اســت  هاشــمی گرفتــه نــروژی را مهــدی

واسطه او، عباس يزدان پنـاه يـزدی بـود 
دسـامبر  ۲۲در . که در دبی ربوده شـد

 ۳، رويتـــــر خبـــــر از دســـــتگيری ۲۰۱۳
تـــن ايرانـــی بـــه اتهـــام ربـــودن او انتشـــار 

کرسنت شرکت نفتی ديگـری اسـت . داد
در دبی که با شرکت ملـی نفـت و گـاز 

بـــرداری از گـــاز  ايـــران قـــرارداد بـــرای بهره
ســـــليمان امضـــــاء کـــــرده و رشـــــوه  حـــــوزه

  :است پرداخت کرده
  ــر  14در ــا   ،92مه ــرارداد ب ــاره ق در ب

يعني در  1380برابر  2001كه در (كرسنت 
حكومت خـاتمي و وزارت زنگنـه منعقـد    

رئـيس كميسـيون    ،مير كاظمي) است شده
 فسـاد « :اسـت  انرژي مجلس به تنسيم گفته

 نوبت دو در. بود مسجل كامالً كرسنت در
 ديگـري  و قرارداد عقد در يكي بوده دفسا
 رشـوه  دادن بـا  كه است ششم الحاقيه در

 اي الحاقيـه  قـرارداد  ايـن  در بـود،  همراه
 ملزم را كرسنت شركت كه داشت وجود
 بـه  را بـانكي  نامـه  ضمانت يك كه كرد مي

 امـارات  برق و آب اداره از اسنادي عالوه
 كـه  داد مـي  ارائه ايران به ماه 6 طي بايد 

 اجـازه  ايـران  شـد،  نمـي  انجـام  اين اگر
  .كند فسخ را قرارداد اين كه داشت

 فسـخ  امكـان  و نداده ارائه آنها متاسفانه    
 فسـخ  ها آن ولي داشته وجود ايران براي

 بـا  را دومـي  نفـر  كرسنت شركت. نكردند
 پيـدا  الحاقيه حذف جهت رشوه پرداخت

. كـرد  اضـافه  را ديگـري  الحاقيـه  و كرده
 افتـاده  اتفـاق  مقطـع  يـن ا در كه خيانتي
 زيــرا بــوده اولــي خيانــت از تــر بــزرگ

 البتـه  كـه  نبـوده  ناآگاهانه گفت توان مي
 آن فرمول و قرارداد بستن و بوده آگاهانه

 افزايش با كه اي گونه به بود نامناسب بسيار
 18 قيمـت  از گـرفتن  فاصله و نفت قيمت
 بـا  گـاز  قيمتـي  فاصـله  بشـكه،  هر در دالر

 زيــادي فاصــله آن فعلــي واقعــي قيمــت
 چهـاردهم  يك امروز قيمت با و گرفت مي

  .»كرديم مي عرضه بايستي واقعي قيمت
 همچنان عبـاس يـزدان    ،رشوه گيران

كـارگزار مهـدي هاشـمي و     ،پناه يـزدي 
) بنـابر قـول كيهـان   (الدين جوادي  ركن
يـم در دادگـاه   ژكـه ر  طرفه ايـن . هستند

اما هم زنگنه وزير . است طرح دعوي كرده
الدين جوادي را  است و هم او  ركن هشد

به رياسـت شـركت ملـي نفـت منصـوب      
مـدن  آباوجود برسركار  ،حال. است كرده

توانـد بگويـد    يـم چگونـه مـي   ژر ،اين دو
قرارداد باطل است زيرا با پرداخت رشوه 

است؟ هرگاه دادگاه ايـران را   امضاء شده
غير از فروش گـاز بـه ثمـن     ،محكوم كند

ـ  30بايد  ،بخس ارد دالر خسـارت نيـز   ميلي
  .بپردازد

      جنازه عبـاس يـزدان پنـاه يـزدي در
كه توقيف  –دي  9نشريه . فجيره پيدا شد

   :مدعي است –شد 
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 در را يزدان پنـاه  كرسنت شركت وكالي
 كننـد  مي حاضر دبي در الهه داوري دفتر

 شركت نفع به كنفرانس ويدئو طريق از تا
 از دادگاه همين در. دهد شهادت كرسنت
 مهمي سئواالت ايران حقوقي هيأت طرف

 حكايت كه شود مي پرسيده پناه يزدان از
 بعد. دارد پرونده در ايران باالي دست از
 بينـد  مـي  پناه يزدان وقتي ساعت چند از

 بـه ، بدهد اي كننده قانع جواب تواند نمي
 جلسـه  در شـركت  لـزوم  و خسـتگي  بهانه
 شهادت و رسيدگي ادامه درخواست ديگر
 از بعـد  .دهـد  مـي  بعـد  جلسـه  در را خود

 جملـه  از. شود مي مفقود دادگاه از خروج
 دادگـاه  جلسـه  آن در شده مطرح مسائل

 و هاشمي مهدي با وي تنگاتنگ ارتباطات
 كـه  است ايران نفت سابق وزراي از يكي

 مبني خود اطالعات جلسه آن در شهودي
 قـرار  عقد در مربوطه روزي تأثيرگذاري بر

  .اند داده ارائه را كرسنت با داد
 كـه  كسـاني  دهـد  مي نشان خبرها اين    

 خالف كارهاي واسطه را پناه يزدان عباس
 و انگليسي طرف با مرتبط و اند كرده خود

 مـذكور  هـاي  پرونـده  در اند بوده نروژي
 قراردادها اين خارجي طرف ولي مقصرند
 شـود  ناپديد دبي در وي كه كرده كاري

 كـه  كنند اعالم اي رسانه بازي يك طي تا
 ...اسـت   ربوده را پناه يزدان عباس ايران
 هاشمي دولت در يزدي پناه يزدان عباس
 بـه  صـنعتي  جاسوسـي  جـرم  به و دستگير
 وي. شـد  محكوم قطعي حبس سال هفت

 همان در و آمد مرخصي به هاشمي فشار با
 كشـور  از قـانوني  غيـر  هـاي  راه از مقطع

 گرفت تابعيت انگليس از بعدها و گريخت
  . ».شد دوبي ساكن و
 شــخص ديگــري كــه واســطه مهــدي

 ،هاشمي درگرفتن رشوه از توتـال بـوده  
رئـيس وقـت توتـال    . بيژن دادفـر اسـت  

در بـاره  . پرداخت رشوه را تصديق كـرد 
ايـن اطـالع انتشـار     ،ترتيب گرفتن رشوه

 در سـياكل  نام به بانكي حساب :است يافته
 فردي براي فرانسه لومبارد خصوصي بانك

 در .شـود  گشـوده مـي   ،دادفر بيژن نام به
 ،طـي 2003آگوست تا 1998دسامبر فاصله
 ديگر بار و يورو ميليون30 يكبار مرحله دو
 در و واريـز  حساب اين به يورو ميليون45
 بانـك  از مبلـغ  اين .شود مي نگهداري آن

 واريـز  حسـاب  اين به كرديت دو سوئيس
 از يـورويي  ميليون75 مبلغ اين .بود شده

 ژنـرال  در، فرانسـه  توتـال  شركت حساب
 و كرديت دو سوئيس واريز بانك به، بانك
 بـه  مربـوط  سـياكل  بانكي حساب به بانك
 همزمـان  .كنـد  مـي   منتقـل  دادفـر  بيژن

 جنوبي پارس 3و2 فازهاي توسعه عمليات
 بـا  فرانسه توتال رهبري به كنسرسيومي به

ــد40 ــهم درص ــه س ــوا ب ــور نعن  و اپرات
 پترونـاس  و روسـيه  گازپروم هاي شركت
 واگـذار  سـهم  درصـد 30 با هريك مالزي

ــارنفر  ،ايــن حســاب .ميشــود ــام چه ــه ن ب
است كه هريـك دو رقـم از كـد را     بوده
ميليون دالر بـه   60مبلغ  ،نآاز .  اند داشته

  .است مهدي هاشمي پرداخت شده
 و » اصـالح طلبـان  «ترين حمله به  تازه

بـه  ) يونسـي و تركـان  (وحاني همكاران ر
. شـود  انتخابات مجلس دهم مربـوط مـي  

) 92دي  25(كيهان و سايت مشرق   روزنامه
اي  و سايتهائي كه ارگانهاي تبليغاتي خامنه

اند كـه   به اينان حمله كرده ،و سپاه هستند
كـه حـاال   » رهنمود رهبـري «چرا به رغم 

ينـده  آوقت پرداختن به انتخابات مجلس 
اكنـون در تـدارك اسـباب     از هم ،نيست

تشكيل مجلس موافق حكومـت روحـاني   
هستند و حتي فهرست نامزدهاي خـود را  

  .اند نيز تعيين كرده
  
سپاه فوق دولت و سـازمانهای  ٭

سیاسی و تشخیص دهنده نهـائی 
  :مصلحت نظام است

  
   ــور ــا ذوالن ــاد ب ــاي اعتم از  ،گفتگوه

 ،گردانندگان سپاه و از سـركوبگران بنـام  
  :)92دي  24(موز است آ بسي عبرت

 مـاه  يـك  همـين  كـه  حالي در :اعتماد ٭
كه سـپاه نبايـد    داشت تاكيد رهبري پيش

  .در سياست دخالت كند
 فهـم  سـپاه  كه نفرمودند تاكيد :ذوالنور •

 برانـدازي  مقابل در و باشند نداشته سياسي
 قايـل  اسـتثنا  رهبري .ندارند ماموريت هم

ـ  هـم  مطلق و كلي منع .نشدند . دنفرمودن
 داشـته  سياسـي  درك و فهـم  بايد سپاهي
 را سياسي مسائل سپاهي كه شود نمي. باشد

ــد، درك و نفهمــد ــدرت نكن ــه ق  و تجزي
  .باشد نداشته تحليل

ــاد ٭ ــاي :اعتم ــور آق ــا ذوالن ــم م  از داري
 نـه  زنيم مي حرف سياسي امور در دخالت
 سياسـي  تحليل و درك سپاهي يك اينكه
ـ  موضوع آن نه؛ يا باشد داشته  اسـت  يمل
  .شخصي موضوع يك اين

 بگويـد  توانـد  مي شهروند يك :ذوالنور •
 سياسـي  مسـائل  بـه  نسـبت  اصـال  مـن  كه
 شـهروندي  مثل سپاه ولي هستم تفاوت بي

 توانـد  مي باشد، تواند مي بگوييم كه نيست
 سياسـي  مسـائل  بـه  نسبت بايد سپاه. نباشد
 و تجزيـه  قدرت اگر سپاه. نباشد تفاوت بي

 چه باشد، نداشته را ياسيس جريانات تحليل
 عرصـه  در امـروز  كـه  جريـاني  دانـد  مي

 شود نمي منجر است آمده وجود به سياسي
 اين بداند كجا از سپاه امنيتي؟ هاي كار به

 بـه  انتقـادي  مشي امروز كه سياسي جريان
 درسـت  بحران كشور در و گرفته خودش

 يـك  يا است، برانداز جريان يك كند، مي
 سياسـي  جريـان  كي نظام؟ موافق جريان
 يـا  ندارد؟ مرض و غرض كه است صرفي
 ارتباط انقالب ضد با كه است جرياني يك
. بشناسـد  بايد حتما سپاه پس ندارد يا دارد
 رهبري معظم مقام اخير فرمايشات اين در
 تجزيـه  و بداند بايد سپاه كه شد تاكيد هم
 آگـاهي  و شـناخت . باشـد  داشته تحليل و

  .باشد داشته سياسي
 افكـار  مصـداق،  و عمـل  در امـا  :ماداعت ٭

  .جويد مي را ديگري هاي نشانه عمومي
 و نادرسـت  هاي تلقي كه گفتم :ذوالنور •

 يك در مثال. دارد وجود دار جهت القائات
ــا كــه آزادي تربيــون  نخبگــان حضــور ب
 گفتنـد  يـي  عده بود گرفته شكل كشوري

 و كرد حمايت قاليباف از 84 سال در سپاه
 نـژاد  احمدي سپاه را ژادن احمدي هم بعد

 دوره در[ هــــــــم االن و .كــــــــرد
 سـپاه ] نژاد احمدي آقاي جمهوري رياست
 اينجانـب . كنـد  مي تخريب را ايشان دارد

 فـرض  بر است غلط ادعا اين دادم جواب
 و دليـل  همين باشد درست ادعا اين اينكه
 جريانــات بــه ســپاه وابســتگي عــدم نشــانه
 مسـوولي  و جريـان  هر زيرا. است سياسي

 و اصـول  و ملـي  منـافع  چارچوب در كه
 كنـد  مردم حركـت  و انقالب هاي ارزش
 و اسـت  سـپاه  پشـتيباني  و حمايـت  مورد
 هـا  ارزش و اصول از مقدار هر به و هرگاه

 پشـت  سپاه بگيرد فاصله كشور ملي منافع و
  .كرد نخواهد حركت او سر
 از يــي فاصــله در دقيقــا خــب :اعتمــاد ٭

 به آخر هاي روز و كرديد حمايت قاليباف
 آقـاي  سـمت  بـه  و چرخيـد  نظـر  داليلي
  .رفت نژاد احمدي

 هم دوستان آن نيست طور اين :ذوالنور •
 خـودش  سـپاه  كـه  داشـتند  را ادعـا  اين

  .شكند مي خودش و آورده
 شـود  نمـي  ورزي سياسـت  ايـن  :اعتماد ٭

 حـاال  و آوريـم  مي خودمان ذالنور؟ آقاي
 بـر  مملكـت  طـوري  ايـن ... هـم  خودمان
  رود؟ مي پيش موكراسيد اساس

 شما. است اين من سئوال خب:ذوالنور •
 كـرده  جـوري  ايـن  سپاه كه داريد قبول
 است اين تان ذهنيت هم شما. خير يا است
 كرده نژاد احمدي را نژاد احمدي سپاه كه
 هـم  سـپاه  خـود  خـب  و كرد؟ حمايت و

 ايـن  اگر كرد؟ خراب مثال را نژاد احمدي
 چرا و است تناقض اين باشد درست اتهام

ــاي ــاقض ادعاه ــه متن ــپاه علي ــرح س  مط
 كشـور  مسـووالن  همـه  از سـپاه . شود مي

 چـارچوب  در كه مادامي كند مي حمايت
ــايف ــان وظ ــار ش ــي ك ــد م ــا. كنن  طبيعت
 دولـت  از بيشتر نهم دولت در نژاد احمدي

  .بود سپاه حمايت مورد دهم
 رفتـار  تغييـر  جـاي  همين خب :اعتماد ٭

 ايـن  مـردم  براي. است سئوال جاي سپاه
 در سـپاه  چـرا  كـه  آيـد  مـي  پيش سئوال

 بـه  نسـبت  داد موضـع  تغييـر  دهم دولت
  برد؟ پي اشتباهش به آيا نژاد احمدي

ــور • ــن عكــس مــن :ذوالن  عــرض را اي
 اشـتباهش  به كه نكرد اشتباه سپاه كنم، مي
 انقـالب،  كسـي،  هـر  اگـر . باشـد  برده پي

 هـاي  ارزش اصـول  سـاير  و فقيـه  واليت
 با تقابلي سپاه باشد، نداشته لقبو را انقالب

 در شـهروند  يـك  عنـوان  بـه  او ندارد، او
 را اش زنـدگي  اسـالمي  جمهوري فضاي
 مسـير  در مسـوول  يا فرد يك اگر كند، مي

ــول ــاي ارزش و اص ــالب ه ــالمي انق  اس
ــت ــد حرك ــورد كن ــت م ــه حماي  هم

 جملـه  از اسـت  نظام و انقالب دوستداران
 يـا  فـرد  اگـر  و اسـت  سپاه حمايت مورد

 نظام هاي ارزش و اصول مسير از سووليم
 و نيسـت  سـپاه  حمايت مورد شود، خارج
 نظـام  بـا  درگيـري  و تقابل موضع در اگر
 عنـوان  به سپاه كه است طبيعي گيرد، قرار

 در انقـالب  دستاوردهاي و انقالب پاسدار
  .بود خواهد او مقابل

بنــابر ايــن ســخنان کــه  :انقــالب اســالمی
ه سـپاه توجيه موقع و موضـعی اسـت کـ

شــــود، ســــپاه فــــوق  بــــرای خــــود قائــــل می
دولـــــت و فـــــوق ســـــه قـــــوه و البتـــــه فـــــوق 

شــــــــود، زيــــــــرا  ســــــــازمانهای سياســــــــی می
تشـخيص نهـائی در ايــن بـاره کـه موافــق 
بـــا نظـــام و مخـــالف بـــا آن و رويـــاروئی 

ــا آن کيســت، بــا ســپاه می . شــود گزيــده ب
خاطر، تعيين رئـيس جمهـوری بـااو  بدين
بسـت،  بنکه در وضعيت  اال اين. است
تواند در ظـاهر از يـک يـا دو نـامزد  می

حمايـــت کنـــد و دربـــاطن بـــرای مهندســـی 
 . انتخابات بسود نامزد ديگری عمل کند

  
سردسته ستیزگران با حکومت  ٭

» سرداران« ،روحانی در مجلس
    :سپاه هستند

 روحاني از مجلس » وزير«سه  ،تا كنون
يعني مجلس رأي . اند گرفته» كارت زرد«

ت پاسخهاشــان قــانع كننــده   اســ داده
نها پرسـش  آهرگاه بار دومي از . اند نبوده

 ،شود و باز پاسخهاشان قانع كننده نباشـند 
نخســتين . رســد نوبــت بــه استيضــاح مــي

 ،طيب نيا ،كه كارت زرد گرفت» وزيري«
بعد به  رضـا  . افتصاد و دارائي  بود» وزير«

ــا ــوم ،فرجــي دان ــر عل ــات و  ،وزي تحقيق
داده شد و سـرانجام   وري كارت زردآ فن

 ،نوبت كارت زرد گرفتن بـه علـي جنتـي   
وزيـر   ،علـوي  ،اينـك . وزير ارشاد رسـيد 

اسـت   واواك به مجلس فراخوانده شـده 
دربـاره  » نمايندگان«براي پاسخ گفتن به 

ديـدار هيـأت   «شنود سـخنان خـاتمي و   
در  ،»88فعــاالن فتنــه «پارلمــان اروپــا بــا 
  .مجس حاضر شود

او را مرتب » وزيران« كه روحاني از اين •
شـكوه كـرد و    ،كنند به مجلس احضار مي

وقتــي همــين  :كيهــان بــه او جــواب داد
ــژاد را    ــدي ن ــران احم ــدگان وزي نماين

كردند و  كردند كارخوبي مي استيضاح مي
كاربـدي   ،اگر از وزيران شما سئوال كنند

  كنند؟ مي
معـاون   ،مجيد انصـاري  ،92دي  22در   •

 صـحبت  در :است پارلماني روحاني گفته 
 كـه  بـود  آمـده  جمهور رئيس آقاي هاي
 خـاص  وظـايف  حوزه در سئواالت برخي
 حق سئوال البته ...نيست نمايندگان برخي

 از اميـد  و تـدبير  دولت و است نمايندگان
 مشكلي نمايندگان سئواالت به دادن پاسخ
 كثـرت  و وقـت  كمبـود  مساله تنها .ندارد

 فصـ  كه معتقدند وزيران است؛ سئواالت
 در وزيـران  كـه  است زياد آنقدر سواالت

 بـه  بايـد  سـاعت  4 روز هر و روز دو هفته
 مسـاله  ايـن  كه باشند مجلس در آن خاطر
  .گيرد مي وزيران كار از زيادي وقت

 ،هـا »نماينـده «در اعتراض به پرسشهاي  •
 هاشـمي  دختـر  رفسـنجاني  هاشـمي  فائزه

 منتقـد  نماينـدگان  :اسـت  گفته رفسنجاني
  .منطق هستند بي و راطياف تند، مجلس
  سركوبگر كه » سرداران«اما زاكاني از

 ،كنـد  مي» انجام وظيفه«اينك در مجلس 
دار روياروئي مجلس با حكومت  تنها ميدان

  حميد  :همدستان دارد. روحاني نيست
  

  5 صفحهدر
  
  

 تسلیم نامه؟
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در بسـيج بـوده و    1365رسائي كه تا سال 
در شمار روحانياني است كه سپاه پـرورده  

نيـز   ،باشـد  انيان از خود را نيز داشتهتا روح
او طرفدار احمدي نژاد  ،در مجلس. هست
نماينـده پرسـش    23علـوم  » وزير«از . بود

ــد ــردار«. كردنـ ــه از » سـ ــوثري كـ كـ
ــركوب   ــام اســت و در س ــركوبگران بن س
جنــبش مــردم بعــد از تقلــب بــزرگ در 

و اين . هم هست ،است 88سال » انتخابات
ــز هســتند» ســرداران« ــز ســردار :ني  پروي

ــروري ــدكرمي و  س ــردار و راد محم  س
 و عزيزاكبريـان  سـردار  و كرمـي  غالمرضا

 محمـــود و احمـــدآقايي محمـــددهقان
فضـلي و   رحماني علي و غش بي احمدي

جواد كريمي قدوسي و نادر قاضي پـور و  
اينان بخاطر شركت در سـركوب خـونين   

. انــد را مــزد گرفتــه» نماينــدگي« ،مــردم
فرمانده بسيج  ،مهدي طائب و سردار نقدي

  .  هم از كارگردانهايند
هسته اصلي مخالفان  :گويد زيبا كالم مي •

طرفـداران   ،حكومت روحاني در مجلـس 
نهـا هسـته   آامـا اگـر   . احمدي نژاد هستند
را » وزيـران «توانسـتند   اصلي بودند نمـي 
مخالفـان روحـاني در   . سئوال پيچ كننـد 

ــي  ــاه م ــه گ ــس تكي ــد و  مجل ن آخواهن
  .است فرماندهي سپاه

اصـالح طلـب   » نماينده« ،سخن قنبري •
  ليــدريِ :گفــت قنبــري :تــر اســت دقيــق

 مجلـس،  در روحـاني  دولـت  بـا  مخالفت
 اينهـا  كانديداي زيرا است پايداري جبهه
 اسـت  نيـاورده   راي بـود  جليلي سعيد كه

 دولـت  از كشـي  انتقـام  درحـال  بنابراين
 نماينـدگان  از برخـي  البته هستند روحاني
 دليل به بلكه ندارند خاصي سياسي گرايش
 هـاي  گزينـه  انتخـاب  و اي منطقـه  مسائل
 را وزرا از سـئوال  اسـتانداري  براي خود
   .كنند مي مطرح

در پـي سـخنان كرمـي     ،ماه دي 24در  •
ســخن از  ،...)روحــاني افراطــي اســت و(

ــان   ــه مي ــاني ب ــئوال از روح ــدآ س در . م
برزبان نمايندگان جاري شـد   ،حال همان

استيضـاح وزيـران    اند فعـالً  فتهكه از باال گ
  .صحيح نيست

ســعيد جليلــی، نــامزد  :انقــالب اســالمی
. بخشــــــــــی از فرمانــــــــــدهی ســــــــــپاه بــــــــــود

ــــــــــات«خاطر ســــــــــپاه در  بــــــــــدين » انتخاب
تـــــا ظهـــــر چهارشـــــنبه . کـــــرد دخالـــــت می

) خــــــــــــرداد ۲۲(پــــــــــــيش از انتخابــــــــــــات 
ای نيـــز، در ظـــاهر، از مواضـــع  خامنـــه

دانســت  امــا می. کــرد جليلــی حمايــت می
امه گفتگوهای محرمانه و رساندن که اد

آن بـــــــه نتيجـــــــه، نيازمنـــــــد بـــــــه رياســـــــت 
    . جمهوری رسيدن روحانی است

واواک و دیگـــر دســـتگاههای  ٭
ســرکوب بایــد تحــت امــر ســپاه 

   :باشند
  
 پيشين واواك و » وزير« ،نخست يونسي

 اقـوام  امور در روحاني حسن ويژه دستيار
ديني بـه مداخلـه اطالعـات     هاي اقليت و

 ،كــه تحــت رياســت طائــب اســت ســپاه
او به  ،92دي  23در  :است اعتراض كرده 

ــان ــه فرهيختگ ــه ،روزنام   ضــمني طــور ب
 موازي اطالعات هاي دستگاه شدن تر فعال

 حسـن  دولـت  كـار  بـه  آغـاز  بـا  همزمان
: اســت گفتــه و كــرده تاييــد را روحــاني

 كشـور  ملـي  امنيـت  براي كاري موازي«
 هـاي  فعاليـت  حكايـت . اسـت  خطرناك

 كـه  اسـت  خلبـاني  مثل اطالعاتي وازيم
 از و باشـــد  دار عهـده  را هواپيمـا  امنيت
 در بگيـرد  فرمـان  مراقبـت  بـرج  دو سوي
 مراقبـت  برج يك از نظارت بايد كه حالي
   .باشد

 هـاي  سـازمان  وجـود  بـه  اشاره با وي،    
 اين: است گفته مختلف اطالعاتي و نظامي

 خودشــان كــار محــدوده در هــا ســازمان
 مشـمول  اين و دارند اختيار قانون مطابق
 اسـت،  اطالعاتي نظامي هاي سازمان همه
 دخالـت  اطالعات وزارت كار در نبايد اما

 كـار  در نبايد هم اطالعات وزارت و كنند،
  از خـارج  ملـي  امنيـت . كند دخالت آنها

 انتظــامي و نظامــــي هــاي محــدوده
ــد ــار در صددرص ــات وزارت اختي  اطالع

 رييس اطالعات وزير علوي محمود. است
ــوراي ــاهنگي شـ ــازمان  همـ ــاي سـ  هـ
 بـه  همـه  اگـر  و اسـت،  امنيتي - اطالعاتي

ــانون ــن ق ــد، ت ــوازي از دهن ــاري م  ك
  .شود مي جلوگيري

 كـه بـه   » روحـاني «همـان   ،و ذوالنور
حسينيه منتظري حمله كرد و فرمانده سپاه 

بـود و از شـرورترين سـركوبگران    ... قم و
بايـد   است كه اطالعات سپاه مدعي ،است

 ،روزنامـه اعتمـاد  . دست باال را داشته باشد
گفتگوي خود با ذوالنور را  ،92دي  24در 

نچه به رابطه سپاه بـا  آدر. است انتشار داده
نيروي انتظامي و واواك و ارتش مربـوط  

ــا  ،شـــود مـــي ايـــن ســـئوال و جوابهـ
   :اند مدهآ بعمل
 عمـــر از ســـال 35 االن امـــا :اعتمـــاد ٭

 نهادهـا  همه به و گذشته اسالمي جمهوري
 اطالعات وزارت هم هست، اطمينان ديگر
 وزارت هـم  و انتظامي نيروي هم و داريم
 دارد هـايي  مسـووليت  سپاه االن اما. دفاع
  چرا؟  شده؛ مربوط حوزه سه هر به كه
 جمهوري ارضي تماميت حفظ:ذوالنور •

 اسالمي جمهوري ارتش ماموريت اسالمي
 جـدي  تهديـد  كـه  هـايي  مرز در و است
 ارتـش  اسـت  ممكـن  حتـي  ندارد وجود
 نيـروي  وظيفـه  مرزبـاني  بلكه نباشد مستقر

 تهديـد  هـاي  حوزه در لكن است انتظامي
 صـورت  كشـور  بـه  تعرضـي  يا هجوم اگر

ــذيرد، ــروي پ ــاجم ني ــتعدادي از مه  اس
 بـراي  را ارتش از بيش كه باشد برخوردار

 پيـدا  ماموريـت  سپاه بخواهد آن با مقابله
 پيمانـاني  هـم  و مريكـا ا اگـر  مثال. كند مي

 به باشند داشته ما كشور به تعرض بخواهند
 دوهـزار  از بـيش  پهلـويي  و جنـاح  دليل

 دريـاي  و فـارس  خلـيج  در ما كه كيلومتر
 هـاي  محـدوده  اسـت  الزم داريـم  عمان
 شود معين سپاه و ارتش از يك هر دفاعي

 ماموريـت  اجراي براي را خود يك هر و
   .كنند آماده

 هم امنيتي و اطالعاتي شبخ در :اعتماد ٭
 از تـر  جـدي  حتـي  دارد ورود سـپاه  بعضا

  چرا؟  انتظامي، نيروي و اطالعات وزارت
 افتـاد،  اتفاقي امنيتي بعد در اگر:ذوالنور •

  نه؟  يا باشد داشته ورود بايد سپاه
 داريـم،  اطالعـات  وزارت وقتي :اعتماد ٭

  چرا؟ 
 ماموريـت  خواهـد  مـي  چون :ذوالنور •

 مقدمـه  اطالعـات،  هميشـه  و دهـد  انجام
ــات ــت عملي ــان در. اس ــه، ارك  چندگان

. اسـت  عمليـات  از قبل اطالعات ها ارتش
 داشـته  عمليـات  توقع نيرويي از شود نمي

 امور اگر. باشد نداشته اطالعات ولي باشيد،
 داد، رخ تيــــري 18 داد، رخ انتظــــامي

 وظيفـه  آمـد،  پيش دانشگاه كوي ماجراي
 جمـع  را ارك بايد كه است انتظامي نيروي
 دانشـگاه  كوي آن مثل خودش چه كند؟
 اتفـاقي  يـك  چه و باشد ماجرا طرف يك
 بلكـه  نباشد، طرف انتظامي نيروي كه بيفتد
 اگر اما باشد كننده عمل نيروي و بيايد بايد

   .بيايد وسط بايد سپاه نتوانست،
ــا :اعتمــاد ٭ ــم اطالعــات وزارت ام ! داري

 اگـر  چـي  يعنـي  داريـم؛  انتظـامي  نيروي
   .بتواند بايد توانست؟ن

 كــار اطالعــات وزارت خــب:ذوالنــور •
 انتظامي كار با امنيتي، كار. كند مي امنيتي
 بـه  توانـد  نمـي  كـه  وزارت. است متفاوت
 و متفـرق  را تظاهرات و بيايد خيابان كف

ــد جمــع ــروي. كن  و ســپاه و انتظــامي ني
   .دارند افزايي هم و همپوشاني اطالعات

 كـه  كنيـد  مي گوييپيش واقع در :اعتماد ٭
 مــا و توانســت نخواهــد انتظــامي نيــروي

 محــل در انتظــامي نيــروي از تــر زود
  حاضريم؟ 

 گـاهي . اسـت  خـوبي  سئوال :ذوالنور •
 و صـنفي  هـاي  ناآرامي حد در ها ناآرامي
 كـار  متكفل انتظامي نيروي. است انتظامي
 شـد  هايي آشوب به تبديل اگر ولي است
 و ودشـ  مـي  عجـين  امنيتـي  مسـائل  با كه

 خـط  بيگانگـان  كمـك  با معاند هاي گروه
 كار دستور در را براندازي و محاربه مقابله،
 عمليات از استفاده با و دهند مي قرار خود

 و يي ماهواره امواج مجازي، فضاي رواني،
 فريـب  و اغواگري جهت در امكانات ساير
 از كـار  و كننـد  مي حركت عمومي افكار
 ودشـ  مـي  خـارج  انتظـامي  نيروي محيط
 آمـادگي  قبل از بايد سپاه كه است طبيعي
 از قبل اينكه نه باشد، داشته ماموريت انجام
  .يابد حضور صحنه در انتظامي نيروي

 نيــروي گوينــد مــي منتقــدان :اعتمــاد ٭
 چـون  است كننده ورود نهاد تنها انتظامي
 لبـاس  قالـب  در سـپاه،  هاي گردان وقتي

 شوند، مي ميدان وارد شما قول به شخصي
 آنهــا عمــل پاســخگوي انتظــامي يــروين

 وزيـر  فقـط  هـم  مجلـس  به بود، نخواهد
  .سپاه فرمانده نه است پاسخگو كشور

 پاسـخگو  كـه  شـود  مي مگر نه، :ذوالنور •
 و آيـد  مـي  نيرويـي  يك كه وقتي نباشد؟

 بـا  حتي سپاه، گردان فرماييد، مي خودتان
 اسـت  سپاه به مربوط چون شخصي لباس
 نيــروي لــيو. اســت پاســخگو هــم ســپاه

 نتوانـد  تير 18 در مثال است ممكن انتظامي
  .كند كنترل و تمام را غائله
سـپاه   كـه  دانـيم  مي عمل در اما :اعتماد ٭

ــخگوي ــس پاس ــت، مجل ــخگوي نيس  پاس
  .نيست هم جمهور رييس

 بحـران  آيـا  بـود؟  نخواهد چرا:ذوالنور•
 را جمهـور  رئـيس  فقط و است طرف يك

 ودخـ  فرمانـده  مـثال  يـا  كنـد  مـي  تهديد
 حتـي  هم تير 18 اگر است؟ جمهور رييس

 تمـام  مسـووليت  آيا آمد، پيش 88 فتنه نه،
 يـا  بـود  نژاد احمدي آقاي بحران، كردن
 جمـع  را بحـران  ايـن  بايـد  نظـام  كليت
  كرد؟ مي
 شـوراي  رئـيس  جمهـور  رئيس وانگهي     

 از ملي موارد چنين است ملي امنيت عالي
 و كنتـرل  ملي امنيت عالي شوراي طريق

  .شود مي دارها
 خـاتمي  آقـاي  به. ببينيد را تير 18 شما     

 آقاي. يابد ورود سپاه كه شد داده پيشنهاد
 در امـور  بگذاريـد  كـه  فرمودنـد  خاتمي
 داشـته  جريـان  خـودش  طبيعـي  مجراي
 انتظـامي  نيـروي  يعنـي  چـه؟  يعنـي . باشد

 زيـر  انتظامي نيروي. كند مي جمع داريم،
 كـه  حرفـي  همـين . است كشور وزير نظر
 جـايي  به رسيد كار اما. هستيد دنبالش شما
 نزديك رهبري، معظم مقام پيام از بعد كه
 آتـش  تهران در را ديگر خودروي 100 به

 آقـاي  خـود  عليـه  شـعارها  حتـي  و زدند
 كـه  بـود  وقـت  آن. شد هم جمهور رئيس
 سـپاه  كـه  خواسـت  سپاه از خاتمي آقاي
 و كنتــرل را اوضــاع و شــود ميــدان وارد
 بـه  منوط را اقدامش سپاه كنل. كند جمع
ــرط دو ــرد ش ــاي - 1: ك ــاتمي آق  در خ

 آشـوبگران  كـه  كنيـد  اعـالم  يـي  مصاحبه
 آقاي - 2. نيستند آنها از و نيستند او طرفدار
 عـالي  شـوراي  ريـيس  عنـوان  به خاتمي
 سـپاه  به را ماموريت اين رسما ملي امنيت
 بحـران  خوابيـدن  از پس كه. كنند ابالغ

 سپاه كه نشود طرح واقع برخالف موضوع
ــري ــرده خودسـ ــت كـ ــاي و اسـ  آقـ

 را اقــدام دو هـر  خــاتمي جمهـور  ريـيس 
 پيشــنهاد ســپاه بينــيم مــي پــس. پذيرفتنــد
 بـا  ماموريتش اجراي و دهد مي ماموريت

 چطـور . اسـت  بـوده  جمهـور  رييس ابالغ
 من نيست؟ جوابگو كسي به سپاه گويند مي

 دولـت  درون تير، 18 طراحان كه معتقدم
  .بودند

  
نچــه را آکنــد و  ه شــنود میســپا ٭

ــه ــاتی خامن ــای تبلیغ ای و  ارگانه
شـنودها و  ،کننـد سپاه منتشـر می

گزارشــهای مــأموران اطالعــاتی 
    :سپاه هستند

 در  ،در همان گفتگوي اعتماد با ذوالنور
ــأموران     ــهاي م ــنودها و گزارش ــاره ش ب

اين گفت و شنودها بعمـل   ،اطالعاتي سپاه
  :اند مدهآ
 92 دربــاره شــما و مــن حــرف :اعتمــاد ٭

  .هست
 هــم 92 انتخابــات فضــاي در :ذوالنــور •

ــاتمي ــاه خ ــري جايگ ــالحات رهب  را اص
 بحـث  وقتـي  92 انتخابـات  از قبل. نداشته

 ايشـان  بـود،  خـاتمي  آقاي كانديداتوري
 يونسي آقاي. بود داده تشكيل كميته چند
 انصاري مجيد آقاي. بود كميته يك رييس

ــيس ــك ري ــه ي ــود كميت ــا. ب ــد اينه  رص
 بــين در خــاتمي آقــاي كــه كردنــد مــي

 يـا  دارد را الزم راي مردم و طلبان اصالح
. نيامدنـد  ايشان بود، منفي نتيجه چون و نه

 را هايشـان  جلسـه  و ها حرف و مطالب من
  .دارم
 چطـور  را هـا  حـرف  ايـن  متن  :اعتماد ٭

  داريد؟
 يـك  مـا  حـال  هـر  به) خنده( :ذوالنور •

 نآقايـا  مطالـب  كـه  داريـم  هـايي  كانال
  ...كه طور همان آيد مي مان دست

  شنود؟ شما، جان از دور يعني :اعتماد ٭
 كنم نمي عرض من البته خنده؛ :ذوالنور •

 كه طور همان. داريم را مطلب اين چطور
 ايـن  دسـت  بـه  ما از است ممكن مطالبي
  .برسد آقايان

 انصـاري  و يونسي آقاي يا خب :اعتماد ٭
  ...اينكه يا باشند گفته شما به بايد

 برايتـان  كـه  زنم مي مثالي من :ذوالنور •
 از آقـايي . حدودي تا شود معلوم ها كانال
 خـودش  مبـارز،  روحانيون مجمع اعضاي
 آقـاي  وقتـي  كـه  كـرد  مي نقل من براي
 آقايـان  يـي  جلسه بود، شده كانديدا معين

 چـه  كـه  بودنـد  داده تشكيل طلب اصالح
ــد؟ ــود خدايشــان از كنن  رد معــين كــه ب

 كه بودند فرستاده را معين ،شود صالحيت
 كـه  بود اين اعتقادشان شود، صالحيت رد
 رد اگـر  معـين  ندارند، راي دوره اين در

 نظـام  از زنـي  چانه قدرت شود، صالحيت
 كه بودند نشسته آقايان... و شود مي فراهم
 بـه  كه داد خبر آمد، كسي يك كنند، چه

. شـد  تاييد معين آقاي صالحيت آقا، دستو
 شخص جمله از آقايان از فرن سه گفت مي

 زدند دستي دو جوري خاتمي، يك آقاي
 عــرض مــن خــب. خودشــان ســر تــوي
 نيست جوري اين جلسات، اين كه كنم مي
. كنـد  مـي  پيدا درز نيابد؛ درز مطلبش كه

  ...است هايي كانال
  ...يعني :اعتماد ٭ 

  ...كه گويم نمي من نه، :ذوالنور •
  ...گوييد مي شما :اعتماد ٭ 

 خبـر  حـال  هـر  به هم ما خب :النورذو •
 ايـن  حـال  هـر  بـه . آقايان كار از داشتيم

  .داشتند هايي كميته بزرگواران
 آقــاي كـه  دادنـد  نشـان  ولـي  :اعتمـاد  ٭

 را طلبـان  اصالح مديريت توانايي خاتمي
  دارد؟

 روحـاني  آقـاي  داشـتند،  اگـر  :ذوالنور •
. آورد نمي راي ميليون 29 از كمتر حداقل

 خـاتمي  آقاي راي نه ني،روحا آقاي راي
 اسـت  ممكن. هاشمي آقاي راي نه و بود
 هـم  آنـان  بـراي  ايشان راي از سهمي كه

. نبود طلبان اصالح پيروزي اين ولي. باشد
 وقـت  هيج كه بود روحاني آقاي پيروزي
  .است نخوانده طلب اصالح را خودش

 كند مي تكليف احساس سپاه چرا :اعتماد ٭
 كـه  وقتـي  دهد تشكيل سايبري ارتش كه

 را فتــا ماننــد تشــكيالتي انتظــامي، نيــروي
  دارد؟

 خاصـي  جرايم پليس فتا، پليس :ذوالنور •
 شـما،  نظر به ولي. است مجازي فضاي در

 تعــداد جوابگــوي تنهــايي بــه توانــد مــي
 فضـاي  در كـه  باشـد  فراواني هاي سايت

 شـما  يعنـي  دارند؟ وجود اينترنت عمومي
 كـار  دارنـد  كـه  كسـاني  و ها سايت تعداد
 دانيد مي توجهي قابل حد در را كنند، مي
 تنهـايي  بـه  فتـا  شـما،  نظـر  بـه  محدود؟ يا

 پوشـش  و رصـدكرده  را همـه  توانـد  مي
  .دهد
ــاد ٭ ــروي دهــيم مــي تشــخيص :اعتم  ني

 وارد پـس  شـود  وارد توانـد  نمي انتظامي
  نيست؟ كاري موازي اين! شويم مي

 فتـا،  پلـيس . نيست موازي قطعا :ذوالنور •
 ضـدانقالب،  هاي سايت راندازيب با كاري
. ندارد صهيونيستي هاي سايت يا نظام عليه

 كـار . شـود  نمـي  هـم  چندمش ماموريت
 شـهروندان  بـراي  امنيت ايجاد اش اصلي
 جلـوگيري  براي پاسداران سپاه اما. است

 مثال كه هست يي براندازانه هاي جريان از
. كننـد  هـك  را مـا  عسلويه كنند مي تالش
 فعال زمينه اين در هم تيامني دستگاه حاال
 امـروز  كه ضدانقالبي مثال يا كند، مي عمل

 تفكـرات  تخريب در مختلف هاي سايت با
ــل ــوان نس ــد ج ــار دارن ــي ك ــد م . كنن
 در را فسـاد  فضـاي  دارند، كه هايي سايت

ــه ــي ايجــاد جامع ــد م ــايت. كنن  هــاي س
 اطالعـات  سـرقت  كـه  آنهـايي . مستهجن

 انجــام را افــراد خــانوادگي شخصــي
 اين از بسياري و آمد سپاه. خب. ندده مي

  .كرد متالشي را ها سايت
 يـا  نـويس،  وبـالگ  عادي مردم :اعتماد ٭

  عادي فعاالن
 اينها به نسبت بوك؟ سپاه فيس :ذوالنور •

 عليـه  خاصـي  جنبـه  مگـر . كند نمي كاري
 يـا  باشد جامعه امنيت و انقالب هاي ارزش
  .فساد و براندازي خط
  ...اينها درباره سايبري ارتش :اعتماد ٭
 كـه  جايي تا سايبري ارتش نه، :ذوالنور •

 شـان  مـالك  اينهـا  اصـال  دارم، اطالع من
 فعال ما عليه كه يي بيگانه هاي سايت. نيست
 برايشـان ضـدانقالب  هاي گروه و هستند

 هـك بتوانـد؛ اگـر خـب. اسـت اولويت
  .كنند مي مقابله نتواند اگر كند،

  
  كنند؟ مي كار چه :اعتماد٭ 
  
 پارازيت. كند مي ايجاد اخالل: ذوالنور •

 اتفاقـا  كـار  از بخشـي  يك البته. اندازد مي
 مخابرات خود را اين. ندارد سپاه به ربطي
  .دهد مي انجام

 بــا ســايبري ارتــش دقيقــا :اعتمــاد ٭
  كند؟ مي كار چه ها ضدانقالب

 هـر . اسـت  متعـدد  كاري، هر :ذوالنور •
ـ . برآيـد  سايبري ارتش از كه كاري  دمانن
 ايـن  در شدت به سپاه) خنده( ها؛ هكر كار

 وبـالگ . است بوده فعال الحمداهللا زمينه
 را خـودي  جبهه اند، آمده كه هايي نويس
  .آنها مقابل در كنند مي تقويت

 هـزار  7 ساعتي داستان اين پس :اعتماد ٭
  است؟ صحيح تومان

 چيـزي  تومـان  هـزار  7 ذوالنور درباره •
 صـحنه  ينتـر  مهـم  امـروز  ولي. دانم نمي

 اخالق، و ها ارزش اصول، انقالب، با مبارزه
 و هـا  عرصه از يكي عنوان به سايبري عرصه
 يـا  كسـاني  چنانچه و است نرم جنگ ابزار

 جـوش  خـود  ارتـش  بتوانند هايي دستگاه
 بسـيار  كننـد،  مساعدت و كمك را سايبري

 كـه  گونـه  همـان . بود خواهد خوبي كار
 البضـدانق  هاي جريان و ما مردم دشمنان

 مقابل جبهه خط در نيروهاي وجود همه با
  .كنند مي پشتيباني را انقالب

 محيط همين از موازي اطالعات :اعتماد ٭
  گيرد؟ مي نشات باز
ــداريم، مــوازي اطالعــات :ذوالنــور •  ن

 داشته مختلف نيروهاي سپاه است ممكن
 موازي اينكه ولي مختلف كارهاي با باشد
 سـپاه  م،نداري سپاه در چيزي چنين باشد

 حفاظـت  يـك . است يكپارچه اطالعاتش
 حفاظت. اطالعات يك و داريم اطالعات
 قــوه و انتظــامي نيــروي در را اطالعــات

 را پرسـنل  كـار  كـه  داريـم  هـم  قضاييه
 نيـروي  اطالعـات  ولـي . كند مي بررسي
 بيروني كاركرد سپاه اطالعات يا انتظامي

 بررسي را مقدمات عمليات، براي و دارد
 راســتاي در ســپاه اگــر مــثال. كنــد مــي

 يافتـه  برانـداز  جريـان  يك با ماموريتش
 و عوامل است ممكن طبيعتا كند، برخورد

 فتنه حين يا قبل كه باشد داشته هايي آدم
 و برانـداز  جريـان  موثر و محوري عناصر
 اين و كند بازجويي و دستگير را گرا فتنه

  .است عملياتي هاي سازمان كار الزمه
 برخــي هــم ديمــوار در :اعتمــاد ٭

 اسـت،  كليـدي  نظرشان سپاه هاي چهره
  حصر؟ مانند

 آقـاي  حصـر  كـه  م معتقد من :ذوالنور •
 مرحـوم  حصر مثل هم كروبي و موسوي
 يـك  اسـت  ممكـن . است منتظري آقاي

 حصر اين كه برسند نتيجه اين به مقطعي
 درازا بـه  كه هم است ممكن بردارند، را

 هك كساني آن خود عملكرد به اينها. بكشد
 كه فضايي و. دارد بستگي هستند حصر در
. چيسـت؟  ضررشـان  باشند، حصر در اينها
 كـال  چيسـت؟  كارشـان  نباشند، حصر در

 شــورايعالي ســطحش تصــميماتي چنــين
  .است ملي امنيت

ـــالب اســـالمی قرار، تصـــدی  بـــدين :انق
ها و ســـايتها بـــا ســـپاه  سانســـور فرســـتنده

جاسوسـی و شـنود و نفـوذ دادن . است
هــــای سياســــی  ون گروهعناصــــر بــــه در 

وقتــــی ســــپاه بــــر . نيــــز بــــا ســــپاه اســــت
ـــــــت و اقتصـــــــاد مســـــــلط می شـــــــود،  دول

نيــز الجــرم » عمليــات کثيــف«تصــدی 
  .شود با سپاه می

  6 صفحهدر
  

 تسلیم نامه؟
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در قلمــرو اقتصــاد و نفــت نیــز  ٭
ســـپاه خـــالء نـــاتوانی بخـــش 

کند و  خصوصی و دولتی را پر می
 ۷۰ ، ۶۰بــه قــول رفســنجانی بــه 
   :!نیست درصد اقتصاد نیز قانع

  
 در همان مصاحبه اعتماد با ذوالنور، 

 ،چنگ افکنـدن سـپاه براقتصـاد ایـران
اســت کـه ســپاه  نیـز توجیــه ذوالنـور این

   :کند را پر می خالء ناتوانی
 بحـث ايـن گذشته يکسال در :اعتماد ٭
 هـاي  فعاليـت  كـه  شـده  مطـرح  كرات به

. اسـت  لبـه  دو شمشير مانند سپاه اقتصادي
 حضـور  كـه  كند مي ادعا خصوصي بخش

 در. نيسـت  قـانوني  مجراهـاي  از نظاميان
 وجـود  كاربازرسـي  و سـاز  نـوع  چه سپاه
 وارد سـپاه  كـه  بدهـد  تشـخيص  كه دارد

 يــا شــده انــدوزي ثــروت و تجــارت
  ملي؟  منافع براي عمراني هاي فعاليت

. بگويـد  بايـد  سپاه خود را اين :ذوالنور •
 عنوان به من ولي نيستم سپاه سخنگوي من
 تخلفـي  كه گويم مي سپاه سابق عضو يك

 يعني. نداشتيم الحمدهللا. گيرد نمي صورت
 تفـاوتي  و بـوده  سپاه هاي حوزه بقيه مثل

 كـه  اسـت  دولـت  غالبـا  طرفي از. نداشته
 بخـش  با كه سپاه. است سپاه حساب طرف

 واگـذاري  اگـر . ندارد قرارداد خصوصي
 صـورت  سـپاه  بـه  بزرگـي  پروژه و طرح
 نگرفتـه،  را آن زور بـه  كـه  سـپاه  گيرد مي
 سـپاه  بـه  را كارهـا  ايـن  هـا  دولـت  خود
 درخواست به سپاه ورود هميشه و اند داده

   .است بوده وقت جمهور روساي
 اقتصـادي  كار هر در حال هر به :اعتماد ٭

  است؟  ميسر درصد صفر تخلف
 سـازماني  بودجـه  رديـف  مگر :ذوالنور •

 تعريـف  سـپاه  براي ماموريتي ندارند؟ مثال
 بايـد  دولت كه بگيرد تصميم نظام ودش مي
 مجلس و ندهد دولت و كند تامين را اين

 باشد داشته نظري اگر رهبري خب ندهد
 دهـد  انجام بايد را ماموريتي يك سپاه كه
 كـه  بفرمايـد  توانـد  مي مجلس و دولت به

 ندارد مشكلي سپاه لذا. بكنيد پشتيباني بايد
 تـالش  با لكن بكند را كار اين بخواهد كه
   .دارد جانبه دو تالشي كشور سازندگي در
 بخـش  كـه  اسـت  اين موضوع :اعتماد ٭

 مزايـده  طريـق  از است مدعي خصوصي
 واگــذار مســاوي صــورت بــه هــا پــروژه

  شوند؟  نمي
 اصـال  شود نمي كه بگويند اصال :ذوالنور •

 بـا  جـوري  همـين  و نيست مزايده بگويند
 شـده  واگـذار  سـپاه  به همه مناقصه طرح
 دولـت  كـه  است اين ئوالس خب. است
 يـا  است داده سپاه به پول چقدر داند مي
 را سـئوال  ايـن  بايـد  فـرض  ايـن  بر و نه؟

 هـا  دولت همه در و بدهند پاسخ ها دولت
ــه ــولگرا چ ــه و اص ــالح چ ــب اص ــا طل  ب

 اقـدام  سـپاه  آنهـا  نيـاز  و آنهـا  درخواست
   .است كرده

 در سـود  حرف نيست پول حرف :اعتماد٭
   .است ها طرح اجراي

 ايـن  كـه  داند مي دولت خب :ذوالنور •
 چقدر و است  بوده اش هزينه چقدر پروژه
 بـه  دولـت، . است رفته  سپاه جيب به سود
 پـروژه  فـالن  بابت قدر اين گويد مي سپاه
 ايـن  براي كن خرج برو و ايد گرفته سود

 ايـن  از اگـر  سـپاه  يعني. هايت ماموريت
 جيـبش  آن از دارد، مـي  بـر  دولت جيب
 جــاي ســپاه وانگهــي،. دارد مــيبرن ديگــر
 بلكه،. است نكرده تنگ را خصوصي بخش

 سـوال  كـرده؛  كمـك  خصوصي بخش به
 خصوصـي  بخش كشور در. است اين من

 سـپاه  كند؟ را كارها اين بتواند كه داشتيم
 است نكرده تنگ را خصوصي بخش جاي
 را خـارجي  بـزرگ  هاي شركت خأل بلكه
   .است كرده پر تحريم دوران در
ــ ٭ ــي :اداعتم ــه نيســت منطق ــوييم، ك  بگ

   .توانند نمي
 االن همـين . توانست نمي قطعا :ذوالنور •

 كسـي  مگر. توانند مي اگر شوند، كار وارد
 پيمانكـاران  خـأل . اسـت  گرفته را جايشان
 يـا  كـرد؟  پـر  خصوصي بخش را خارجي

 را اويـل  استارت و توتال و شل جاي سپاه
  گرفت؟

 بـراي  مجـالي  نفـت،  دربخـش  :اعتماد ٭
 خـاتم  حضور با ماند باقي خصوصي بخش
  اقماري؟ هاي شركت و االنبيا

 بخـش  امـروز  نبـود،  سـپاه  اگر :ذوالنور •
 تعطيـل  را توليـدمان  بايد. بود فلج ما نفت
 ديگري بعد يكي كه ها خارجي كرديم مي
 بخـش  اصـال  و رفتنـد  مي و كردند مي قهر

 بضـاعت . نـدارد  بضاعتي چنين خصوصي
 اگر يعني. داشتندن را دولت با شدن طرف
 بـاز  بگيرد پوشش زير را اينها كه نبود سپاه
  .رفتيم مي ها خارجي سراغ بايد

  
نـو را ژای سه بار توافـق  خامنه ٭

اسـت کـه  و متوجـه شده  خوانده
 ،انـد حق غنی سـازی را نپذیرفته

کـــه او » اســـتراتژ بـــی بـــدیلی«
به فوایـد رابطـه بـا امریکـا  ،است

است و چنـد خبـر مهـم  پی برده
    :دیگر
 ــردار«،92دي  28در ــي »ســ  كريمــ

: است مجلس مافياها گفته نماينده،قدوسي
 را ژنـو  توافقنامـه  بـار  سـه  گفتنـد  رهبري
 سـازي  غنـي  حـق  شـدم  متوجه خواندم

 گرفتـه  »ناديـده « آن در ايـران  اي هسته
، ژنـو  نامه تفاهم امضاي از پس. است شده

 و قـوا  سران حضور با اي جلسه در رهبري
 مـن «:گفتنـد  اي هسته نندهك مذاكره تيم
 و ام خوانده را متن اين بار سه و هستم فقيه
 اي هسـته  سـازي  غنـي  حـق  تثبيت آن از

 ابهامـات  توافقنامـه  ايـن  .آيد نمي بدست
 هسـت  اين مساله اين علت و دارد زيادي

 حقـوق  حفـظ  بـر  كننـده  مذاكره تيم كه
 در رهبري .است نكرده پافشاري اي هسته
 اين مشكالت از ييك: گويند مي جلسه آن

 را گـامي  هر شما كه هست اين موافقتنامه
 با آمريكا و آمريكا توافق به ايد كرده منوط
 شـده  بحـث  ايـن  وارد شده حساب برنامه
  ».است

 شـدند،  مي مذاكرات مانع رهبري اگر •
 مـي  معرفـي  رهبـري  را يك شماره متهم

 كننـده  مـذاكره  تـيم  به خطاب{ .كردند
 كـه  داديـد  باهاشت تعهدات چرا} اي هسته
 بـه  نتوانيـد  كه بگذارند مانع هزاران فردا

  برگرديم؟ اي هسته بحث در فعلي موقعيت
 پــنج تنهــا اراك ســنگين آب رآكتــور •

 ما و مانده باقي آن شدن تكميل از درصد
. كرديم تعطيل توافقنامه اين بواسطه را آن

 اي حرفه جاسوسان آژانس بازرسان چرا؟ 
 جامعــه جمــع در ظريــف آقــاي .هســتند
 علـم  آيـةاهللا  نـزد  در نيـز  و قـم  مدرسين
 مـا  را نامـه  توافـق  ايـن  كـه  گفته الهدي

 ايــن و نوشــتند هــا آمريكــايي و ننوشــتيم
 قبلـي  هـاي  جاسوسـي  نتيجه نامه موافقت
  .هست اتمي انرژي آژانس

 رقيـق  ايـن  بـه  مـاه،  شش بعد دشمنان •
 نخواهنـد  اكتفا درصد 20 اورانيوم كردن
ـ  هاي گام و كرد  تضـعيف  بـراي  انبعديش

 برخواهنــد را نظــام حاكميــت و قــدرت
  .داشت

 جـدا  حسابشـان  روسيه و چين ديروز تا • 
 ها اين امضا نامه، موافقت اين در ولي بود
 كـه  است حالي در اين و گذاشتيم هم را

 اي هسـته  برنامـه  عليـه  بود نتوانسته آمريكا
 ايـن  بـا  ولـي  كنـد  ايجـاد  اجمـاع  ايران

  .آمد بوجود اجماع توافقنامه
 كه بگويد و بيايد راستگويان دولت اين •

 بـه  توافقنامه اين با چگونه را ملت مقاومت
ــاد ــد داده ب ــدر و ان ــد چق ــس تهدي  از پ

 صـورت  اسـتكبار  توسـط  ما عليه توافقنامه
 كشـور  ساله 35 استقالل روزه 100 .گرفته

ــر را ــوال زي ــد س ــد و بردي ــه در بع  جلس
 ار اي هسته توافقنامه اگر گن مي خصوصي

ــيم، اجــرا  دســت از اســالمي انقــالب نكن
 سانتريفيوژ اين به نيازي ما و رفت خواهد

  .نداريم ها
 ملي امنيت كميسيون در صالحي آقاي  •

 پروتكل فوق توافقنامه، اين با عمال ما گفت
 پيوستن از هفتم مجلس قبال كه را الحاقي

  .ايم پذيرفته بود، كرده منع را ما آن به
 بيايد خارجه وزير كه است درست اين •
 يـك  با ها آمريكايي كه بگويد دانشگاه در

 مـي  بهـم  را ايـران  دفـاعي  سيسـتم  بمب
  ريزند؟

 و صـالحي  ،حسـيني ، شـمخاني ، واليتي •
 ايــن نقــد در مفصــلي هــاي نامــه بــاقري
 و انـد  نوشته رهبري خدمت نامه موافقت

 خطر معرض در كشور استقالل كه اند گفته
ــرار ــه ق ــاي .اســت گرفت  در يصــالح آق

 شناسـان  كـار  گفت ملي امنيت كميسيون
 ژنو مذاكرات در ظريف آقاي هم را فني
  .ندادند راه

 معـرض  در خيلي ما و كنيد دعا ما براي •
 كـه  چرا بترسيد خيلي ما از و هستيم خطر
 خـارج  راه از و بشـويم  رها مقامات ما اگر

 را انقـالب  تواند مي كه عاملي تنها بشويم،
  .بود خواهد لهمسا همين بزند، زمين

ای وقتی پاسخ  و خامنه :انقالب اسالمی
ــا نخوانــده  تبريــک روحــانی را مــی داده، ي

کــه  اســت و يــا بــا علــم بــه اين پاســخ داده
از همــه خــط قرمزهــا عبــور شــده و حــق 
ـــــز شـــــناخته نشـــــده، آن  غنـــــی ســـــازی ني

بنابرهريـــک از دو . اســـت  پاســـخ را داده
کفايــــت  تقــــدير، مردمــــی دروغگــــو و بی

اســت کــه   ازآن تســليم شــده اســت و پــس
 کــرده... ايــران را گرفتــار فقــر و انــزوا و

  .است 
  لوموند تحليلي در 2014ژانويه  13در ،

باره نقش عربستان در منطقـه انتشـار داد و   
ــا   ــران و امريك ــه اي ــاره رابط در آن، در ب

، تماســهاي 2013در مــاه مــارس : نوشــت
ــان    ــان، مي ــين عم ــلطان نش ــري در س س

ريكائيهــا، باموافقــت علــي هــا و ام ايرانــي
بـرغم  . اي، رهبر رژيم، برقرار شدند خامنه

ژي رجزخواني برضد امريكا، او كه اسـترات 
شـتي بـا   آنيك بـه اهميـت    ،همتا است بي

كشوري كه  ،براي ايران» شيطان بزرگ«
پـي   ،اسـت   مجازاتها دچار خفقانش كرده

است كـه جزيـره    و نيز  دانسته. است برده 
ــاتي كــه ايــران اي كــه از  در منطقــه باثب

پاكستان و افغانستان تا مديترانه غرق خون 
نهـم درحـالي كـه امريكـا     آ ،تش استآو 
شـتي بـا   آ ،شـود  ماده تخليه افغانستان ميآ

و . ايران چه اندازه براي امريكا مهم اسـت 
است كه نزديكـي بـه واشـنكتن     نيز دانسته 

 ،چه اندازه در بي ثبات كردن دو رقيـبش 
  .ئي داردآئيل كارعربستان و اسرا

گرايشــی در امريکـــا،  :انقــالب اســـالمي 
بخــــاطر تعــــادل قــــوا در منطقــــه، موافــــق 

تمايـــل ديگـــری . تضـــعيف ايـــران، نيســـت
موافـــــق هرچـــــه ضـــــعيفتر کـــــردن ايـــــران 

بـــرخالف نوشـــته لومونـــد، هرگـــاه . اســـت 
کفايت و نادان نبود، دست  ای بی خامنه
ســــال گذشــــته را صــــرف تخريــــب  ۸کــــم 

هــم آن زمــان، . ردکــ اقتصــاد کشــور نمی
درپــی حــل بحــران اتمــی و عــادی کــردن 

هرگـــاه چنـــين . شـــد رابطـــه بـــا غـــرب می
بود، بـا پـول و اسـلحه عربسـتان و   کرده

همدستی اسرائيل، بهار عربـی بـه خـزان 
  .شد عربی بدل نمی

      دكتر خزئلـي در مصـاحبه بـا صـداي
بـه حجةاالسـالم حسـن     :است امريكا گفته

حـاج   ،دخميني گفتم چرا قتل پـدر خـو  
او پاسـخ  . كنيـد  قا را تعقيـب نمـي  آاحمد 
 ،قـرار  بـدين . مصلحت نديديم :است داده
است پدر  حسن خميني گفته ،بار ديگر يك

مصلحت را در ايـن   ،بار اين. اند او را كشته
اسـت كـه قتـل پـدر را موضـوع       نديده 

كـه   جـز ايـن دليـل   . تعقيب قضائي كنـد 
اي و هاشـمي رفسـنجاني و    خامنه(مران آ

كســاني ) اي شــوراي حكــم دهنــدهاعضــ
چه دليـل   ،هستند كه تعقيبشان ميسر نيست

توانــد بــر مصــلحت نبــودن  ديگـري مــي 
  باشد؟ گيري قتل وجود داشته پي
 سپاه توطئه  ،بنابر اطالع واصل از عراق

اي را برضد روحاني و حكومت او  گسترده
طـرح هـم در داخـل    . است ترتيب داده 

ج از شـود و هـم درخـار    كشور اجرا مـي 
ن بخـش از طـرح   آمأمور اجـراي  . كشور

 ،كه در خارج از كشور بايد انجـام بگيـرد  
اي با اجراي طرح  خامنه. سپاه قدس است

خواهـد   زيـرا نمـي  . اسـت  موافقت كرده 
جامعه او را شريك تسليم در مسـئله اتمـي   

نچـه از قـول   آسـخنان كريمـي و   . بداند
مؤيد صحت اطـالع   ،است اي گفته خامنه
  . است

گـاه  آروحاني از طرح  ،بنابراين اطالع     
ادعاي دروغ او كه توافـق  . و نگران است

 ،ژنو يعني اين كه دنيـا تسـليم ايـران شـد    

گوياي نگراني او و اصـرار او بـر شـركت    
اي در امضاي تـوافقي اسـت    دادن خامنه
اگـر  . اسـت  داند تسـليم نامـه   كه او نيز مي

خارجه است كه بر » وزير«ظريف نخستين 
ــور  ــي  گ ــل م ــه گ ــاد مقني ــذارد عم  ،گ
 ،در منطقـه  ،خـاطر كـه بنـابر طـرح     بدين

وزيــر  ،از جملــه ،روحــاني و حكومــت او
اهللا  خط امريكا هستند و حزب ،اش خارجه

يم اسد را هم قربـاني  ژو حماس و حتي ر
  .كنند سازش با امريكا مي
ايـن فصــل بـه خواننــده  :انقــالب اســالمی

دهــــــد موقعيــــــت ســــــپاه را در  امکـــــان می
های داخلـــی  و در تمـــامی عرصـــه رژيـــم

ســـان کـــه  و رابطـــه بـــا دنيـــای خـــارج، آن
و دريابد که همواره خـالء . هست دريابد

 یدر قلمروهــــــــــا. کنــــــــــد را زور پــــــــــر می
سياســـــــی و اقتصـــــــادی و اجتمـــــــاعی و 
فرهنگـــــی، رژيـــــم بـــــا ايجـــــاد ممنوعيتهـــــا، 
خـــــالء ايجـــــاد کـــــرده و ســـــپاه را مـــــأمور 

وگرنــــه ســــپاهی . اســــت پرکــــردن آن کرده
قــد هرگونــه تــوان بــود و هنــوز هــم کــه فا

اســــــــت توانــــــــائی الزم بــــــــرای   نتوانســــــــته
تصـــديهائی را بدســـت آورد کـــه تصـــرف 

توانست، برای مثـال،  است، چرا می کرده
در بخــش نفــت، خــالء شــرکتهای نفتــی 

گرچــــــه ادعــــــای دروغــــــی  –خــــــارجی را 
پرکنــد و شــرکت نفــت و  –بــيش نيســت 

  توانست؟  گاز با آن بودجه بزرگ نمی
نســـــــتنی اســـــــت کـــــــه گفتگوهـــــــای دا     

ای بــا امريکــا، چــون از  محرمانــه خامنــه
گرفته، در واقـع،  طريق واليتی انجام می

خـــارج از قلمـــرو حکومـــت و در قلمـــرو 
  :است  سپاه بوده

  
  

رابطه سری با امریکا و 
مــــدهایش کــــه آ پــــی

  :۲ - اند  واقعیت جسته
  
ــدار و گفتگوهــا و ٭ نخســتین دی
از جملـه گـزینش  ،مـدهایشآ پی
    :س جمهوریرئی
 ــال ــهريور س ــدار  - 1391ش ــين دي اول

با توجه به  :و امريكايي ها در عمان ايرانيها
گفته هاي پونيت تالوار مشاور ارشد اوبامـا  
اولين ديدار مقامـات ايرانـي و امريكـايي    

باشد چـرا   1391بايد حوالي شهريور سال 
براي بـار اول بـا هيـات     :كه او مي گويد

در عمـان   2012ايراني در تابسـتان سـال   
هاي عمـان   بنابراين گفتگو. ام ديدار كرده

اي  وارد مرحلـه  2012حداقل از تابسـتان  
  .است نو انجاميده ژشده كه به توافق 

اگر اينگونه باشد كه پونيت تالوار مشاور      
كـه   فهميـد توان  گويد مي ارشد اوباما مي

چرا واليتي كانديداي رياست جمهـوري  
مــأمور  ،اي امنــهاز ســوي خ زيــرا او .شــد

ــوده  ــو ب ــوع  . اســت گفتگ ــه وق حــاال ك
گفتگوهاي محرمانه محل انكار نيست معني 

دقيق معلوم  ،اعتراض واليتي به جليلي نيز
بـه   او هاي تلويزيـوني،  در مناظره شود مي

شـما  اگر : و گفتسعيد جليلي حمله كرد 
دانستيد ديپلماسي چيست و رويه تعامل  مي

مـي حـل   مشـكل ات  ،گرفتيـد  درپيش مـي 
موضـع او و موضـع    ،در حقيقت. بود  شده

يم آمـاده  ژروحاني پيام به امريكا بود كه ر
  . است» مصالحه«
 ،اسـت  مـده آامروز كه توافق ژنو بعمل  •

اگر جليلي انعطاف به خـرج  شود  مي  گفته
اكبـر   بود و بر اساس پيشنهادات علـي   داده

  كـرده صالحي وزير وقت خارجـه عمـل   
محلي بـراي توافـق    2ي آلماتتوافق  ،بود

امـا او مـأمور بـود    . بـود  ژنو باقي نگذاشته
زيرا . را اجرا كند» تهديد زدائي«سياست 
مـردم    ،خواست بـه جـاي او   اي مي خامنه

پـس  . ايران جـام زهـر تسـليم را بنوشـند    
مهندسي انتخابات به ترتيبي انجام گرفـت  

مردم توافقي را امضاء كنـد  » منتخب«كه 

اي و هم روحاني  خامنههم  ،كه حاال ديگر
كه  جز اين. است  پذيرند كه تسليم نامه مي

است دنيا تسليم ايران شده  روحاني مدعي
است  اي قول او تكذيب قول خامنه. است 

پـس   ،باشـد   زيرا اگر دنيا تسليم ايران شده
  امريكا دشمني خود را به ايران نشان نداده
است بلكه اين ايـران بـوده كـه دشـمني     

ه امريكا و اروپا و روسـيه و چـين   خود را ب
  !است نشان داده 

امريكاييان معتقد بودند حضور  واليتـي   •
به عنوان مشاور ارشد رهبري  نشانه جدي 

در ايــن ميــان، . بــودن مــذاكرات اســت
مصاحبه جديـد علـي اكبـر صـالحي كـه      

اي ايـران و زمـاني    متاسفانه مسئول هسـته 
امـور خارجـه كشـور ايـران بـود        »وزير«
اي اينكه از زير بـار مالقاتهـاي محرمانـه    بر

فرار كند توپ را ناشيانه به زمـين ظريـف   
مي  فريب پندارد ايراني ها  انداخته و مي

به گزارش ايرنـا،  ...« :و مي گويدا .خورند
معاون رييس جمهوري اين مطلـب را در  
يك برنامه تلويزيـوني در پاسـخ بـه ايـن     

ما  وال كه مشاور امنيتي كاخ سفيد گفتهئس
قبل از دولت يـازدهم مـذاكرات امنيتـي    

آيـا  . ايـم  هـا داشـته   با آمريكـايي   محرمانه
بيـنم   من هم مي«:گويد مي صحيح است؟،

كه در برخي مطبوعات ما نيز ايـن اخبـار   
آقـاي ظريـف پاسـخ    . منعكس شده است

دادند كه چنين چيـزي وجـود نداشـته و    
بهتر است پاسخ مسئولين خودمـان را مبنـا   

اي هيچگـاه   مذاكرات محرمانه. قرار دهيم
اي بـوده تنهـا در    ايم و اگر مذاكره نداشته
بـوده و در سـابق مـذاكراتي     5+1حاشيه 

ــرار   ــا ق ــا همــان را مبن ــوده اســت و م نب
  !»دهيم مي

   تاجيــك آزاد شــد  1391اذر 23در .
قدرداني سفير ايران از : خبرگزاري فارس

هاي دولت عمان بـراي   ها و تالش رايزني
اكبـر سـيبويه سـفير     علـي . تاجيكآزادي 

جمهوري اسالمي ايران در مسقط پـس از  
اهللا تاجيك سفير اسبق ايـران   ورود نصرت

در اردن به مسقط كـه بـه اتهـام واهـي و     
عدد دوربين ديد در  10نشده خريد  اثبات

سال در انگليس در حـبس   6شب به مدت 
آذر ماه  23برد و پنجشنبه  خانگي به سر مي

ــد، در  ــع  آزاد ش ــري در جم ــتي خب نشس
جمهـوري  : داشت هاي عمان اظهار رسانه

سـال قبـل و دقيقـاً از     6اسالمي ايـران از  
همان ابتداي بازداشت آقـاي تاجيـك بـا    
اقدامات همه جانبه خود نزد دولت لنـدن  
درصـــدد آزادي وي برآمـــد، ولـــي از 

كـه غـرب در چـارچوب اعمـال      آنجايي
ها همواره با فشارهاي مضاعف خود  تحريم

هـاي خـود    در مقام تداوم آزار و اذيـت 
، روند آزادي تاجيك را تا به امـروز  ندبود

در طــول شــش ســال   .نــدطــوالني كرد
گذشته، جمهوري اسالمي ايران بـا اعـزام   

هايي تالش وافر و همه جانبه خـود   هيئت
را از جمله رايزني با دولت عمان در ايـن  

  .زمينه به عمل آورد
ــاز مو     ــنه و ممت ــط حس ــين رواب جــود ب

جمهوري اسالمي ايران و سلطنت عمـان  
اي به صورت روابط نمونه  بدون هيچ شائبه
شـده كـه    گـر  هـا جلـوه   در تمامي عرصه

اي  تواند در فضاي كنوني روابط منطقه مي
. الگوي ساير كشورهاي منطقه قرار گيـرد 

در اين راستا ابعاد انساني اين روابط نيز در 
يافته به  هاي رايزني دو كشور تجلي عرصه
اي كـه سـلطان قـابوس تـاكنون در      گونه

هاي انسـاني خـود را نـزد     مواردي تالش
كشورهاي ثالث در قالب رايزني بـه كـار   
گرفته و تاكنون منجر به نتايج ثمـربخش و  

شده كه آزادي آقـاي تاجيـك در    مثبتي
  .اين راستا است

 ايپ بـا  نسخنان اسـ  1391ديماه  24در
 اري فـارس، خبرگـز به گزارش  :ها عماني

سخنگوي دفتر امور خاور نزديـك وزارت  
خارجه آمريكـا ضـمن تمجيـد از دولـت     
عمان تصريح كرد كه مسقط، پل ارتبـاطي  

بـه نقـل از روزنامـه    . آمريكا و ايران است
» آئـورون دي اسـنايپ  «، »مسقط ديلـي «

) NEA(سخنگوي دفتر امور خاور نزديك 
ها  وزارت خارجه آمريكا در نشستي با رسانه

خصـوص   سفارت آمريكا در مسـقط در  در
افزايش روابط آمريكا و عمـان و وضـعيت   

  حاكم بر منطقه صحبت كرد و گفت كه 
  

  7 صفحهدر
  
  

 تسلیم نامه؟
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 .عمان پل ارتباطي آمريكا و ايـران اسـت  
وي تصريح كـرد كـه عمـان بـه واسـطه      

اش، يــك  سياســت خــارجي هوشــمندانه
شريك قابل اعتمـاد و ثابـت قـدم بـراي     

  . آيد آمريكا به حساب مي
اين ديپلمات آمريكايي اينگونـه ادامـه        
اين يك منفعت بزرگ براي ما است : داد

كه عمان روابط مستحكم و سودبخشـي بـا   
نكات ريز و ظريـف سياسـت   . آمريكا دارد

نفـع همـه اسـت و ايـن      خارجي عمان به
كنم آمريكا  دليل آن است كه من فكر مي

چنين احترام عميقـي بـراي عمـان قائـل     
يرا سلطنت عمان نه تنها براي منافع است ز

منـافع منطقـه    كند بلكه براي خود كار مي
سـلطنت ايـن كشـور    . كنـد  نيز تالش مي

كـنم   خودخواه نبوده است و من فكر مي
در سالهاي پيش رو نيـز مـا حتـي روابـط     

تـري را بـا دولـت و     نزديك تر و مستحكم
  . عمان داشته باشيم مردم

ان اســنايپ در خصــوص موضــوع ايــر •
رويارويي با جمهوري اسـالمي   :است هگفت

مـن   .است ايران همواره يك چالش بوده
كه مـا همچـون    كردم اغلب احساس مي

هـايي هسـتيم كـه در شـب عبـور       كشتي
آمـاده  ) ايـران (كنيم زيرا وقتـي آنهـا    مي

 .وگو هستند ما آماده نيستيم و بالعكس گفت
بسـت بـين ايـران و آمريكـا،      با ادامـه بـن  
هـا و   ان در پركردن اين شكافجايگاه عم

  . ها بسيار كمك كرده است فاصله
بـاره  ضمن تمجيد مكرر از عمان در  او     

ايــران،  ميـانجي شــدنش ميــان امريكـا بــا  
ما بسيار سپاسگزاريم كه شريكي : است هگفت

چون عمان داريم كه به ما در كم كـردن  
مـا  . كنـد  مـي  اين شكاف و فاصله كمـك 

ايـن كشـور در    سلطانهاي  هميشه كمك
هايي كه در مذاكره مستقيم با ايـران   زمان

گرچـه  . كنيم چالش داشتيم را تحسين مي
ما طرح خاصي در خصوص اين موضـوع  

كنم كه كانال ارتبـاطي   اما فكر مي نداريم
هـاي   در سـال ) بين آمريكا و ايران(عمان 

  . پيش رو حائز اهميت باشد
ـ          ه وي در ارتباط بـا مسـئله سـوريه گفت

مذاكرات بزرگي در آمريكا دربـاره  : است 
هـاي   مداخله آمريكا به شكل ارائه حمايت
اما  .است تسليحاتي به سوريه صورت گرفته

حـل سياسـي،    كـه راه  ايـن بـاوريم   ما بـر 
گـذاري كوتـاه مـدت و     ترين سرمايه مهم

حل اين مشكل، توسط  راه. بلندمدت است
. شــود مــردم ســوريه ايجــاد و اجــرا مــي

ــم ــون آ هـ ــكاكنـ ــا كمـ ــاي  مريكـ هـ
ميليـون   200بـه ارزش   اي دوسـتانه  انسان

هـاي   دالر صرف دارو، غذا، لباس و كمپ
  . پناهندگان به سوريه كرده است

اسنايپ در عين حال كه دولت سـوريه را  
اين مسئله را نيز : محكوم كرد، اعتراف كرد

دانيم كه اگر بشار اسد، فـردا بميـرد، و    مي
بـراي   درعين حال هيچ چارچوب سياسي

به مردم سوريه نداشته باشيم، هـرج و   ارائه
آيـد،   مرجي كه متعاقب آن به وجود مـي 

. تـر اسـت   حتي از وضع كنوني نيز وخـيم 
ــا    ــر تنه ــال حاض ــا در ح ــابراين آمريك بن

كنـد و بـه    ارائه مي هاي بشردوستانه كمك
مخالفان سياسي اين كشور در ايجاد يـك  
ديدگاه براي سوريه بعـد از اسـد كمـك    

  . ندك مي
وي در خصــوص اســـتراتژي اوبامـــا       

اوباما بـر   حكومت :است هدرخاورميانه گفت
هـاي پيچيـده    اين باور است كـه چـالش  

من : هاي چندجانبه است نيازمند استراتژي
برويم، شاهد  كنم كه هرچه جلوتر فكر مي

تعاملي . تعامل بيشتر در منطقه خواهيم بود
بحـث   كه به حاكميت كشـورهاي مـورد  

گذارد و اين مسئله با مشورت با  ام مياحتر
  .شود اي حاصل مي شركاي منطقه

مصـاحبه غيـر    ،1391بهمن سال  20 در
 در  :منتظره حسن روحاني با صـدا و سـيما  

برنامه شناسنامه صدا و سيما طي  ، تاريخاين 
اي با حسن روحـاني تـالش     انجام مصاحبه

كرد تا با پرسش هايي حسن روحاني را به 
رفي نمايد تـا نزديكـي انتخابـات،    مردم مع

كردنـد كـه آن مصـاحبه     بسياري فكر مي
اما بعدها مشـخص شـد    .اتفاقي بوده است

بايست حسن روحـاني   كه در ان زمان مي
 سوابق مبارزاتي«آمد و  به صدا و سيما مي
را هايي  ناگفتهو » رسيد به اطالع مردم مي

و تحريمهـا برضـد   اي  هسـته  درباره مسئله
 .كرد ميخود را معرفي گفت و  مي ،ايران
حسـن   ،ن برنامـه آكـه در  ، معرفي از قرار
، بعد از بررسي هايي از خود كرد روحاني

 يريـيس جمهـور   »انتخاب«بود كه براي 
  . بود آينده صورت گرفته

   پيش از ديدار و گفتگوي مـاه مـارس، 
روز بعد از مصاحبه روحاني با سـيماي   12

 1391فند اس 2در  ،جمهوري اسالمي ايران
ــه  27و  26در (  ــد از  ،)2013فوريــ بعــ

گفتگوهاي هيأت تحت سرپرستي جليلـي  
 ،لمـاتي آدر  ،1+5با هيأتهـاي كشـورهاي   

ــتان ــأت  ،پايتخــت قزاقس ــو از هي دو عض
شوند و پنهاني بـه   ن جدا ميآامريكائي از 
 ،روند و در ويالئـي رو بـه دريـا    عمان مي

هـاي   بـا فرسـتاده   ،متعلق به سلطان عمـان 
 ،اين دو. كنند اي ديدار و گفتگو مي نهخام

مشاور كـاخ سـفيد و روبـرت     ،پونت تالور
مشــاور وزارت خارجــه در امــر  ،اينهــورن

  . تسليحات بودند
حسن روحاني بعد از كه همه مي دانند  •

 »سـاكتين فتنـه  «جـزء   88جريانات سـال  
داننـد كـه حسـن     باز همـه مـي   .بودبوده 

 روحاني يار نزديـك هاشـمي رفسـنجاني   
اي تحــت چــه فشــار  پــس خامنــه. اســت

مقاومت نكردني بـود كـه ناچـارش كـرد     
ــد كــه   ــان مهندســي كن ــات را چن انتخاب

امـروز   روحاني رئيس جمهوري بگـردد؟  
دانند گفتگوهاي محرمانـه   كه جهانيان مي

نهـا معلـوم   آبر ،است به توافق ژنو راه برده
بايد رياسـت   است كه يا او و يا واليتي مي

اال اينكــه واليتــي . نــديافت جمهــوري مــي
توانست اصالح طلبان جذب شـونده   نمي

. نهــا را حــذف كنــدآرا جــذب و ســران 
مشكل تحت تعقيب بودن را هم داشـت و  

اي خود بايد  جام زهر توافق را هم خامنه
لذا با تمام مخالفت هايي كه  .كشيد سرمي

شود براي حفظ نظام دسـت بـه    با وي مي
 .زنـــد انتخـــاب حســـن روحـــاني مـــي

هـاي بعـدي حسـن روحـاني بـه       احبهمص
هــاي انتخابــات بــا  خصــوص در نزديكــي

معلوم كرد كه او اهل نشريات و مطبوعات 
  .با امريكا  و غرب است» تعامل«
سير مـذاكرات محرمانـه و گفتگوهـاي     •

كـه   چنان بود اي و اوباما خامنهنمايندگان 
ادامـه   دمساز بابايست رييس جمهوري  مي

  بنابراين،  . اب شودمذاكرات معرفي  و انتخ
انتخاب حسن روحاني به دليل نياز سـيد   - 

و بحران اتمي اي به حل سريع  علي خامنه
، به سخن ديگـر   .ها بود تحريمخالصي از 

مذاكرات موجب انتخاب حسن روحـاني  
بود كه بعـد از  ناين حسن روحاني . شدند

انتخاب شدن به سرعت دست به كار حل 
. شــداي و تحــريم هــا   مســائل هســته 

ن را فـراهم  آگفتگوهاي محرمانـه زمينـه   
ــد وردهآ ــه. بودن اي دو مهندســي را  خامن

مهندسي حل بحران  :باهم انجام داده بود
اتمي از راه گفتگوي محرمانه بـا امريكـا و   

 24مهندسي انتخابات رياسـت جمهـوري   
  . 1392خرداد 

رابطـه  انتخاب حسـن روحـاني، عـالوه        
يم ژتگيش به روابساي و  با خامنه شخصي او
عملكـرد پنهـاني و   بـه دليـل   ، واليت فقيه

مـي   كـه  مخفيانه او در بسياري از امـوري 
بـه عنـوان    .نيز بـود  د ،نگيرانجام ببايست 

نمونه همين محرمانه ماندن مـذاكرات در  
  .ژنو
الزم به ذكر است كه واليتي در مصاحبه    

كـه   گفته بودبا برنامه شناسنامه صداو سيما 
دو شكل پنهاني و علني بايـد  مذاكرات به 
  .انجام گيرند

  
ــه ٭ ــا عالمــت  خامن ــه امریک ای ب
    :دهد می
  بيانات خامنه 1392فروردين سال 1در ،

در اولـين روز سـال    :اي در آغاز سال نو
از نظــر  : اســت  اي گفتــه  خامنــه 1392

آمريكائيهــا گفتگــو بمعنــاي وادار كــردن 
 .طرف مقابل براي قبول حرف آنها اسـت 

ن ما همـواره ايـن نـوع گفتگـو را     بنابراي
تحميلي مي دانـيم و جمهـوري اسـالمي    

  .ايران نيز زير بار تحميل نمي رود
او از نـرمش قهرمانانـه    ،براي نخستين بار   

دانيم كـه از بـا    اينك مي. گويد سخن مي
اي نداريم بكنيم تـا نـرمش    امريكا مذاكره

نتيجـه گفتگوهـاي    ،قرمانانه تنازل كـردن 
پس  ،در پيام نوروزي. است ه محرمانه بود

ئي كه امريكائيها گفتگو از تحميلي خواندن
موضـوع در رابطـه بـا ايــن     4، كننـد  مـي 

سـازد چـرا كـه     مذاكرات را مطـرح مـي  
چقـدر  . مجبور اسـت تـن بـه آن بدهـد    

بـه  عالمت دادن او به امريكا شباهت دارد 
خميني بـه امريكـا بـه هنگـام      نشان دادن

ان بار امريكاييان شرمسارانه و زيكردن آزاد
بــه  امريكــا در ايــران كــه ســفارتعضــو 

  .گروگان گرفته شده بودند
  :موضوع اول •

پيغام هاي مكرر آمريكائيها مبني :خامنه اي 
 .بر نداشتن قصد تغيير حكومت ايران بـود 

ما هيچگاه نگران قصد تغيير نظام جمهوري 
اسالمي از جانب شما نيستم زيرا آن زماني 

صـراحت هـم    داشتيد و بهكه اين قصد را 
گفتيد ، هيچ كـاري نتوانسـتيد انجـام     مي

  .دهيد و بعد از اين هم نخواهيد توانست 
اي از  در اين جمله سـيد علـي خامنـه        

خواهد كه آنهـا در   امريكاييان تضمين مي
نباشــند و اگــر اينگونــه  يــمژرپــي تغييــر 

نها عمـل  آيم به دلخواه ژرموافقت كنند، 
  .خواهد كرد

  :وع دومموض•
ايـم كـه بـدنبال     ما بارها گفتـه : خامنه اي

ــته ــالح هس ــا   س ــا آمريكائيه ــتيم ام اي نيس
در ايـن شـرايط   . كنيم گويند باور نمي مي

چرا مـا بايـد حـرف آمريكـا را در مـورد      
  .صادقانه بودن پيشنهاد مذاكره، باور كنيم 

تضـمين   اي خامنهدر موضوع دوم نيز،      
آوردن  دهد كه بـه دنبـال بـه دسـت     مي

گويد هرگاه بـه   و مي. صالح اتمي نيستيم
تعهد خود عمل كنيد ما نيز به تعهـد خـود   

اسـت كـه     در خور توجـه . كنيم عمل مي
زيرا بايـد بـا   . دهد اي خود را لو مي خامنه

ها مذاكرات كرده باشد تا بتوانـد   امريكائي
ــي   ــتند و م ــادق نيس ــد ص ــد  بگوي خواهن

خواست خود را به طرف گفتگـو تحميـل   
اســت كــه از اكتبــر  راســتي ايــن. كننــد

تا ايران گيـت و  ) گروگانگيري(سورپرايز 
ارتبـاط محرمانـه همـواره     ،ن پس نيزآاز 

   . است وجود داشته
برداشـت مـا   «: دهـد  مياي ادامه  خامنه   

است كه پيشنهاد مذاكره يك تاكتيك  اين
آمريكائي براي فريب افكار عمومي دنيـا و  

ينگونـه نيسـت ،   مردم ايران است و اگـر ا 
بايد آمريكائيها ايـن موضـوع را در عمـل    

اند كـه   آنها در مواردي گفته  .ثابت كنند
برخي افراد از طرف رهبر ايران با آمريكـا  

در حاليكه ايـن سـخن،    .اند مذاكره كرده
است و تاكنون هيچ كـس از   دروغ محض

طرف رهبري بـا آمريكـا مـذاكره نكـرده     
  .»است

ان زمان كه واليتي در هم ،ترتيب بدين    
به مردم ايران و  ،بود را مأمور گفتگو كرده

  .گفت دروغ مي ،با صراحتي باور نكردني
فقـط در  : دهـد  مـي ادامه باز اي  خامنه    

چند مورد، دولتهـاي مختلـف، در برخـي    
موضوعات مقطعي، بـا آمريكـا مـذاكراتي    
انجام دادند كه در همان مـذاكرات هـم   

ط قرمـز  دولت موظف بـه رعايـت خطـو   
رهبري بود و امروز نيز، بايد اين خطـوط  

  .قرمز رعايت شود
زيـرا  . گويـد  باز دروغـي فـاحش مـي       

در  ،انـد  هـا كـرده  » دولـت «گفتگوها كه 
است و نـه در    مورد عراق و افغانستان بوده

اين نوع گفتگوهـا را نماينـده   . باره ايران
در حكومـت  . است شخص او انجام داده 

و سفير سوئيس در  صادق خرازي ،خاتمي
طرح گفتگوهاي جامعه را تهيه و به  ،ايران

اما مورد اعتناء . حكومت بوش ارائه كردند
ن طـرح نيـز بـه تصـويب     آ. قرار نگرفـت 

تمـامي   ،از آن پـس . بود  اي رسيده خامنه
از  ،اي گفتگوهاي محرمانه را شخص خامنه

 . اسـت  تصدي كرده ،هايش طريق فرستاده
كه به توافـق ژنـو   در گفتگوهاي محرمانه 

ــد ــرباز كردن ــلطان   ،س ــان و س ــليم عم س
ــماعيلي  ــي  واالس ــوان خضــير الخزاع بعن

بعنـوان   صالحي ومتكي  وواليتي  واسطه و
  . اند گفتگو كننده شركت داشته

  :موضوع سوم •
تمايل نداشتن آمريكائيها براي  :خامنه اي   

به نتيجه رسيدن و پايان مـذاكرات هسـته   
ئيها واقعاً تمايل به حـل  اگر آمريكا .اي بود

اي ايران دارند، راه حل آن  موضوع هسته
نيز آسان است و بايد به حق غنـي سـازي   

اي ايران براي اهـداف صـلح آميـز     هسته
  . اعتراف كنند

يم ژر. نو شامل اين اعتراف نشدژتوافق      
به غني سازي  ،ماه 6اجازه يافت در طول 

 درصد ادامـه دهـد بشـرط    5اورانيوم زير 
نچـه  آاز  ،كه مقدار اورانيوم غني شده اين

بـه سـخن   . بيشتر نشـود  ،اينك وجود دارد
  .حق غني سازي ندارد ،ديگر

  :موضوع چهارم •
ــه    ــادقانه   : اي خامن ــا ص ــر آمريكائيه اگ

خواهند، قضـايا تمـام شـود، راه حـل      مي
پيشنهادي ما ايـن اسـت كـه در گفتـار و     
عمل، دسـت از دشـمني بـا ملـت ايـران      

  .دبردارن
و حاال كه گفتگوها انجام گرفته و توافق     

گويــد  او مــي ،اســت ژنــو انجــام گرفتــه
ها دشـمني خـود را بـا ايـران و      امريكائي

ــد  . ايرانــي و اســالم مســلمين نشــان دادن
اي اسـت   بنابراين كه توافق ژنو تسليم نامه

امريكا دشمني  ،است  يم امضاء كردهژكه ر
كـه   بـر او اسـت  . است خود را نشان داده

ــليم     ــه تس ــران را ب ــار اي ــرا ك ــد چ بگوي
ادعاي روحاني كـه توافـق   . است كشانده

ژنــو يعنــي ايــن كــه دنيــا تســليم ايــران  
هم اعتراف است به تسليم نامـه   ،است شده

بودن توافق و هم دروغي اسـت كـه بـه    
ها مرغ پخته راهم به خنده  قول ما ايراني

  .اندازد مي
  
لیم نامه تس يا افزون بر امضاي آ ٭
دادن دسـت کـم دو جزیـره  ،نوژ

از سه جزیره متعلق به ایران هم 
درمیـــانی ســـلطان  دســـتمزد پـــا
    عمان است؟

 2  مالقات سـيبويه    ،1392فروردين ماه
ــان  ــاه عم ــاون پادش ــا مع ــزارش  :ب ــه گ ب

سـلطان  خبرگزاري فارس، سفير ايران در 
مالقـات و در   سـلطان عمان با معاون نشين 

نبه روابط هاي توسعه همه جا خصوص راه
   .كشور بحث و تبادل نظر كرد 2

 روابط بـين جمهـوري   در اين ديدار،      
اسالمي ايـران و عمـان را در سـايه اراده    

كشور، روابطـي ممتـاز،    2رهبران سياسي 
و منـافع   مستحكم و مبتني بر اعتماد متقابل

جمهوري اسالمي ايـران   .كشور دانست 2
ــي و   ــنج زداي در چــارچوب سياســت تش

د سازي همـواره در جهـت تقويـت    اعتما
كنـد و   ثبات و آرامش در منطقه تالش مي

ــعه   ــتا توس ــين راس ــا   در هم ــبات ب مناس
كشورهاي منطقـه بـه ويـژه بـا عمـان در      
سياست خارجي جمهوري اسالمي ايـران  

معاون  .از اولويت خاصي برخوردار است
پادشاه عمان نيز در اين مالقات ضمن ابراز 

كشــور  2خرســندي از روابــط ممتــاز   
جمهــوري اســالمي ايــران را بزرگتــرين 
كشور قدرتمند منطقـه و همچنـين عامـل    
ثبات، صـلح وهمكـاري در منطقـه خلـيج     

  .فارس عنوان كرد
  ــه ژ 15در ــذاري  ،2014انويـ خبرگـ

فرانسه از امارات متحـده عربـي گـزارش    
  :است كرده

 ،بنابر منبعي در امـارات متحـده عربـي    •
انـد   مضاء كردهايران و امارات توافقي را ا

ــابر ــره  ،نآكــه بن ــره از ســه جزي دو جزي
ابوموسي و تنب بزرگ و تنب كوچك را 

واسـطه  . كنـد  ايران به امارات واگذار مي
گفتگوهاي سري ميان ايران و امارات نيـز  

اين گفتگوهـاي  . است سلطان عمان بوده 
  .اند ماه بطول انجاميده 6محرمانه مدت 

از  يعنـی دو مـاه پـيش :انقالب اسـالمی
تصـــــــــدی رياســـــــــت جمهـــــــــوری توســـــــــط 
ـــــه آغـــــاز  روحـــــانی، گفتگوهـــــای محرمان

  . اند شده بوده
ايـران دو جزيـره تنـب     ،بنا بـر توافـق   •

ــارات   ــه ام ــزرگ و تنــب كوچــك را ب ب
ايـران حـق خـود را بـر     . كند واگذار مي

در . كنـد  بستر درياي سه جزيره حفظ مي
حاكميت بر خاك اين دو جزيـره   ،عوض

و عمان يك محـل  . دبا امارات خواهد بو
در (استراتژيك را در كوه رأس المسـندم  

را ) اي در شــمال عمــان  شــبه جزيــره 

اين محل بـر  . گذارد دراختيار ايران مي
 ،نآدر ازاي . خليج فارس اشـراف دارد 

لوله . كند عمان از ايران گاز دريافت مي
  .گاز ظرف دوسال ساخته خواهد شد

نقش عمان در اجرائـي   :گويد منبع مي •
عمـان از  . شدن توافق مهم خواهـد بـود  

ايران و امريكـا چـراغ سـبز دارد كـه در     
حال كه امنيت خليج فارس را بيشتر  همان
 ،نفوذ عربستان در خليج فارس را ،كند مي

  . متعادل كند ،به هر وسيله
بهنگام ديدار شيخ  ،دسامبر 24توافق در  •

 ،وليعهد ابوظبي ،ل نهيانآمحمد بن زايد 
  .است مضاء شدها ،از عمان

توســط شــاه ســابق  ،ايــن ســه جزيــره •
بـه تصـرف    1971خريـداري شـدند و در   

سـپاه   ،سال گذشته. مدندآقواي ايران در
پاسداران يك پايگاه دريائي در ابوموسـي  

قـواي ايـران    ،بنابر قول منبع. ايجاد كرد
نها آ. درحال بيرون رفتن از جزيره هستند
راب بونكرهاي خود در جزيره را دارند خ

  . كنند مي
 ،يك مقام نظـامي امريكـا   ،افزون بر اين •

اظهار كرد كه ايـران يـك    ،در ماه دسامبر
 Su-25اسكادران از هواپيماهاي نظـامي  

  .است در ابوموسي مستقر كرده
عبـداهللا  شـيخ   ،بعد از امضاي توافق ژنو •

وزير خارجه امارات به تهران رفت  ،بن زياد
ت ايران گفتگـو  تا درباره سه جزيره با مقاما

ــد ــه. كنـ ــد از  هفتـ ــف ،نآاي بعـ  ،ظريـ
وزيرخارجه ايران نيز به ابوظبي سفر كرد تا 

ـارات    ،ل نهيانآشيخ خليفه بن زياد  اميـر ام
ـارات    ـات ام در  ،متحده عربي و ديگـر مقام

منبــع . بــاب تحكــيم توافــق گفتگــو كنــد
گويد ترس از واكنش سخت در ايـران   مي

  .وجود دارد
رســد  نــد بنظــر نمیهرچ :انقــالب اســالمی

امـــا باتوجـــه بـــه  .کـــه خبـــر صـــحيح باشـــد
اظهـــــارات ظريـــــف در ايـــــن بـــــاره و نيـــــز 
باتوجه به اين واقعيت که رژيـم تـک پايـه 
ـا پايـــه  واليـــت فقيـــه بـــدون برقـــراری پيونـــد بــ

ـا نمی رو مايـــه  مانـــد، از ايـــن خـــارجی برجــ
اصــلی سياســت خــارجی رژيــم بــاج دادن 

اســت کــه بــر  اســت، برهمــه ايــران دوستان
  .بيفزايند وشياری و مراقبت خويشه
  
ـــا هـــدف  ٭ ـــدارها مکـــرر و ب دی

رسیدن بـه توافـق بـر سـر مسـئله 
    :گردند اتمی می

 ــفند در ــروردين  - 1391اسـ ، 1392فـ
ديداري ديگر در ميان امريكاييان و ايراني 

اين ديدار و  ،پيش از اين. انجام گرفتها 
 ،نآن و موضـوع  آشركت كننـدگان در 
. نسـه انتشـار يافـت   وسيله خبرگـزاري فرا 

ن گـزارش را همـراه بـا    آانقالب اسالمي 
از  ،ورده بـود آ اطالعاتي كه خود بدسـت 
ــد ــدگان گذران خالصــه آن . نظــر خوانن

  :است اين
به اين لحاظ كه هم  ،اهميت اين ديدار •

حـل   تكليف رئـيس جمهـوري و هـم راه   
معـين شـد و سـخنان     ،نآدر ،مسئله اتمي

بررسي  فوقاًكه  ،بمناسبت نوروز ،اي خامنه
بدان حد  ،ن بودآنيز گوياي اهميت  ،شد

ها هنوز هم كه هنوز است  عماني است كه
از افشاي محـل ايـن نشسـت خـودداري     

قصر البوسـتان محلـي بـود كـه     . كنند مي
اولين بار  هايي از ايران و آمريكا براي مقام

نشســتند و روبــروي هــم  ســال،35بعــد از 
ــاره  ــم و درب ــون وآات ــا  ...زادي لوينس ب

  . يكديگر صحبت كردند
بـه   اكبـر واليتـي،   از طرف ايـران علـي   •

ــه ــدگي خامن ــات  ،اي نماين ــن مالق در اي
طرف گفتگوشدن او بخـاطر  . شركت كرد

امريكا گفته بـود گفتگـو   . شرط امريكا بود
بايد رسمي و طرف گفتگو نيـز يـك مقـام    

 ،برابـر گـزارش  . باشـد  رسمي شناخته شده
ــ ،سوشــيتدپرس و ليبراســيونآ ــر  يعل اكب

خارجه وقت و كسي » وزير« صالحي يكي،
اي نامـه نوشـته بـود بايـد بـا       كه به خامنه

نفــر دو تــيم ايــران  ،امريكــا گفتگــو كــرد
   .است بوده

نكته قابل ذكر درباره اين افراد اين اسـت  
خــوبي انگليســي صــحبت  كــه هــر دو بــه

  به غرب را نيز » تعامل«و سابقه كردند  مي
  

  8 صفحهدر
  

 تسلیم نامه؟
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كننـده   آمريكايي مـذاكره  طرف. داشتند
بود كه اوباما مسووليت » ويليام بارنز«هم 

اوبامـا از  . اين مذاكره را به او سپرده بود
سـري را   او خواسته بود تا اين مذاكرات

هـا بـه    در عمان، كشوري كـه آمريكـايي  
ايـن  . انجام دهدشناسند،  خوبي آن را مي

سـه   .يافتدر تمام طول روز ادامه  گفتگو
 ،رياست جمهوري» انتخابات«به  ماه مانده

يعني كسـي كـه بايـد رئـيس      ،نآتكليف 
واليتـي  . نيز معـين شـد   ،جمهوري بگردد

امـا   ،اميد بسيار داشت خود برگزيده شود
  .شد نه او كه روحاني برگزيده

ــاريخدرآن • ــژاد  محمــود احمــدي  ،ت ن
ــاه ــاي م ــر  ه ــوري را  آخ ــت جمه رياس
همـانطور كـه خـود او نيـز     . گذرانـد  مي
او را در اين گفتگوهاي پنهاني  ،است گفته

   .شركت ندادند
تابوي گفتگو بـا امريكـا كـه     ،سان بدين •

بـه دسـت    ،بود اي خود ايجاد كرده خامنه
امـا  . شكسـت  ،خود او و از موضـع ضـعف  

اصلي اين مـذاكره كـه كمتـر از    » رابط«
 .است سليم االسماعيلي ،شود مياونام برده 

در قـابوس   نماينده ويژه سلطان و تاجراو 
حسـاس    فـوق گفتگوي اين  ترتيب دادن

گـوش رسـيده    تر زماني به نام او پيش. بود
بود كه تالش كرد دو نفر از سه كوهنـورد  
آمريكايي را كه در مرز ايران و كردسـتان  

ــتگير ــد  دس ــد، آزاد كنن ــده بودن ــه  .ش س
كوهنوردي كـه بـه اتهـام جاسوسـي در     

يـك  . ايران به زندان محكوم شده بودنـد 
  پيماي نيروي هـوايي سـلطنتي عمـان   هوا

و  مـد آبـه ايـران    2011بود كه در سپتامبر
امـروز   .نفر را از ايران خـارج كـرد  3اين 
 نفر به نـوعي بـا دو  3اين  دانيم كه اين مي

اهللا  اولـي نصـرت   :انـد  ايراني معاوضه شده
بود كه در بريتانيا  تاجيك سفير سابق ايران

ني دستگير شده بود و ديگري هم يك ايرا
  .آنجلس بود گرفتار در لس

، ۲۰۱۴ژانويه  ۱۷در  :انقالب اسالمی
امريکا توافق برسـر نحـوه اجـرای قـرارداد 

هرچنـــــد در اجابـــــت . ژنـــــو را انتشـــــارداد
کار را کـرد، امـا بـه  درخواست کنگره اين

دروغ شــــــــاخدار روحــــــــانی نيــــــــز پاســــــــخ 
در ســــــنای امريکــــــا همچنـــــــان . داد مــــــی

کشــــمکش برســــر تصــــويب مجازاتهــــای 
تعــــادل . د برضــــد ايــــران ادامــــه داردجديــــ

ـــيج فـــارس، بعـــد از  در خاورميانـــه و خل
که اتحاد عربستان و اسرائيل و نقش  آن

دولــــت ســــعوديها در ســــوريه و عــــراق و 
ــــرون  ــــرده بي ــــيش از پ ــــيش از پ ــــان، ب لبن
افتــــــاد، موضــــــوع ارزيــــــابی کارشناســــــان 

  :قرارگرفت
  
  

شیوه اجـرای توافـق 
ــو میژ ــد تســلیم  ن گوی

شـــــونده کیســـــت و 
ـــــا ـــــلیمب  ،وجود تس

تهدید بـه مجـازات و 
   :شود جنگ می

  
موافقتنامـــــه اجـــــرای 

گویــد و  توافــق ژنــو می
ــه  ــا ب ــه دنی ــه ن آشــکار ک
ـــه  ـــران ب ـــه ای ـــران ک ای

ــورهای  ــلیم ۱+۵کش تس
    :شده است
، ۱۳۹۲ديمـاه  ۳۰در  :انقالب اسالمی

المللـــی انـــرژی اتمـــی گـــزارش  آژانـــس بين
ــــه  ــــه تعهــــد خــــويش، ب ــــران ب کــــرد کــــه اي

  تنامه اجرائـی مقـرر شـدهقفترتيبی که موا

  :است است، عمل کرده
ــه  17در   ــه)  1392 دي 27( 2014ژانوي  ب

 از اي خالصـه  سـفيد  كـاخ ، ايرنـا  گزارش
 در را ژنـو  توافقنامـه  اجـراي  توافق برسر

  :گذاشت كنگره نمايندگان اختيار
 درصد 20 سازي غني توقف ازاي در -  1
 از بخشي تهران، ساز شفاف اقدامات ساير و
 چهار شامل ايران شده توقيف هاي راييدا

  .شد خواهد آزاد قسط دو در دالر ميليارد
 جديد گزارش از بعد است متعهد ايران    

 قـرار  كـه  اتمي انرژي المللي بين آژانس
 تمـامي  شـود،  منتشـر  ژانويـه  بيسـتم  است

 را درصـد  20 سـازي  غنـي  هـاي  فعاليت
 سازي رقيق فرايند همزمان و كند متوقف
 آغاز را درصد 20 اورانيوم ذخيره از نيمي
  .كند

ــران -  2 ــه ايـ ــت پذيرفتـ ــاخت اسـ  سـ
 و كنـد  متوقـف  را جديـد  سانتريفيوژهاي

 افتــاده كــار از ســانتريفيوژهاي همچنــين
  .ننمايد تعويض هم را قبلي

 راكتور تكميل و رساني سوخت توقف -  3
   اراك، سنگين آب

 توسـعه  بـراي  جديـد  اقدامات توقف -  4
  اي و هسته هاي برنامه

 مجتمــع ســاخت بــراي تــالش عــدم -  5
 5 سـازي  غنـي  ذخيره و سوخت فرآوري
  .درصد

 گـروه  تهـران،  اقدامات اين ازاي در -  6
 عليه هاي تحريم تمامي هستند، متعهد 1+5

 واردات و پتروشـيمي  محصوالت صادرات
 خودروسازي صنعت به مربوط محصوالت

  .كنند معلق را ايران
 خريـد  بـه  وطمرب هاي تحريم برداشتن    

 تالش توقف مسافربري، هواپيماي قطعات
 بازار در ايران نفت خريد كاهش براي ها

 و ارزي هــاي محــدوديت رفــع جهــاني،
 از ژنـو  توافقنامـه  اسـاس  بـر  مالي گردش
  .است متن اين در اشاره مورد موارد ديگر

اما متنی که کاخ سـفيد  :انقالب اسالمی
بنــــابرآن، . اســــت صفحه ۴انتشــــار داده، 

بخشــی از توافــق کــه فنــی اســت، ســری 
نکـاتی کـه در . يابـد است و انتشار نمی

انــد، عبارتنــد  خالصــه ســازی ايرنــا نيامده
  :از
انـس  آژكنترل اجراي توافق توسـط   – 7

اجراي توافق كه . المللي انرژي اتمي بين
تحت كنترل  ،شود ژانويه شروع مي 20از 

  .ژانس خواهد بودآمفتشان 
كنـد اعمـالي را    مي توافق فني تصريح    

كه ايران براي محـدود كـردن ظرفيـت    
تأسيسات اتمي نطنز و فـردو و خـودداري   

ب ســنگين و آايــران از تكميــل كارخانــه 
باز توافق فني . انجام دهد ،كتور اراكآر

اقداماتي را در بـردارد كـه ايـران بـراي     
تسهيل بازررسي و كنترل اجـراي توافـق   

مي بايد المللي انرژي ات انس بينآژتوسط 
انـس اسـت كـه بايـد     آژاين . انجام دهد

تصديق كند ايران بطور كامل به تعهدات 
توافــق فنــي . اســت خــود عمــل كــرده 

اقـداماتي را كـه    ،گيرد همچنين دربر مي
  .بايد انجام دهند 1+5كشورهاي 

ــزارش  – 8  ــه  20گ ــس آ ،2014ژانوي ژان
المللي انرژي اتمـي دربـاره وضـعيت     بين

بخصوص درباره  ،ايران كنوني برنامه اتمي
كتور اتمي آبرنامه غني سازي اورانيوم و ر

گــزارش همچنــين . اراك خواهــد بــود
گيرد زمان بندي اقداماتي را كـه   دربر مي

عملي خواهـد كـرد    ،ايران  از اين تاريخ
درصد و  20متوقف كردن توليد اورانيوم (

نصب نكردن سانتريفوژهاي جديد و رقيق 
  ... )درصد و 20 كردن نيمي از اورانيوم

زمـائي  آژانس راسـتي  آ ،افزون براين – 9
كند نيمي از سانتريفوژهاي نصب شده  مي

در نطنز و سه چهارم سانتريفوژهاي نصـب  
لحـاظ  . شده درفردو اورانيوم غني نكننـد 

  . شود سانتريفوژهاي نسل جديد مي
به تعداد  ژمحدود شدن توليد سانتريفو.9/1

هاي ژريفوالزم براي جانشين كـردن سـانت  
  . ازكار افتاده

ايران تأسيسات غنـي سـازي جديـد    . 9/2
توليد غني سازي اورانيوم . كند ايجاد نمي

درصد  5درصد نبايد ميزان اورانيوم  5زير 
مازاد بايد اكسيده . موجود را افزايش دهد

  .بگردد
مـاده بهـره   آكتور اتمـي اراك را  آر. 9/3

كند و كارهاي تهيه سـوخت   برداري نمي
ب آسـوخت و  . شود ن متوقف ميآبراي 

. شــوند ســنگين نقــل و انتقــال داده نمــي
وردن پلوتونيوم از زباله آتأسيسات بدست 

  . كند كتور را ايجاد نميآسوخت ر
بر طبق زمـان   ،شود ايران متعهد مي – 10

از جملـه   ،تدابيري ،ماه 6در طول  ،بندي
  :تدابير زير را به اجرا بگذارد

رقيق كردن بخشي به پايان رساندن . 10/1
. درصد خـود  20از نصف ذخيره اورانيوم 

و . ماه انجام خواهد شـد  3اين كار ظرف 
ميـزان  . مـاه  6اكسيد كـردن بقيـه ظـرف    

 ،مـاه  6درصد نيز بايد درپايـان   5اورانيوم 
  .همان باشد كه اكنون هست

  
ــتي  • ــيمهاي راس ــط آمكانس ــائي توس زم
  :انسآژ
بـه  كـه ايـران    براي اطمينان از اين – 11

بـر   ،انـس آژ ،كنـد  تعهدات خود عمل مي
وفق نقـش خـويش كـه تفتـيش دربـاره      

تنها  ،فعاليتهاي اتمي و اجراي تعهدها است
زمائي و تصديق كننده عمل آمقام راستي 

  . ايران به تعهدات خويش است
ــر ايــن – 12 ــزون ب ــا و  ،اف ــه اروپ اتحادي

و ايـران يـك كميسـيون     1+5كشورهاي 
اي همكاري بـا  دهند بر مختلط تشكيل مي

ي اتمي و نظارت بر ژالمللي انر انس بينآژ
كميســيون . اجــراي تعهــدهاي دو طــرف

در تسهيل حل مسـائل   ،انسآژهمچنين با 
پيشين و كنوني مربـوط بـه برنامـه اتمـي     

  .كند همكاري مي ،ايران
شـود از   كميسيون مختلط تركيب مـي      

 1+5كارشناسان اتحاديه اروپا و كشورهاي 
ماهي يك بـار بـراي    ،كم دست و ايران و

بررسي اجراي توافق اجرائي و مسائلي كه 
  .شود تشكيل مي ،يندآتوانند بوجود  مي

  
   :شفافيت كنترل•

شــود كــه بنحــو  ايــران متعهــد مــي – 13
اي شفافيت پيرامون برنامه اتمـي   سابقه بي

راه  بخصـوص از . خود را افـزايش دهـد  
ـــــرر  ـــــهای مک ـــــس و دادن آژتفتیش ان

  . انسآژشتر به اطالعات بی
بایـد  تأسیسات اتمـی نطنـز و فـردو می    

انـــس بـــاز آژبـــروی تفتیشـــهای روزانـــه 
انس و ایران همکاری خواهند آژ. باشند

نامــه تفتــیش بــه  ئینآکــرد بــرای تعیــین 
انس بتواند تفتيشهاي روزانـه  آژترتيبي كه 

ورد و صـحت اطالعـاتي را كـه    آرا بعمل 
جـراي  بيازمايـد تـا از ا   ،كنـد  دريافت مي

. اطمينان حاصل كند ،توافق توسط ايران
گيرنـد تفتيشـهاي برنامـه     كنترلها در بر مي

  .گذاري شده و بدون اطالع قبلي را
ن آكتور اراك و تأسيسـات تابعـه   آر - 14

برنامـه  . موضوع تفتيشـهاي ماهانـه هسـتند   
انس امكـان  آژبه  ،شود تفتيشي كه تهيه مي

 ،دست كـم هـر سـه مـاه يكبـار      ،دهد مي
براي نخستين بـار   ،ايران. يدآيش بعمل تفت

 ،كتـور اراك آدربـاره ر  ،است كه پذيرفته
اطالعاتي را دراختيار بگذارد كه مـدتهاي  

  :دراز حاضر نبود در اختيار بگذارد
كه معلوم باشد  دادن ارقام براي اين.  14,1

شـوند بـه    هائي كـه توليـد مـي   ژسانتريفو
الزم بـــراي جانشـــين كـــردن   انـــدازه
و نيـز  . اسـت  ژهاي از كار افتـاده سانتريفو

ــاه  ــاره كارگ ــات درب ــد  اطالع ــاي تولي ه
نهــا و معــادن آســانتريفوژ و دسترســي بــه 

  .اورانيوم
دهد  انس امكان ميآژاين اطالعات به      

گزارشهاي الزم در باره اجراي تعهـدهاي  
هاي ماهانه كميسـيون   ايران را براي جلسه

 ،ترتيـب  بـدين . مختلط تهيه و تقديم كنـد 
ــائي  جامعــه بــين ن را پيــدا آالمللــي توان

كنــد ببينــد آيــا ايــران برنامــه اتمــي  مــي
  .محرمانه دارد و يا ندارد

  
بايـد   مـي  1+5تعهدهائي كه كشورهاي  •

  :انجام دهند
كشورهاي  ،در محدوده اين مرحله اول    
كمكـي محـدود و    ،و اتحاديه اروپـا  5+1

ارزش . كند مند به ايران مي موقت و نشانه
 7تـا   6بـر   ،شود تسهيالتي كه قائل مي كل

بخش ناچيزي از . شود ميليارد دالر بالغ مي
ميليارد دالر ذخيره ارزي ايـران كـه    100

همچنان بلوكه و يا تحت محدوديتها باقي 

هـا در همـان روز    برخي تسـهيل . ماند مي
در طـول   ،اغلـب . مقرر خواهند شد ،اول

رفــع توقيــف  ،بــه اقســاط  ،مــاه 6مــدت 
رفع تحريمها چنان ترتيـب داده  . دشو مي
است كه اكثريت بس بزرگ تحريمها  شده

كه شامل نفت و بانك و معـامالت مـالي و   
اين تحريمها با . برجا بمانند ،شوند پولي مي

ماه اعمال  6قوت و شدت در طول مدت 
المللـي   انـس بـين  آژزماني كـه  . شوند مي
ي اتمي تصديق كند ايـران بـه همـه    ژانر

در ازاي  ،است عمل كرده تعهدهاي خود
و اتحاديه اروپا متعهـد   1+5شورهاي  ،نآ

اقدامات زير را  ،شوند از روز اول ببعد مي
  :انجام دهند

الغـــاي تحريمهـــاي وضـــع شـــده  – 1
هاي پتروشيمي ايران و واردات  وردهآبرفر

خدمات و قطعـات و مـواد بـراي بخـش     
  .اتوموبيل سازي

ــر   – 2 ــاي وضــع شــده ب ــاي مجازاته الغ
دكــردن و صــادركردن طــال و ديگــر وار

ــي  ــزات قيمت ــالن   ،فل ــدوديت ك ــا مح ب
ترتيبي كه ايران نتواند اين فلزها را در به

  .بهاي خريدهاي خود از خارج بپردازد
اجازه سـريع بـراي عرضـه قطعـات      – 3

ــدكي و خــدمات ــه خــدمات  ،ي از جمل
  .بازرسي و امنيت پروازهاي غير نظامي

تن متوقف كردن كوششها براي كاسـ  – 4
ــران توســط   ــام اي ــت خ ــد نف  6از خري

كشوري كه هنوز از ايـران نفـت خريـد    
  .كنند مي

تسهيل ايجاد مجراي مالي و پولي به  – 5
دوستانه كـه   قصد تسهيل خريدهاي انسان

ن داده آهــم اكنــون بــه ايــران اجــازه 
ــده ــت   ش ــا باب ــهيل پرداخته اســت و تس
هاي دانشجوياني كه در خـارج از   هزينه

كننـد و تعهـدات بـه     ايران تحصيل مـي 
  .سازمان ملل متحد

ــورهاي  – 6 ــد   1+5كش ــين متعه همچن
شـوند برخـي تـدابير بـراي تسـهيل       مي

ميليــارد دالر از  4,2دسترســي ايــران بــه 
. اتخاذ كننـد  ،ماه 6در طول  ،پول خود

دسترسي ايران به بخش كوچكي از ايـن  
پول منوط است به اجراي تعهـدي كـه   

درصد و  20متوقف كردن توليد اورانيوم 
رقيق و اكسيده كردن نيمي از اورانيـوم  

درصدكه در اختيار است، بـه بخـش    20
ماه و  6تنها در پايان  ،ديگري از اين پول

عمــل بــه همــه تعهــدها دسترســي پيــدا 
  .خواهد كرد

دسترسي ايران بـه پـول برابـر زمـان          
   :بندي زير انجام خواهند گرفت

ــه • ــون دالر  550 ،اول فوريـــ ميليـــ
  )  اولطقس(

بنــابر ( ميليــون دالر  450 ،اول مــارس •
انس تصديق كنـد كـه ايـران    آژكه  اين

ن بخـش ذخيـره   آرقيق كردن نيمي از 
درصد خود را كه بايد رقيق  20اورانيوم 

  )است انجام داده  ،كند
قسـط  ( ميليون دالر  550 ،هفتم مارس •

  )دوم
قسـط  ( ميليون دالر  550 ،وريلآدهم  •

  ) سوم
انـس  آژبنابر اين كه (  ،وريلآ پانزدهم •

ن بخـش  آتصديق كند كه ايران تمامي 
درصد را كه بايـد رقيـق    20از اورانيوم 

  )  است كند را به انجام رسانده 
قسـط  (ميليون دالر  550 ،چهاردهم مه •

  )چهارم
قسط (ميليون دالر  550 ،هفدهم ژوئن •

  و). پنجم
قسـط  ( ميليـون دالر   550 ،وئيهژبيستم  •

  )نوژماه توافق  6روز پايان دوره  ششم و
با اين توافق اجرائي ما به پيشـرفتهاي      

اينك دسـت بكـار   . مشخص دست يافتيم
شـويم كـه    حل كاملي مي كار خطير راه

بايد نگراني ما را نسبت به برنامه اتمي  مي
انـدك زمـاني بعـد از    . ايران رفع كنـد 

 ،انويـه ژ 20شروع به اجراي تعهـدها در  
 1+5ديگر كشورهاي عضو گروه امريكا با 

ــاره راه ــو     در ب ــه گفتگ ــامع ب ــل ج ح
گفتگوها با ايران نيز  ،همزمان. پردازد مي

  .انجام خواهند گرفت
حـل كامـل مربـوط     نچه بـه راه آدر      
موافقت با همه يـا هـيچ مبنـاي     ،شود مي

دانيم كه رسيدن به ايـن   ما مي. كار است

اما بخاطر امنيت . هدف بسي مشكل است
زمـان   ،ي خود و امنيت و صلح جهـان مل
است كه به ديپلماسي شانس موفقيـت   نآ

  .را بدهيم
ايرانيـانی کـه ايـن مـتن  :انقالب اسالمی

يابنـــد چـــرا دســـتگاه  خواننـــد در می را می
مطبوعــــــــــــاتی رژيــــــــــــم آن را سانســــــــــــور 

ابنـــد کـــه تـــا کجـــا ي مـــی اســـت و در کرده
يابنـد هرگـاه  و در می. تحقيرآميز است

رنامــــــــه اتمــــــــی بــــــــا از روز نخســــــــت، ب
بود، چـــــه  شـــــفافيت تهيـــــه و اجـــــرا شـــــده

. رفـــــــــت ثـــــــــروت عظيمـــــــــی بربـــــــــاد نمی
ـــــــار ديگـــــــر، بمـــــــدت  يک ســـــــال،  ۱۰ب

رفـت و بـاز  فرصت رشد از دست نمی
فرصــت رشــد يــک، نســل جــوان ايــران، 

و ايــــــــن اســـــــــتبداد . شــــــــد ســــــــوزانده نمی
ويرانگـــــر همچنـــــان برجـــــا اســـــت و بـــــه 
خيانـــــــــت و فســـــــــاد و جنايـــــــــت ادامـــــــــه 

اين قراردادن ايران در  باوجود. دهد می
موقعيــت اســير، خطــر جنــگ و تشــديد 

خطـر ورقـه سـفيد . تحريمها برجـا اسـت
که هـر  امضاء دادن به اسرائيل بر اين

ــــد،  ــــه کن ــــه ايــــران حمل وقــــت خواســــت ب
    :خطری واقعی و جدی است

ــا  البــی طرفــدار جنــگ ب
ایــران همچنــان امیــدوار 

شامل  ،است سنا مجازاتها
 چراغ سبز حمله به ایران

    :را تصویب کند
گر پيشين سيا  تحليل ،مقاله را پل پيالر     

 13نوشـته و در   ،و استاد دانشـگاه امـروز  
  :است ژانويه انتشارداده 

البي طرفـدار اسـرائيل و بسـياري از         
كوشـند   سياستمداران امريكا همچنان مي

كه گفتگوهـاي پرزيـدنت اوبامـا بـراي     
نتيجه محدود كردن برنامه اتمي ايران به 

نرســند و اميــد بــه جنــگ ديگــري     
اما پيشـرفت در  . برجا بماند ،درخاورميانه

  :راه رسيدن به توافق ادامه دارد
ــر    • ــا برس ــيدن گفتگوه ــه رس ــه نتيج ب

چگونگي فني اجراي توافق ژنو تصديق 
ــتي  ــرار   آنادرس ــه اص ــت ك ــر اس ن نظ

تـر   ورزد تصويب مجازاتهـاي سـخت   مي
 كـه ايـران در   بـراي ايـن   ،توسط كنگره

  .ضرور است ،گفتگوهاي جدي بماند
ن بـه  آتـر از   گفتگوهاي فنـي سـريع       

توافق انجاميدنـد كـه برخـي مسـئوالن     
اينـك  . بينـي كـرده بودنـد    غربي پـيش 

 ،نآيد كه در نتيجه آ مي توافقي بعمل در
ن بخش از فعاليتهاي اتمـي ايـران كـه    آ

شود و يا  يا تعطيل مي ،موجب نگراني بود
كشـورهاي   ،رابـر در ب. شـوند  حذف مـي 

بخش نـاچيزي از تحريمهـا را لغـو     ،5+1
نفت و بانك و (كنند و تحريمها اصلي  مي

  . مانند برجا مي) ذخاير ارزي ايران
با توافق برسر چگونگي اجراي توافـق   •

ــو اينــك روشــن اســت كــه طــرح   ،ژن
مجازاتهاي جديـد كـه سـناتورها مـاك     

اند كه  كيرك و روبرت منندز تهيه كرده
تر و نيز جنگ  جديد و سخت مجازاتهاي

كنــد و توقعــاتي را معــين  را مقــرر مــي
كند كه توافق نهائي با ايـران را غيـر    مي

نه براي تسـهيل گفتگـو    ،سازند ممكن مي
 ،بلكـه بخـاطر  تـا حـد نـاممكن      ،با ايران

  . است نآمشكل كردن 
تهيه كنندگان اوليه طرح منافعي دارند       

ازگار نيستند و كه با انجام توافق با ايران س
با خصـومت دائمـي بـا ايـران و منـزوي      

طور  اما همان. كردن ايران خوانائي دارند
كه كيرك و منندز سناتورهاي ديگـري را  

يك بعد  ،يافتند كه طرح را امضاء كنند مي
 :شكار شدآ ،جويند ديگر هدفي اين دو مي

طـرح را   همه سناتورهائي كه اخيـراً  قريباً
از . خواه هستند ريجمهو ،اند امضاء كرده

 ،انـد  تني كـه طـرح را امضـاء كـرده     59
بقيه در شمار  ،جمهوريخوه ها غير از دوتن

ــد ــاء كنندگاننـ ــوض. امضـ  55از  ،در عـ
 15تنهــا  ،دمــوكرات و مســتقل عضــو ســنا

  هرچند. اند سناتور  طرح را امضاء كرده
  

  9 صفحهدر
  

 تسلیم نامه؟
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ـتالف در نماينـدگان عضـو يـك       ايجاد اخ
 ،اما در اين مورد ،حزب امر جديدي نيست

تواند رسيدن به توافق نهائي با ايـران را   مي
از لحاظ موقعيت اسـرائيل در  . ناممكن كند

عنصـري كـه   . امريكا و منطقه نيز مهم اسـت 
  بعنوان تالشگر براي به تصويب 

ـان مـي    ،رساندن طـرح   ،دهـد  خـود را نش
ـا  ــه امريكـ ــومي   / كميت ــور م ــرائيل ام اس

)AIPAC (ــرائيل . اســت ــي اس ــن الب  اي
ها را با تصـويب   است جمهوريخواه توانسته 

ــق كنــد   ــرح مواف ـيده . ط اســت  كوشـ
ـاي طـرح برانگيـزد    . دموكراتهاي را به امض

نكه طـرح بـه   آهنوز موفق نيست زيرا براي 
ـا ايـران را     تصويب قطعي برسد و توافـق ب

نيازمند موافقت شمار بيشتري  ،ناممكن بسازد
  .از سناتورهاي دموكرات و مستقل است

ـاء     آياري از بس • نها هـم كـه طـرح را امض
داننـد ايـن طـرح چـه      كمتر مي ،اند كرده

هاي  انگيزه،كند و بيشتر هدفي را تعقيب مي
 :اسـت  ديگري به اين كار وادارشان كـرده 

همبســتگي حزبــي و رقابتهــاي احــزاب بــا 
  .اند يكديگر و نيازهاي انتخاباتي مؤثرتر بوده

ا طـرح  بسياري از نمايندگان و سناتوره       
مـدهاي  آ نكه بـه پـي  آ كنند بي را مضاء مي

هاي تهران  به تقويت افراطي ،از جمله ،نآ
خواهنـد   كه گويا امضاءكنندگان نيـز مـي  

ـياري  . فكـر كننـد   ،توان از دست بدهند بس
ديگر هم به اثر تصويب شـدن طـرح در از   

 ،نآبين بردن امكان توافق و يا رسيدن بـه  
عي طور كه تهيـه كننـدگان طـرح مـد     نآ

ن آنياز به ايـن و  . كنند توجه نمي ،شوند مي
  .كمك مالي را نبايد از ياد برد

از ديد تهيـه كننـدگان و    -  ،بدتر از همه •
 - كننـد  داننـد چـه مـي    سناتورهائي كه مي

كه توافق با ايران برسر برنامه اتمي اين  اين
ـا در سياسـت      ،كشور موفقيـت كـالن اوبام

  هجمهوريخــوا ،ايــن بنــابر. خــارجي اســت
كوشند كه او ايـن موفقيـت بـزرگ را     مي

ـام  . بدست نياورد هرگاه توافق نهائي به انج
ــد ــت  ،رس ــرين دس ـا در آ  مهمت ورد اوبامـ

شود و بعنوان مهمترين  سياست خارجي مي
 ،ورد دوران رياســت جمهــوري اوآ دســت

  .شود ثبت تاريخ مي
ــه         ــدز تهي ــرك و منن ــه كي ــي ك طرح

وفقيـت  جلـوگيري از م  ،باهـدف  ،اند كرده
ـا تهيـه كـرده      ،رو از ايـن . انـد  بـزرگ اوبام

اند كه درصورت  موادي را گنجانده ،نآدر
ـائي آ بعمل ن را غيـر قابـل   آ ،مدن توافق نه

  . كردانند اجرا مي
اثر به  بايد اميدوار باشم كه اين طرح شوم •

 ،صـورت  چراكه در غير ايـن . تصويب نرسد
اند كاري  ها موفق شده نه تنها جمهوريخواه

ـا مفيـد    بكنند كه بـراي جمهوريخـواه   را ه
ـاندن توافـق    ،است بلكه مانع از به انجام رس

  .نهائي با ايران خواهد شد
داليل بر موجه بـودن ايـن اميـدواري        

گاه شدن از ايـن امـر كـه    آ :وجود دارند
باراك اوباما ديگر نامزد هيچ مقام ديگري 
نخواهــد شــد و جــون كــري نيــز نــامزد 

ــات رياســت جمهــوري در ا ــده آنتخاب ين
در حـال   ،هيالري كلينتـون . نخواهد شد

ــر ــت و    ،حاض ــا اس ــهروند امريك ــك ش ي
تواند از موفقيتي كه حكومـت اوبامـا    نمي

بنفع خود بهره بـرداري   ،وردآ بدست مي
  .كند
همانطور كه شمار بزرگـي از مفسـران        

ــد نظــر داده ــه چــالش )  AIPAC( ،ان ب
هــايش در  مداخلــه. اســت كشــيده شــده 

مـورد   ،ست داخلي و خـارجي امريكـا  سيا
بخصوص كه بر سر هدف . اعتراض هستند

اصلي كه محدودكردن فعاليتهـاي اتمـي   
ايران و رسيدن بـه تـوافقي در ايـن بـاره     

. تواننـد موافـق باشـند    همگان مـي  ،است
باتوجه بـه ايـن امـر كـه چنـين تـوافقي       
موضوعي سازگار با منافع ملي و نه منـافع  

خـواه در   ريحزب جمهـو  ،است گروهي
موقعيتي نيست كـه بگويـد منـافع حزبـي     

  . دهد خود را بر منافع ملي ترجيح مي
هـا و   خـواه   جمهـوري  ،بنابراين ،كنگره     

 ،با تصويب مجازاتهـاي پيشـين   ،دموكراتها
سهم خـود را از موفقيـت در رسـيدن بـه     
توافق نهائي با ايـران دارنـد و پرزيـدنت    

نبايد رضـا  الجرم . ن تصريح كردآاوباما به 
نچـه در حـال   آدهند به از دسـت رفـتن   

  .مدن استآبدست 
رانــت خــواری و فســاد  :انقــالب اســالمی

ـــــر بيشـــــتر ويرانگـــــر  ـــــد براب در درون چن
  :است  اقتصاد ايران

  
  

 ،وقتی بودجـه نیسـت
ــــــــــــــــدینگی و  نق

خواری و تــورم  رانــت
هســــت و ابعــــادش 

  :شوند بزرگ می
  
  

 ۷۰۰٭ نقــدینگی در یــک قــدمی 
  :ومانهزار میلیارد ت

 
 ــرده   ،92دي  30در ــزارش ك ــنا گ ايس

هاي  حجم باالي نقدينگي از ويژگي ،است 
نامطلوب اقتصاد كشـور اسـت كـه تـورم     

درصدي را رقـم زده و از ايـن    40حدود 
رو دولــت يــازدهم كــه بهبــود وضــعيت 
معيشــتي مــردم و شــرايط اقتصــادي را از 

هاي خود عنوان كرده بـه دنبـال    اولويت
هاي  سامان دهي سرمايهكنترل نقدينگي و 

سرگردان است به طوري كه وعـده داده  
رشد نقدينگي تا پايان سال شـش درصـد   

در ايـن راسـتا بنـا بـه آمـار       .كاهش يابـد 
 1392موجود رشد نقدينگي در پايان مهـر  

از رشدي معادل  1391نسبت به پايان سال 
درصد برخـوردار شـده كـه نشـان      11,5

درصد  4,2دهنده كاهش رشدي به ميزان 
نقدينگي نسبت به دوره مشـابه سـال قبـل    

اما آمار مربوط به حجم نقدينگي در  .است
هـزار   537حالي از سوي بانـك مركـزي   

ميليــارد تومــان اعــالم شــده كــه برخــي 
كارشناسان معتقدند حجم واقعي نقدينگي 

 .بيش از اين ميزان است
در اين زمينه طهماسب مظاهري با بيان     

نگي اعالم شده بـدون  اين كه ميزان نقدي
احتساب نقدينگي برخي از موسسات مـالي  

ــد اســت  ــت، معتق ــاري اس حجــم :و اعتب
نقدينگي واقعي بيشتر از ميزاني اسـت كـه   

 .شود اعالم مي
آبان ماه نيز علي طيب نيـا، وزيـر امـور        

اقتصادي و دارايي، ميزان نقدينگي واقعي 
هزار ميليـارد تومـان اعـالم     650كشور را 
فـت كـه بخشـي از ايـن ميـزان      كرد و گ

متشـكل   نقدينگي در اختيار موسسـات غيـر  
است كـه تحـت كنتـرل بانـك مركـزي      

شود رقـم آن معـادل    نيستند و برآورد مي
 .باشد) هزار ميليارد تومان 195(درصد  30

در اين زمينه حميد تهرانفر، معاون نظارتي 
نقـدينگي در  : بانك مركزي، اظهـار كـرد  
ارت را تـك بـه   اختيار موسسات تحت نظ

كنيم و تاكنون  تك وارد آمار نقدينگي مي
نقدينگي موسسات جديدي را كـه تحـت   

انـد در آمـار نقـدينگي     نظم قـرار گرفتـه  
 .ايم حساب كرده

بر اساس اين گزارش با توجه به نقدينگي   
هزار ميليارد توماني در اختيار  195حدود 

موسسات غير متشكل پـولي و جديـدترين   
زي مبني بـر اينكـه حجـم    آمار بانك مرك
ــه  هــزار ميليــارد تومــان  537نقــدينگي ب

توان گفت كه حجم نقدينگي  رسيده، مي
تـا   650واقعي موجود در جامعه به حدود 

. هزار ميليـارد تومـان رسـيده اسـت     700
حال بايد ديد روند ورود اطالعات مربوط 
به نقدينگي اين موسسات به آمـار موجـود   

شد و آيـا  ك بانك مركزي چقدر طول مي
بانك مركزي اقدام به انتشار آمـار واقعـي   

  كند؟ مربوط به نقدينگي مي
سـان، از تيرمـاه تـا  بدين :انقالب اسالمی

پايان سال، ميزان نقدينگی از کمتـر از 
ميليــــارد  ۷۰۰ميليــــارد تومــــان بــــه  ۵۰۰

کــــه  يعنــــی اين. يابــــد تومــــان افــــزايش می
رژيـــم پـــول نـــدارد و بـــا چـــاپ اســــکناس 

ــــــــد گــــــــذران می ــــــــاوجود افــــــــزايش . کن و ب

تواننــد بــاال نرونــد و  نقــدينگی قيمتهــا نمی
 .تورم شتاب و شدت نگيرد

  
 ۳۰هـزار میلیـاردی  ۸۰بدهی  ٭

   :ها نفر به بانک
  فـردآ   مصطفي افضـلي  ،92دي  17در

ــيون اصــل   مجلــس 90ســخنگوي كميس
نفـر از بـدهكاران عمـده و     30: است گفته

ــده   ــه پرون ــانكي ك ــالن ب ــان در  ك هايش
 80مطرح است بيش از  90ون اصل كميسي

ها بدهي دارند  هزار ميليارد تومان به بانك
انگاري كـرده و   كه در پرداخت آن سهل

 .اند دست نگه داشته
نفـر   30ما به جاي آن كه به سراغ ايـن      

درصد منـابع و معوقـات بـانكي در     80كه 
اختيــار آنهاســت، بــرويم ســراغ افــرادي 

انـد و   گرفتـه رويم كه پنج ميليون وام  مي
هـا   ها و اجرائيـه  هر روز با ارسال اخطاريه

ــا   ــرار دادن آنه ــار ق ســعي در تحــت فش
توانيم  در حالي كه به راحتي مي كنيم مي

نفــر مطالبــات و معوقاتمــان را  30از ايــن 
 .دريافت كنيم

درصـد   60جالب است كـه در كشـور       
خـورد؛ در   تسهيالت دريافتي برگشت مـي 

 50ا معوقه هستند و درصد آنه 40حالي كه 
درصد تسهيالت دريافت شده نيز در مورد 
غيــرمعين بــه كــار گرفتــه شــده و صــرف 

 .شود مي
هـاي   جالب است انحصار واردات نهاده    

كلـه گنـده    30دامي را بـه يكـي از ايـن    
اند كه به صورت شبكه گسترده  كشور داده

ــت   ــزايش قيمـ ــعي در واردات و افـ سـ
الي كـه مـا   هاي دامي دارند؛ در حـ  نهاده

بايد براساس شعار مواليمـان امـام حسـين    
 .با هرگونه انحصار مبارزه كنيم) ع(

  
در صــدی دســتمزد  ٦۷٭کمبــود 

   .کارگران نسبت به هزینه آنها
  رئيس  ،به گزارش ايسنا  ،92دي  27در

اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري كشور 
افزايش دستمزد كارگران نقشي در : گفت

ندارد و امروز نيروي كـار  بيكاري و تورم 
درصدي بـين درآمـد و هزينـه     67فاصله 
 .دارد

حسن صادقي بعدازظهر جمعه در برنامـه    
كارگران بر : مناظره شبكه يك سيما افزود

اثــر سياســتهاي اقتصــادي دولتهــا در فقــر 
مزمني بسر مي برند، اما كارفرما در حاشـيه  

دولـت پيشـين    .امنيتي دولت قرار دارنـد 
رمي را به كشور تحميل كـرد و  بودجه متو

حاصل آن سير صعودي تـورم در جامعـه   
امروز شمار كارگراني كه دسـتمزد   .است

ماهانه آنها به يك ميليـون تومـان برسـد،    
بسيار كم است و حتي با اين رقـم هـم در   
شرايط كنوني نمي توان از عهـده هزينـه   

دولـت بـراي سـال     .هاي زندگي برآمـد 
گران به ميـزان  آينده افزايش دستمزد كار

درصد را در نظر گرفته، درحـالي كـه    18
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سـان، بخـش بزرگـی  بدين :انقالب اسالمي
از جامعه، درآمدی دارند کـه بـرای يـک 

در . های آنهـــا کـــافی اســـت ســـوم هزينـــه
مقايســـــــه بـــــــا بهـــــــار انقـــــــالب، ســـــــالهای 

، کـــــه درآمـــــد متوســـــط ۱۳۵۹و  ۱۳۵۸
م از هزينــــه متوســــط فزونــــی گرفــــت، هــــ

وضـــعيت معيشـــت قشـــرهائی از جامعـــه 
کــه بــا کــار خــود هزينــه زنــدگی را تــأمين 

کنــــد، بــــه ايــــن حــــد از بــــدی رســــيده  می
اســــــــت و هــــــــم اقليــــــــت رانــــــــت خــــــــوار،  

مــــالی  –بخصــــوص مافياهــــای نظــــامی 
  .درآمدهائی به ارقام نجومی پيدا کند

  
ــارت ٭ ــون دالري  150خسـ ميليـ

  :مهاجرت يك نيروي متخصص
 
  مد باقر محمـدي  مح ،92ديماه  24در

با ستاد خبـري كنفـرانس   تگو در گف فعال،
: المللي صنعت احداث و انرژي گفـت  بين

ي باشد كـه بـا    ها بايد به گونه ريزي برنامه

اي  ايجاد اشتغال و حفظ كرامـت سـرمايه  
ارزشمند انسـاني كشـور زمينـه بازگشـت     
ــور را   ــارج از كش ــي خ متخصصــين ايران

رغـم   سال گذشته علي 8طي  .فراهم كنيم
ــب  ــت   750كس ــروش نف ــارد دالر ف ميلي

ا از سوي دولت صورت  بدترين نوع هزينه
گرفت كه مشكالت بسياري را براي كشور 

 . كردايجاد 
هزار ميليارد تومان  80هم اكنون وجود    

معوقه بانكي داريم كه بخش عمده آن در 
اي غيـر   اختيار افرادي است كه در زمينـه 

ي فعـال  خـوار  توليدي و متأسـفانه رانـت  
هستند و بايد دولت تدبير و اميد با جديت 
به دنبال وصـول ايـن منـابع باشـد تـا از      
قدرت اين غول وحشتناك يـك روز بـه   

رود و روز ديگر به طـرف   طرف مسكن مي
زند، اسـتفاده   بازار ارز و به تورم دامن مي

كرده و اين منبع عظيم به طـرف توليـد و   
  .سوق داده شودايجاد اشتغال 

اسـت در   المللي پول گفتـه  دوق بينصن    
هزار تحصـيل كـرده از ايـران     150سال 
مـا   ،هرگاه صحت داشـته باشـد  . روند مي

ميليارد دالر بـه غـرب كمـك     150ساالنه 
  !كنيم مي

ــــالب اســــالمی ــــا داشــــتن  :انق غــــرب ب
بيشترين تحصـيل کـرده همچنـان نيازمنـد 

هــــــای کشــــــورهائی چــــــون  تحصــــــيل کرده
ود نيازمنــــد آيــــا ايــــران خــــ. ايــــران هســــتند
هــای خــويش نيســت؟ چــرا  تحصــيل کرده

نبايــد ســاختهای سياســی و اقتصــادی را 
بطـــــــور خـــــــاص و نظـــــــام اجتمـــــــاعی را 
بطــــور عــــام تغييــــر داد کــــه ايــــن نيــــروی 
محرکــــه محرکــــه ســــاز، در ايــــران فعــــال 

  نشود؟
  
ـــرمایه ٭ ـــارد ۷۰۰گذاری  س  میلی

ــــارج از  دالری ایرانی ــــا در خ ه
   :کشور

  معــاون : نــادي بــه گــزارش  اير 26در
اي معاونـت   امور آمايش و توسـعه منطقـه  

جمهوري با بيـان   نظارت راهبردي رياست
ها در خارج از  گذاري ايراني اينكه سرمايه

بـيش  : دالر است، گفت ميليارد 700كشور 
دالر از ايـــن ميـــزان در  ميليـــارد 200از 

گذاري شده كه بايد بـراي   امارات سرمايه
از  هـاي سـرگردان خـارج    بازگشت پول

عليرضـا  . كشور تالش جدي صورت گيرد
دنيـاي كنـوني، دنيـاي    : نيا افـزود  رحمت

مسابقه براي توسعه است و بايد با تهيه سند 
ــرمايه گـــذاران و  آمـــايش، جـــذب سـ

كـردن شـرايط بـه منظـور ايجـاد       فراهم
ها، بستر الزم  اطمينان خاطر آنان در استان

براي رشد و توسعه و رقابت دراين عرصـه  
 .مهيا شود

ـــالب اســـالمی ميليـــارد دالر  ۷۰۰: انق
سرمايه اين مردم است کـه دزديـده و بـه 

. اســـــــت خـــــــارج از کشـــــــور انتقـــــــال يافته
ســان، فــرار مغزهــا بــا فــرار ســرمايه  بدين

همـــــراه اســـــت و عامـــــل ايـــــن دو فـــــرار، 
مــالی  –نخســت رژيــم مافياهــای نظــامی 

  .است
و اينــــک خبرهــــای  :انقــــالب اســــالمی

   :تجاوزها به حقوق انسان
 
  

زحمتکشـــــــــــــان و 
مبارزان بیش از پـیش 
ــه  ــا ب ــانی تجاوزه قرب
  :حقوق انسان هستند

  
  
  به گزارش ايلنا، جمعي  ،92دي  15در

از كارگران كارخانه قند كامياب خمينـي  
ماه اسـت بـه    11تا  4شهر اصفهان كه بين 

سببب بالتكليفي كارخانه و تعطيلي مداوم 
اند، صبح امـروز   خط توليد، حقوق نگرفته

تـوجهي   در اعتـراض بـه بـي    –يكشنبه  –
ــه   ــا و مســئوالن اســتاني نســبت ب كارفرم

شـان در ابتـدا در داخـل     مشكالت صنفي
كارخانه تجمع كردند و سپس بـه سـمت   

 .فرمانداري خميني شهر حركت كردند
  به گزارش ايلنـا ، دبيـر   92 دي 17در ،

ــز از تجمــع   ــارگر تبري ــه ك ــي خان اجراي
ــنعتي   ــين آالت صــ ــارگران ماشــ كــ
ــز در مقابــل ســازمان  تراكتورســازي تبري

ــادن آذربايجــان شــرقي در   صــنايع و مع
ماهـه در پرداخـت    8اعتراض به تعويـق  
 .حقوق شان خبر داد

  به گزارش ايلنا، بيش از  ،92دي  18در
» پتروشيمي رازي«هزار كارگر پيمانكاري 

در اعتراض به تبعيض در پرداخت حقوق 
ابــل شــان در مق و ســاير مطالبــات صــنفي

ساختمان دفتر مركـزي ايـن شـركت در    
 .بندر امام تجمع كردند

 به گـزارش سـودويند،    ،92دي  20در
حميد بابايى دانشجو مقطع دكترا در رشته 

 5اقتصاد در دانشـگاه ليـژ بلژيـك، از روز    
ــرداد  ــه  1392م ــس از ورود ب ــدكي پ ، ان

 10ايران، احضار، بازداشت و در دادگـاه  
سال حـبس   6ه دقيقه اى قاضى صلواتى ب

تعزيرى به اتهام جاسوسى و ارتباط با دول 
 .متخاصم، محكوم شده است

  به گزارش  هرانـا، سـه    ،92دي  21در
هـاي   شهروند بهايي ساكن سمنان بـه نـام  

رخ  اردشير فناييان، شيدرخ فيروزيان و گل
توسط ماموران امنيتي، ) خواهر(فيروزيان 

بازداشــت و بــراي اجــراي حكــم راهــي 
 .سمنان شدند زندان
 بـــه گـــزارش هرانـــا،   ،92دي  21در

زندان  350زنداني سياسي محبوس در بند 
اي خطاب به آملي الريجاني  اوين در نامه

با هشدار درباره  وضعيت جسمي زندانيان 
بيمار، تاخير و تعلل در رسيدگي بـه امـور   
درمــاني ايــن گونــه زنــدانيان سياســي و 

سـر  عقيدتي كه در وضعيت اورژانـس بـه   
ــي ــق    م ــاعف در ح ــاي مض ــد را جف برن

ها و بروز عواقـب   هاي مظلوم آن خانواده
و پيامدهاي ناگوار بـراي خـود زنـدانيان    

 .برشمردند
   به گزارش ايلنا جمعي  ،92 دي  21در

ــين آالت   ــه ماشـ ــارگران كارخانـ از كـ
ن دتراكتورسازي تبريز بخاطر دريافت نكر

ماه حقوق درمقابل دفتـر نماينـده ولـي     9
يه در آذربايجان شـرقي و امـام جمعـه    فق

 .تبريز تجمع كردند
 به گزارش ايلنا، جمعـي  92 دي 22در ،

از كارگران پتروشـيمي رازي در سـومين   
شــان بــه آنچــه وجــود  روز از اعتراضــات

ــاي كــارگران   تبعــيض در حقــوق و مزاي
خوانند، بـار   پيماني و كارمندان رسمي مي

 .ديگر در محوطه كارخانه تجمع كردند
 به گزارش دانـا، حميـد   92 دي 22در ،

ــاي   ــه نيروه ــه حمل ــه در واقع ــايي ك رس
خودسر به علي الريجاني نيز دست داشت 

ســعيد  .بــه حــبس و شــالق محكــوم شــد
دي هم بـا   9نامه  ذاكري دبير سياسي هفته

شكايت دادستان تهران به حـبس و شـالق   
 .محكوم شده است

 به گزارش نـداي سـبز    ،92دي  23در
اكرمي در منزل ) جاويد (حمود آزادي، م

خود در شهر خور از توابـع شهرسـتان الر   
وي كـه در   .استان فارس بازداشـت شـد  

بـه مـدت    90شـهريور   5گذشته در تاريخ 
  . روز بازداشت بوده است 100
  بــه گــزارش هرانــا، در  ،92دي  24در

ادامه اعمال فشار هاي جديد و غيرقانوني 
ني تهران بر مسئولين زندان اوين و دادستا

دي  23زندانيان سياسي، آنها روز دوشـنبه  
مــانع مالقــات بســياري از خــانواده  1392

 .هاي زندانيان سياسي با در بندانشان شدند
در دور جديد اعمـال فشـار بـر زنـدانيان     
سياسي و خانواده هاي آنها افراد زير نقش 

 :اصلي را دارند
جواد مومني، معـاون اجرائـي زنـدان     - 1

طي سال هاي گذشته، نماينده  وي .اوين
يس زندان در اجراي اعدام ها و شـاهد  ئر

به دار آويختـه شـدن تمـامي محكومـان     
 .اعدامي بوده است

محمــد حميــدي راد، معــاون قضــايي  - 2
وي در طي چند ماه گذشته  .زندان اوين

در شــوراي انضــباطي زنــدان تاكيــد بــر 
  برخورد جدي با زندانيان سياسي را داشته 

  
  16 صفحهدر

  

 تسلیم نامه؟
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درآمـدهاي حاصـل از چهـار منبـع مختلـف       ةه اين گسترش به واسطالبتّ

قه؛ هاي معو االمتياز استخراج نفت؛ گردآوري ماليات حقّ: امكان پذيرشد 
هـاي جديـد بـر كاالهـاي      افزايش عـوارض گمركـي و وضـع ماليـات    

االمتياز نفت  كـه پرداخـت  آن در    مدهاي  مربوط  به حقّآدر .مصرفي
 –1922به شكل مبلغي ناچيزآغاز شده و  در سال هاي   1290/  1911سال 
سال   پوند رسيده بود، طي  583960در مجموع به  1300 – 1301/  1921
پونـد و در سـال    1288000به بيش از  1310 - 1311/  19 30 –1931هاي 
ميليـون  پونـد افـزايش     4به بيش از  1319 – 1320/  1940 – 1941هاي 
مدهاي نيزاز هنگام انتصاب آرتورميليسپو ي امريكايي بـه  آدر ساير .  يافت

و آغاز اجراي برنامه هـاي ناتمـام شوسـتر بـراي      سمت خزانه داري كلّ
. ايجاد  يك نظام  مالياتي پيشرفته  در وزارت ماليه ، روند  افزايشـي يافـت  

مـوختن  آسه مـاه  « ميليسپو  به ايران براي وي  دافراد بدبين به هنگام ورو
ارش ، سه ماه  براي جريان انداختن كارها  و سه ماه  براي جمع آوري  ك

ـ »  حقوقش پيش از ترك نااميدانة  كشور،  زمان در نظر  گرفته بودنـد  ا  ام
او درعرض پنج سال ، ادارة جديدي  را تأسيس كرد ، اجاره دادن  زمين 

رض مد ساخت، برعواآهاي  دولتي را لغو كرد، نرخ هاي قديمي را روز 
هم تر مستوفيان را بـه صـورت كارمنـدان    مفروش ترياك افزود و ازهمه  
بود كـه ميليسـپو  توانسـت     هچيزي نگذشت. تمام وقت سازمان دهي كرد 

همة اين برنامه ها به . نخستين برنامة  بودجة جامع ساالنه  را هم تنظيم كند
ان به اين باور ه  هنگامي كه رضا خالبتّ - ر شدواسطة پشتيباني  رضا شاه  ميس
ميليسپو  مي نويسـد كـه   . يك شاه هست جايرسيد كه دراين كشور فقط 

ف امالك اعيـان و برجسـتگان   قوا مبني برتصرّ بدليل تهديد فرماندة كلّ«
اكين بسيار عمـده ازجملـه سـپهدار ماليـات     ي ، قادر شده بود تا از ملّمحلّ

  ».دريافت كند
ي  همراه  بـا فشـار  و تهديـد، بـه     برخي معتقدند اين گونه  ماليات گيريها

« :ميلسپو  معتقد اسـت . منجر  شد 1305/ 1926خودكشي سپهدار  در سال 
رضا خان  از جنس دولتمرداني  است كه نخستين  سرمشـق آنـان هنـري    

او نيروي  انساني و .  دوم  پادشاه  انگلستان  فيليپ اگوستويي فرانسه  بودند
ل  گيري  اقتدار  دولت مركـزي تـأمين    نيروي نظامي الزم  را براي  شك

  » .كرد
همچنين، وي  خان هاي بختياري و شيخ  خزعل را براي واگذاري سهام 

در اين خصوص، وزيـر  . نفتي خود به دولت مركزي تحت فشار قرار داد
  :چنين گزارش داده است 1312/  1933مختاربريتانيا در سال 

ر رضـا خـان ممكـن نبـود، زيـرا وي      چنين موفّقيتي بدون كمـك مـؤثّ   
گردآوري درآمدها اعم از معوقه و جاري را در مناطقي كه دولت هـاي  

هم اكنون . قبلي فاقد قدرت الزم براي وصول آن بودند امكان پذير كرد
همة بخش هاي پادشاهي تحت كنترل دولت مركزي درآمـده اسـت و   

منـاطقي     - ه  واريز ميشـود ماليات ها به طور  منظّم  از تمام مناطق به خزان
كه طي سال هاي  گذشته  نه تنها  چيزي  به درآمـدهاي  دولـت اضـافه     

  .نمي كردند بلكه دولت ناچار  بود مبالغ هنگفتي در آن جا هزينه كند
در آمدهاي دولت همچنين به دليل  بهبود  وضعيت تجارت پس از جنگ 

عمدتاً حقوق و  - ت بردرآمداول جهاني افزايش يافت، عالوه بر اين، ماليا
نيز وضع و از همه مهم تر  انحصار دولتي برقرار شـد، و ماليـات    –دستمزد 

هايي بر كاالهاي مصرفي به ويژه قند و شكر، چاي، تنباكو، پنبه، پوسـت و  
ميليون قـران  در سـال      51درآمد  گمركي نيز از . ترياك اعمال گرديد

  1320ميليـون  در سـال    675سپس  و 1304ميليون در سال   93به   1300
  .افزايش يافت

 38همچنين در آمدهاي مربوط بـه ماليـات هـاي كاالهـاي مصـرفي از      
ميليون قران در سال  180به بيش  از   1304در سال )  ريال( ميليون قران 

 - وضع شـد  1305كه در سال  –ماليات بر قند و شكر  و چاي . رسيد 1320
  691و   1317ميليـون در سـال    421،  1307ميليون قـران  در سـال    122

به عبارت  ديگـر  . به در آمدهاي دولت اضافه  كرد 1320ميليون  در سال 
ميليون  ريال به بـيش از   246فقط  در آمد ناشي ازاين ماليات  از كم تر از

بـر اسـاس  بـرآورد    .  افـزايش  يافـت   1320ميليون ريال در سال  3610
در صد  از اين در آمـد صـرف نيروهـاي     34از  بيش 1314بريتانيا، تا سال 

  .مسلّح  شد
. نيروهاي  نظامي در واقع  مهم ترين  ستون  رژيم  جديد تلقي  مي شـد 

آغـاز  1299رضا خان  فعاليت  در اين بخش  را بي درنگ پس ازكودتاي 
وي بمنظور ايجاد يك ارتش بيست هزارنفري، نيروهاي قـزاق را بـا   . كرد

هـم قطـاران   . و نيروي  تفنگداران  جنوب ادغام  كرد بقاياي ژاندارمري
بـا وضـع    . خود  را جايگزين  افسران روسـي، سـوئدي و انگليسـي كـرد    

.  عوارض بر راه ها و ماليات برترياك، بودجة  ارتش جديد را تأمين كـرد 
وي طي مدت  دوسال ، پنج لشكر متشكّل ازسي هزارنفردرارتش تشـكيل  

كر تهران ، تبريز ، همدان ، اصفهان و مشـهد  بـود   داد،اين لشكرهاجداازلش
/  1921 –1923تمام سال هاي   « براساس  گزارش هاي انگليس، رضا شاه 

نخستين  نيروي  .  را صرف  ايجاد يك  نيروي  منضبط كرد  1300 – 1302
ايـن ارتـش   »  . 1213/  1834مناسب پس از دورة  فتحعلي شاه در سـال   

به ويژه  كوچك خان و گروه   - هاي واليات را جديد شماري از شورش 
جنگلي ها در گيالن، خياباني  در تبريـز، سـيمكو در كردسـتان و صـولت     

وي همچنـين شورشـيان   . با موفّقيـت سـركوب كـرد    –الدوله در فارس 
ژاندارمري  به رهبري ماژور الهوتي در تبريز و كلنل تقي پسيان درمشهد  

  .را در هم  كوبيد
ش نيروهاي نظامي  به ويژه  پـس از تصـويب  قـانون نظـام      رشد و گستر 

، تـداوم  يافـت  ايـن قـانون  را      1304/  1925وظيفة اجبـاري  در سـال   
همراه  با اين قـانون ، صـدور   . اليت  رژيم نيز ناميده اندمحوري ترين  فع

ان اجباري شد، مطابق يشناسنامه و همچنين اخذ  نام خانوادگي براي ايران
سال ، بايد  دوسال در ارتش و چهار  21ون همة مردان سالم  باالي اين قان

مشموالن  نظـام  . سال  ديگر به صورت نيروي ذخيره  خدمت مي كردند
ـ  ت  روسـتايي، سـپس  ايـالت  و عشـاير  و     وظيفه  در ابتدا  از ميان  جمعي

1320/  1941ارتش  تا سال . ت شهري جذب مي شدندسرانجام  از جمعي  
يك لشكر  –هزار نفر  شده بود  127ل  از هجده  لشكر كامل  متشكّداراي 

براي هر يك  از استان هاي  دوازده گانه  و يك لشكر ويژه  در مرزهـاي   
 28دستگاه تانك  و  100ل  از همچنين نيروي زميني  ارتش متشكّ. روسيه 

فروند هواپيمـا  و  نيـروي    157خود روي زرهي ؛  نيروي هوايي داراي 

بخش هـاي خـدماتي   .  دستگاه  ناوچه بود 4دستگاه  ناو و 2يايي شامل در
ل از رؤساي  نيروهـاي عمـده اداره   ارتش راهم يك ستاد مشتركي متشكّ

  )  2( .مي كرد
رضا شاه  به تكيه گاه هاي  دوگانة  خود يك شبكة گسـتردة مـالي  هـم    « 

ايـن   . د كـرد افزود، تا  جايي كه يك پست وزير دربار خارج ازكابينه ايجا
سرباز ساده كه از درجات پايين  نظامي بر آمده بود، در دوران حكومتش 

اگر نگـوئيم     - ملك تصاحب كرد كه به ٍثروتمندترين فرد ايران  آن قدر
  .تبديل شد –خاورميانه 

بر اساس بر آورد يكي از زندگي نامه نويسان  هوادار رضـا شـاه ، ثـروت     
ميليـون هكتـار زمـين       5/1پوند و حدود  وي به هنگام مرگ سه ميليون  

  .بوده است
وي . ر منطقة  اجدادي اش مازنداران قرار داشتدبيش تر اين زمين ها  

. نـدم  درهمـدان ، گرگـان  و ورامـين  بـود     گهمچنين  صاحب  مزارع 
ضي از اين امالك  با مصـادرة مسـتقيم ، بخشـي ديگـر از طريـق  نقـل       عب

و بخشي  ديگـر از طريـق آبيـاري زمـين      وانتقال مشكوك  اموال دولتي
هاي باير،  و سرانجام  بخشي  نيز با مجبور كردن زمـين داران  بـزرگ و   

. مـده بـود  آكوچك  براي فروش زمين هايشان  به قيمت اسمي ، بدست 
  .يكي از قربانيان اين مال اندوزي ، سپهدار بود

ش داد كه رضـا  ، سفارت  بريتانيا گزار1311/  1932اوايل  سال   ندرهما 
حرص غريبي  نسبت  به زمين دارد، طوري كه همة  خانواده ها  را « شاه 

روانة زندان مي كرد مگر  اين كه  با فروش امالك شان  به وي موافقـت  
اشتهاي سيري ناپذير وي به اندازه اي بود كه چند صـباح ديگـر   « : كنند

ه نام خـود بـه   كسي  بپرسد چرا اعلي حضرت  بي درنگ  همة ايران  را ب
نارضـايتي  « به رغـم  : مي افزايد  هدر ادام شاين گزار» .ثبت  نمي رساند

شمارچشمگيري از زمين داران ،  سايرين بر اين باورند  كه صرفاً كاري را 
مي كند  كه دودمان هاي پيشين انجام  داده بودند، و او  بهتر از زمين بهر 

ـ     به هر حال سراسر مملكـت « برداري مي كند  و ق در واقـع  بـه وي تعلّ
او همچنان در كار « : ه بلند نظري وزير مختار بريتانيا كم تر بودالبتّ»  .دارد

انباشت  ثروت از راه هاي مشـكوك اسـت و فرمانـدهان ارشـد نظـامي       
  .زاد  گذاشته استآنيز در كار  راخود

و در عين  حال، از هيچ فرصتي براي بـي اعتبـار كـردن فرمانـدهان در     
سوءظن نسبت به قدرت گرفتن آنان از طريق  انـدوختن ثـروت    صورت

ه اگر آنان سهم البتّ. پرشمار براي  بهره گيري شخصي ، فروگذار نمي كند
عمده اي  از ثروت  به دست آمده  را به شاه  بدهند، او نيز از دزدي هاي 

رضـا شـاه نسـبت بـه     « :فزايـد  اوي مي » .آنان  چشم پوشي خواهد كرد
و طمع كار است و از ديدگاه  او هر وسيله اي براي كسب  ثروت حريص

در ( جادة جديـد منتهـي بـه درة چـالوس     ... پول وزمين مطلوب است 
كه با هزينة هنگفتي ايجاد شـده، صـرفاً بـراي ارضـاي هـوس      ) مازندران

برخي بر اين گمان  بودند كه رضا شاه  بـراي  »  .شخصي وي  بوده است
  . ، بقية  كشور را خشكانده  است شكوفايي منطقة  اجداد اش

 ه هاي مختلف  بلكـه   رضا شاه  براي عمران و آبادي مازندران نه تنها جاد
هتل هـاي  . راه آهني از تهران به بندر  تازه تأسيس بندر شاه احداث كرد

درشهرهاي ساري ، بابل وعلي . لوكسي در شهرهاي رامسر و بابلسر ساخت
يير داد، كارخانـه هـاي دولتـي قنـد و شـكر،      آباد كه نامش را به شاهي تغ
وي براي تأمين نيـروي كـار ارزان قيمـت    . توتون و نساجي تأسيس كرد

ـ  باين كارخانه ، به بيگاري كشيدن  از مردم، سـر  ي آدم ازان وظيفـه و حتّ
سفارت بريتانيا  گزارش داد  . ل شدربايي ازكارگران نساجي اصفهان متوس

    )  3(». سرپا مانده اند» بدون دستمزد كار« كارخانه هاي وي با ه ك
ـ » باني مدرنيزاسيون « ، »اصالح گر« رضا شاه  را همواره « برخي  ي و حتّ

در واقع ، قصـد او از تأسـيس   . كبير تلقي كرده اند]  جامعه[ »عرفي ساز« 
نهادهاي جديد ، گسترش سلطه از طريق  گسترش  قدرت دولت درهمـة  

يدئولوژي  ات  گرفته  تا اقتصاد  و اجتماع و بخش هاي كشور بود، از سياس
م  ميراثي  كه او پشت سرگذاشت در واقع محصول  فرعي  اقدامات  مصم

  .اد  يك دولت  متمركز  قدرتمند بودجوي براي  اي
يـل مجلـس از يـك     سلطة مطلق او بر نظام  سياسي ، عمدتاً از طريق تبد 

فرمايشـي  و فرمـان     مركز قدرت آريستوكراتيك  به يك مجلـس كـامالً  
/  1909م  در سـال  در دورة قبل ، از مجلـس  دو . بردار صورت  پذيرفت

،  سياسـتمداران مسـتقل ،    1304/  1925تا مجلس پـنجم در سـال     1288
در مقـام  شـبان دهقانـان و     رعايارا ذان  روستايي قادر بودنداعيان  و متنفّ

به تعبير ملـك  .  كنند   رعاياي  وفادار به سوي  صندوق هاي رأي هدايت
  :الشعراي بهار، شاعر  سرشناس  و مشروطه  خواه  كهنه كار

به مصيبت  آن دچـار  )   1323/  1944( نظام  نامة انتخاباتي  كه تا به امروز 
ط ما هستيم، يكي  از زيان بارترين و ناسنجيده  ترين قوانيني است كه توس

طريـق ارائـة  يـك قـانون      مـا از  . دموكرات ها  به تصويب رسيده اسـت 
تي ،  دموكراتيك  اروپاي  مـدرن در محـيط  پـدر سـاالرانة ايـران  سـنّ      

نامزدهاي ليبرال را تضعيف كرده و به همين نسبت برجسـتگان  روسـتايي   
محافظه كار را كه  مي تواند دهقانان ، افراد ايالت وعشاير و ديگر رعايا را 

. بكشـاند، تقويـت كـرده ايـم    به مانند گله اي به پاي صندوق هـاي رأي  
برال هاي  مجلـس  چهـارم  بـراي اصـالح      يبي  ندارد ، موقعي  كه لتعج

قيـت  اشتباه  خود دست به اقدام زدند،  محافظه كاران سرسختانه  و با موفّ
  » .كنوني تجديد  سازمان كردند» قانون دموكراتيك « پشت ، 

ـ  ،كـرد   رضا شاه  اين نظام نامة انتخاباتي را همچنـان حفـظ   ا ورود بـه  ام
ـ  ورد شخصـاً نتـايج هـر    آت  تحـت  نظـارت  خـود  در    مجلس  را به دقّ

از مجلـس  پـنجم  در     اعـم  –انتخابات  و در نتيجه  تركيب هر مجلس را 
تعيـين   -   1319/  1920تا مجلس  سيزدهم  در سـال   1305/  1926سال  

 –داني  نيافت اين مدت ، تركيب  طبقاتي  مجلس تغيير چن طي. مي كرد 
لـي،  در صد از نماينـدگان  از بـين زمـين داران، اعيـان مح      84بيش  از 

درواقع،  شمار نمايندگاني  كه در . ار مرتبط  با دربار بودندكارمندان وتج
ا تركيب  سياسي مجلس  به گونـه  اصل  زمين دار بودند ، افزايش يافت ام

. زة ورود پيدا مـي كردنـد   اي  تغيير يافت كه  فقط نامزدهاي  مطيع اجا
 –به همراه  رئيس شـهرباني   –شاه .  مكانيسم نظارتي آن نيز بسيار ساده بود

ن ها  را با صفاتي چون آفهرست نامزدهاي  احتمالي را بررسي  كرده  و 
ـ »ي فاقد عرق ملّ«، »بد « يا » مناسب «  « ، »مضـرّ « ، »مغـرور « ، »ديوانه« ، 

»  ه پوككلّ« يا »  جوج و يك دنده ل«، » بي شرم« ، »خطرناك«، »احمق

رضا خان  به مجلس شـورا مـي   .: ص.توضيح ج.[عالمت گذاري مي كرد
سپس ايـن اسـامي  در اختيـار وزارت كشـور و بـه واسـطة        ] گفت طويله

ي  انتخابـاتي   وزارت كشور  نيز در اختيار  استانداران  و هيئت  هاي  محلّ
هيئت ها توزيع  برگه هاي رأي  گيـري  تنها وظيفة  اين .  قرار مي گرفت

اعضاي  تمام  اين هيئت ها  را دولت  رشما. و نظارت  بر صندوق  آرا بود 
نامزدهايي  هم كه  بر رقابت  انتخاباتي  پافشـار  .  مركزي  تعيين  مي كرد

در نتيجه ، نامزدهاي  . مي كردند ،  به زندان  مي افتادند يا تبعيد مي شدند
بودند  كه اغلب   به دليل داشتن امـالك   » مناسب« افراد  پيروز همواره 

و دارايي در حوزه هاي  انتخاباتي  خـود ،  از پشـتيباني الزم  برخـوردار    
بات مجلس هفتم تصميم شاه بـراين بـود   ابه عنوان مثال ، در انتخ.   بودند

اس ميــرزا فرمانفرمــا و كــه دو تــن از زمــين داران بــزرگ مراغــه ،  عبــ
ـ « م، به دليل  داشتن  ان مقداسكندرخ چشـمگير ، بايـد   »  ي حمايت محلّ

مـي نُـه دوره    لي  سه دوره و دودر نتيجه  او.كرسي هايشان را حفظ كنند
  .نمايندگي  مراغه  را بر عهده  داشتند

شاه براي مطمئن  شدن از فرمانبرداري نمايندگان ، مصونيت  پارلماني را 
ه هـاي هـوا خـواه را    وسي اعـم از گـر  ناديده گرفت ، همة احزاب  سيا

نامه هاي مستقل را تعطيل  كرد و جماعتي   را بـه كـار   زرو ةيممنوع و كلّ
 .مي ناميد» مأمور مخفي « و » مخبر« گماشت  كه خود حكومت آنان  را 
گزارش داد كه  به نظر   1305/  1926وزير مختار   بريتانيا  در اوايل  سال 

هدفش هـم  « سم برپا كند و ياتوگرا«نوعي  مي رسد رضا شاه  مي كوشد
دولت  پارلماني  ه كلّلكنه تنها  بي اعتبار كردن  سياستمداران كهنه كار، ب

كابينـه از  . او فضاي  بي اطميناني  و تـرس ايجـاد كـرده اسـت     ... است 
مجلس مي ترسـد، مجلـس  از ارتـش درهـراس اسـت ؛  و در مجمـوع        

  ».همگي  از شاه  مي ترسند
مـثالً  .  دگان و ديگرسياستمداران منتقد شاه عاقبت دلخراشي داشتندنماين

اعـدام شـد؛ ميـرزادة    »  خيانت« م ،  نمايندة يهودي ، به جرم ساموئل حي
 وة قرن بيستم ، وخسريعشقي ،  شاعرسر شناس ، سوسياليست  و سر دبير نشر

ـ ] ارباب كيخسرو[  رخشاه ه  ، نمايندة زردشتي ، در روز روشن هدف گلول
ـ . قرار گرفتند د فرخـي يـزدي  نماينـدة مجلـس و سـردبير پيشـين        محم

سيد  حسن . گهان  در بيمارستان  زندان درگذشت اسوسياليستي توفان ، ن
س  كه رهبري  اعتداليون  را   پس از بهبهاني بر عهده  گرفته بود ، به مدر

اگهـاني   ور نطـ جـا بـه   آنروستايي دور افتاده  در خراسان  تبعيد  شد و در
. [  بود كه مرگ  مـدرس  بـر اثـر خفگـي بـوده اسـت       هشايع. درگذشت
» شـايعه «آبراهاميان از قول كسـروي آورده اسـت كـه    .: ص. توضيح ج

بنام جهانسـوزي و خلـج برخاسـته     لولي در آنروز دو مأمور و عام. است
را از سرش برداشـته در دهـانش كردنـد و دور      عمامة  سيد حسن مدرس

  ]  او را خفه كردند. يدندگردنش پيچ
در بارة     1320/  1940سال   رسفارت  بريتانيا ، بي خبر  از  اين شايعات ، د 

  :اين موضوع  اين گونه  گزارش  كرده است
س  زندگي ساده اي دارد  و نزد طبقات  پايين اجتماعي كه اغلب به مدر

ـ خانة  وي رفـت و آمـد دارنـد و توصـيه هـاي وي را در مـورد  م       ئل  اس
او مـردي نتـرس و صـريح     . مختلف جويا مي شوند ، بسيار محبوب است 

ي  شاه  از هيچ كس ، حتّ.  ديدگاه هايش  را آزادانه مطرح  ميكند.  است
، 1305/  1926صبح  يكي از روزهاي آبان مـاه  . انتقادهايش مصون  نيست

ي به رغم  ا وظاهراً تالش  سازمان يافته اي براي قتل وي انجام گرفت، ام
در مقـام يـك   . زخمي  شدن از سه جا، از مهلكه  جان سـالم  بـه در بـرد    

ـ نزيرك و دورا س مرديت گرا، مدرروحاني سنّ ا يـك دنـده ،   ديش، ام
ق هنگـام  انگليسـها بـه مصـد   . :  م.توضـيح ج .[لجوج وعوام فريب اسـت 

 توسط نشـريات و رسـانه هـا     حكومتش بوسيلة رسانه هايشان عوام فريب و
  .]ناسزا هاي فراوان  مي گفتند

ـ ي و تعيين كننده اش بازداشته شـده و بـه جام  پارلمان ازنقش جد ه اي  ع
يكي از . تزئيني تبديل  شده بود كه عرياني حاكميت نظامي را مي پوشاند

نـه،  شاه اصرارداشت كه كـار مقنّ « :نخست وزيران بعدها تصديق كرد كه
ريـه اسـت، بنـابراين مجلـس بـه      جمة فقط  مهرتأييد زدن بر اقدامات  قو
بدين ترتيب مجلـس وظـايفش را بـه    » .نهادي  تشريفاتي تبديل شده بود

كه  - ي بر وفق مراد انجام مي داد كه شاه دريافت تشكيل مجلس سنا حد
ـ  اب –به شاه قدرت بيش تري مي داد  ه در قـانون  ايجاد تغييرات قابل توج

 1304/  1925در سـال   ين اساسـ تنها تغييردر قانو. اساسي ضرورتي ندارد
 ضايجاد شد كه به موجب آن سلطنت از سلسلة قاجار به شاه  جديد تفوي

مجلـس  « : گزارش  داد كه   1305/  1926سفارت بريتانيا در سال . گردبد
هـيچ  يـك از نماينـدگان    . ي تلقي كـرد ايران را نمي توان چندان جد

آزادانـه انجـام نمـي    لـس  استقالل رأي ندارند، همچنان كه انتخابات مج
اليحه اي قرار گيرد، آن اليحـه تصـويب    اگر ارادة شاه بر تصويب  .شود

. ميشـود  مي شود و اگر شاه مخالف باشد، آن اليحه از دسـتوركار خـارج  
فقط  موقعي  كه شاه  موضعي  بي طرفانه دارد ، بحث هـاي  بـي هـدف    

     )4(». فراواني درمجلس  در مي گيرد
واحد آموزشي  در كشور يكي ديگر از اهـداف و اصـالحات    ايجاد نظام   

، شـامل دانـش   1302/  1923شـماردانش آمـوزان  ايـران  درسـال     . بود
آموزان مدارس دولتي وخصوصي ، حوزه هاي علميه ، ميسـيونري هـا و   

نفر بود  كه كم تر  91000مدارس اقلّيت هاي ديني در مجموع  كم تر از 
ـ   12000از  مطـابق  .  ش آمـوزان مـدارس دولتـي بودنـد    از آن ها ، دان

مدرسه در كشـور وجـود داشـت كـه       650آمارهاي ميليسپو در مجموع 
مكتـب    200مدرسة  ميسيونري ، وبـيش  از    47مدرسة دولتي ،  250شامل 

كـه همگـي در مـدارس      - شـمار دانـش آمـوزان دختـر    .  خانه مي شـد 
، تعـداد    1320/  1941ال تا س.  نفر بود 1800كم تر از  - ميسيونري بودند  

دانـش    210000مدرسة ابتدايي با   2336مدارس تحت پوشش دولت به 
دانش آمـوز    4000دانش آموز از جمله   21000دبيرستان  با  241آموز  و 

مدارس  ميسـيونري هـاي و همچنـين مؤسسـات  آموزشـي      . دختر رسيد
هـا نيـزدر نظـام     مكتـب خانـه   .  اعالم  شدند» ملّي « اقلّيت هاي ديني ، 

نظـام آموزشـي دولتـي ازسيسـتم      .  دبيرستان هاي دولتي ادغـام شـدند  
  آموزشي فرانسه  الگو برداري شد  و بر اساس آن مدارس به دو سطح 

  
  11صفحهدر
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اين نظام  بر يكپـارچگي تأكيـد    .  شش سالة ابتدايي و متوسطه  تقسيم  شد
و كتاب  درسي  يكسان   داشت و در سرتاسر كشور داراي برنامة  آموزشي

بود  تدريس  به ساير زبان ها  كه در گذشته   - فارسي  - والبتّه   زبان واحد 
سياست كلّي نظام آموزشي .  در مدارس  اقلّيت ها مجاز بود ، ممنوع  شد
  .جديد ، فارسي  سازي اقلّيت هاي زباني  بود

/  1925در سـال  . آموزش عالي كشور نيز  به همين  صـورت رشـد كـرد    
حقـوق  ،    - دانشـجودر شـش  دانشسـراي موجـود      600، كم تر از  1304

نام نويسـي   - ادبيات ، علوم  سياسي ، پزشكي  ، كشاورزي  و تربيت   معلم 
بـا يكـديگر    1313/  1934اين مؤسسات شش گانه در سـال  . كرده  بودند
  .ادغام  شدند

/  1930در اواخر  دهة   دانشگاه  تهران . و دانشگاه تهران را تشكيل  دادند 
شش  دانشكدة جديد براي رشته هاي  دندانپزشكي ، داروسـازي ،   1310

شـمار  . دامپزشكي ، هنرهاي زيبا  ، الهيات  وعلـوم  و فنّـي  ايجـاد كـرد     
بـه  . نفـر رسـيد     3330به   1320/  1941دانشجويان اين دانشگاه  در سال 

اگرچـه  . كشور رشد يافتهمين نسبت نام نويسي دردانشگاههاي خارج از
خانواده هاي متمول  فرزندان خود را از نيمه هاي  سدة  نوزدهم  براي 
تحصيل  به خارج  از كشور اعزام  مي كردند، اما اين شمار تا قبل از سال 

بورس تحصيلي  100، يعني هنگامي كه دولت اعطاي ساالنه  1308/  1929
نفر دانش  500، بيش از1319/ 1940ل به اروپا را آغاز كرد، زياد نبود تا سا
نفر ديگر در حال تكميل تحصيالت  450آموختة ايراني به كشور  بازگشته و

بر اساس الگـوي    - همانند نظام مدرسه اي  - دانشگاه  تهران . خود بودند 
ناپلئوني  طراحي  شده بود و درآن نه تنها بريكپارچگي تأكيـد مـي شـد،    

براي بخش عمومي را هم مد نظر قرار داده بلكه تربيت نيروي كارشناسي 
  )    5.(بود

.  رضا شاه براي توسعة نظام دادگستري دولت اهميت فراواني قائـل بـود    
داورو فيروزفرمانفرما  حقوقـدانان تحصـيل كـردة اروپـا، ايجـاد يـك و       

تالشي كـه پـيش ازايـن بارهـا      –زارتخانة دادگستري را بر عهده گرفتند 
آنان ساختارقضايي دولتي جديـد را جـايگزين دادگـاه    . ناكام مانده بود

هاي سنّتي قرارداده، از جمله  دادگاه هـاي شـرعي وهمچنـين دادگـاه     
هاي محلّي، شهرستان ، شهري ، استان و در رأس آن ديوان عـالي كشـور   

از جمله معـامالت مربـوط     - همچنين مرجع ثبت همة اسناد حقوقي . بود
از روحانيون به سـردفتران اسـناد رسـمي    ... ق به امالك ، ازدواج  و طال

قضات دادگستري نيز به دريافت مدرك  از دانشكدة حقوق يا . منتقل شد
قوانين اين نظام قضايي نيز .  تطبيق خود با نظام جديد فضايي ملزم شدند

البتّـه  درايـن   . از قوانين  ناپلئوني ، سويس وايتاليا الگو برداري شده بـود 
مـردان  . قابل تـوجهي بـراي شـريعت در نظرگرفتـه شـد     نظام امتيازات 

همچنان حقّ طالق ، حضانت از فرزندان، چند همسري و صيغه را بـراي   
:  اما شريعت درسـه حـوزة عمـده تضـعيف شـد      . خود حفظ كرده بودند

تفاوت حقوقي بين مسلمانان و غيرمسلمانان ملغي گرديد ؛  مجازات مرگ 
نت و شورش مسـلّحانه محـدود شـد، وشـكل     منحصراً  به موارد قتل ، خيا

جديد مجازات ، يعني حبس بلند مدت جايگزين مجازات هاي بـدني بـه   
اين نظام يا پذيرش قوانين جديد بـه طورضـمني   . ويژه در مالء عام  شد

ــازات  را   ــنتي مج ــاي س ــم    - رويكرده ــدان ، چش ــر دن ــدان دربراب دن
  )  6. (دمنسوخ  كر –دربرابرچشم ، و حيات درمقابل حيات 

    
  دولت  و جامعه  ◀
  
از  ديـدگاه برخـي   . دولت جديد با برخوردهاي  متفاوتي  مواجـه شـد   

ظران خارج از كشور، اين دولت نظم ، قانون، انضباط اايرانيان وهمچنين ن
مدرسـه ، راه آهـن، اتوبـوس،     –، اقتدارمركزي و وسايل رفاهي جديـد 

« و »  ، انسـجام ملـي   » عه  توسـ « و بـه عبـارتي    - ا، و تلفـن  مراديو، سـين 
به همراه   - كه بعضي آن  را غرب گرايي مي ناميدند –را » مدرانيزاسيون

به باوربرخي ديگرسركوب، فساد ، ماليات، بـي هـويتي و امنيـت از    . آورد
 1942ميليسپو كه درسال . ورد اين دولت بودآ نوع دولت هاي پليسي ره

 /1321 قـد  بـود كـه ميـراث رضـا  شـاه       داً به ايران بازگشت ،  معتمجد  »
سياسـت ماليـات   «  : اسـت » حكومتي فاسد ، محصول فساد و براي فسـاد 

ت واپس گرايانه بود طوري  كه موجب افزايش  هزينـة   ي شاه به شدندب
ي او كشور را دوشيد ، به طور كلّ... زندگي  و فشار آن بر طبقات  فقير شد
ـ ازدهقانان، ايالت وعشاير و كارگران  را  ورد  و از زمـين داران   آدر  ياپ

اليـت هـايش   در شرايطي كه فع. ماليات و عوارض سنگيني  دريافت كرد 
تجاّر، صاحبان انحصار، پيمانكـاران و   - » سرمايه داران« جديدي از طبقة 

نورچشمي هاي سياستمداران را به ثروت رسانده بـود، تـورم ، ماليـات و    
همچنـين  «  . وده ها  را پايين آوردمسائلي از اين دست، سطح زندگي  ت

ايران شناس پرآوازه انگليسـي كـه در زمـان  جنـگ      » آن لمپتون «خانم 
خـانم آن   .: ص.توضـيح ج [ وابستة مطبوعاتي كشورش در تهـران  بـود ،   

شديداً با  حكومت مصدق )   Ann Lambton )   ،2008 – 1912 لمپتون 
 منـافع  تـوان  نمـى  مصـدق  دوجـو  بـا  بـود  معتقـد  رو ازاين مخالف بود و

اكثريـت  « ، گزارش داد كـه  .] كرد تأمين ايران در را انگلستان امپرياليسم
چنين حس و حالي را سفيرآمريكا  »  .قابل  توجهي از مردم از شاه  بيزارند

خودكامه  اي ستمگر ، طمع كـار و بـي   « : در تهران نيز گزارش داده بود
هيچ كس  را متأثّر  ... رگش در تبعيداحساس كه سقوط  وي از قدرت  و م

  » .نكرد
اعيان  و . اما در واقع ، نگرش مردم وحتّي نخبگان كامالً ضد و نقيض  بود 

برجستگان  از يك سو القاب ، معافيـت  هـاي ماليـاتي ، اقتـدار محلّـي  و      
از دسـت داده   –به ويژه  دركابينه  و مجلـس    - قدرت شان  در مركز را 

امـا از سـوي    . تّي  زمين و زندگي شان از بين رفتـه بـود  برخي ح. بودند
آنان ديگـر در تـرس از   . ديگر ، مزاياي  پرشماري هم كسب كرده بودند

همچنان . اصالحات ارضي ، بلشويسم  و انقالب مردم  زندگي نمي كردند
بـراي ورود بـه    - پـارتي بـازي    - مي توانستند از ارتباطـات خـانوادگي   

سيه هـاي دولتـي و كسـب موقعيـت هـاي وزارتـي       دانشگاه، گرفتن بور
به ويژه  –كسب  و كارشان با فروش  محصوالت كشاورزي .  استفاده  كنند

از امتياز قانون  جديـد  . به مراكز رو به رشد شهري رونق يافته بود - غلّات 
فشار ماليات بر زمين  را به . ثبت  براي  تصاحب  امالك ايالتي  بهره بردند

منتقل  كردند و از همه مهم تر، براي نخستين بـاراز قـدرت    دهقانان خود
بـدين ترتيـب   . قانوني براي تعيين كدخداهاي روستايي برخوردار شدند

ــر روســتائيان وارد عمــل   ــراي حمايــت اززمــين داران دربراب دولــت ب
  .چندان هم بدون قرباني نبود»  مدرنيزاسيون«.شد

خـوت اشـرافي شـان را    افزون براين، بزرگ زادگاني كه حاضـربودند ن 
. را يافتنـد  - و حتّي دربار   - كناربگذارند، به  داالن امتيازهاي   انحصاري 

طايفه اي   قاجاري كه  - رضا شاه همسر سومش  را از خانوادة  دولتشاهي 
به واسطة  ازدواج  با خاندان هاي پرسابقه اي مانند آشـتياني، مسـتوفي و   

دخترش شـاهزاده اشـرف  را بـه عقـد      . انتخاب كرد –زنگنه درپيوند بود 
يكي از پسران  خانوادة  قوام الملك ، حاكم  شيراز و از رؤسـاي قـديمي   

دختر ديگرش ، شمس ، را به عقد پسر محمود  جم .  ايل خمسه ، در آورد
اشراف زاده اي كه در شكل گيري نظـم  جديـد كـامالً     - ) مدير الملك(

ش ژنرال امـان اهللا  جهانبـاني،   محرم ويژه ا. درآورد  –همكاري  داشت 
افسرهمكار در نيروي قزّاق وازنوادگان مستقيم فتحعلي شـاه  را همچنـان    

وي .  در سمت رياست ستاد ارتش  و بازرس  ويـژة  نظـامي حفـظ كـرد    
همچنين  پايگاه  خانوادگي اش را از طريق ازدواج وليعهـد بـا شـاهزاده    

رضا شاه  كـه بـه   .  ، تقويت كردملك فارق ، پادشاه مصر ] خواهر[ فوزيه ، 
ادعاي برخي ، كارش را با مهتري اصطبل آغـاز كـرده بـود، بـه  انحـاي      
مختلف راهش را به سوي رده هاي  باالي برگزيـدگان وسـرآمدان بـاز    

  ) 7.(كرد
كشمكش با مخالفان روحاني به رغم  تهاجم رضا شاه به تحصن كننـدگان   

چندان در صـدر قـرار    1314/   1935، تا سال  1308/  1928قم  در سال  
نگرفت  و  پس از آن تير از مشهد  فراتـر نرفـت  آن چـه   ايـن غائلـه را      
برانگيخت ، رشته  اي از اقدامات خصمانة  رضا شاه  بـود كـه  بـه اعتقـاد     
[ برخي به اين  منظور طرّاحي شده بود كه به جهان نشان دهد كه رئـيس  

قانون  جديد لباس را صادر  كرد كـه    وي  فرمان. كشور كيست ]  واقعي 
جـايگزين  مـي كـرد ؛     »  فرنگي « بر اساس  آن  كاله پهلوي  را با كاله  

كالهي كه با واسطة لبه اش مانع از سجدة مؤمنين به هنگام عبـادت مـي   
  - اين فرمـان  زنـان  را   . اجراي اين فرمان  سرسختانه پي گيري  شد. شد

به كنـار گذاشـتن  حجـاب  تشـويق و      - اري  در ابتدا  نه به صورت  اجب
رضا  شاه  مقامات  ارشد  را مجبـور كـرد  تـا همسـران     . ترغيب  مي كرد 

خود را بدون  حجاب  در مجامع  عمومي  همراه كنند و اظهار اميدواري  
كرد كه  كلّية زنان  سرانجام  حجـاب را كنـار  گذارنـد و وي همچنـين     

ديگر نمـي تواننـد بـا پوشـش سـر وارد        اعالم  كرد كه آموزگاران خانم
يكي  از دختران  وي نيز بدون پوشـش حجـاب در يـك     . مدرسه  شوند

در مراسم افتتاح مجلس ، سـربرهنه   .  رويداد ورزشي دختران حضوريافت
عملـي    –و بدون  آن كه  هيچ  يك از روحانيون  رسمي دركنارش باشد 

زنـان اجـازه  داد تـا در     بـه . كه در حكم توهين به عرف و مذهب ، بـود 
همچنين كالبد شكافي اجسـاد را در  . دانشكده هاي پزشكي تحصيل كنند

دانشكده هاي پزشكي مجازكرد كه  خشـم  مراكزمـذهبي  را بـه همـراه      
منـع القـاب را بـه    .  زاد روز رسمي اش را به نوروزمنتقـل كـرد   .  داشت

آيـين  . عمـيم داد عناويني همانند سيد ، حاجي ، مشهدي و كرباليي نيـز ت 
هاي عزاداري رابه يك روز محدود كرد ومساجد را به استفاده از صندلي 

برگزاري آيين هاي خيابـاني  .  درحين برگزاري اين مراسم  مجبور كرد
در مشهد و مسـاجد  ) ع( حرم امام رضا . محرّم و عيد قربان را ممنوع كرد

وي . گشـود  تاريحي و قديمي اصفهان را بر   روي جهـانگردان خـارجي  
هيجده سالگي بـراي مـردان  و     - همچنين ايدة افزايش سن ازدواج  را 

  . مد نظر قرار داد –پانزده سالگي براي زنان 
در تاريخ  دهـم   . روي داد 1314/  1935واكنش پيش بيني  پذير درسال  

( به مناسبت  سالگرد به توپ  بستن حرم امام رضـا   - تيرماه    20/ جوالي  
يك  واعظ محلّي ازفرصت  -  1390/  1911ط  روس ها در سال توس) ع 

وهمچنـين فسـاد   » نـوآوري هـاي كفرآميـز   « براي محكوم كردن ايـن  
اين . گستردة دولتي وماليات هاي سنگين بركاالهاي مصرفي، استفاده كرد
آنان  . امرموجب برانگيختن بسياري از بازاريان  و روستا ييان هم جوار شد 

شاه يزيـد دوران   «  : رضا  متحصن شدند و  شعار  مي دادند در حرم امام 
مقامـات   »  امام  حسين  ما  را از اين شـاه  شـرور مصـون دار    « و »  است

محلّي  طي  چهار روز متوالي  با ناتواني شاهد اين حوادث  بودنـد زيـرا    
نيروهاي  نظامي استان و  پليس  شهر  از تجاوز به حريم  حـرم  سـرپيچي   

،  افسران وحشـت زده  ] مشهد[ به گزارش  كنسول  بريتانيا در. رده بودندك
كاله هاي جديد را زيرلباسهاي شان پنهان كرده ، اين طرف و آن طـرف  
مي دويدند ، و آماده  بودند تا در صورت مواجهه  با افسران  ارشد،  كاله 

يروهـاي  اين بن بست موقعي  به پايان رسيد  كـه ن .  شان را بر سربگذارند
در .  كمكي از آذربايجان وارد  صحنه   شدند وبه حـرم هجـوم  آوردنـد   

اين كشاكش  دويست  نفر غير نظامي  جراحت هاي جـدي برداشـتند و   
در مـاه هـاي   . بيش از يك صد  نفر از جمله  زنان و كودكان كشته شدند

بعدي ، متولّي حرم و سه سربازي  كه از شـليك بـه معترضـين سـرپيچي     
شـاه  « : يك ديپلمات انگليسي هشدار داد كه.  بودند ، اعدام شدند كرده 

به هنگام نابود كردن قدرت ملّاها سخن ناپلئون را از ياد برده  اسـت كـه    
هدف  اساسي مذهب ممانعت  از كشتاراغنيا به دست فقـرا اسـت و هـيچ    
چيزي نمي تواند جاي نفوذ مذهبي را پركند  و اين ناسيوناليسم  مصنوعي 

ا نجات دهد، ناسيوناليسمي  كه احتماالً  با مرگ شاه از بين خواهد رفت ر
  ».و دوره اي ازهرج  و مرج برجاي خواهد گذاشت

. اما طغيان مردم  در مشهد برسايرمناطق كشور چندان تـأثير گـذار نبـود    
مجتهدان ، به ويژه علماي   برجستة شهرهاي قم و اصفهان، در ايـن زمينـه   

سوي ديگر شاه  نيز اجراي اقدامات  بحث برانگيز خود  از. سكوت كردند
به سنّت  اعالم آغاز ماه رمضان با شليك  توپ و كـاهش  . را  تسريع  كرد 

ادارة بنيادهاي روحـاني را از دفتـر   . ساعات  كاري در اين ماه پايان  داد
افـزون بـراين ، پوشـيدن    . اوقاف مذهبي به وزارت  معارف  منتقل كـرد  

ر مكان هاي عمومي اعم از خيابان ها ، ادارات دولتي، سينما ها چادر را د
،  حمام هاي عمومي ، اتوبوس هاي شهري و حتّي كالسكه هاي  شهري ، 

به شهروندان عادي فرمان داد تـا همسـران شـان  را    . صراحتاً ممنوع كرد
در ايـن بـين ،   .  بدون حجاب درآيين هاي عمومي به همراه داشته باشند

، مغازه داران و درشكه چيان نيزبه اجراي اين فرمان ملزم شدند  رفتگران
بنابرگزارش  كنسول انگليس، امتناع كنندگان ازاين فرمـان بـه مراكـز    .  

همسريكي از  استانداران كشور به اثرنارضـايي از  . پليس معرّفي مي شدند
بسياري اززنان نيز نـاگزير بـه   . اجراي اين فرمان ، دست به خودكشي زد

. وشيدن روسري هاي بلند و لباس هايي يقة بسته تا زيرگلو روي آوردند پ

كنسول بريتانيا تالش كرده است  تا ماجرا  را از چشم انـدازي وسـيع تـر    
  .توصيف  كند

گذشته از قوت  روزانه ، آن چه  بييش تـرين تـأثير را در زنـدگي مـردم      
داشته  باشـد ،    دارد اموري است  كه با آداب  و عرف اجتماعي سر و كار

علي الخصوص عرف  و آدابي كه مذهب  اسالم نيزبرآن صـحه گذاشـته   
موضـوع   ]  امـا  . [ ايرانيان دربين مسلمانان  ، مردم  متعصبي  نيسـتند . است

كشف حجاب زنـان كـه در سـال گذشـته  آغـاز شـد،  محافظـه كـاري          
ن ، اين افزون براي.  اجتماعي وهمچنين غيرت آنان را هدف گرفته است

موضوع  همانند  قانون سربازگيري اجباري  نمادي از نفوذ  پـي در پـي    
نفـوذي كـه همـراه بـا خـود دخالـت        .  در زندگي  روزمرة آنان اسـت 

خارجي  بيش تر و همچنين ماليات  بيش تري را به همراه  خواهد داشت 
،   مي شود، اين  امر در نظر شهر نشينان مرفّه  در حكم نوعي انقالب اسـت 

اما در گروه هاي پايين تراجتماعي كه در آن ها  زنان نقش نيـروي كـار   
بعدي خارج ازمنزل را هم  برعهده دارند ، تأثير  اين رويه هـم عـادات و   

البتّه اين تأثير پذيري در ميان طبقات . هم در بودجة  خانوادة  منفي است
همين دليل  مقاومت به . مختلف ايالتي در مقايسه  با سايرين ، كم تر است 

بيش تر مردم  در برابر اين پديده  انفعالي بوده اسـت و درمـوارد عينـي    
نيزبه شكل بي ميلي  نسل هاي قديمي تر به خروج از منـازل  و رفـتن بـه    

منبع  حجاب زنان   يك چيزاسـت و اخـتالط    . خيابانها بروز  كرده است  
  )   8.(آزاد آنان  با مردان  چيز ديگر

  
 :1922 - 1927پو و مستشاران مالي آمريكايي در ايران ميلس ◀
اصالحات مالي ما به رضا خان كمك كـرد تـا ديكتـاتوري    «

 ».اش را تحكيم كند
 
  اسـناد  « بنـا براسـتناد   » رضـا شـاه و بريتانيـا    « در كتاب  د قلي مجدمحم

 Aurthur(آرتـور چسـتر ميلسـپو    : مـي نويسـد  » وزارت خارجة آمريكـا 
Chester Millspaugh (م، در مزرعه اي واقع در 1883ل مارس روز او

ـ ) Augusta(» آگوستا«مايلي شهر  5  ةدور. د شـد در ايالت ميشيگان متولّ
 1908سـال  . به پايان رسـاند  1902در سال » آگوستا«دبيرستان را در شهر 

فـوق ليسـانس از    ةدرجـ  1910، در سال »آليبون«ليسانس از كالج  ةدرج
 ةدكتراي خـود را در رشـت   ةدر ج 1912باالخره سال  دانشگاه ايلي نويز و

بعـد در سـال   . دريافت كـرد » جان هاپكينز«از دانشگاه معروف » اقتصاد«
يك درجه ي دكتراي افتخاري حقوق نيز از طرف دانشـگاه ايلـي    1939

 .نويز به او اعطا شد
واشنگتن و » ويت من«به عنوان استاد علوم سياسي در كالج  1912از سال 

به كار » جان هاپكينز«در سمت دانشيار علوم سياسي دانشگاه  1917سال از 
در وزارت خارجه آمريكا اسـتخدام شـد و    1918در اوخر سال . پرداخت

چهارم در امور اقتصادي نفت مشغول به كار گرديد  ةبه عنوان مشاور درج
به استخدام دولـت   1922ل در سال و در همين سمت بود كه براي بار او

 .ن در آمدايرا
نخست خدمت خود در ايران در سـال   ةميلسپو اندكي پس از پايان دور

امـور   آمريكا به سـمت مشـاور كـلّ    ةم، از طرف وزارت امور خارج1927
وي . افـت ياليت وي در هائتي سه سال ادامه فع. مالي هائيتي منصوب شد

ـ م، به آمريكا و فع 1929پس از پايان سال  ت و اليت هاي دانشگاهي بازگش
ـ س بـا مـؤ   وهمكـاري  به تدريس در دانشـگاه  1930در سال  بروكينگـز   ةس

)Brookings Institute (  ةواشنگتن پرداخت تا آن كه دوبـاره در فاصـل 
دارايي ايـران را بـه    به ايران آمد و رياست كلّ 1945تا  1943سال هاي 

آمريكـايي  «مأموريت ثانوي خود در ايران، كتاب  ةباررعهده گرفت و د
را نوشت و پس از بازگشت از ايران دوباره در همـان شـغل   » در ايرانها 

بروكينگز مشغول به كار شد ةسسابق در مؤس. 
 

م، بازنشسته شد و در پنج سال آخر زندگي، رياسـت  1949ميلسپو در سال 
را بـه عهـده   » كاالمازوگـات «روزنامـه  ) سر دبيـري (شوراي نويسندگان 

ـ   1955پتامبر س 24دكتر ميلسپو عصر روز . داشت ت سـكته قلبـي در   بـه علّ
در ايالت ميشيگان به خاك سپرده » آگوستا«گذشت و در شهر زادگاهش 

 .شد
ايـران در سـال    ةمالي دوره ي كوتاه مستشاري مورگان شوستر، مدير كلّ

، اين تصوير را ايجاد كرده بـود كـه اسـتخدام يـك مشـاور مـالي       1911
شوسـتر در طـول   . ان اسـت آمريكايي، كليد نجات مـالي و سياسـي ايـر   

ه مردم اين كشـور  موريت كوتاهش در ايران توانسته بود اعتماد و توجأم
عالوه بر اين، آمريكـا در حكـم وزنـه ي متقـابلي در برابـر      . را جلب كند

با انتصاب قوام السلطنه به رياست كابينـه در  . ر مي شدبريتانيا و روسيه تصو
تخدام يك مشاور مالي آمريكايي و تشكيل مجلس چهارم، اس 1921ماه مه 
قوام به رغم اين كه برادر وثوق الدوله و خـودش  . يت پيگيري شدبا جد

نيز در گذشته از حاميان بريتانيا بود، تالش كرد ايران را از چنگال بريتانيـا  
و كابوس ديكتاتوري رضا خان كه بر كشور سايه افكنده بود برهانـد؛ كـه   

 .نستافتخارش دا يةآن را بايد ما
قوام تالش داشت با استخدام مستشاران آمريكـايي، ايـران را بـه ايـاالت     

يز درگير ناو معتقد بود، شروع كار آن ها آمريكا را . حده نزديك تر كندمتّ
امور سياسي و مالي ايران خواهد كرد؛ كه هر دو به ضرر بريتانيا تمام مـي  

 خـوش نيايـد،   طبيعي بود كه اين سياست به مذاق انگليسي ها اصـالً . شد
انگليسي ها هرگز . چون آن ها ايران را قلمرو انحصاري خود مي دانستند

قوام را نبخشيدند؛ چرا كه او و مجلس به وضوح تالش داشتند با اسـتقرار  
يك هيأت مستشاري آمريكايي در ايران نگذارند ثمره ي كودتا از گلوي 

طبق گزارش كنسول  - بي نداشت كهبنابراين تعج. انگليسي ها پايين برود
  رضا خان در حضور احمد شاه دست روي قوام  - آمريكا، برنارد گوتليب

كه بعـدها  (قوام به حسين عالئي، وزير مختار ايران در واشنگتن . بلند كند
، دستور داده بود تا موضوع اعـزام يـك   )نامش را به حسين عالء تغيير داد

  او . ران را پيگيري كندهيأت مالي آمريكايي و امكان پرداخت وام به اي
  

  12 صفحهدر
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ت وزير مختار بريتانيا با طرح پيشنهادي آمريكـا اشـاره   مهم چنين به خصو
بايد با اطمينـان كامـل كارتـان را    «: كرده، و در انتهاي پيامش نوشته بود

اس، دولـت و مجلـس چشـم بـه     در اين لحظه ي بسيار حس. ادامه بدهيد
اقانه منتظـر ديـدن مـدرك مسـتندي از     تالش هاي شما دوخته اند و مشت

1(» .ت آمريكا نسبت به ايران هستندحسن ني( 
تلگرام نشان مي دهد، اخـذ وام از آمريكـا؛    ةهمان طور كه لحن مأيوسان

استخدام مستشاران آمريكايي؛ و سعي واهي قوام براي بـه دسـت آوردن   
»وام و ق. تالش بي ثمري بيش نبود» ت آمريكامدرك مستندي از حسن ني

كه به كمك  - مجلس براي نجات ايران از ورطه ي ديكتاتوري رضا خان
. به اين تالش دست زده بودنـد  - انگليسي ها به سرعت دهان باز مي كرد

گويا آمريكايي ها . ت آمريكا هرگز رو نشدصد حيف كه مدرك حسن ني
ديگـر   نگذاريم ايراني ها ما را به جان هم«پيشنهاد بريتانيا را براي اين كه 

پيش از اين، سر پرسي لورن، وزير مختار بريتانيا، . پذيرفته بودند» بيندازند
مراتب ناخشنودي دولتش را از احتمال كمك آمريكا به ايران، مستقيماً به 

تلگـرام  . انگرت، كاردار آمريكا در تهران، رسانده بود. ون اچ. الع سياطّ
ن حاال نامـه ي محرمانـه   همي«: انگرت اين نكته را به خوبي نشان مي دهد

ـ   ب ايشـان از  اي از وزير مختار بريتانيا دريافت كردم كه حكايـت از تعج
طبق گفتـه  [تصميمي داشت كه مجلس در ارتباط با وام گرفته است، زيرا 

شرايط مـورد نظـر    ةدربار] به تهران[از زمان ورودم «يس الوزرا ئر] ايشان
ـ  [دولت متبوعم براي تسهيل اعطاي وام  از منـابع بريتانيـايي در   ] رانبـه اي

حال مذاكره بوده، عالوه بر اين كه سر اوكلند گـديس بـا وزارت امـور    
خارجه آمريكا بر سر اين مسئله به توافق رسيده است كه نگذاريم ايرانـي  

يس الوزرا ئق شنيده ام كه راز منابع موثّ. ها ما را به جان همديگر بيندازند
بر سر شرايط اعطاي وام از انگلستان به ايران بـه   و وزير مختار بريتانيا عمالً

  )2(» .توافق رسيده بودند
 

 1922 - انتصاب ميلسپو ◀
 

به زغم مخالفت انگليسي ها، قوام به تالش خود براي استخدام يك مشاور 
قوام در تلگرام ديگري كه براي عالئي فرسـتاد،  . مالي از آمريكا ادامه داد

مجلس در نشست «: ار داد ميلسپو را امضاء كندبه او دستور داد بالفاصله قر
انتصاب« ةبا افزودن كلم) اوت 15(ماه اسد  23خ امروزش مور «  ه بـه مـاد

اين مطلب را به . ماليه ها موافقت كرد قرار داد و اختيارت مدير كلّ 6ي 
الع بدهيد و بدون فوت وقت قـرار داد ايشـان را امضـاء    دكتر ميلسپو اطّ

ماليه هاي ايران  ت كلّشخصي كه به مديري) 3(» السلطنهقوام  - .بفرماييد
نـام داشـت كـه    ) 1883 - 1955(منصوب شد، دكتر آرتور چسـتر ميلسـپو   

ميلسـپو  . ساله و تحصيل كرده ي دانشگاه جان هاپكينز بود 38اقتصاد داني 
عالوه بر مسئوليت هاي دانشگاهي سـمت مشـاور اقتصـادي وزارت امـور     

اشت، و همان وزارتخانـه او را بـراي احـراز ايـن     آمريكا را هم د ةخارج
وارد ايران شد و در ماه  1922ميلسپو در ماه نوامبر . پست توصيه كرده بود

بعدها آنهـايي كـه مسـئول خـروجش از     . ايران را ترك كرد 1927اوت 
 .ايران بودند، خائن به وطن لقب گرفتند

شان، رضـا خـان،    ميلسپو از همان ابتدا با خصومت انگليسيها و آلت دست
بحران آذربايجان در  معموالً قوام را به دليل نقشي كه در حلّ. مواجه شد
داشت ستايش مي كنند؛ ولي تالش هاي جانانه اش  1945 - 46سال هاي 

براي نجات ايران از ديكتاتوري نظامي بي رحمانه اي كه داشت بـر روي  
ـ . ايران سايه مي انداخت نيز، در خور ستايش است ي هـا از همـان   انگليس

ابتدا دست به كار شدند و چوب الي چرخ هيـأت مستشـاري گذاشـتند؛    
رضا خـان نيـز بـا حمايـت و دل     . م بودبنابراين شكست هيأت از قبل مسلّ

 .گرمي هاي حاميان انگليسي اش، با هيأت مالي آمريكايي شاخ به شاخ شد
بـراي   ، به دليل ايـن كـه ندانسـته، ابـزاري    )1946(ميلسپو در كتاب خود 

: تحكيم ديكتاتوري رضا خـان شـده بـود خـودش را مالمـت مـي كنـد       
اصالحات مالي ما به رضا خان كمك كرد تا ديكتـاتوري اش را تحكـيم   «

ه عميق وزارت امـور خارجـه و   با وجود اين، هيأت ميلسپو توج) 4(» .كند
سفارت آمريكا را به مسايل ايران جلب كرد؛ به نحـوي كـه هـم اكنـون     

لي از مكاتبات ميلسپو، سفارت آمريكا در ايران، و وزارت امـور  آرشيو مفص
عالوه بر اين، گزارش هاي سـه ماهـه ي   . خارجه آمريكا باقي مانده است

ميلسپو درباره ي شرايط اقتصـادي و مـالي ايـران در طـول سـال هـاي       
العات جامعي را درباره ي شرايط اجتماعي، اقتصـادي و  اطّ 1927 - 1923

  .مل مي شودسياسي ايران شا
 

  خصومت انگليسي ها با ميلسپو و هيأت آمريكايي ◀
 

از همان ابتدا، مقامات آمريكايي از خصومت انگليسي ها با هيأت آمريكايي 
از گزارش هاي موجود به وضوح پيداست كه . و ميلسپو كامالً آگاه بودند

   هيـأت   كاسه ي صبر آمريكايي ها از دست توطئه هاي انگلـيس بـر ضـد
اوونز، كنسول آمريكا در بغـداد، ايـن   . تامس آر. يي لبريز شده بودآمريكا

انگليسـي هـاي   «: طور به نگرش انگليسي ها نسبت به ميلسپو اشاره مي كند
قيت مستشاران آمريكايي را كرده انـد، ولـي   زيادي در بغداد آرزوي موفّ

كامالً پيداست كه بيشترشـان بـه طعنـه حـرف مـي زننـد و صـداقتي در        
همه قرائن حاكي از آن است كه انگليسي هـا واقعـاً دل   . نيست گفتارشان

ق شود، و پنهاني دست به كار شده اند كه بـه  شان نمي خواهد هيأت موفّ
كـه هنـوز شـش مـاه      - 1923در ماه ژوييه ) 5(» .دلخواهشان برسند ةنتيج

جـوزف كورنفلـد،    - بيشتر از ورود هيأت آمريكايي به ايران نگذشـته بـود  
ـ «: با لحني اين چنين بدبينانه گزارش مي دهـد  وزير مختار، فانه، هـر  متأس

توصيه اي براي اصالح همه جانبه ي ماليه هاي ايران بـا مخالفـت قـاطع    
چند روز بعد، كورنفلد، بار ديگر ناخشنودي اش را از ) 6(» مواجه مي شود

روابط ميلسپو با نمايندگان خارجي دوسـتانه  «: دست انگليسي ها ابراز كرد
ماً به ضرر انگليسي ها به ويژه ارادت زيادي نشان مي دهند، ولي مسلّ. است
حـاال كـه نتوانسـته انـد از     . انگليسي ها قصد و غرض شومي دارند. هيأت

آمدن هيأت جلوگيري كنند، دست به كار شده اند تا از آن هـا بـه نفـع    
ـ  متأس. خود استفاده كنند و در عين حال نابودشان كنند ق فانه دارنـد موفّ

دولت ايران تمايلي ندارد بي چون و چرا توصيه هاي ميلسـپو  . مي شوند
در حضور وزراي كابينه بر اخذ ماليات ترياك ) ميلسپو(اخيراً . را اجرا كند

يس الوزرا، در پاسخ گفت، اين ئدر اصفهان پافشاري كرد كه مشيرالدوله، ر
ليسي ها علناً عالوه بر اين، انگ) 7(» .يك مسئله و خارج از صالحيت اوست

مستشاران آمريكايي را تهديد مي كردند كه همان رفتـاري را بـا ميلسـپو    
ه كورنفلد هم بدون فـوت وقـت   البتّ. خواهند داشت كه با شوستر داشتند

انگليسي ها فقط «: آمريكا رساند ةالع وزارت امور خارجاين مسئله را به اطّ
در . كه به نفع شان باشد حمايت مي كنند] آمريكايي[تا زماني از مستشاران 

سفارت كه براي تان ارسال شده است گفتگوي دبيـر   205گزارش شماره 
سفارت بريتانيا و يك كارشناس آمريكايي شهرداري را مـي خوانيـد؛ كـه    
دبير سفارت در جواب پافشاري كارشـناس شـهرداري بـر عـدم معافيـت      

مي گويد، اگر ه اي خارجي ديگر از عوارض جاد ةانگليسي ها و يا هر تبع
نگرش خود را نسبت به انگليسي ها تغيير ندهـد، آن هـا   ] آمريكايي[ت أهي

كاردار . هم مجبور خواهند شد همان رفتاري را بكنند كه باشوستر كردند
بلژيك به دبير سفارت آمريكا گفت كه معاون بانك شاهنشـاهي ايـران بـه    

ي اخذ وام به لنـدن  تي از ايران براأاگر هي. طور محرمانه به او گفته است
اخـراج مستشـاران آمريكـايي خواهـد     ] انگليسي ها[لين خواست بيايد، او

 )8(» .بود
كارشكني انگليسي ها را در  ةبرنارد گوتليب، كنسول آمريكا در تهران، شيو

، مجلس 1923ژوئن  21در «: او مي نويسد. گزارش خود شرح داده است
ميليـون دالر از   5ار داد كه مبلـغ  با تصويب اليحه اي به دكتر ميلسپو اختي

نماينـده مجلـس    73از . بانك هاي آمريكايي براي دولت ايران وام بگيرد
با وجود ايـن، فـرداي همـان روز،    . ي مثبت دادندأنفر به اين اليحه ر 50

ميليـون   5بازپرداخت مبلغ «: اصالحيه ي زير در مجلس به تصويب رسيد
در  از محـلّ ) بعـالوه بهـره آن  (ذكـر شـده اسـت     1 ةي كه در مـاد ردال

آمدهاي كشور به استثناي در آمدهاي حاصل از شركت نفـت انگلـيس و   
بـدين ترتيـب بريتانيـا عمـالً اخـذ وام از      » .ايران صورت خواهد گرفت

ـ بعيد است هـيچ مؤس «: گو تليب مي گويد» .آمريكا را و تو كرده بود  ةس
نفتـي بـه كشـوري     مالي آمريكايي وامي به اين بزرگي را بدون ضـمانت 

 ».بدهد
وام باعث اظهـار نظرهـاي خشـمگينانه اي     ةكارشكني انگليسي ها در مسئل

به اين ترتيب، مطمئن ترين ضمانتي «: درباره سياست بريتانيا در ايران شد
ي نيسـت كـه   ظاهراً شـكّ . كه ايران براي وامش دارد بال استفاده مي ماند

ميليـون دالري كـه قـرار     10االمتيازهاي نفت را براي ضـمانت وام   حقّ
است بعد از اعطاي امتياز نفـت شـمال بـه ايـران پرداخـت شـود، كنـار        

ميليون دالري را در عوض كسب  10قرار بود انگليس اين وام » .گذاشتند
 5گوتليب اعطاي وام . امتياز نفت پنج استان شمالي ايران به دولت بدهد

ح نمي دانست و در ميليون دالري را بدون ضمانت درآمدهاي نفتي صال
فكر نمي كنم ثبات سياسي ايران طوري باشـد كـه   «: گزارش خود افزود

از خاتمه ي كار مجلس قبلي تـا  . بشود اين سرمايه گذاري را توجيه كرد
تشكيل مجلس فعلي چهار سال طول كشيد، و هـيچ تضـميني نيسـت كـه     

ست يك مهار دولت عمالً در د. فاقي براي مجلس بعدي هم نيفتدچنين اتّ
نفر است، يعني وزير جنگ؛ وزراي كابينه روز به روز عوض مي شـوند، و  
كافيست فشار ناشي از اوضاع فقط قدري بيشتر شود تا دولت را هم اسماً و 

خيلـي پـيش تـر در    ) 9(» .هم رسماً به يك دولت ديكتاتوري تبديل كند
و چندين ماه پيش از انتصاب رضـا خـان در پسـت رياسـت      1923ژوييه 

، براي گوتليب و ديگران كامالً روشن بود كه ايران 1923ابينه در اكتبر ك
 .به كجا مي رود

دسيسه چيني انگليسي ها عليه مستشاران آمريكايي عالوه بر حمالت لفظـي  
در روزنامه هاي تحت حمايت بريتانيـا، شـامل خصـومت و كـار شـكني      

بود هـم مـي   وزرايي نظير مدير الملك كه يكي از عوامل آشناي انگليس 
، در 1924در مـاه ژوئـن   . حمالت روزنامه ها بي وقفه ادامـه داشـت  . شد

همان چند روزنامه اي كه از طرف رضـا خـان اجـازه ي كـار داشـتند،      
مجموعه مقاالتي به چاپ رسيد كه در آن ها شديداً به ميلسپو و مستشاران 

خـان، و  رضـا   ةاز آن جا كه روزنامه ها با اجاز. آمريكايي حمله شده بود
وفق مراد انگليسي ها مطلب مي نوشتند، بر كسي پوشيده نبود كـه منبـع   

 :كورنفلد در گزارشي نوشت. اين حمالت كجاست
اگر چـه هـر دو   . ارباب كيخسرو و ذكاء الملك چندان خوش بين نبودند

نفرشان احساس مي كردند كه اين حمالت به تحريك انگليسي ها انجـام  
ين بود كه دكتر ميلسپو هم چندان بـي تقصـير   ف شان از اشده است، تأس

دو مالقاتي كه با دكتر ميلسپو داشتم، ايشـان خيلـي بـي پـروا      طي. نيست
درباره ي مشكالت مالي شان صحبت كردند؛ كه عمده تـرينش مخالفـت   

از آن جايي كه مدير الملك از دوستان . هاي مدير الملك، وزير ماليه بود
دكتر ميلسـپو خصـومت او بـا هيـأت مـالي      بسيار نزديك انگليسي هاست، 

گزارشـي كـه كلنـل مـك     . آمريكا را حمل بر نگرش انگليسي ها مي كند
كورمك، از اعضاي هيأت مالي آمريكايي، به آقاي موري، دبيـر سـفارت   
داده است بيانگر نحوه ي همكاري انگليسي ها بـا مـدير الملـك و انجـام     

ت كه چند روز پيش كـه  او گزارش كرده اس. اهدافشان از طريق اوست
با مدير الملك مالقات داشته يادداشتي را مي بيند كه آقاي هاوارد، دبيـر  
بخش شرقي سفارت بريتانيا، براي او نوشته و در خواست كرده است كـه  
قطعه زميني دولتي را كه مستشاران مالي به دليل اجاره بهاي بسيار ناچيز و 

رده اند با همان اجاره بها بـه  مسخره از دست يك ايراني سر شناس در آو
رابطـه اي بـين حمـالت     دكتر ميلسپو فكر مي كند كه حتماً. او برگردانند

موريـت  أاخير به مستشـاران و مخالفـت هـاي كنـوني بريتانيـا بـا نفـس م       
 )10. (آمريكايي ها در ايران وجود دارد

كورنفلد حين توضيح داليل احتمالي اين امر ميزان ناخشنودي اش را از 
ياست بريتانيا در ايران، و مخالفت آن ها با مستشاران آمريكايي نيز آشكار س

 :مي كند
 

دي در اثبات نظرات اينجانـب  احتراماً به عرض مي رساند كه حقايق متعد
. درباره نگرش انگليسي هـا نسـبت بـه مستشـاران آمريكـايي وجـود دارد      

لگرامـي كـه وزيـر    اليت مستشاران آمريكـايي از ت مخالفت انگليسي ها با فع
ايـران   ةيس كابينئاز ر 1922ژانويه  15مختار ايران در واشنگتن در تاريخ 

دريافت كرده است، و رو نوشت آن به پيوست اين گزارش ارسـال مـي   
اليـت مستشـاران   اين كه انگليسي ها باالخره با فع. شود، به وضوح پيداست

بودن نظر آن هـا   موافقت كردند به هيچ وجه به معناي مثبت] آمريكايي[
اكراه انگليسي هـا در پـذيرش ايـن    . نبود؛ بلكه چاره اي جز اين نداشتند

مسئله از گفته هاي بسيار سنجيده ي سر پرسي لورن، وزير مختار بريتانيا در 
. تهران، به آقاي جان كاليتن، خبرنگار شيكاگو تريبيون، كامالً هويداسـت 

است، و منظورش هم دقيقاً همـين  در فرمولي كه وزير مختار بريتانيا داده 
حمايت مي كند كـه  ] آمريكايي[است، بريتانيا فقط به شرطي از مستشاران 

منظـور او از  » .نسبت به منافع خارجيان در ايران كامالً بي طـرف باشـند  «
امپراتوري بريتانيـا،  . بدون شك همان منافع بريتانياست» منافع خارجيان«

همسايگان ايران اسـت، ظـاهراً بايـد از    كه بزرگ ترين طلبكار و يكي از 
ـ     فانه بايـد  سامان يافتن ماليه هاي ايران واقعاً خوشـحال باشـد، ولـي متأس

كبير در  يمنافع ايران و منافع بريتانيا. عرض كنم كه اصالً اين طور نيست
يك ايران جان گرفته و قوي مـي توانـد ابـراز    . ايران اصالً يكسان نيستند
ماً انگليسي هـا از  له الگويي براي هند شود كه مسلّوجود كند و بدين وسي

عالوه بـر ايـن، جـان گـرفتن     . چنين چيزي اصالً خوششان نخواهد آمد
ايران ضرورتاً موجب تضعيف كنترل انگليسي ها در جنوب ايران خواهد 
شد؛ يعني منطقه اي كـه ميـدان هـاي نفتـي شـركت انگلـيس و ايـران        

ضمناً اگر . كي از استان هاي بريتانياستقراردارد، و در حال حاضر عمالً ي
قيت مستشاران آمريكايي ورود سـرمايه هـاي كـالن از آمريكـا را بـه      موفّ

زندگي اقتصادي ايران توجيه كند، آن وقت بانك شاهنشاهي ايران ديگر 
نمي تواند بي اعتنا به قيمت نقره در بازار، كاهش يا افزايش ارزش قـران  

مستشاران مالي آمريكايي هر چـه بـيش تـر در    از نظر من، . را كنترل كند
جهت سعادتمندي و استقالل ايران گام بر دارند، بيشـتر بـا منـافع بريتانيـا     
برخورد خواهند كرد، و در نتيجه بـيش تـر بـا مخالفـت آن هـا مواجـه       

اگر چه اين مخالفت هـا ضـرورتاً موجـب شكسـت هيـأت      . خواهند شد
دات كـالن  بخواهد دست به تعهنخواهد شد، ولي پيش از آن كه آمريكا 

نظر قرار بدهـد و تمهيـدي بينديشـد    در ايران بزند، بايد اين مسئله را مد .
)11( 

ت آمريكا در تهران كه پـس از كورنفلـد   واالس اس، موري، كاردار موقّ
راً به خصومت بريتانيا با هيأت مستشاران امور سفارت را مي گرداند نيز، مكرّ

 .ستآمريكايي اشاره كرده ا
اليت مستشـاران مـالي آمريكـا، و سـنگ     موافقت ظاهري انگليسي ها با فع

اندازي پنهان آن ها در هر كاري كه هيأت قصد انجـامش را داشـته، بـه    
. خوبي دست به دست هم داده و چرخ هيأت را از حركت بازداشته است

دكتر ميلسپو معتقد است كه اين سنگ اندازي ها را عمدتاً مـدير الملـك،   
ير سايق ماليه، انجام مي داده كه از طرف انگليسي ها در كابينه ي قبلي وز

دكتر ميلسـپو بـه قـدري    . منصوب شد، و حاال خوشبختانه عزل شده است
اطمينان داشت كه مخالفت اساسي با كارهايش به تحريـك انگليسـي هـا    

 انجام مي شود كه ماه ژوئن گذشته يادداشتي با همين مضمون
ـ  براي وزارت امور ه كـرد و آن را بـه وزيـر مختـار     خارجه ي آمريكا تهي

آمريكا، آقاي سپر، نماينده سينكلر، و ايمبري مرحـوم، كنسـوليار سـفارت،    
. ت نكرد آن را براي وزارت امور خارجه بفرستدأنشان داد، ولي هرگز جر

)12(  
 خصومت رضا خان با ميلسپو ◀
 

ـأت      يكي  ـا هي ـان ب ـا خ ـازه منصـوب   از اصلي ترين داليل خصـومت رض ت
ـان ابتـدا مـي خواسـت       ـان از هم مستشاران آمريكايي ، اين بود كه رضا خ

ـاره نحـو     ةكنترل مطلق ماليه هاي دولت را بدون الزام به پاسـخگويي درب
ي بر سر راه عملي شدن ميلسپو و هيأت مالي مانعي جد. هزينه ها داشته باشد

ـپو و   به همين دليـل،  . نقشه هاي رضا خان به حساب مي آمدند روابـط ميلس
ـان بـه دليـل        . رضا خان از همان ابتدا پر تنش بود ـا خ عـالوه بـر ايـن، رض

خصومت انگليسي ها با هيأت مالي آمريكايي در رفتارش با آن ها گستاخ تـر  
تالش هاي ميلسپو براي محدود ساختن ميزان بودجه اي كـه بـه   . شده بود

بزارهاي حفظ قدرت ارتش، نظميه و امنيه اختصاص مي يافت، يعني همان ا
بسياري . براي رضا خان، تنش هايي را بين ميلسپو و رضا خان ايجاد مي كرد

ـابع، نفـع     از ناظران اذعان داشتند، حفظ چنين ارتش بزرگي بجز اتـالف من
 :موري در گزارشش درباره ارتش مي نويسد. ديگري براي مملكت نداشت

د مي پرسيم كـه اصـالً   پس از مشاهده ي وضعيت امروز ايران ناگزير از خو
آن هـم ارتشـي كـه نيمـي از در     ! ارتش به چه درد اين مملكت مي خورد

آمدهاي ساليانه مملكت را مي بلعد؟ كامالً واضح است كه ايران نه بنيه مالي 
ـالي    . و نه بنيه اقتصادي داشتن چنين ارتش پر خرجـي را دارد  ـا خ ايـران ب

رزاني كه نياز مبرمي به آن كردن خزانه اش و محروم كردن مزارع از كشاو
هاست، نه توانسته ارتشي بسازد كه به تنهايي در مقابل هر يك از همسايگانش 

ي شورش عشاير كشـور، نظيـر كـرد و لـر را     داوم بياورد، و نه ارتشي كه حتّ
ف ندارند كه چرا ايـن  خير خواهان ايران چاره اي جز تأس. كامالً بخواباند

ـازماندهي يـك ژانـدارمري    » تـش ار«مملكت درايت منحـل كـردن    و س
هزار پرسنل كامالً مجهز را ندارد، كه مخصوص  15تا  10توانمند به استعداد 

جنگ هاي عشايري تعليم ديده اند، و بهترين وسائط موتوري را براي جا بـه  
ـان  [ه تا وقتي كه سردار سپهالبتّ. جايي سريع در اختيار دارند ـا خ زنـده  ] رض

قش بر آب است؛ همين سردار سپه ارتش كنـوني را  است، اين اميدها همه ن
ايجاد كرده و هر قدر هم كه ناقص باشد، هرگز با كوچك تر شدن موافقت 

ـاور    ] احمد[رژيم . نخواهد كرد شاه هر قدرهم بد بوده، كمتـر ايرانـي اي ب
 )13. (دارد كه رژيم سردار سپه، در دراز مدت، بهتر از آن باشد

ن به دردي نمي خورد، زيرا از شش امير لشـكر  موري مي نويسد، ارتش ايرا
ـنج اميـر لشـكر    . آن فقط يكي تعليمات نظامي واقعي ديده و با سواد است پ

اق درجه دار يا افسر جزء بريگاد قزّ«ديگرش، مثل رضا خان، بي سواد و قبالً 
ـتان صـميمي اش بـه      ـان از دوس بودند كه پيش از به قدرت رسيدن رضا خ

  )14(» .حساب مي آمدند
فقين بـه  كه متّ 1941بي كفايتي مطلق و بزدلي اين امير لشكرها در ماه اوت 

بـي فايـده از آب در آمـد،     كامالً» يملّ«ايران هجوم آوردند و اين ارتش 
ـبه   ةبه رغم تالش هاي ميلسپو براي كاهش بودج. ثابت شد كامالً نظامي و ش

ـا شصـت درصـ   ) چنانكه موري اشاره كرده است(نظامي،   د از كـلّ پنجاه ت
وجوه دولتي به ارتش، نظميه اختصاص مي يافته و امني. 

رضا خان، ناگزير آمـوزش و  » بي سوادي و بي فرهنگي«ه به بنابراين، با توج
  ).1،1نگاه كنيد به جدول شماره (پرورش هم در اولويت نبود 

کامـل بعلت محدود بودن جا در نشریه انقـالب اسـالمی،  :يحتوض    .الب اسالمی خواهد آمددر سایت انق آن 

  »مصدق دکترتولدسالگردو یکمینبمناسبت صد و سیُ ،خرداد۲۶«
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بحث كليدي پيرامون الئيسيته و 
  )دومبخش (سكوالريسم

  
ى خاصى و يا بـه ميـدان     كه مدرسه به كانون تبليغ و نمايش دين يا آموزه

ـ عيسوى،   بندى  دسته ـ در نيايـد  هاى مذهبىـ  . موسوى، محمدى و غيرهـ 
جنسيتى، تحقير و  ى حجاب اسالمى نابرابرى بين زن و مرد، تبعيض  در قضيه

  ). 1(» شوند  مطرح مى... نازل كردن زن و 
ـارجى    در مورد مهاجران و فرانسوى   شكست سياست جذب«  ـاى خ ـار،    ه تب

» زده  بحران«هاى فقير نشين و   حومه در مناطق و » زندگىِ با هم«مشكالت 
ـاى    ى بحران هويت نزد جوانان خانواده  با جمعيت كثير خارجى، مسئله ه

هاى ديگر، متنوع و   جنبه... گرايى و بنيادگرايىِ دينى و  قومى«مهاجر، رشد  
  ).  2(  » دهند  بغرنج قضيه را تشكيل مى

ـان دادن بـه سياسـت     يكى از داليل قانون«  ـاوت در     گـذارى، پاي ـاى متف ه
ـنىِ مقـررات     در . برخورد با دختران محجبه در مدارس بـود  شـرايط ناروش

ـئولين گونـه   علت بد  موجود، به ـنشِ مس ـاه     يع بودن پديده، واك گـون و گ
ـين قاعـده     مديران . متضاد بود ـتار تعي ـان خواس اى واحـد و    مدرسه و معلم

اين بابت  ها از  آن    .ى مدارس دولتى بودند  االجرا براى همه  عمومى و الزم
ى   گيرى و اقدام را به عهـده   كه يك حكم شوراى دولت، مسئوليت تصميم

  ها مـى  ويژه آن كه تصميم آن  به. بودند گذارده بود سخت ناراضى     ها آن
آمـوزِ محجبـه از     اخـراج دانـش  : توانست پيامد وخيمى در بر داشته باشـد 

  ).3(»  يشهى دولتى براى هم  مدرسه 
ـ   يندر دفاع از ا يقوث يكه آقا داليلي  4تـوان در   يقانون آورده انـد را م

  :نمود يبند يمدسته تقس
ـا   يگـر و حمل د( يداشتن حجاب اسالم يرتمغا - 1  ـاد ه در ) يمـذهب  ينم

  .يسيتهبا قانون الئ يمدارس دولت
  .زن و مرد يانم يحقوق يبا برابر يداشتن حجاب اسالم يرتمغا - 2 
 ياسـت و شكسـت س  ينـي د يـي گرا يادو بن ييو قوم گرا ينبحث مهاجر - 3 

  .»جذب«
  .زعاتدادن به منا يانپا يقانون برا يبتصو - 4 

ـ   يسيتهبه الئ يميكه ربط مستق 4و  3، 2به موارد  ابتدا و  يمپـرداز  يندارنـد، م
ـا   يـق وث يآقا سپس به صورت مفصل به استدالل  ـتن   يرتدر مـورد مغ داش

ـ   يمـذهب  ينماد ها يگرو حمل د يحجاب اسالم« ـا   »يدر مـدارس دولت ب
 يبتصوكه  يقانون و مشخص نمودن تعرض يندر قالب نقد خود ا يسيته،الئ 
 يـز از هـر چ  يشگفت، اما پ يمپاسخ خواه نموده است  يسيتهقانون به الئ ينا
دولـت    يادو بن يند يادبن ييمخالفت شان با جدا يلكه به دل يبه دوستان يدبا
ـات بـر اثـر تبل   يسيتهتصور نمودن الئ ينضد د يا  يسـوء دولـت جمهـور    يغ

 مـدارس در  يهبمـذ  يحمل نمادها منع «دارند كه از قانون  يسع ي،اسالم
ـاندن شـهروندان ا   يبرا يابزار» فرانسه يدولت  يـك از دولـت الئ  يـران ترس

ـيته دادنـد، الئ  يحتوض يقوث يگوشزد نمود كه همان گونه كه آقا بسازند،   يس
 يگـري بوده است و عوامل د  يقانون ينچن يبتصو ياز بهانه ها برا يكيتنها 

  .بوده اند يلقانون دخ ينا يبدر تصو يزن
  :زن و مرد يانم يحقوق يبا برابر يداشتن حجاب اسالم تمغاير
ـان م يحقـوق  يبرابر يبرقرار ينهدولت حقوقمدار در زم يك وظيفه زن و  ي
و  يحقـوق  يكـه برابـر   يـد نما و اجرا  يبرا تصو ينياست كه قوان ينمرد ا

ـ  يشو گـرا  يتتمام شهروندان، فارغ از جنس يحقوق كامل شهروند  يجنس
ـال انـواع خشـونتها    يدهگرد نيتضم و  ينشان تام ـانِ   يـدا پ يو از اعم و نه

 يحقوق يا يقيشخص حق و  يادكه عموما ضد زن هستند توسط هر بن يتيجنس
حقـوق شـهروندان از    ينتـر  يهنوع پوشش جزء اول يينتع. گردد يريجلوگ

» پوشش خـوب « يينتع يبرا يحق يچباشد و دولت نه تنها ه  يجمله زنان م
نمودن انواع پوشـش    يلدارد كه از تحم يفه، بلكه وظشهروندان ندارد يبرا
  .يدنما يريجلوگ يزن يكديگرشهروندان به  وسطها ت
ـانواده   ينا يقوث ياستدالل آقا اگر است كه ممكن است حجاب توسط خ

ـانون مشـمول    يـن كه چـرا ا   يدپرس يدباشد، با يدهگرد يلبه دختران تحم ق
ـاب اسـالم   يشخو ياركه به اخت يدختران ـ  يـز انـد ن  يـده را برگز يحج  يم
 يـك و الئ يكاست كه چرا دولت دموكرات ينتر ا يكدرامات پرسش ! گردد؟
ـب  يمجازات نمودن خانواده ها يجا هفرانسه، ب ـاب را بـه    كـه   يمتعص حج

خشونت ها  يلقب ينا يانكه قربان يدختران يند،نما يم يلدختران خود تحم
  !يد؟نما يم ) اخراج(هستند را مجازات 

ـاب اسـالم    ينمودن هر پوشش تحميل بـه دختـران توسـط     ياز جملـه حج
ـا آن برخـورد    يـد زن بـوده و با  خانواده، اعمال خشونت تاسف بار بر ضد  ب

ـ    يگـري نمـودن نـوع د   يلگردد، اما تحم و  ياز پوشـش در مـدارس دولت
توانـد بـه محـروم      يم يكه حت ياخراج از مدارس دولت مجازات  ينهمچن
ـار نـه از     يـن هستند كـه ا  ييگردد، خشونت ها منجر يلاز تحص يدنگرد ب
ـ  يمتعصب، بلكه متاسفانه از سـو  يمذهب يخانواده ها يسو  يمـدع  يدولت

  !گردد ياز شهروندان زن اعمال م يحق برخ در  يسيتهو الئ يدموكراس
است كـه   ينا يتيجنس يكنش گران برابر يشعار ها ينتر ياز محور يكي
از جملـه دولـت،    يگـران است و د  شيهمچون مرد، مالك بدن خو يززن ن
دخالت دولت  يگر،د ياز سو! بر بدن شهروندان زن ندارند يگونه حق يچه

ـاب نـوع       يشهروندان زن، در حال در پوشش  كـه شـهروندان مـرد در انتخ
  .مرد است زن و  يانم يحقوق يآزادند، نقض برابر مالپوشش خود كا

حفـظ   يـل ت فرانسـه بـه دل  است كه اگر دول ينمورد ا يننكته در ا آخرين
مخالف  يدر مدارس دولت ياسالم زن و مرد با حجاب  يانم يحقوق يبرابر

 يهيتـوج  يچهـ  يـد، با آن برخورد نما يزن ياماكن عموم يگردر د يداست، با
ـ    يندارد كه حجاب اسـالم  وجود  ـا در مـدارس دولت ـاقض برابـر   يتنه  ين
! يـد را نقـض ننما  يرابـر ب  يناماكن ا يرزن و مرد باشد و در سا ميان يحقوق

ـا  يكـي كه  يلدل ينبه ا ين،ا  بر   بنا ـاد دولـت، ا  يفاز وظ  يو حفـظ برابـر   يج
ـان  يبا حجاب اسالم يدزن و مرد ات، با شهروندان  يانم يحقوق  يدر هر مك

ـيته الئ يكدرامات يانپا يعني ينو ا يدمبارزه نما ـ  يس ـان پا  ينو همچن  يآزاد ي
  !ر فرانسهانتخاب نوع پوشش توسط شهروندان د

ـاد و بن يـي و قوم گرا ينمهاجر بحث  ياسـت س«و شكسـت   ينـي د يـي گرا ي
  :»جذب
 يـك فرهنـگ،   يـك حق و اجازه ندارد كه  يك،دولت حقوقمدارِ الئ يك
ـ ... سبك پوشـش و  يك ين،د ـ   يـت هو«از  يرا جزئ و آن را  يـف تعر »يمل

در جـذب نمـودن شـهروندان     ينموده و سـع  يدولت يدئولوژيبه ا يلتبد
ـان،  ... و ينكشور، فارغ از نژاد، زبان، د يكاتباع  تمام . يدبه آن نمانسبت  ش

ـازه نـدارد     يـك بوده و دولت خصوصا اگر الئ كشورشهروند  كـه   باشـد، اج
كشـور   يـك شهروندان در  يتهو    .يردرا بگ يخاص... پوشش و ين،جانب د

همــه  ياســتقالل و آزاد نمــودن اصــول  يــتبــا رعا يــك،آزاد و دمكرات
 يـدا پ يتو رسـم  يستثابت ن يامر يتهو ينو ا يدآ يدان بوجود مشهرون

شهروندان    اگر ين،ا  بر   بنا    .يدتواند تحول نما يان زمان ميجر و در  يدنما ينم
ـا را كه خود  ينيقوان ـان نما ي ـ  حفـظ حقـوق    يبـرا  يندگانش و حقـوق   يمل

خلـه  گونه مدا يچدولت حق ه يند،نما يتوضع نموده اند را رعا يشهروند
 ندكامال آزاد... نژاد، زبان و ين،شهروندان با هر د . آنها ندارد يدر زندگ يا

كوشش  آنها   ... نوع پوشش و يد،عقا ييرو دولت اجازه ندارد كه در جهت تغ
  .يدنما
وسواس به  يبه اتباع خارج يشهروند يدولت محق است كه در اعطا البته

ـا نمـود، د   يخصـ بـه ش  را  يكه شهروند يخرج دهد، اما زمان آن  يگـر اعط
ـازه     يگربا د يشخص از نظر حقوق شهروندان كشور برابر اسـت و دولـت اج

او از جمله  ي، در مسائل شخص»جذب ياستس«مانند  ييبهانه ها ندارد كه به 
 يادادن  يشنهاددر حد پ ينظر حت اش اعمال ... نوع پوشش و يني،د ورهايبا
ـبت بـه     يتاعمال وال ينوع» جذب ياستس«. يدنمودن نما يغتبل دولـت نس

 يـن ا. است و قطعا محكوم به شكست خواهد بود يسيتهو البته نقض الئ جامعه 
اصـول   باداند،  يشهروندان م يتترب كه دولت را مسئول  يانهنگاه اقتدارگرا
ـا   يحقوق شهروند ـا    ييدر تضاد كامل است، در تمام كشـور ه كـه در آنه

و  يزاسيونز جمله خود فرانسه، سكوالربرقرار شده است ا يدارپا يدموكراس 
از  يـد توسـط دولـت انجام   يشـهروند  حقوق  يرشكه به پذ يروند تحوالت

ـاث  يزاست و سپس بر دولت ن يدهخود جامعه آغاز گرد . گـذارده اسـت   يرت
كننـده حقـوق    ينتنها، تام يداست كه با يقرارداد جمع يكحاصل  دولت، 

ـاه جا د را در خـو  ينكهباشد، نه ا يو حقوق شهروند يمل جامعـه   يرهبـر  يگ
حكومـت فرانسـه پـس از    . يـد نما يشهروندان مصلحت سنج يدانسته و برا
ـيته جذب، با نقض هر سه اصل الئ  ياستشكست س بـه زور متوسـل شـده     يس
 ينـي د يـي گرا يادبن و  ييرشد قوم گرا يرا برا ينهاعمال زور زم يناست و ا
  .سازد يمساعد م
  :ادن به منازعاتد يانپا يقانون برا تصويب

ـاد تنها  يست،ن يچندان يحبه توض يازمورد ن ينا در ـ  يآور ي ـا  يم كـه   ييمنم
ـ    در جهت كمك به  يدبا يهر قانون يبتصو ـاق حقـوق مل و حقـوق   ياحق

و رفاه تمام شهروندان باشد و نه مانند قانون مورد  ياز جمله آزاد يشهروند
ـتن د  يلاز شهروندان را به دل يبخش بحث،  ـ  يـن داش ـ  اي ـاص، از   يپوشش خ

ـ  ينوضع قوان . محروم سازد ياز خدمات دولت يبخش ريافتد  يـز، آم يضتبع
  .تنش در جامعه خواهد بود يجادخود منشاء ا

ـ  يمذهب يمنع حمل نماد ها«داشتن قانون  مغايرت ـا   »يدر مدارس دولت ب
  :يسيتهقانون الئ

ـيته قانون، نقض هر سه اصل الئ اين ـاد بن ييجـدا « يعنـي  يس ـاد بن و يـن د ي  ي
توسـط   يحـوزه خصوصـ   و وجـدان در   يـده عق يآزاد ينتضم«، »دولت
ـاظ د  يضعدم تبع«و » دولت . اسـت  »ينـي دولت نسبت به شهروندان به لح

بر ضـد شـهروندان    ياعمال زور دولت يبرا يدئولوژيا يك  يسيتهاز الئ يدنبا
حقوق  ينبه تام يزمان تنها  يند ياددولت جدا از بن يلتشك يا يتهسيالئ. ساخت
  :دو اصل بنا شده باشد ينرساند كه فلسفه اش بر ا يم ياري يشهروند

ـا  يازدولت كه ساخته خود بشر است، مطابق با علمِ روزِ بشر و ن - 1  روز و  يه
 يستكه منشاء آنها مشخص ن يثابت يدعقا خواست شهروندان اداره گردد، نه 

  .گردد كه از آسمان آمده اند يو ادعا م
ـان جامعـه، اد چون در  - 2  ـا     ي ـا قرائته ـاگون و   يو مـذاهب مختلـف ب گون

ـا    يوجود دارند، اگر دولت يمتضاد مـذهب شـهروندان    بخواهد خـود را ب
ـاص   يو مذهب و آن هم با قرائت ينچند د يتانها يا يك يددهد، با يقتطب خ

ـان كـه بـه آن اد   يدر حق شهروندان يضتبع يعني  ينو ا يدرا انتخاب نما و  ي
تمام  يندهنما دولت بتواند  يككه  ينا يبرا ين،ا  بر   ندارند، بنااعتقاد  اهبمذ

 ييجـدا  يـن خود را از تمام مذاهب جدا سازد، البته ا يدشهروندان باشد، با
 يـك بـه   يلخود تبد ينكهتمام شهروندان باشد، نه ا كننده حقوق  ينتام يدبا
  .شده و باعث سركوب و عذاب جامعه گردد يدئولوژيا

ـاد و بن يـن د يادبن يياشرط جد پيش (=  يحـوزه عمـوم   ييدولـت، جـدا   ي
ـا  يادبن ي،جامعه مدن(=    يو حوزه خصوص...) و يدولت يها ياددولت، بن  يه

در  ي،از حـوزه عمـوم   يـن د ياداست تا ضمن جدا بودن بن...) و يدولت يرغ
مرز  يقدق يفعدم تعر. آزادانه داشته باشد يبتواند حضور  يحوزه خصوص

دولت بـه حـوزه    تواند به تجاوز  يم ي،و حوزه خصوص يومان حوزه عميم
ـاق   يـن منجر گردد، همچنان كـه در فرانسـه ا   يسيتهو نقض الئ يخصوص اتف

  .داد يرو
ـا «ادامه، تناقض داشتن قانون  در در مـدارس   يمـذهب  يمنع حمل نماد ه
  .داد يمقرار خواه يرا مورد بررس يسيتهالئ با اصول سه گانه » فرانسه يدولت

  :»دولت يادو بن يند يادبن ييجدا«اصل  قضن
ـا . و جامعه يند ييدولت است نه جدا يادو بن يند يادبن ييجدا الئيسيته بـر     بن
 يجـدا بـوده و در اجـرا    ياناد ياداز بن  يدبا يدولت يادهايبن يسيته،قانون الئ

ـ    ينيد يچو ارائه خدماتشان، به ه ينقوان ـاع ندهنـد و همچن نصـب   ينارج
ن قانون شامل افـراد  يباشد اما ا يممنوع م يدر اماكن دولت ينيد  ينمادها

ـ   يافتمشغول ارائه و در يادهابن ينجامعه كه در ا شـود   يخدمات هستند، نم
ـ  يلتحص ياكار  يدولت يادهايكه در بن ينمودن شهروند يدهعق يب). 4(  يم

ـاممكن اسـت ز   ياست و هم كار يسيتهالئ يحنقض صر هم  يد،نما  يـك  يـرا ن
ـا  ينيد ر يغ يني،د يها يشهتواند از اند يان هرگر نمانس ـ  ينـي ضـد د  ي  يته

ـته باشـد كـه      يـد توانـد و نبا  ينم يكدولت الئ ين،ا  بر   بنا. گردد ـار داش انتظ
ـال  ي،حضور در اماكن دولت شهروندان در ساعات  از . گردنـد  يـده از عق يخ

خود را  ظاهر پوشش و  يش،خو يقو سال يدبر اساس عقا يسو هر انسان يگرد
ـان  ينتر يهاول از يكيمسئله،  ينو ا يدنما يم يينتع  يو شـهروند  يحقوق انس

ـ  يـك دولت الئ يكهمچنان كه   ينا  بر   اوست، بنا توانـد از شـهروندان    ينم
ـ  يعموم يادهايبخواهد كه در بن ـ  ي،از جمله مدارس دولت  يـده از عق  يته

كه در زمان انتخاب تواند از شهروندان بخواهد  ينم ي،اول يقگردند، به طر
اگـر در   يشهروندان حت. خود را كنار بگذارند د يو عقا يقپوشش خود، سال

 يدولت هرگز جزء حوزه  يند،ثبت نام نما يااستخدام گردند  يدولت يادهايبن
هستند كه قـرار اسـت اقـدام بـه ارائـه و       يبلكه شهروندان يد،نخواهند گرد

ـان  يجهدر نت. يندنما »يكالئ  يِدولت يخدمات و آموزشها« يافتدر كـه   يزم
 يـر غ ي،مـذهب  يـد عقا يبـوده و دارا  يحوزه خصوصـ  جزءشهروندان كه 

ـ  يدولت يادهايهستند، در بن يضد مذهب و  يمذهب ضـمن   يرنـد، گ يقرار م
بـه ارائـه و    يداست، با يدعقا  يناز ا يكه ناش يو پوشش يشخص يدداشتن عقا

آموزش ها و خدمات . ازندبپرد يكالئ يِآموزش ها و خدمات دولت يافتدر
 ينكـه رد و بدل گـردد، نـه ا   »يكالئ«به صورت  شهروندان يانم  يدبا يدولت

و ضـد   يمـذهب  يدعقا كه در ظاهر، خود را فاقد  ييمشهروندان را مجبور نما

ـاهر   يـدتي عق يزدودن نمادها ياقدام دولت برا! نشان دهند يمذهب از ظ
در آن اسـت و   يـن و د يـده عق و سركوب يجامعه مدن شهروندان، تجاوز به 

 يـن ا  يـرا اسـت، ز  يـن د ياددولت و بن يادبن ييجدا اصلناقض  يامر ينچن
ـا  ييجدا عـدم دخالـت    يهمان گونه كه در سرفصل اول گفته شد، به معن

  .است يكديگردر امور  ياددو بن ينا
  :»و وجدان در جامعه توسط دولت يدهعق يآزاد ينتضم«اصل  نقض
و  يدولت يادهايشامل دولت، موسسات و بن يسيتهشد، الئ گونه كه گفته همان
رد و بـدل   يادهاموسسات و بن ينكه در ا  ييخدمات و آموزش ها ينهمچن

و  شهروندان در هر زمان . شهروندان يدهعق ياباشد و نه ظاهر  يگردد، م يم
ـار نمـودن شـهرون   . يهستند و نه عموم يجزء حوزه خصوص يمكان  داناجب

ـاد   يفـرد  يـت از هو يكه جزئ دادن ظاهر خود  ييرتغتوسط دولت به  و نم
ـ  يآنهاست، تجاوز به حوزه خصوصـ  يدعقا يرونيب  يقـت، در حق. باشـد  يم

 ينتر يهاست كه اول يدهاظهار عق يو وجدان، آزاد يدهعق يآزاد مقصود از 
 يشخـو  يـده براساس نوع عق پوشش توسط شهروندان  يينجنبه آن، حق تع

كـه   يمبشناسـ  يتبه رسم ييرا تنها تا جا يدهعق يآزاد اگر بنا باشد كه. است
ـ   يشنزد خو يخود را چون راز يدهعق شهروند،  ـته و حت آنـرا در   ينگه داش

ـا  صورت  يندر ا يد،اظهار ننما يزنوع پوشش خود ن بتـوان گفـت كـه     يدش
 يم يتو وجدان را به رسم يدهعق يآزاد يزن ياسالم يدولت جمهور يحت
توانند به عدم  يم يحت ي،شهروندان به شرط پنهانكار ان،يرا در  يراز اسد،شن

مـورد تعـرض قـرار     آنكه از جانـب دولـت    يمعتقد باشند، ب يزوجود خدا ن
  !يرندگ

اجازه ندارد ظاهر شهروندان را تحت تملـك   يزمان و مكان يچدر ه دولت
ظاهر شهروندان با قرار گرفتن  توان ادعا نمود كه  يهرگز نم. خود در آورد

محسـوب   ي، جزء حوزه عموم!يتنها در مدرسه دولت يا يعموم يادهاير بند
ـاي كه اقدام بـه زدودن نما  يدر هر زمان و مكان يكدولت الئ! شود  يم  ده

وجدان در جامعه اقـدام نمـوده     يبر ضد آزاد يد،از شهروندان نما يمذهب
  .است
  :»ينيشهروندان به لحاظ د ياندولت م يضعدم تبع«اصل  نقض
  :رو دارد يشدو راه پ يسيته،اعمال اصل سوم الئ يبرا يكالئ تدول

لباس فـرم   يك يسيته،از الئ يدئولوژيكا ياست كه با برداشت ينراه اول ا -  
ـاكن عمـوم   كه در  يتمام شهروندان يمخصوص را برا ماننـد ادارات و   يام

در كه دارنـد   يديفارغ از عقا يرندگ يقرار م... ها و يابانخ ي،مدارس دولت
ـاكن   يزن راآالت  يوراستفاده از ز ينسازد و همچن ياجبار نظر گرفته و  در ام

و تجاوز  يحقوق شهروند نقض  يكار ينكه چن يدممنوع اعالم نما يعموم
ـا  يـز ن يشهروندان بوده و تا حـدود  يفرد يتو هو يبه جامعه مدن ـا   يرمغ ب
  .است  يسيتهاصل دوم الئ

آالت را در حـوز   يورها و استفاده از ز است كه تمام پوشش ينراه دوم ا -  
  .يدمجاز اعالم نما  ياز جمله ادارات و مدارس دولت يعموم
ـ  يبه درست 2004فرانسه تا سال  دولت ـا     يشراه دوم را در پ گرفتـه بـود ام

ـا تصـو   ينفرانسه، در ا و سنا و حكومت وقت  يمجالس مل ـانون   يبسال، ب ق
 يبخش در پوشش و ظاهر  ،»يلتدر مدارس دو يمذهب يمنع حمل نماد ها«

كـاله   ي،اسـالم  يخـود، از روسـر   ينـي د يـد عقا يلكه به دل ياز شهروندان
. نمودند، دست بردند ياستفاده م يحيمس  يبمانند صل يآالت يورو ز يديهو
ـا عقا  ينا  بر   بنا ـ    يـدي ، دولت تنها با شهروندان ب ـا بخش ـاص، مخصوص از   يخ

  .دانستند، شروع به برخورد نمود يم ينيرا واجب د يشهروندان كه روسر
ـاه   يباطن يدبر عقا   كه بنا يشهروندان يپوشش برا اكنون (= خود، شلوار كوت

... باز و يانواع لباسها از جمله لباس ها بلند،  يابلند، دامن كوتاه  يا) شلوارك
ـانون خاصـ     يپوشند، در مدارس دولت يم  يبـرا  يفرانسـه آزاد اسـت و ق
ـثال    شهرونداناز  يا وجود ندارد، اما دولت با بخشمحدود نمودن آنه  كـه م

 يدشهروندان، پوشش خود را مطابق با عقا  يگرمعتقد به اسالم هستند و مانند د
دولـت اصـل سـوم     يـن، ا  بر   بنا. يدنما يبرخورد م يندنما يانتخاب م يشخو

دان از شـهرون  يتنها با پوشش و ظاهر بخش يرارا نقض نموده است، ز يسيتهالئ 
و نه تمام شهروندان با هـر   يدنما يم وردبرخ دارند  يخاص يدهو عق ينكه د

  .يا يدهو عق يند
ـيته بودن قانون مورد بحث با اصل سوم الئ يرمغا ينهدر زم يگرد نكته  يـن ا يس

ـاره نمـوده انـد،       در  يـز ن يقوث ياست كه همانطور كه آقا ـاب خـود اش كت
ـا منع حمل ن«قانون  يبكه به تصو ييماجرا در مـدارس   يمـذهب  يماد ه
 سرياز حضور سه دختر مسلمان با رو   يد،انجام 2004در سال  » فرانسه يدولت

ـار   Creil  در شهر يدر مدرسه ا ـال    يس،واقع در شمال پ ـاز   1989در س آغ
ـانون  يبكه زمان تصـو  2004زمان تا سال  ينو كشمكشها از ا) 5( يدگرد  يق
از ورود  يشتا پ. بوده است ياب اسالمعمدتا بر سر حج است،  ينهزم يندر ا
از  مـذهبي  ينمادها دولت فرانسه حمل  ي،به مدارس دولت ياسالم يروسر

ـ   يحيمس يبو صل يهوديجمله كاله   يمـذهب  يـغ را تبل يدر مـدارس دولت
ـ  ينگونهبا ا يمشكل  يچنمود و ه ينم يتلق  يسـون كم ينمسائل نداشت، همچن
 يمسئله حجاب اسالم  يبررس يبرافرانسه  يمجلس مل يكه از سو »يستاز«

 يحـه جمهور وقت كه به ارائـه ال  يسشده بود، در گزارش خود به رئ يلتشك
حكومـت   ياز سو» فرانسه يدر مدارس دولت يمذهب يها منع حمل نماد «

ـتگ   را منشأ تعارض  يحجاب اسالم يد،انجام يراكژاك ش ـا، دودس ـا و   يه ه
ـارت منـع      ير مبه نظ   ينرواز ا). 6(رنج ها دانست  يحت رسـد كـه آوردن عب

ـارف و رد گـم كـرد    يـك  يشترب يي،در قانون نها  ينيد يمادها«حمل   نتع
ـنا و   يمل مشكل حكومت، مجالس  يم،اگر از تعارفات بگذر ين،ا  بر   بنا. باشد و س
ـانون را بـرا   يـن و ا   احزاب فرانسه، شهروندان مسلمان بـوده انـد   يبرخ  يق

كه اتفاقا تنها شهروندان  ينموده اند، قانون يبتصو تحت فشار قرار دادن آنها 
ـا، واجـب    كه به زعـم   مريترك ا يانسازد كه از م يمسلمان را وادار م آنه

   .ينـد را انتخاب نما يكي ي،و همگان ياخراج از مدرسه عموم يااست  يشرع
ـاظ    ياندولت م يضعدم تبع«  امر عالوه بر نقض اصل  ينا  شهروندان بـه لح
ـاد و بن يند يادبن ييجدا«اصول  يحقض صرن ،»ينيد  ينتضـم «و » دولـت  ي
  .هست يزن »ولتو وجدان در جامعه توسط د يدهعق يآزاد 

ـت    بر   بنا ـا برداش ـاروا از   يـدئولوژيك ا يآنچه كه گفته شد، دولت فرانسـه ب و ن
ـ  يمذهب يها منع حمل نماد «قانون  يبو تصو يسيتهالئ  ،»يدر مدارس دولت
  . تعرض نموده است »يسيتهئهر سه اصل ال«به 

ـبت بـه د   يتافته جدا بافته ا يمدرسه دولت بنياد ـاي ادارات و بن يگـر نس  ياده
ـ  يحوزه عموم از  يجزئ يمدرسه دولت يست،ن يدولت ـا    ياست و نم تـوان ب

ـانون   يبدر تصو ينقش مهم يچون مدرسه دولت« ينكهمانند ا يياستداللها ق
. جدا نمـود  تيدول يادهايبن يگرآنرا از د ،»)7(در فرانسه داشته است  يسيتهالئ 

   ي،اسالم يبهانه كه داشتن روسر  يناگر دولت فرانسه به ا ين،ا  بر   بنا
  

  14 صفحهدر
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بحث كليدي پيرامون الئيسيته و 
    )دومبخش (سكوالريسم

  
ـ  يبصل يهودي،كاله  ـا  يحي،مس ـت  يطانشـ  ينماده در مـدارس  ... و يپرس
ـ  يان عموممك يكدر  يمذهب يغتبل  ي،دولت  يـر مـوارد را غ  يـن باشـد، ا  يم
ـانون را در د   يـن ا يداعالم نموده است، پس منطقا با يقانون ـا بن يگـر ق و  ياده

 يعنـي  يـن و ا يـد اعمال نما يزن... پاركها و يابانها،خ ينو همچن يادارات دولت
ـا در   ينمودن حقوق شهروند يمالو پا يسيتهالئ يبرا  يكدرامات يانيپا نه تنه

ـ  اگر مدرسـه  ! بلكه در تمام كشور ي،دولتسطح مدارس  در خلـق و   ي،دولت
 يامر، هرگـز مجـوز   يناست، ا داشته يدر فرانسه نقش مهم يسيتهاستقرار الئ

  !گردد ينم يادبن ينتوسط ا يسيتهالئ نقض نمودن  يبرا
ـا  اگر  يجـد  يچه قانونگذاران و حكومت وقت فرانسه با وجود مخالفت ه
ـبزها    ياليستسوس جمله از  از يسيتهمدافعان الئ يبرخ ـا و س  يمـت ، بـه ق )8(ه

ـئله   يكو  الئ يطرف يخارج نمودن دولت از ب را  بودن، توانستند صورت مس
ـا  «قانون  يباما تصو يندپاك نما در مـدارس   يمـذهب  يمنع حمـل نماده

ـاد خواهد گذارد كـه رشـد بن   يجا بر  ياريدر فرانسه آثار سوء بس »لتيدو  ي
كشورها نسبت بـه   يگرمسلمانان فرانسه و د ينيبدب ي،يو قوم گرا ينيد ييگرا

موجـود در   يـت و جمهور ينسبت به نوع دموكراسـ  ينيبدب يجادا يسيته،الئ 
از  خشـي شهروندان فرانسه، نقض حـق ب  از  يكشور ها و بخش يگرفرانسه در د

و احتماال بازماندن آنها  يدولت يگانرا يالتاز تحص يشهروندان در برخودار
ـيته تحت فشار قرار گـرفتن طرفـداران الئ   ،يلاز تحص  ـا   يدر كشـورها  يس ب

  .از آن جمله است... مسلمان و يتاكثر
از شهروندان  يكم ياركه تعداد بس يلدل ينقانون، به ا ينا يبسوء تصو آثار

بـوده و در   يفدانند، خف يم ينيواجب د خاص را بر خود  يفرانسه، پوشش
 ييدر كشـورها  يـك ر دولـت الئ اما اگـ  يد،بلند مدت مشخص خواهد گرد

پوشش خاص  يكاز شهروندان،  يشود كه بخش بزرگتر يلتشك يرانا مانند 
شهروندان توسط دولت در  دانند، اجبار نمودن  يم ينيرا بر خود واجب د

به ترك آنچه كه بر خـود واجـب   ! يتنها در مدارس دولت يا ياماكن عموم
ـاه و جا يدپندارند، فاجعه خواهد آفر  يم يشرع بـر   يمعه ظرف مدت كوت

ـ  يدخواهد گرد يجبس يسيتهضد الئ ـادگرايي بن ينو همچن  يشـه و اند ينـي د  ي
  .يافتبه سرعت در جامعه رشد خواهد  ينيل دولت ديتشك
مسلمان از جمله  يتبا اكثر يمثال در كشورها يكاستدالل كه دولت الئ اين

ـا  ير حوزه عمومظاهر شهروندان د نمودن  يدهعق ياقدام به ب يدنبا يران،ا  ي
ـ  يدنما يحوزه مانند مدارس دولت يناز ا يتنها در بخش  يدر كشـورها  يول

 داننـد،  يخود نم ينيرا واجب د يكه پوشش خاص يحيمس يتبا اكثر مثال 
ـيته الئ ي،اسـالم  يسيتهالئ يرااست، ز  ياستدالل سست يزامر الزم است، ن ينا  يس

 ينـي د يـت هو اوال هرگز  يسيتهالئمعنا است،  يب يبوم يسيتهالئ يا... و يحيمس
ـان   يامـر ... حقـوق بشـر و   ي،همچون دموكراس يزن يسيتهالئ يا،ندارد، ثان جه

ته را همزمان و به شكل كامـل  يسيكه هر سه اصل الئ  يهر دولت. شمول است
هرگـز  . ات  يـك الئ يرغ يصورت دولت ينا يراست، در غ يكالئ يد،اجرا نما

مانند  ييها يهبا طرح نظر يافرانسه جلوه داد  مخصوص يرا امر يسيتهالئ يدنبا
ــيد يســيتهالئ ــوم يســيتهالئ و  ين ــر تحر ي،ب ــفراه را ب ــوار نمــود ي . آن هم

ـان ب يواژه بـرا  يـن ا يـرا وجـود دارد، ز  يبوم يزاسيونسكوالر  يتحـوالت  ي
ـته رود اما الئ يگوناگون بكار م يطيگوناگون در جوامع گوناگون با شرا   يس

 يم ينرا تضم يند ياددولت و بن  يادكامل بن ييجداقانون خاص كه  يكبه 
ـا  يهمانگونه كه بعنوان مثال، حقوق بشر بوم ين،ا  بر   شود، بنا يگفته م يدنما  ي

ـ  يامر يزن ينيد يا يبوم يسيتهمعنا است، الئ يب ينيد  ـا و غ  يب  يقـي حق يـر معن
  .است

 يـز مود و آن را نخالصه ن يند ياددولت و بن يادبن ييدر جدا يدرا نبا الئيسيته
به  يلنمود كه تبد يرتفس يگونه ا بدون در نظر گرفتن حقوق شهروندان، به 

دولـت   يلتشك يلدل ينما به ا. سركوب جامعه گردد يبرا يدئولوژيا ينوع
ـار كـه اوال اخت  يمدان يم يدرا مف  يكالئ دخالـت   بـدون كشـور   يريتمـد  ي
كامل بـه شـهروندان    ، به صورت )يند(=مشخص  يانيثابت با متصد يديعقا

ـا هـر عق     يا،ثان. كشور واگذار گردد ـام شـهروندان ب  يـده دولت متعلق به تم
از شـهروندان   يبوده و مذهبِ بخش يا يضد مذهب و  يمذهب يرغ ي،مذهب
خـدمت بـه    يدبا  ئيسيتهال يمبنا ين،ا  بر   بنا. كشور قرار ندهد يريتمد يرا مبنا

كـه   ياعمال شود، روز يشهرونداز حقوق  يشهروندان بوده و بعنوان بخش
ـا  يدئولوژيكا  يريتفس يسيتهاز الئ در خـدمت حقـوق    ينكـه ا يگردد و بج

 يلتبـد  يسيتهالئ و  يندخدمت نما يسيتهشهروندان به الئ يرد،شهروندان قرار گ
  !خواهد بود يسيتهگردد، روز مرگ الئ »يسيسمالئ«به 

ـا روسـر   يكه بر سرِ رفتن برخ مشكلي بـه مـدارس    يماسـال  يشهروندان ب
ـا و نها يـد جنجال آفر سال  ينآمد و چند يشفرانسه پ يدولت  يببـه تصـو   يت
ـاد و الئ  يرهر سه اصل آن را ز يسيته،كه به نام الئ يدانجام يقانون ـيته پا نه را  يس
ق و روشن از يدق يفيعدم تعر يلفرانسه نقض نمود، به دل يمدارس دولت در 

ـا قـرار دادن حقـوق      ي،خصوصـ  و حـوزه   يحوزه عمـوم  يانمرز م ـا مبن ب
آن، مـرز   يـري گ يجـه سرفصل و بـه عنـوان نت   ينا ياندر پا. شهروندان بود

ـان را به صـورت خالصـه ب   يو حوزه خصوص يحوزه عموم يانم مشخص   ي
  :ييمنما يم

ـا و  يابانخ ي،ادارات و موسسات دولت يادها،و تمام بن دولت ، و ...ها، پارك ه
بـوده و از   يـك الئ يـد هستند و با يومحوزه عم پرچم كشور، جزء  ينهمچن
ـند    يو ضد مذهب يمذهب يرغ ي،مذهب يدعقا  يدارا يـد و نبا كامال جـدا باش
 يشهو اند ظاهر يگر،د ياز سو. باشند يو اعتقاد ينماد و نشانه مذهب يچگونهه

گردنـد   يمحسوب م يجزء حوزه خصوص ي،شهروندان در هر زمان و مكان 
و  يمـذهب  يـر غ ي،مـذهب  يدان، در داشتن عقامك و شهروندان در هر زمان و 

ـان . باشند يم كامال آزاد ) 5(انتخاب نوع پوشش ينو همچن يضد مذهب  يزم
ـا آمـوزش   ريافتمشغول ارائه و د يو مراكز دولت يادهاكه شهروندان در بن  ي

اسـت   يآنها، همچنان جزء حـوزه خصوصـ   يشههستند، ظاهر و اند خدمات 
ـ   يرد و بدل م آنها  انيكه م يآموزشها و خدمات يول و  يگردد، چـون دولت

ـاع بـه هـ     يـك الئ يدهستند، با يجزء حوزه عموم  يـده عق يچو بـدون ارج
  .باشند يا يو ضد مذهب يمذهب يرغ ي،مذهب 

 
  :نوشته ها پي

  109صفحه  ،»يست؟چ يسيتهالئ«كتاب  يق،وث يدانش. 1 
  110و  109 يهمان، صفحه ها. 2 
  111همان، صفحه . 3 
 4.  

Barbier, Maurice - Laïcité : questions à propos d'une loi 
centenaire. - Débat (Paris, 1980) <P 8° 4287. -   (2003-11/12) 

n°127 p.158-174.  
Rémond, René; Crépu, Michel. - Eglise-Etat : un siècle plus 
tard. - Revue des deux mondes <P 8° 295. -   (2005-02) n°2, 

p.79-92.  
  .دارد يجامعه بستگ يمنداشته و به تصم يسيتهبا الئ يبرهنه بودن ارتباط. 5 

La République ne reconnaît aucun culte. - Archives de 
sciences sociales des religions.    P 8° 1471. -   (2005(01/03) 50e 

année: n°129, p.7-161.  
Neutralité et laïcisme / [Par Louis Capéran, Alfred de Soras, 
A.-N. Bertrand, André Ravier ; Introduction  de Pierre 
Faure]. - Paris : Spes, 1946. 223 p; In-16°. (Centre d’études 

pédagogiques)  
http://www.dhdi.free.fr/recherches/etatdroitjustice/articles/e

berhardfernandogafsia.htm#_ftn55  
    
ـ  يندر همان زنان ا. 5  ـات فرانسـو   ياريموضوع مورد بحث بس  ياز مطبوع

ـت  يرز ينكبه ل يدمراجعه كن .  شد يگاروو ف يبرلسيونمانند لوموند، ل  يكه فهرس
  :مطبوعات مختلف و مواضع احزاب مختلف را آورده است ياز نوشته ها

http://fr.wikipedia.org/wiki/Voile_islamique_dans_les_%C3
%83%C2%83%C3%82%C2%A9coles_en_France  ـ 

 6 -   
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rappor

ts-publics/034000725/0000.pdf 
  108صفحه  ،»يست؟چ يسيتهالئ«كتاب  يق،وث يدانش.  7 
ـتالف   يزن چپ يروهاين ينمسئله باعث شد ب ينا يراالبته نه همه آنها، ز - 8  اخ

بزرگ چـپ فرانسـه بـه     يتهايشخص از  يميهل يزلكه خانم ژ يافتد تا حد
ـتها از مواضـع سوس  يبخاطر بعض يستياعتراض از گروه ضد راس ـتعفا   ياليس اس

لومونـد مراجعـه    يتوان به مقاله او در روزنامه فرانسو يمورد م يندر ا. داد 
  :كرد

Gisèle HALIMI « Légiférer, pour que gagne le droit » in Le 
Monde 2 (numéro 34, p. 66), novembre 2003.   

  
  
  

تقابل دكترين واليت فقيه با مطالبات اساسي 
  16 - مردم ايران 

  
  
ـالها     يكه در برخـ  يزشيخ ـلها و حـوادث س ـا  مـرز     ياز سـر فص ـته ت گذش

  .رفته است يشپ يمرژ يواژگون
در طول سـه دهـه    يشها و لجاجتها ياز سر سخت يمرژ ينيعقب نش ويژگي

كشور تمام شـده و    يندر ا يگناهجان دهها هزار انسان ب يمتگذشته كه به ق
ـا    يلياردهزار ها هزار م ـارد م 700كـه تنه ـاي دالر آن سـهم ضـرر و ز   يلي  يانه

ان را بـه  يـر ا يستكه هست و ن او بوده   يو مخرب اتم يبكارانهفر ياستهايس
ورق خـورد و در برابرغـرب توافـق    باالخره در مذاكرات  . داده است يغما

ـين   يـن ا آثار . شد يلنامه ژنو به او تحم ـان مال ي،عقـب نش را در داخـل بـه    ي
ـال كـه    »ينهـم د «از آن در سالگرد   ييوحشت انداخته است، نشانه ها امس

  .وحشت بود، مشاهده شد مختصر از آن  يآثار
ـ  ي،د 9بزرگداشت  يستاد مركز يسرئ يني،نائ محمد علي : يـد گو يخود م

سال دفاع مقدس   8 يمردم و نظام از دستاوردها يبرا يد 9 يدستاوردها
جنگ نـرم كـه    يطبزرگ در شرا يروزيحماسه و پ ينا يرابود، ز يشترقطعأ ب
ـال   ياناگر جر. اتفاق افتاد جبهه حق و باطل مشكل بود،  يصتشخ فتنه در س
ـام و نـه از    به طور قطع نه از اسـالم، نـه از   يد،رس يبه اهداف خود م 88 نظ

ـان داد همـه    يد 9. مانـد  ينم يزچ يچه يدانشه ارزش ها و راه و رسم  نش
 ي،را يليـون م 40. داده بودنـد  يبه انقالب و نظام را 88خرداد 22مردم در 

   .بود يامام و رهبر ومردم در انتخابات  با نظام، انقالب  يثاقاسالم و م به  يرا
ـاع از   يبرا خود،  يدايشكست كاندو  يروزيمردم بدون توجه به پ يراز  دف

نشان داد، آراء مردم درانتخابات  يد 9. و نظام و مقابله با فتنه آمدند يرهبر
در  يبلكه پراكندگ يست،انقالب ن متفاوت بودن نگرش آنها نسبت به  يبه معنا

 يد 9. اسـت  يـران و زنده بـودن ملـت ا   مردم ياسيس ياتبر ح يلآراء، دل
ها سهمناك  يماز آن زمان فشارها و تحر. فساد بود تنه و ف يهعل ينمشت فوالد

 يِشناسـ  يول ي،مردم، دشمن شناس ياما آگاه. شفاف ترشد يدهاتهد. تر شد
  .ابهت استكبار را درهم شكست مردم 

از همان آغاز خط فتنه، فساد و مبارزه با نظام  ينكها يانبا ب يدر نشست خبر او
ـا   يگفت كسان بود،  يافتهدش ظهور اشكال خو ينتر يچيدهدر پ ياسالم كه ب

در حق سـران فتنـه، امـروز     يو رأفت اسالم ياسيس ييراتسوء استفاده از تغ
 يـك را بـه عنـوان    گـر فتنه  يانزندان  يآزاد ياشعار رفع حصر سران فتنه و 

هستندكه دنبال  ينظر خواهان يدكنند، همان تجد يمطرح م يمطالبه مردم
  )  1. (بودند يكابه سمت آمر يرانب بزرگ ملت اانقال  يرمنحرف كردن مس

 
ـالگرد    يبر گـزار  يكه امسال برا يا« حماسه« با  يـده تـدارك د  يد 9س

كرده و مراكز و  كه به پا  يگسترده ا يو بوق و كرنا يعوس يغاتبودند و با تبل
 يـق از طر ياو  يخودشان به صورت رسم يبرنامه ها يكه  برا ييسازمان ها

نهـم   »هللا يـوم «بزرگداشت  يمركز به ستاد  يدولت يستگاه هاد يندگاننما
ـات همـه تبل  يرغماعالن كرده بودند و عل يد ـنگ  يغ بـر   يرامـون كـه پ  ينيس

بزرگداشـت   ينفر بـرا  300تا   200 ينب يتانها روز كرده بودند،   ينا يگزار
  . شوند يآن روز جمع م

ـا     يردگگست ينبه ا يمخالفت با خامنه ا يااست كه آ پرسيدني اسـت كـه  ب
ـتگاهها  سـركوب و آنهمـه    يدستگاهها يرحقوق بگ يليونم يكوجود    يدس

ـند،   يآماده به خدمت م ييروزها ينچن يكه برا يجبس يتيرنگارنگ امن باش
ـانه چ   ينتجمع ا ـات تبل يـرغم عل يد 9  و مراسـم   يسـت؟ تعداد انـدك نش  يغ
ـازمان   و م يجمعاونت بس يكه از سو يجامع يزيو برنامه ر دهگستر راكـز و س
 ينـدگان نما يقاز طر ياو  يصورت رسم خودشان را به  يكه برنامه ها ييها

 يـده اعالن و تدارك د يمختلف نهم د يبه ستاد ها يحكومت يدستگاه ها
تـدارك   ياز خروار برنامه ها يا يدهبه خالصه و چك يالذ بودند چه شدند؟ 

ـ  يدهد ـائ  محمـد  يشده و اعالن شده توسط عل ـ  يني،ن ـتاد مركـز   يسرئ  يس
  )  2: ( يمنگاه كن  يد 9بزرگداشت  
 ي،د 9شهر درآستانه  770 يجيانتجمع بس   -  
ـ   يرتبصـ  ييگردهما  3000از   يشب يبرگزار      -   از مراسـم،   يشدر هفتـه پ

 يرتقالـب نهضـت بصـ    در  يلـي تحل -  يينـي مختلف تب ينشست و تجمع ها
ـا و سـخن  يلگـران با حضور تحل يربه صورت فراگ ييافزا و  يكشـور  يران ه
ـا جمعـه      در هر شهرستان و در  ي،استان سطوح مختلف از روز جمعـه ششـم ت
 ماه خبر داد، يد يزدهمس

كار  يككه حاصل  1388المعارف فتنه  يرهجلد كتاب دا 9از  ييرونما 140   -  
 ي،دكتر يو رساله ها ارشد  ينامه ها يانجامع، روشمند و عنوان پا

 عمار، يدر جشنواره مردم يميشنكوتاه و ان يلمف 300    -  
 ي،د9فعال  يسوبالگ نو  2000از  يشب يو سامانده يفعال ساز     -  
ـتان  يها يشهما يكارشناس و سخنران برا 40اعزام  يبرا يهماهنگ      -    ياس

 ستادها توسط امور استانها،
ـا  از دانشـگاه  يدر تعداد »ينهم د يرتبص«شب شعر  ييبرپا         -   كشـور   يه

 ها، در دانشگاه فقيه يول يندگيط دفتر نماتوس
ـارس،    يازخبرگزار يدر برخ  يژهو صفحات و يلفا يجادا         -   ها از جملـه؛ ف

  ...  و يسناا يم،نس يم،مهر و تسن
ـا   وي، يت جم، العالم، پرس جام يمرز برون يها حوزه شبكه     -   الكوثر، سحر ب

ـا  اخبار از مراكـز و حـوزه   يافتدر ـانه   يه ـ رس ـان     و  يمل ارائـه بـه مخاطب
  كه فعال خواهند بود،  يمرز برون

ـ   بـه  »يرتروز بصـ «افـزار   نسـخه سـوم نـرم    يرو تكث يدتول     -   و  ينعنـوان اول
 ي،د نهم يژهافزار و نرم ينتر جامع

توسـط   يشهر هاي يزيونو تلو يادينها، م عرشه پل يلبوردها،در ب يغاتتبل     -  
ـات فرما ينتهران با مضام  يشهردار اسازييبو سازمان ز يمعاونت اجتماع  يش
 ، .  88فتنه  ييندر تب يمقام معظم رهبر

برخالف «  يسنا،ا يخبرگزار ياسيهمه، به گزارش خبرنگار س ينبا ا...و           
 -  يمحمدرضا نقـد  مراسم، قرار بود سردار  ينبرگزاركنندگان ا ياعالم قبل

ـا  سـردار     يراسم سخنرانم يندر ا -  ينمستضعف يجسازمان بس ييسر كنـد ام
ـا   يافـت، حضـور   ينفلسـط  يـدان در م ينقد ـاهده    ام  جمعيـت پـس از مش

نكند و تجمـع   يداد كه سخنران يحترج ينفلسط يدانكنندگان در م شركت
  )3(» .بودند يافتهنفر حضور  300حدود   ينفلسط يداندر م. را ترك كرد

 
ـاز  يغاتحجم از تبل اين ـت   يآماده س ـاهرات    يرده بـرا و تـداركات گس تظ

ـ   كـه بـه    يستو سپاه ن يجبس ينا يا؟ آ! بود  ينقر 300 يا 200تجمع  ـا م  يآق
ـ  ينا يكند؟لنگش م  يد،هر كجا الزم د يدگو مطلقـه   ينخ نما شدن اعتبار ول
ـ  يتئور هر  ياو  يست؟ن يذوب شدگان در رهبر يرو يشپ ـ يب يشقابل پ  ين
ـتر ب يتواقع يك يايهم در چشم انداز باشد همه گو يگريد آن  يسـت، ن يش

ـاز   يبرا است  يرانملت ا يحرف اصل يت،واقع ـان و    يافـت ب حـق و حوقش
مطلقه  يتوال  يكهكه تا زمان يتيواقع يز،استبداد خون ر يندست رد زدن به ا

عـوض نخواهـد    يـزي مردم باشد چ ينا يستهست و ن  يرندهگ يمتصم يهفق
است،  يرانملت ا ياساس با مطالبات ياستبداد در تقابل جد ينوجود ا د،ش

 يتبا نه گفتن به اصل استبداد وال يتواندم يشههم يبار برا يكداند  يم ملت 
  . خواهد كرد  ينچن ينا يقينأاستبداد برهاند و  ينخود را از شر ا يه،مطلقه فق

ـال    يجنبش اعتراض يهعل يديروزها، موج جد اين ـاده    1388س بـه را ه افت
كـل كشـور و    سركوب در   يطتر شدن شراكه خبر از سخت  ياست، موج

ـ    يژهبطور و ـبز م ـا    يفشار بر سران  جنبش س سـران   يدهـد، در نقـل قوله
ـار   يـه و تنب يتصحبت بر سر محكوم ي،حكومت ـ  يـر م(نفـر اسـت    چه  ينحس
ـا )  يو اكبر رفسنجان يمحمد خاتم وبي،كر يمهد ي،موسو  ياسـي س يو فض

 :  ياظهارات گفته ها ينازجمله ا كشوررا بسته و بسته تر كرده است، 
نا  يجادسران فتنه كه سبب التهاب در كشور، ا« : يدگو يم يمحمد رضا نقد   
ـ  يگاهپا يبتخر در شهرها، حمله به مساجد، كشته شدن جوانان و  يامن  يجبس

ـا بـرا     يدهستند و با االرض يشدند، بدون شك مفسد ف ـازات شـوند ت  يمج
     »شود دارند درس عبرت  يكه قصد دشمن يگراند

 يلجاجـت و جهـالت   يـك سـال هشـتاد وهشـت    « : يكاشان يامام محمد
 . .   يستادا لجاجت  ينا يزپشتن يآمد و استكبار جهان يشدرداخل كشور پ

متنبـه   ينكـه ا يبساط را درداخل به پا كرده بودند، بـه جـا   ينآنان كه ا    .
بـرخالف   بـود  يحركت  يك ينشوند، به غلط و اشتباه خود ادامه دادند وا

  »غرب و استكبار سردمدار آن بود يايچون دن ينظام اسالم ولاص
حكم خود را در مـورد   يمردم با حماسه نه د كنم يفكر م« : عادل حداد

مراقب باشند دو  عامالن فتنه دست رد زدند،   ينهاند و به س سران فتنه داده
 ياگر مدت ملت يننشوند و بدانند ا يدهها كش و آن حرف يرباره به آن مس

  »يستن يبرفراموش يلساكت بماند، دل
و  شـدند  ياعدام م يدحكم سران فتنه محارب است و با«: روانبخش قاسم
  »شوم دو خائن  يناعدام ا يرا دارم كه خود مجر يآمادگ ينمن ا

كه  ياحكام: سپاه پاسداران يو اجتماع يفر معاون فرهنگ مقدم حميدرضا
كـه   يدارد، كار وجود  يياحكام قضا يناتب و براساس يديمد) ره(از امام 
   . است االرض يانجام دادند حد دارد و حد آن مفسد ف يو كروب يموسو

  ) 4. (و صادر شود يينصالح تع دادگاه  يكدر  يو كروب ياحكام موسو
در  يينگهبان در ارتباط با زمزمه هـا  يدر جمع ناظران شورا يجنت احمد
فتنه هزاران بار  جرم سران : انيان سران فتنهزند ينگهبان  از آزاد يشورا

  )  5(   . تر است از سارقان مسلح و متجاوزان به عنف سنگين
 يغـات است كه ضمن مانور قـدرت، همـه گونـه ابـزار تبل     يروز يد نهم

آنـرا   بكـار گرفتـه شـد و      يساكت كردن اعتراضات مردم يبرا يحكومت
آن  يبـرا  يفتوصـ  يناما ا. دكر يبخشنامه ا  – يمشهور به تجمع اتوبوس

 يـب دروغ و فر توان آن را تجمـع   يكند، بلكه با صراحت م ينم يتكفا
كه آن روز  يددان يگفت، خود بهتر م يدبا يحسن روحان يو به آقا يدنام

بخشـنامه بـود و از ادارات و    روز )  6(نبود،  يرتهرچه بود روز بص ييكذا
بــود، از  يدروغ حكــومت ييبــردن، روز بازنمــا يمــاييمــدارس بــه راه پ

اتوبـوس بـه تهـران آوردن كـه      جمع كردن و اتوبوس  يروشهرستان ها ن
  .يستاسمش دفاع از عاشورا ن

  
  15 صفحهدر
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زندگي در قدرتمداري و يا  زيست در رشد 
 و حقوق مداري؟

  
  رابطه هاي من بر اساس كدامين اصل راهنما شكل گرفته اند؟ 

  . چهارگونه رابطه استمي دانيم كه هر انسان  داراي 
رابطه خود با خود، رابطه خود با ديگران، رابطه خود با طبيعت و رابطه خود 

  . با خداي خود
  . اين رابطه ها بر دو نوع بينش مي توانند بنا گرفته شوند

  . يا بر اساس رابطه قدرت و يا بر اساس رابطه آزادي
اين اسـت كـه، ايـن     اگر روابطي بر اساس قدرت بر قرار شود، اولين سوال

  قدرت چيست؟ 
در . قدرت نتيجه يك نوع رابطه اسـت . قدرت به خودي خود وجود ندارد

رابطه مبتني بر قدرت هميشه نشان از يك تبعيض ميتوان گرفت يكي بايستي 
ـا بهتـر   . داشته باشد و ديگري نداشته باشد، اين رابطه مـي شـود قـدرت    و ي

  . سلطه بوجود مي آيدبگوييم قدرت از رابطه سلطه گر و زير 
ـا حقـوق و     . جهت روشن شدن توضيح مي دهـم   ـانواده كـودك ب در خ

ـاليفي را       . استعدادها به دنيا مي آيد ـا كـودك، تك ـادر در رابطـه ب پـدر و م
مشخص مي كنند كه كودك انجام دهد و در واقع حقوق كودك و حـق  

مـي  انتخاب و استقالل كودك و آزادي او در نوع انتخاب ناديـده گرفتـه   
اين رابطه يعني كودك آنچه را كه حق اسـت از دسـت مـي دهـد     . شود

ـادر تصـور    . براي اينكه پدر و مادر به دلخواه خود برسند حتي اگر پـدر و م
كنند كه دلخواه آنها بهتر است و بايستي با زور آن دلخـواه را بـه كـودك    

بـر   اين رابطه پدر و مادر با كـودك، . خود تكليف و بهتر بگوييم حكم كنند
  . اساس ذهنيت زورمداري و يا قدرت مداري برقرار مي گردد

ـاج      ـثال تـو احتي در رابطه با همسر هم اگر مردي به همسر خود بگويد كـه م
ـتقالل زن   نداري درس بخواني، اول اينكه بجاي زن تصميم مي گيرد و اس

ـاقط مـي    . را از بين مي برد و در درجه دوم حق تحصيل و رشـد را از او س
گر حقي ضايع شد ديگر حقوق وي نيز به همان ترتيب كم رنـگ و  كند و ا

يادمان نرود كه حقوق مثل ظروف مرتبطه با هم در رابطه . ضعيف مي شوند
چرا مرد چنين روشي اعمال مي كند؟ بسياري از مردان تصـور مـي   . هستند

ـاكم بشـوند، زن مطيـع      كنند كه اگر زن تحصيل كند، نمي توانند بـر او ح
ـال مـرد    نخواهد بود ، حرف مرد ديگر اعتبار نخواهد داشت و در واقـع امي

. پس قصد مرد  در اينجا نه مشاركت با همسر بلكه سلطه است. اجرا نمي شود
ـاي ديگـر را     اما اگر زنان اين زور و اين ناحق را پذيرفتند، در ادامـه زوره

ـ    . زيرا زور بر خود مي افزايد. بايستي بپذيرند ي البته آنكـس هـم كـه زور م
گويد براي اينكه زورش مورد قبول واقع شود بايستي مرتب بر زور گـويي  

  . خود بيفزايد
  . در نظريه حاكمان ايران قدرت نقش اول را دارد

اين . ولي فقيه طبق قانون اساسي بر جان و مال و ناموس مردم  سيطره دارد
ـتي  نظريه  بر اساس نظريه ارسطو كه انسانها گوسفندانند و  گوسـفندان، ب  ايس

ـام   . شباني داشته باشند كه آنها را هدايت كند شكل گرفته است البتـه در نظ
  . واليت فقيه اين هدايت در دست فقيه است

در بدو انقالب كه همه گروهها آزاد بودند نظر خود را به جامعه ارائه دهند، 
مخالفين با ديدگاه و نظريه استبداد و جمع قدرت در يك فرد، انگشت شمار 

ـاعي بـه قـدرت و واليـت يـك شـخص و        بودند و اكثريت نيروهاي اجتم
ـا حـزب و       ـارگر و ي ـا طبقـه ك سازمان اعتقاد داشتند حال ولي فقيه باشد و ي

  ... . سازمان و 
وقتي در جامعه اين نظريه مقبول همگان شد، رهبري اجازه مي يابد در امر 
سياســتهاي داخلــي و خــارجي و اقتصــادي و فرهنگــي و اجتمــاعي حــق 

يعني حقـوقي  . نحصاري تصميم گيري را داشته باشد فراي همه آحاد ملتا
را كه مردم دارند او مانع برخوردار شدن آنها مي شود و در واقع براي تمام 

ـاي عمـل كنـد    . ملت تصميم مي گيرد بلكـه  . اين ديدگاه نمي تواند بـه تنه
ـاكم   مجموعه روابط قدرت با هم هماهنگ مي شوند و بر اكثريت جامعه ح

  . شده سلطه اقليت را بر اكثريت بر قرار مي كنند
ـات رياسـت       ـين انتخاب ـيم در اول به اوضاع سياسي وطن خود ايران نگاه كن

ـاي حبيبـي     در صـد راي آورد و در   5جمهوري، كانديداي ولي فقيـه، آق
در صـد راي   5انتخابات آخر هم آقاي جليلي كه كانديداي خامنه اي بود 

  . آورد
  . رت است كه سلطه اقليت بر اكثريت استاز خاصه هاي قد

در حال حاضر بسياري تصور مي كنند كه ايـن ديـن اسـت كـه در ايـران      
عده اي تقصير را به گردن ماليان مـي اندازنـد و   . مقصرهمه نابسامانيها است

عده اي هم تصور مي كنند كه اين نو كيسگان هستند كـه در ايـران نقـش    
كه اين قدرت است كـه ايـن روابـط را     در صورتي. اول را بازي مي كنند

  . بوجود مي آورد
ـا     ـتالين و ي ـتي اس چه حكومت آلمان هيتلري باشد و چه حكومت ماركسيس

ايـن روابـط قـدرت اسـت كـه      . استبداد فقيه، همه يك نوع عملكرد دارند
  . يكساني بين اينها را بوجود مي آورد

مهم . هند نمودآن افرادي كه هدفشان را قدرت مي كنند يكسان عمل خوا
ـند  ـان     . نيست كه چه نوع طرز فكري داشته باش اصـل آن اسـت كـه هدفش

اين يكـي از خاصـه   . يكسان است و بدين خاطر عملشان هم يكسان مي شود
  . هاي قدرت است

ـات و   وقتي رسيدن به قدرت براي يك عده اصل مي شود زد و بند و مماش
ـارج  ي زد و بنـد كـردن و بـه    شفاف نبودن و برنامه عمل ارائه ندادن و با خ

  .قدرت مداران باج دادن، صفت جمعي اين افراد مي شود
ـا هـم، هـم سـو     . به اپوزيسيون نظام واليت فقيه نگاه كنيم  ببينيم كدامشان ب

  هستند و مشتركاتشان چيست؟ 
ـانها بـوده و هسـت و        كمتر گروهي مي يابيم كه مـدام مـدافع حقـوق انس

  . هدفش رسيدن به آزادي است
هشـداري كـه در   . شترك اديان هشداري است كه به انسانها داده اندوجه م

بـه ديـن   . جهت حقوق مداري و آزاد ساختن آنها از بند قدرت مـي باشـد  
چيزي كه در آن يافـت نمـي شـود،    . تكليف مدار حاكم بر ايران نظر كنيد

حتي در قانون اساسي نظام اگر از حقوق نمـي بـرده   . حقوق مداري است
ـانون    ( مگر و يا اگري است همانند  شده، پس وندش ضـوابط آن را بعـدا ق

يعني قيـودي كـه   ...) تعيين مي كند و بشرطي كه مخل مباني اسالم نباشد و
  . به نظام و ولي فقيه صدمه اي وارد نكند

يعني اگـر  . در نظام حاكم بر ايران گروهي مصلحت نظام را تعيين مي كنند
ت موجوديت نظام را بـه خطـر   موضوعي پيش آمد كه عمل بر اساس حقيق

مياندازد آن شورا بر اساس حقيقت تصميم نگيرد ومصلحت خارج از حق را 
ـانها  . بسنجد و اعمال كند اما ميدانيم كه هر مصلحتي كه منطبق بر حقوق انس
ـارج از حـق مـي باشـد    . نباشد مفسدت است در واقـع  . مصلحت هميشه خ

ـال آن دولـت      بايستي شوراي نظارت بر دولت، نظاره گر باشد ـا اعم كـه آي
مطابقت با حقوق شهروندان دارد يا خير؟ اين جزو وظايف مجلس است كه 

  .نمايندگان مردم بايد باشند
ـاماني و    قدرت را نمي شود ديد ولي نتايج قدرت كه فقر و ويرانگـري و نابس
تخريب در همه ابعاد سياسي، فرهنگي، ا جتماعي و اقتصادي اسـت را مـي   

نيروها و استعدادهاي آدميان را از انها مي گيرند و . ان ديدشود در تمام جه
درصد جامعه بشري به اين واقف شـود كـه    99اگر . بر ضد آنها بكار مي برند

قدرتي كه او را اسير خود كرده و با خشونت تمام در تخريب او مي كوشد 
از اين خود جامعه اخذ شده است، مي تواند جلوي اين خشونت را بر ضـد  

  . بگيردخود 
براي اينكه سلطه گران نتوانند ما انسانها را بنده قدرت خود كنند چند ويـژه  

  . گي ديگر قدرت را تعريف مي كنم
همانگونه كه توضيح دادم قدرت به خودي خود وجود نـدارد و حاصـل   * 

در حال حاضر در ايران ولـي  . رابطه سلطه گر و زير سلطه. يك رابطه است
  طه گر است و مردم ما زير سلطه فقيه و اين ديد گاه سل

ـلط  *   زيـر  – سلطه و دارندگان موقعيت مسلط نياز دارند به دوام رابطـه مس
  . بدون اين رابطه قدرت از بين مي رود .سلطه

گـول تغييـرات   . قدرت تمركز طلب است و مدام بايـد برخـود بيفزايـد   * 
زاران آن تا زماني كه محتوي سلطه فقيه است، كارگ. درون نظام را نخوريم

  . نمي توانند بر ضد تماميت قدرت عملي انجام بدهند
  . ولي قدرت قابل انتقال هست .قدرت قابل تقسيم نيست* 
  . امكان سلطه عده كمي را بر اكثريت بوجود مي آورد قدرت* 
بزرگترين فريبي كه انسانها مي خورند ايـن اسـت كـه تصـور مـي كننـد       *

  .رساند ر ميقدرتي وجود دارد كه حق را به حق دا
چون بيانگر تضاد قوا اسـت و از ويرانـي   . قدرت به ضرورت ويرانگر است* 

بوجود مي آيـد و در ذات خـود    سلطه، زير – از رابطه مسلط. آيد پديد مي
  .است مرگبار و ويرانگر

ـا     ـتند كـه ب متاسفانه آدميان از حقوق خود به آساني مي گذرند و متوجه نيس
  . و زندگي خود را از دست مي دهنداين ناديده گرفتن انسانيت 

  انسانها براي زيست در حقوق مداري چه بايد بكنند؟ 
ـان  . افراد جامعه بايستي به حقوق خود واقف گردند – 1 حقوق كه ذاتي انس

تربيت زور مدار و محيطي كه مبتني بـر زور  . هستند با انسان متولد مي شوند
آدمـي  . خود غافل مي سازد است با آموزشهاي نادرست انسانها را از حقوق

بايستي به خود نگاه كند و سوال كند كه حقوق من كدامها هستند؟ آيا مـن  
يا اينكه بخشـي از  . بر اساس برخوردار بودن از حقوق خود زندگي مي كنم

  حقوق من ضايع مي گردد؟ 
شناخت من از عدالت تا چه اندازه است؟ آيا عـدالت روزمـره در زنـدگي    

اينكه به آن نقشي نمي دهم؟ چرا؟ اين سوال را هر كـس  من نقش دارد؟ يا 
  . بايستي از خود بپرسد

ميـزان تميـز حـق از     .جايگاه حق در ذهن ما كجاست؟ عدل ميزان اسـت 
اگر هر عمل سنجيده شود كه جهتش به چه سويي مي باشد، به  .ناحق است

ـ . طرف حق و يا ناحق مي رود وع آنگاه بهتر متوجه خواهيم شد  كه به چه ن
  . هر هدفي ابزار متناسب با خود را بر مي گزيند. هدفي خواهيم رسيد

  تعريف ما از آزادي چيست؟ 
. تعريف از آزادي، نبود زور مـي باشـد    بر اصل موزانه عدمي، ملموس ترين

  . نبود زور يعني آزادي
. وقتي انسانها از حقوق خود برخوردار مي شوند، در آزادي زيست مي كنند

ـانها مـي تواننـد    . كه انسان مي تواند رشد كنـد در آزاديست  در آزادي انس
عشـق  . در ذهن آزاد است كه انسان معني عشق را مي فهمـد . خالق بشوند

ـا بـراي   . نبود زور است ميان دو نفر عشق به فرزند براي پدر و مادر مخصوص
بسياري از مادران كه نابي اين عشـق را درك ميكننـد، لحظـه آزاد شـدن     

ـاس  . هم و درك  و حس آزاديستلحظه ف. است اگر كسي سعي كرد بر اس
برخوردار شدن از حقوق خود و شكوفا كردن استعدادهاي خود بـر آيـد،   

  . مدارش بسوي خود و به ديگران و طبيعت و خدا، مدار باز مي شود
ـاه كنيـد     . لحظه اي به تصويري خدايي كه در ذهن ما نقش كـرده انـد نگ

ن نيروست، به خـداي قدرتمنـد تبـديل شـده     خداي توانا، كه توانايي هما
ـاس رابطـه   . است در روابط نيز به همين ترتيب است روابط زن با مرد بر اس

  . همسر تعريفي كه از يار خود مي دهد، سلسله مراتب اوست. قوا مي باشد
در زناشويي  مدرك، ماشين، خانه، فاميل، درآمد، زيبايي، همه و همه اصـل  

در رابطه زناشـويي درك از  . فكر و رابطه عقل با عقلاست بجز رابطه فكر با 
استعدادهاي هر طرف تا چـه ميـزان رشـد    . آزادي چيست مفهمومي ندارد

  . كرده است، بسيار خود را كمرنگ نشان مي دهد
ـتگان تشـكيل    پدر اينجانب  تعريف مي كرد كه درمحفلي كه از ميان بازنشس

همه به او شاطر مي . بي بودمي شد، فردي مي آمد كه شاعر بود و شاعر خو
ـاي دكتـر     . زيرا شغلش نانوا بود. گفتند در صورتي كه به بقيه مـي گفتنـد آق

حتي تحصيل كرده هاي با تجربه فراوان شاطر را شاعر . فالن ومهندس فالن
  ! نمي توانند ببينند

ـاري      ـين ك تغيير تفكر قدرت مدار و تكليف مدار به انديشه حقـوق مـدار اول
نمي شود منتظر ولي فقيه بـود  . بايستي از خود شروع كند است كه هر كس

به ميزاني كـه  . هر كس بايستي از خود شروع كند. كه او خود را تغيير دهد
از . هر كس تمرين حقوق مداري كند از دايره بسته قدرت آزاد مـي شـود  

خداوند را فضاي بي نهايتي مي بيند كـه در آن مـي   . خدا ديگر نمي ترسد
بـه  . عدالت را روزانه بكار مي گيرد كه از حق خارج نشـود . ندتواند رشد ك

ميزاني كه چنين تمريني مي كند از جو قدرت و خشـونت كـم كـرده بـه     
شايد خواننده گرامـي بگويـد   . عدالت خواهي و حقوق مداري مي افزايد

  وچه زماني عاقبت به تحول بزرگ برسيم؟ . كه اين حركت آرامي است
تخريـب بـر خـود مـي     . و نيرو بر خود مي افزايدمي دانيم كه هر حركت 

به ميزاني كه معتقدين به زيسـت  . افزايد و آزادي نيز بر خود اضاافه مي كند
ـين ميـزان مـي     بر آزادي و حقوق مداري تعدادشان بيشتر مي شود، به هم

  . توانند در تحول بسوي جامعه شهروندان نقش ايفا كنند
آنكـس  . تواند بطرف تحول بـرود  آنكس كه خود را تخريب نمي كند، مي

كه به قدرت و زور اصالت مي دهد، تصور نمي كند كه مي شود در خود و 
ـتي از امـروز شـروع     . ديگران تغيير بوجود آورد روشش اين است كـه بايس

سوالي از شماي خواننده گرامي دارم؟ در درون خود سعي كنيـد بـه   . كرد
  . آن پاسخ بدهيد

ـانع   تا چه اندازه فكر مي كنيد كه ميتوانيد خود را از شراسطوره هايي كه م
رشد شماست، آزاد كرده و خود را تغيير دهيد؟ هر اندازه باورتان بـه تغييـر   

هـر  . خود بيشتر باشد، از زور و سلطه قدرت بـر خـود، كمتـر برخورداريـد    
اندازه در ذهن خود بگوييد به اين دليل و آن دليل نمـي شـود و نخواهـد    

ـاختارهاي    . قدرت و زور شـده ايـد   شد، اسير و برده ـايي از طـرف س فكره
قدرت مدار ساخته مي شود و اكثر مردم به اين ساخته ها ي ذهني كه ضـد  

  .  حق مي باشند، مشروعيت مي دهند و به آن باور پيدا مي كنند
ـارج      ـا خ اين نوع بينشها دايره اي مي شوند كه نمي گذارنـد آدمـي از آنه

  . خود كندشده و تغيير را اساس فكر 
  . اين فكرها را بايستي شناسايي كرد و با آنها مبارزه نمود

  . مثل انتخاب بين بد و بدتر 
  . كار را به آخرين لحظه انداختن 
  .تا زور نباشد ما كاري نمي كنيم 
  .پايت را روي دم شير نگذار 
  .آدم جلوي بزرگتر اعتراض نمي كند 
  .شدزن تنها بايد زيبا و كدبانو و پارسا با 
  . دروغ مصلحت آميز به از راست فتنه انگيز است 
ـلحت اسـت    زيـرا  . انتخاب بين مصلحت و حقيقت كه در واقع انتخاب مص

مصلحتي كه منطبق بـر حقيقـت نباشـد ديگـر     . مصلحت ضد حقيقت است
  .مصلحت نيست بلكه خود ضد حقيقت است

  . ه شدهاين نوع نگرشها متاسفانه در طول تاريخ در ما انسانها نهادين
ـا  . تمرين مبارزه با خشونتها و روابط قدرت را بايستي روزمره كرد زيرا عادته

ـين بـردن آن نيـز       ـينند و از ب از بد و خوب  بطور روزمره در انسان مـي نش
  . تمرين روزمره مي خواهد

زندگي در آزادي و استقالل و رشد ارزش آن را دارد كه آدمـي كوشـش   
رده قدرت شـدن آزاد شـويم و در الاكـراه    كند از اين دايره ساخته شده ب

ـار و خشـونت را    آزادي خود را حقوق مند بيابيم و طعم زندگي در نبود فش
  . حس كنيم
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اما در واقع  يياز درون دولت به دستگاه قضا ييفشارها يافتياخبار در طبق 

ـ  يرم يتشود كه وضع يوارد م يخامنه ا يبه عل  يو مهـد  يموسـو   ينحس
ـانگ     يكروب ـا از حصـر خ ـارج شـوند   يزودتر مشخص شـود و آنه البتـه  . خ

ـ . نكنـد   يفشارها را علن يناست كه ا ينروشدولت ا ـتا اخ  يندر هم  يـرا راس
ـنجان   يجلسه ا ـاتم    يـز ن يدر دفتـر رفس ـا شـركت خ ـا  يب مجمـع   يو اعض
ـ  يسـو مو  يمبارز در مورد آزاد يونروحان . شـده اسـت   يلتشـك  يو كروب

 ياست كه آنها پـس از آزاد  يندو نفر ا ينا ياز آزاد يهراس باند خامنه ا
 88مساله تقلب سال  يگررا ادامه دهند هر چند د »يانجر«    يك يسازمانده
 يـم دار يادبه . ترسد يم يساز يانبه شدت از جر يماما رژ اردند يتموضوع

ـا  يـت حما ياز مردم برا 89در سال  يو كروب يدعوت موسو   ياز حركته
حصر قرار گرفتند  شد و آنها در  يمباعث عكس العمل رژ يموسوم به بهار عرب

 يـك  يشدند رفته رفته بدون داشتن حزب رسـم  ياگر آنها محدود نم يراز
كردند و  يم يتبود هدا يزمردم ن از  يبخش يتحما يكه دارا ار »يانجر«
ـاله در   ينا. در تناقص است يمكل رژ يتو امن يتدرست با موجود ينا مس

ـا بانـد قـدرت       يبن يرابطه با آقا در  يزن 60و  59 يسالها صـدر و مقابلـه او ب
ـان جر يك يشانكه ا يمكرد يدر آن زمان هم مالحظه م. صورت گرفت  ي

 ينيخم يامر باعث هراس آقا ينمردم و ارتش داشت و هم ميان در  يحام
ـا   يحت كردند  يرا سركوب م يانجر ينتر ازود يدشد و آنها با يو مالها م ب

ـب  يگربار د. خالف قانون خودشان يكودتا يك ـاله و   يـن ا يهش ـان جر«مس  ي
در . شـد  يجادا 77و   76 يدر سالها يخامنه ا يهعل يدر مورد منتظر »يساز

و  يخامنـه ا  يـه شده بود بر عل يجادكه ا ييبا توجه به فضا يمنتظر مانآن ز
رفت كـه   يبلند شد و م ياديز يصدا ت كه سرو او موضع گرف يسواد يب

شـهرها   يگردر قم و در د يمنتظر يحام يو مردم يمذهب يانجر يكنطفه 
ـام وال  يتامر موجود ينا. و اصفهان بسته شود به خصوص در تهران   يـت نظ

ـاقط كـردن     يهر چند منتظـر  يراكرد ز يبا خطر مواجه م را يهفق قصـد س
ـا   يگذاشته م را نداشت اما اگر آزاد حكومت   يـر ز يناراضـ  يشد تـوده ه
ـا  يفگرفتند و ط يقرار م يو يتچتر حما ـان تغ   ييه ـام    ييـر كـه خواه نظ

ـنش شـد   يـم رژ يگركردند اما بار د يفرصت استفاده م ينبودند از ا   يدواك
حـدود   يمنتظر كرد و  يو ينيهرا روانه خانه و حس ماقدارانشنشان داد و چ

  .سركوب شدند يانشو اطرافقرار گرفت  يسال در حصر خانگ 5
ـ  يموسو يداند اگر با آزاد ينم يخامنه ا اكنون موافقـت كنـد    يو كروب

وِجهـه خـود    چه خواهند كرد؟ اگر سكوت كنند بـه   يآزاد يآنها در فردا
ـ  ياز خامنـه ا  يعذر خواه يمعنا ينلطمه زده اند و ا ـا     يم دهـد كـه آنه

كننـد   ياسـي س يـري گ وضـع  بار نرفته اند ، اگر حرف بزننـد و م  يرتاكنون ز
ـالش     يخامنه ا ينجاخواهد شد و ا يبازساز  »يانجر«  رهدوبا ـا چ ـاره ب دوب

ـار عمـوم   يم  يمكه رژ يشود آنهم در زمان يمواجه م  يخواهد در برابر افك
ـان   ـاء تحـوالت   يجهان نشان دهد كه آمدن حسـن روح در داخـل و   يمنش

  .رو آورد يابانيكشتار خ نژاد به يدوره احمد تواند مانند  يخارج است و نم
  ادامه دارد 

  :   نوشت ها  پي
 ،1392/10/4گزارش خبرنگار مهر   )1( 
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  بست تسلیم یا جنگ؟ بن
  

 
ریاست جمهوری شـرکت کردنـد، از وجـود » انتخابات«آنها که در    

طـرف،  دانسـتند یـک بـدیهی اسـت کـه می. این دو تمایل آگاه بودنـد
دانسـتند طــرف دیگــر تســلیمی از نــوع  طرفـدار جنــگ اســت امــا نمی

چـای و بـدتر  شاه است و باید قراردادی از نوع ترکمن تسلیم فتحعلی
رأی دهندگان، از بـدیل ایـن رژیـم کـه کشـور را در . از آنرا امضاء کرد

است، یعنی والیت جمهور مردم و   مداربسته تسلیم یا جنگ قرارداده
اند و یـا خـود را بـه اسـتقرار آن توانـا  ار نیز غافل بودهدولت حقوقمد

  .اند دانسته نمی
آنکـه ایـن  حال. از توافـق ژنـو خوشـحالند مـردمبخشـی از امروز،      

تسلیم شدن آن بدی نیست که از تـرس بـدتر کـه جنـگ باشـد، بایـد 
+ زیرا مساوی است بـا پـذیرفتن شـرائط قـدرت مسـلط . آن تن داد به

زنـدگی مـداوم تحـت مهـار قـدرت + یت مطلقـه فقیـه ادامه رژیم وال
ترتیب، هـر دو  بـدین. مسلط و تهدید بـه جنـگ و تحـریم اقتصـادی

چراکه یک تمایل بیشتر نیستند و برای حفـظ . گویند تمایل دروغ می
استبداد مطلقه والیت فقیه کشور را گرفتار تسلیم و زیستن در تحـریم 

قـدرتی دارنـد کـه در اختیـار  نزاع بر سـر. اند و تهدید به جنگ کرده
یکـی بقـای رژیـم را در رویـاروئی، ولـو در شـکل . گرفتن دولت است

رفع تنـاقض . داند انگارد و دیگری بقای آن را در تسلیم می جنگ می
با مانـدن در مداربسـته بـد و بـدتر، . است به بیرون رفتن از مدار بسته 

ر بسـته بـد و بـدتر، اما بیرون رفتن از مدا. شود حل پیدا نمی هرگز راه
  .کند همچنان با استقرار والیت جمهور مردم واقعیت پیدا می

و باز، آقای جلیلی، در بـاره جنـبش مـردم بعـد از تقلـب بـزرگ در •  
  ۸۸که او  فتنه سال » ۱۳۸۸خرداد  ۲۲انتخابات ریاست جمهوری «
او . هـا در بـردارد گویـد کـه تناقض خواند، دروغی بـس بـزرگ می می
  :گوید می

میلیـون دالر بـرای مقابلـه بـا رأی مـردم ایـران قبـل از  ٤۰۰کنگره آمریکا «
مصوب کرد که دو ماه بعد گزارش کتبی را دربـاره هزینـه ایـن  ۸۸انتخابات 

دی وقتـی دشـمن دیـد بـا  ۹بعـد از حماسـه . مبلغ از دولت آمریکا خواسـت
ر دهـد و چنین مردمی رو به رو است تصمیم گرفت که خود مردم را نشانه قرا

  .»کننده را در دستور کار خود قرار داد های فلج به صراحت تحریم
میلیـون نیـز  ۳حـدود (که از دید او، حضور دو میلیون نفـر  غیر از این

 ٤۰۰اسـت امریکـا بـا خـرج کـردن »  فتنـه«در راه پیمـائی، ) اند گفته
 است اما اجتماع سازمان یافته مفلوکی که میلیون دالر به راه انداخته 

بودنـد،   هـزار نفـر درآن شـرکت داده شـده ۸۰ها،  به بیشترین برآورد
 :است، دروغ او، تناقضها دربردارد» دی ۹حماسه «
دیـروز » هـای ورق پاره«امـروز، همـان » های فلـج کننـده تحریم- ۱

ای و  اگر ایـن تحریمهـا فلـج کننـده هسـتند، آنچـه را خامنـه. هستند
آنهــا چــرا بــرای . انــد غ بودهگفتنــد، درو نژاد و خــود او، می احمــدی

اش  اثـر کــردن تحریمهـا، بــا تخریـب اقتصــاد ایـران، فلــج کننــده بی
مـان را در  مـا بایـد همـه توان«: گویـد کـه او امـروز می کردند؟ طرفه این

. »عرصه اقتصادی به کار بندیم تـا چشـم طمـع دشـمن را از خـود دور کنـیم
اند کــه  انســتهد ای و او می خامنــه: تناقضــهای ســخن او آشــکار اســت

اند کـه اقتصـاد  دانسته است و باز می را دشمن ایجاد کرده» ۸۸فتنه «
اند  جانب احمدی نژاد را گرفته اما کشور است که باید توانمند کرد، 
تحریمهــای فلــج «قرار،  بــدین.  انــد و اقتصــاد کشــور را ویــران کرده

بـا و تنـاقض دارد ) ورق پـاره(تنـاقض دارد بـا ادعـای دیـروز » کننده
کند و  کند و حکومت اجرا می تعیین می» رهبر«سیاست اقتصادی که 

اســت و  بوده» دســتور رهبــر«گویــد مجــری  آقــای احمــدی نــژاد می
حـل تنـاقض . کنـد کاری که او، امـروز، پیشـنهاد می تناقض دارد با راه

تحریمها فلج کننـده «دانستند که  دیروز نیز می یااست که  اول به این
دانستند که تحریمها فلـج کننـده  نادان بودند و نمییا دیروز  و»است

شـود و هـم  برهردو فرض، هم والیـت مطلقـه فقیـه باطـل می. است 
. گـردد کفایتی جبـار و دسـتیاران او محـرز می نادانی و یا خیانت و بی
بـر » رهبـر«است که سیاست اقتصـادی را نـه  حل تناقض دوم به این

مـردم صـاحب حـق کـه » حفظ نظام اوجـب واجبـات اسـت«اصل 
حاکمیت، بروفـق حقـوق ملـی و بـر میـزان عـدالت اجتمـاعی، بایـد 
اتخاذ کنند و روش نه دستوری که بایـد تجربـی، یعنـی قابـل اصـالح 

اسـت کـه اقتصـاد  درجریان عمـل باشـد و  حـل تنـاقض سـوم بـه این
مصرف محور سازگار با استبداد والیت مطلقه فقیه، جای خـود را بـه 

 .دمساز با والیت جمهوری مردم بدهد اقتصاد تولید محور
فتنـه " که، به ادعـای او، جنـبش مـردم تناقض بازهم آشکارتر این - ۲
ادعـا   این. است میلیون دالر خرج آن کرده ٤۰۰است و امریکا   بوده"

میلیـارد  ۱۰۰تناقض دارد با این واقعیت کـه رژیـم سـاالنه افـزون بـر 
این، امریکا توانسته اسـت بـا است و باوجود  دالر پول دراختیار داشته

این بکنار، فرض کنیم . میلیون دالر، مردم را بر او بشوراند ٤۰۰خرج 

اسـت و  است و رژیم والیت فقیه در خطر افتاده  ای روی داده»فتنه«
قرار،  بـدین. اند اند و آن را از خطر رها کرده دی، مردم برخاسته ۹در 

ه فقیه، تناقضـی بـس آشـکار میان توانائی مردم و ناتوانی والیت مطلق
نـاتوان واجـد » فقیـه«مردم توانا فاقد والیـت هسـتند و : وجود دارد

اسـت کـه والیـت از آن جمهـور  بـه این یـاحل تناقض ! والیت مطلقه
مردم بگردد و مطلقه نیز نباشد و ترجمان حقوق شهروندی و حقوق 

ران او ای و دسـتیا ملی آنان هم باشد و یا به این است که آقای خامنـه
گویند و جبنش مردم را بـا سـرکوبی بـس خـونین و سـبعانه  دروغ می

این نیز بدان معنـی اسـت کـه والیـت مطلقـه فقیـه . اند سرکوب کرده
همــه هیــاهوی  این. بطــور قــاطع مــردود و منفــور مــردم ایــران اســت

ای و دسـتیاران او، از آن  تبلیغاتی بدین خاطر نیست کـه آقـای خامنـه
  ؟ایران حق خویش را بخواهند و ازآن خود کنندترسند که مردم  می
برد که روش رژیم والیت مطلقـه فقیـه از روز  و او روشی را بکار می- ۳

راســت را دروغ کــردن از راه وارونــه کــردن : ســو اســت نخســت بدین
در بکاربردن این روش، بـه تنـاقض فـاحش دروغ بعـدی بـا . واقعیت

ـــاء نمی ـــز، اعتن ـــد ادعـــای پیشـــین خـــود نی انکـــه، بهنگـــام چن. کن
کــه تحــریم اقتصــادی و  بــرای این: گفــت صــدر می ، بنی»انتخابــات«

محل شود، ضروراست که مردم ایران، با تحـریم  تهدید به جنگ بی
وســیع انتخابــات فرمایشــی، بــه جهانیــان بگوینــد هســتند و خــود را 

داری و توانا به استقرار  شهروند، بمعنای دارای حق شرکت در کشور
ای و دسـتگاه تبلیغـاتی  دربرابر، خامنه. دانند ردم میوالیت جمهور م

مردم به پای صندوقهای رأی بیائیـد تـا نتواننـد ایـران را : گفتند او می
و اینـک، سـعید . تحریم اقتصـادی کننـد و بـه جنـگ تهدیـد نماینـد

دی، مـردم  ۹چـون در : گوینـد ای می جلیلی و دیگر دستیاران خامنـه
ای خــارجی مــردم را هــدف گرفتــه و انــد، قــدرته ایــران بیــرون آمده

» فتنـه گـران«تقصـیر نیـز بـا . انـد تحریمهای فلج کننده وضـع کرده
  !  است

غیر از این تناقض آشکار ادعای  امروز او و همانندهایش بـا توجیـه      
مجازاتهـا بـرای آننـد : پیشین، تناقض فاحش دیگری را نیز دربـردارد

مگر نـه، ایـن ایـام، همـه روز، . داختیار و تسلیم بگرد بی ،که با اختیار
اسـت بـه پـای  گویند شدت تحریمها رژیم را ناگزیر کرده ها می غربی

میز مذاکره بیاید؟ در کشوری که رژیم والیت مطلقه فقیه برکار است 
و ) ۱۳۸۸خـرداد ۲۹در (دهد  به مردم اعالن جنگ می» ولی«و این 

گیـرد،  شـن میدی، سرکوب مـردم را ج ۹کند و در  آنها را سرکوب می
چنانکـه تـا ژانویـه . تحریم برای مجازات مردم، قابـل توجیـه نیسـت

شـد کـه بـه جنـبش  اسـتدالل می. بنا بر تحریم نبود) ۸۸دی(، ۲۰۱۰
،   »ندا«آن ایام، در همه جای جهان، نام  . رساند مردم ایران زیان می

بمثابه نماد ایستادگی زن و جوان ایرانی بـر حـق، بـر زبانهـا جـاری و 
کـدام صـاحب مقـام . صویر خفته در خون او، در برابر چشـمها بـودت

  توانست زبان به سخن گفتن از تحریم بکشاید؟ می
رژیمـی : زمان، تحریم قابل توجیه گشت که استدالل این شـدن آاز     

کند، تنها از راه مجازاتهای شـدید اسـت  که مردم خود را سرکوب می
ایسـتادگان بـر  چـون. دارد مـی که دست از برنامه تولید بمب اتمی بر

بـرای افکـار عمـومی غـرب   و دیگر حقوق ایرانیان استقالل و آزادی 
ــد میتوضــیح  ــازمی دادن ــبش ب ــران را از جن ــردم ای ــا م دارد،  تحریمه

کنند کـه بـه  شدند که تحریمهائی را وضع می مقامات غرب مدعی می
و  گسـتاخی در وارونـه کـردن.و راسـت نگفتنـد. مردم زیـان نرسـانند

پاره هستند،  گفتند تحریمها ورق کسانی که می! گفتن حقیقت را ببین
نویســند کــه در  حــاال تقصــیر برقــرار شــدن آنهــا را بــه پــای کســانی می

محدوده رژیم عمل  و به جای مطالبـه حـق شـهروندی و حاکمیـت 
  .کردند بسنده می» رأی من کو«خویش، به 

سـان کـه هسـت آگـاه  نسان، رفـع تنـاقض مـا را از واقعیـت آ بدین     
چون جنبش ادامه نیافت، مجازاتهای سخت قابل توجیـه و  : کند می

برقرار شدند و رژیم والیـت فقیـه در موقعیـت تسـلیم یـا جنـگ قـرار 
چراکـه از ایـن بـن بسـت، . تناقض سخن او بـس آشکاراسـت. گرفت

تر و تسـلیم  زیرا جنگ ایران را نـاتوان. توان بیرون رفت باجنگ نمی
ای  بنـابراین، خامنـه. کند تر می تر و هزینه آن را بسیار سنگین را قطعی

راهـی کـه وجـود دارد، . ای و راهی جز تسلیم ندارنـد و روحانی چاره
استقرار والیت جمهور مردم و شفاف گردانی همه فعالیتهـای دولـت 

پـس، هرگـاه جنـبش مـردم تـا بازیـافتن حقـوق . برگزیده ملت اسـت
م تجربه انقالب ایران به هـدف خـویش یافت، ه شهروندی ادامه می

رسـید و هـم مجازاتهــا  کـه اسـتقرار جمهـوری شـهروندان اسـت، می
اسـت، ایـران  شـدند و هـم، در آسـیائی کـه اینـک برخاسته برقرار نمی

راست راه به جنبش برخاستن و بـر حقـوق ملـی و  .ماند گیر نمی زمین
  .ستا ،از رهگذر عمل به این حقوق ، حقوق شهروندی ایستادن

  
  
  

 

  تسلیم نامه؟
 
و در قضاياي پيش آمده اخير نيز در جهت افـزايش فشـار بـر زنـدانيان و     

 .ايجاد محدوديت ها نقش اساسي داشته است
وي قبال مسئول زندان ديزل  .علي اشرف رشيدي، رئيس زندان اوين - 3

آباد كرمانشاه بوده و برداشت وي از زنداني تعدادي قاچـاقچي اسـت و   
 .تصوري ديگري از زنداني نداردهيچ درك و 

حمايت قضـائي از اقـدامات   .مهدي خدابخشي، معاون دادستان تهران - 4
صورت مي ” معاون دادستان تهران” “مهدي خدابخشي“اين افراد بوسيله 

وي قاضي جوان و بي تجربه اي است كه نوعا بازيچه دست جواد . گيرد
وي پـيش از آن  . ندمومني قرار مي گيرد و مومني وي را مديريت مي ك

 .نيز در ايرانشهر و زاهدان بعنوان داديار مشغول به كار بوده است
  نفر از كارگران كارخانه قند  60، به گزارش ايلنا، حدود 92 دي 24در

و تصفيه شكر اهواز كه طـي دو سـال گذشـته تجمعـات متعـددي را در      
انـد،   كـرده اعتراض به تعطيلي و مشخص نبودن شرايط ادامه كارشان برپا 

همزمان با سفر روحاني  به اهواز نيز در مسير عبور او از فرودگاه به مصلي 
 .تجمع كردند

  به گزارش ايلنا، همچنين حدود هزار نفر از كـارگران   ،92دي  24در
زمان با سفر روحـاني  بـه خوزسـتان، بـراي      پيماني پتروشيمي رازي، هم

 .تر مركزي تجمع كردندچهارمين بار طي دو هفته اخير در مقابل دف
 به گزارش كميته گزارشـگران حقـوق بشـر، در آسـتانه      ،92دي  24در

مراسم كريسمس، ماموران امنيتي با هجوم به منزل مهندس حسيني، اقدام 
به بازداشت وي و چند تن از نوكيشان مسيحي به نامهـاي احمـد بازيـار،    

نعمـت اللهـي   هي، مسـتانه رسـتگاري و همچنـين اميرحسـين     لفائقه نصرال
 .نمودند
 ــن     ،92دي  24در ــيس انجم ــيدي رئ ــي رش ــا، عل ــزارش هران ــه گ ب

سال حبس تعزيري خود بازداشت  2اقتصاددانان ايران براي اجراي حكم 
اين عضو شـوراي رهبـري جبهـه ملـي      .زندان اوين شد 350و روانه بند 

ايران، دكتراي امور مالي بـين المللـي و بانكـداري مركـزي از دانشـگاه      
 .شناسي ارشد رشته اقتصاد بين الملل دارد نسيلوانيا و كارپ
 زنـداني از   7كـم   ، به گزارش هرانـا، سـپيده دم دسـت   92 دي 24در

زندان رجايي شهر كرج در محوطه اين زندان از طريق حلق آويز اعدام 
دو تن از اين زندانيان فريبرز مرادي و عباد محمدي نـام داشـتند    .شدند

سه تن ديگر رضا اينانلو،  .اجراي حكم برده شده بودندجهت  3كه از بند 
بـه پـاي چوبـه دار     6خليل مرادي و مختار بابادي نام داشتند كه از بنـد  

اين زندان به پاي چوبه دار رفتند  2دو نفر ديگر از اعداميان از بند  .رفتند
 .كه تا لحظه تنظيم اين خبر از اسامي اشان اطالعي بدست نيامـده اسـت  

  محكـوم شـده  ) اعدام(اين افراد به اتهام قتل عمد به قصاص نفص تمامي 
بودند و احتمال اينكه آمار اعدام شدگان بيشتر از ايـن باشـد نيـز وجـود     

 .دارد
زنداني محكوم به اعدام ديگر در پاي چوبه دار موفـق   4گفتني است،     

هـاي خـود بازگردانـده     به اخذ رضايت از شكات پرونده شده و به سلول
  .دندش
  اين دو . طبرزدي و رشيدي به زندان بازگردانده شدند ،92دي  26در

شـوراي همبسـتگي بـراي دموكراسـي و     (در تشكيل يك تشكل سياسـي  
اي خواسـتار   صدها تن بـا امضـاي بيانيـه   . بودند شركت كرده) حقوق بشر

 .زادي طبرزدي شدندآ
  ريل اصفهان با كارگر پلي اك 20،به گزارش ايلنا، بيش از 92 دي  26در

هايي جداگانه از سـوي مـديران كارخانـه، بـه دليـل آنچـه        دريافت نامه
خوانده شـده، تهديـد بـه    » تجمعات غيرقانوني و دادن شعار«شركت در 
 .اند اخراج شده

 سـاله، متاهـل و    27،به گزارش هرانا، جمـال آگوشـي   92 دي  26در
 1وز پيش در شعبه فرزند معلم بازنشسته زنداني محمد امين آگوشي چند ر

او  به خاطر پيگيري .سال زندان محكوم شد 1دادياري انقالب پيرانشهر  به 
پرونده حقوقي  و دفاع از  پدرش كه بصورت تبعيد  در زنـدان مركـزي   
زاهدان زنداني است و در شرايط غير انساني مي باشد به اين حكم سنگين 

 .و غير انساني محكوم شد
 فارس، پرستاران ماهشهر در استان خوزستان  ، به گزارش92 دي 27در

همزمان با بازديد وزير بهداشت از بيمارستان حاجيه نرگس معرفـي ايـن   
شهرستان در اعتراض به عدم دريافت حقوق در دو سـال اخيـر در ايـن    

 .بيمارستان تجمع كرده و اعتراض خود را به گوش وزير رساندند
  زنداني سياسـي محبـوس در    دي به گزارش هرانا، سامان نسيم 27در

زندان مركزي اروميه از سوي ديوان عالي كشور با حكم اعـدام مواجـه   
وكيل اين زنداني سياسي پيشتر در پي تائيد حكـم از سـوي دادگـاه    . شد

تجديد نظر استان آذربايجان غربي به حكم صادره اعتراض كرده بود امـا  
ني سياسي را مـورد  با اين وجود ديوان عالي كشور حكم اعدام اين زندا

 .تائيد قرار داد
 دي به گزارش گزارشگران حقوق بشر، عبدالحسين بلدي، فعال  28در

فرهنگي و مدني ساكن اهواز، در آموزشگاه محل تدريس خـود توسـط   
. ماموران لباس شخصي مسلح بـه سـالح كمـري و بيسـيم بازداشـت شـد      

نحـوه ورود و  ماموران امنيتي همچنين يكي از دانش آموزان را كـه بـه   
برخورد ماموران در آموزشگاه معتـرض بـود، مـورد هتـاكي قـرار داده،      

 .كارت و اوراق هويت وي را ضبط كردند
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