
  

يم و سنگ ژها در درون ر ها و موضعگيريها، روياروئی از زبان اطالع در فصل اول، به تفصيل و:انقالب اسالمی
به يمن اين شناسائی خواهيم فهميد چرا سياست داخلی تابع . شوند زان و مانع تراشان در ايران و انيران، شناسائی میاندا

حال که با يکديگر ربط دارند و بسا نتوان يکی را   سياست خارجی است و چرا دو مسئله اتمی و رابطه با امريکا، درهمان
حال که دو مسئله را از يکديگر جدا  ه و ارگانهای تبليغاتی، در همانای و سپا بدون ديگری حل کرد، دستگاه خامنه

برسر اتم » گفتگوهای شکست خورده«اکنون سخن از  کنند، از هم کنند و به دشمنی با امريکا، بيش از پيش تظاهر می می
  .زنند می

ان را در امريکا و در اسرائيل و روشی و در فصل دوم، مانع تراشان و خرابکاران در گفتگوها درباره برنامه اتمی اير       
  . کنيم اند شناسائی می را که در پيش گرفته

يم در ژبه تفصيل نقش دولت سعوديها و اختالفش را با حکومت اوباما و موقعيتی را که اين ر فدر فصل سوم      
  .دهيم اخت قرار میاست با حکومت نتان ياهو متحد شود را در پرتو شن  منطقه پيدا کرده که ناگزيرش کرده

کردن  درحقيقت، قانون آزاد. گذرانيم های نقدی را از نظر خوانندگان می درباره يارانه االه وفژنوشته ،و درفصل چهارم      
ها، خود به مشکلی اقتصادی و سياسی و اجتماعی بدل شده و البته نماد ضد فرهنگ وابستگی انسان  قيمتها و دادن يارانه

  .از ملت، در زندگی روزانه استبه قدرت بيگانه 
يمی که جنايت را ژر. گذرانيم خبرهای تجاوزها به حقوق انسان را در ايران، از نظر خوانندگان می پنجم،و در فصل       

توان  جنايتی که نمی. کند رسد، اعدام می ها را به تالفی عمل کسانی که دستش به آنها نمی است، همچنان زندانی روش کرده
  . ه آن القيد ماندنسبت ب
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 و يکمين مناسبت صد و سُی خرداد، ب ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )٨٩( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   جمال صفری
  تخته قاپو کردن ايالت و عشاير توسط رضا خان 

   
بر اساس اسناد وزارت  »يتانيارضاشاه و بر«در مجد  يدقلمحم

شاير آورده يكا  در رابطه با سياست رضا شاه  در قبال عآمر ةخارج
غالباً ادعا مي شود كه بزرگترين  موفّقيت  رضا خان تشكيل  :  است

. ساختن ايران با استفاده ازآن بودو متّحد »  ملّي « يك ارتش
ارسال كرده است، نظرات   1930درگزارشي كه درسال   هارت

  :دستĤوردهاي ارتش  را اينگونه  توصيف مي كند رايج در باره
ي ترين موفّقيت رژيم كنوني ناظران ذيصالح اصلاز نظربسياري از 

هزار   40به استعداد   منظّم يك ارتش نسبتاً  سازمان يافته و تشكيل
نظم و فرونشاندن هرج و استفادة مؤثّراز آن در برقراري  نيرو،

عشاير ايران هرگز  ،بدون چنين ارتشي. مرج داخلي بوده است
مقدمه  –ن  عشاير ساخت مطيع. نمي شدند] دولت مركزي[ مطيع

اي ضروري جهت اجراي سياست كنوني دولت بود؛ يعني 
بي سواد   اي عشاير كه تقريباً صد در صدشانبر ساختن مدرسه

هاي زراعي موجود در  و اسكان  برخي از آنها در زمين. بودند
شايد راست باشد كه رضا شاه  . كوني فالت ايرانقسمت هاي مس

ولي مسلّماً با حمايت همين ارتش  .اين ارتش را به وجود آورد
وزير دربار  ،مور تاشبود كه به پادشاهي رسيد و يا سياست هاي تي

و  توانايش، است كه از ارتش در حكم تنها وسيله كنترل كشور،
گاه انتقاد . استفاده است، رداشتن اولين گام هاي مدرن سازيب

از  ميبيشتر  از ني  -ز بودجة مملكت كه بخش اعظمي ا مي كنند
   1.به ارتش اختصاص مي دهد  - آن را

كه انگليسي ها براي توجيه سياست  هارت در توصيف داليلي
     .هايشان در ايران و حمايت از رضا  شاه مي آوردند
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  رویاروئیها در دو جبهه داخلی و خارجی وقتی سیاست داخلی تابع سیاست ◀
  ۳ ص: خارجی است       
  اسرائیل و محافظه کاران جدید  و طرفداران اسرائیل :دو کارشکن عمده و متحد ◀
  ۵  ص: در کنگره امریکا      

  ۷  ص:سعودیها  :کارشکن سوم و متحد دو کارشکن اول و دوم ◀
  و روحانی  مقاصد اصلی سیاست چند الیه دولتهای احمدی نژاد :اله وفاژ ◀
   ٩  ص :)۱(در حذف یارانه ها       

  ۱۶ص  :کند یم والیت مطلقه فقیه انتقام کور را رویه میژوقتی ر ◀

  علي شفيعي
  )2(روانشناسي اعتماد بنفس

  
در نوشتة پيشين با مراجعه بكارهاي خانم آستريد شوتز، استاد 
و پژوهشگر روانشناسي اعتماد بنفس، پندارها، كردارها، 
گفتارها و احساساتي كه صاحبان اعتماد بنفس دارند را 

در نوشتة كنوني باز هم بكمك تحقيقات خانم شوتز، . آوردم
شان اهل خرد عالئم و نشانه هاي عدم اعتماد در انسانها را ن

  .مي دهم
 

پندارها، كردارها، گفتارها و احساساتي كه محصول 
  :عدم اعتماد بنفس در انسانها هستند

  
نسبت به توانائيهاي  كه ضعف اعتماد بنفس دارد، انساني

اين امر باعث . خويش در شك و ترديد دائمي بسر ميبرد
 ميشود كه او يا اصالً بكارها و مسئوليتهاي سخت و دشوار و
 طبيعتاً بزرگ دست نزند، و يا آن كارها و مسئوليتها را مدام

    . به عقب اندازد
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  صدارت  يعل
  

 يندر ا يگر به شفاف يازو ن يسيتهدر الئ ابهام
 اعالمية :يمردمساالر يممفاه يرو در سا

 يكصدوهشتمينو به مناسبت  يسيتهالئ يجهان
   .يسيتهسالگرد قانون الئ

 
 يتاهم يسيتهمربوط به الئ يخيدسامبر، در محفوظات تار ماه

را در  يآن، بحث يشوازدارد و به مناسبت و به پ يخاص
 1905در دسامبر . گشايم يسالگرد آن قانون م يكصدوهشتمين 

. رانسه  بردرا به مجلس ف يسيتهقانون الئ يژول فر يآقا
شد،  اريگذ قانون ينكه  در آن روزگاران منجر به ا يروند 

بود كه با اعالم  يساو كل ها يتيستپوز يناز جمله جدل ماب
 ينرا مدرسه مع يند يفتكل...": در مجلس كه يفر  يآقا
بود كه علم و تجدد و دانش، به برهه  ينبنا بر ا "...كند يم
 "يحيانقالب مس". واهد دادخ يانپا داري، يند و  باوري يند

 يحيتتا مس يدانجام لبه طو يكندتر داشت و چند قرن يروند
  به طور خاص، يكطور عام، و مذهب كاتول به  يقرون وسط
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New   
    

  از ایرانیان یهاخ به پرسشپاس
  ابوالحسن بنی صدر 

  
  روزنامه نگاری

  
  :پرسشها• 

  
های پس از نمایش انتخابات ریاست جمهوری،  ظرف ماه     

ایم که برخی روزنامه نگاران در ایران، وظیفه  شاهد آن بوده
ای خود یعنی نقد و پرسشگری از حاکمان را رها کرده و  حرفه

ای از چالش  انهاند، این اتفاق دراماتیک، نش ستایشگر قدرت شده
بزرگی است که پیش روی آزادی خواهان حقیقی قراردارد و 

  :پرسشی مهم را در برابر آنها قرار میدهد
کنند و درنهایت،  ها مبارزه می خواهی که سال شهروندان آزادی   

هایی را  ممکن است با تشکیل دولت الئیک و حقوقمدار، نماینده
جمهوری و غیره هایی چون ریاست  از میان خود به سمت
ای با این نمایندگان که طبعا تا زمانی که  برسانند، باید چه رابطه

قرار دارند برقرار » قدرت«دموکراسی غیر مستقیم برقراراست، در
که شهروندان احتماال نسبت به منتخبین  کنند؟ با توجه به این

هاشان با  خود دارای عواطفی هستند واز طرفی هم منتخب
شوند، چه راهی وجود دارد که این  لفین مواجه میهای مخا انتقاد

شهروندان آزادی خواه به توجیه گران زور تبدیل نشوند و، 
حال، این رفتار غیر منطقی را نیز نداشته باشند که  درعین

بالفاصله پس از انتخاب افرادی برای مدیریت کشور، تبدیل به 
ای  عهد شکنیآنکه از آنها  مخالفین آنها و مدیریت شان گردند بی

  دیده باشند؟
  
  :است روزنامه نگاری چگونه کاری است؟ پاسخ این – ۱    :نگار و روش کار او اول در باره روزنامه پرسش  پاسخ٭

ها و  است، برقرار کردن جریان آزاد اندیشه سیاسی و مرام آنکار یک وسیله ارتباط جمعی، حتی وقتی ارگان یک سازمان . ۱٫۱   . طرف باشد باید بی ر، روزنامه نگار میدر کا. ها است اطالع
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اسـت،  ای را کـه حکومـت روحـانی در پـیش گرفته برای مثال، رویه
کاست و افزود، به اطالع جمهور مردم   که هست، بی نخست همان

سپس، نقدها را، باز بی کاست و افزود و بدون سانسور، بـه . برساند
ن کار سخت پراهمیت روزنامه نگار برقرار کرد. سمع مردم برساند

مـردم نبایـد ازدیـد روزنامـه . رابطه مستقیم مردم با واقعیـت اسـت
که هسـت، در  باید واقعیت، همان بلکه می. نگار در واقعیت بنگرند

هرگاه روزنامه نگار واقعیـت راسانسـور . معرض دید آنها قرار بگیرد
کـه هسـت  دخالت دادن طـرز فکـر خـود، آن را جـز آن نکند و یا با

  .است کننده را به انجام رسانده نکند، کاری بس تعیین
اما در جهان ما، خاصه در کشور استبداد زده مـا، روزنامـه نگـار،      

رسـاند،  سان که هسـت بـه اطـالع جمهـور مـردم نمی واقعیت را آن
که دلخواه قدرت است و این  غیـر واقعیـت  گرداند  را، چنان می آن

ی، در مقایسـه ستایشگر. دهد را به جای واقعیت، به خورد مردم می
  . با این خطای بزرگ، هنوز کاری کوچک است

سان که هست شناسـائی  رو، کسی که بخواهد واقعیت را آن از این     
کاری شـده بـرای  اول، نقـد واقعیـت دسـت: کند، دو کار باید بکند

کاری شـده دیگـری  هـای دسـت یافتن واقعیت و دوم، نقد واقعیت
ئی، درگـرو، شناسـائی آن است که شناخت واقعیت موضـوع شناسـا

خرداد،  ۲۴برای مثال، انتخابات ریاست جمهوری . واقعیتها است
یمی که هیچ انتخابات بدون تقلبی را انجـام ژر. است یک امر واقع

میلیـون از ایرانیـان در دادن  ۳۸است، مدعی است افزون بـر  نداده
  :است این واقعیت چند نوع دیده شده. اند رأی شرکت کرده

کــه جانبــدار شــرکت در انتخابــات و انتخــاب شــدن آقــای آنهــا • 
اند، در صحت رقـم شـرکت کننـدگان تردیـد را جـایز  روحانی بوده

شمارند، بلکه به هرکس که در  راستگو می  رایم ژنه تنها ر. دانند نمی
  .برند درستی رقم تردید کند، یورش زبانی و قلمی می

و بنـای کـار خـود را اند  آنها که مخالف شرکت در انتخابات بوده• 
یم را دروغگو ژاند، ولو ر بر نادانی و حقوق ناشناسی مردم قرار داده

که تردید بـه خـود راه دهنـد، رقـم ادعـائی  دانند، ولی بدون این می
مـردم ... یم را، درباره رأی دهنـدگان، صـحیح و دلیـل نـادانی و ژر

  . گردانند می
انـد نیـز شـرکت  دادهجبار و دستیاران او کـه انتخابـات را انجـام • 

یــم ژچنــین اکثریــت بزرگــی از مــردم را دلیــل حمایــت مــردم از ر
  . کند قلمداد می

کــه هســت نیســت، واقعیــت در  در هرســه مــورد، واقعیــت همان     
اســت کــه دلخــواه  ذهنیــت ایــن ســه گــروه پرورانــده و چنــان گشته

  . هریک از این سه دسته را برآورد
اســت  ســان کــه روی داده همان حــال اگــر بخــواهیم واقعیــت را     

یم را نقد کنیم و این نقد را بـا ژباید آمار ر شناسائی کنیم، ناگزیر می
  سـان کـه روی داده نقد واقعیتها دیگر همراه کنیم تا واقعیـت را آن

زیـرا . و این دو کار تا بخواهی مشـکل هسـتند. است، شناسائی کنیم
هـای  دهنـد، ذهنیت جوینـد و انتقـال مـی ها را می کسانی که اطالع

رو، نقد هر اطالعـی بـرای شناسـائی واقعیـت،  از این. خود را دارند
با وجود ایـن، هرگـاه امرهـای واقـع بـا .  اهمیت تعیین کننده دارد

ــد می ــد، هــم نق ــرار گیرن ــدیگر در رابطــه ق ــان  یک ــوند و هــم زب ش
  . گویند گشایند و حقیقت را می می
انجـام ) تخابات مهندسی شـدهان(که شناسائی واقعیت  پس از آن      

شد، در مقام انتشار، وسائل ارتباط جمعی متعلق به سـه دسـته بـاال، 
واقعیت شناسائی شده در اختیار همگان قـرار . آن را سانسور کردند

آن را » گران تحلیـل«و » نـاظران« و » روزنامه نگاران«گرفت اما 
کرد کـه  حداقل وظیفه شناسی اقتضا می. بطور کامل سانسور کردند
است و، بنابرآن، میزان  ای نیز انجام گرفته بگویند و بنویسند مطالعه

دو دســته از . اســت مشــارکت و توزیــع آرای مــأخوذه، چنــین بــوده 
تحریم کنندگان نیز، شناسائی واقعیت را نادیده گرفتنـد و بنـا را بـر 

آنهــا کــه بــه آقــای روحــانی خوشــبین : یــم گذاشــتندژصــحت آمــار ر
حتـی سـخن حـق را نیـز . گویند باید به او فرصت داد اند و می شده

نگفت زیرا ممکن است سبب تضعیف او و حکومتش شود و آنها که 
  .شناسند اند و مردم را مقصر می بنا را بر مقصر جوئی گذاشته

که هست یـافتن مشـکل اسـت و  قرار، هم واقعیت را همان بدین      
عهای الزم برای انجام است که مردم اطال  نتیجه این. هم انتشار آن

جریان آزاد اطالعها نیز . کنند کاری که باید و یا نباید کرد، پیدا نمی
برقرار نیست تا از رهگذر نقد اطالعهـا بـه یکـدیگر، مـردم، تـا حـد 

  .کاست و افزود، را در دسترس بیابند ممکن، اطالعهای بی
ی را بـه نگار درخور این عنوان کسی است که هر امر واقع روزنامه     

هائی نقد کند که هر امر واقع دارد و مراقب باشد که  محک ویِژگی
ها  های حاصــل افــزود و کاســت های ذهنــی و نیــز ســاخته ســاخته

  . جانشین واقعیت موضوع شناسائی نشوند
کـردن جریـان  نگار، هنوز برقرار کار دوم و بسیار مهم روزنامه. ۱/۲

ها و در  ریـان آزاد اندیشـهکـردن ج بـار، برقرار این. آزاد و نقد اسـت
ها راهنمـای اتخـاذ  چـون اندیشـه. دادن آنها است معرض نقد قرار

تدبیرهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هستند، جریان 
ای در حـال و آینـده هـر  آزاد آنها و نقدشان، اهمیت تعیـین کننـده

بـه از بـد اقبـالی، در درون کشـور، . جامعه و بسا جامعه جهانی دارد
سیاسـتهای . ها سانسـور هسـتند بودن سانسورها، اندیشه  عذر برقرار
انجـام » منـاظره«در بیرون از مرزها، سانسـور در شـکل . متخذ نیز

گر، بـرای مثـال، بـه توجیـه سیاسـت اتمـی  عقلهای توجیه. گیرد می
نقد » مناظره«به ندرت، هدف از. کنند می  یم، بایکدیگر، مناظرهژر

جدا کردن سـره از ناسـره و جانشـین کـردن  یک سیاست به معنای

  . ناسره با سره و رسیدن به سیاستی است که باید درپیش گرفت
کار سوم روزنامه نگار پرسش بـه قصـد اظهـار یـک اندیشـه در . ۱/۳

کاسـت و افـزود، و شناسـائی  تمامت خود و یا یافتن یک اطالع، بی
او اسـت کـه تـا  در این مقام، بر. است  که واقع شده امر واقع، چنان
زیـرا . ایـن کـار، بسـی مشـکل اسـت. طـرف بمانـد ممکن اسـت، بی

بایستی پرسشهائی را بیاندیشد و با مخاطب خود در میان بگذارد که 
دهنــد اندیشــه خــود را اظهــار کنــد و هــم بــه  هــم بــه او امکــان می
  . دهد اندیشه را نیک دریابند ها امکان می خواننده و یا شنونده

باید، از راه جـدل، یـک اندیشـه را حالجـی  ه نگار میآیا روزنام – ۲
کند؟ هرگاه جدل همان روشی باشد که به صاحب اندیشـه امکـان 

کنـد  بدهد اندیشه خود را ارائه دهد، کلمه همـان معنـی را پیـدا می
امـا، در زبـان قـدرت، جـدل معنـائی دیگـر . که در زبان آزادی دارد

قصـد از پـا درآوردن بکـاربردن روشـهای تخریبـی بـه : است  جسته
نگاران بسـیاری شـغل خـود را  در جهان امـروز، روزنامـه. مخاطب

در ایـران، ایـن رویـه غلـط بسـیار . انـد جدل به قصد تخریـب کرده
تنها بگـاه پرسـش و پاسـخ نیسـت کـه جـدل بمعنـای . تر است رایج

کنند، بلکه قـدح و مـدح را روش عمـومی خـود  تخریب را روش می
ن روش درجـا برخواننـده و یـا شـنونده معلـوم نادرستی ای. کنند می
  شود، هرگاه، می
بداند قدح کننده و یا مـدح کننـده، نـه اندیشـه یـا عمـل قـدح . ۲/۱

بـرای . کنـد شونده و یا مدح شونده که خود او را قدح و یا مـدح می
ای نــه فکــر و عمــل او کــه خــود او را مــدح  مثــال، مــداحان خامنــه

  . کنند می
ه فکــر و یــا عمــل کســی را قــدح و یــا مــدح در مــواردی هــم کــ. ۲٫۲
بـرای مثـال، مـدح .  کننـد کار را می کنند، بقصد سانسور نقد، این می

خواند و » نقالب دوم«حمایت آقای خمینی از گروگانگیری که او 
چنان سانسوری را برقرارکرد که کسی را یارای » انقالب دوم«مدح 

ل را در ادامـه ایـن سانسـور، هـم نقـش او. نقد گروگانگیری نمانـد
اکتبـر (گروگانگیری بازی کرد و هم سازش پنهانی برسر گروگانها 

مدح نظر او در بـاره جنـگ نیـز، عامـل . را میسر گرداند) سورپرایز
سـال ادامـه  ۸سانسور نقد جنگ گشت و سـبب شـد جنـگ بمـدت 

  . یابد و در شکست به پایان رسد
مـه اتمــی هـم اکنـون، مـدح سـری شــدن گفتگوهـا پیرامـون برنا    

. آیــد ایــران، از جملــه، بــه قصــد جلــوگیری از نقــد آن، بــه عمــل می
اســت  مانـد کـه سـبب شده سـان، همـان سانسـوری برقـرار می بدین

  . ندانند» برنامه اتمی ایران«ایرانیان هیچ از 
تواند صاحب اندیشه باشـد و اگـر صـاحب  نگار نمی آیا روزنامه  -  ۳

، مباحثه کند؟ چرا اما حـق اندیشه بود، حق ندارد با مخاطب خود
  . ندارد

فکر خود را جانشین فکر مخاطب و یا کسی کنـد کـه قـرارش . ۳/۱
تــرین روش، در جهــان امــروز،  بــه رواج. بــر ارائــه اندیشــه او اســت

نگاران و غیر آنها، فکر دیگری را با فکـر خـود  است که روزنامه این
و » اسـت ینبرداشت مـن ا«این کار را زیر عنوان . کنند جانشین می

انجـام ... فهمم و یـا قصـد او ایـن بـود و طـور مـی من فکـر او را این
ــد می ــه. دهن ــی و اینــک کــه دوران خامن ــران دوران خمین ای  در ای

است، سخنان این دو، بطور مداوم، با فکرهای صاحبان فکرهـای 
مــرگ بــر «همــین روزهــا، . شــوند اند و می مختلــف جانشــین شــده

اولـی، . ، وسیله تخریـب یکـدیگر اسـت»منظر اما«، بمثابه »امریکا
» مرگ بر امریکا«شعار  » امام موافق بود«گوید  برابر نظر خود، می

دیگر داده نشود و دومی، درمقام  تخریب اولی و برابر نظر خود، بر 
همچنـان بایـد » مرگ بر امریکـا«است شعار  است که امام گفته این

ر امـام را ممنـوع روشن است که هردو طرف، نقد نظ. سرداده شود
اند  سان که مردم ایران کرده شد همان وگرنه، نظر نقد می. دانند می

درصدشـان موافـق عـادی کـردن  ۹۰تـا  ۸۰و، برابر سنجش افکار، 
درصـد مخـالف نیـز موافـق  ۲۰تـا  ۱۰رابطه بـا امریکـا و بخشـی از 

هرگـاه بنـا بـر نقـد نظـر . هسـتند» مرگ بر امریکـا«سرندادن شعار 
، بـر همگـان »مـرگ بـر«مـان زورمـداری بـودن شـعار شد، ترج می

  . گشت آشکار می
نگار فرصت در اختیار صاحب اندیشه طرف گفتگو را،  روزنامه. ۳/۲

ایـن روش . از آن خود نکند و آن را در ارائه اندیشه خود بکـار نبـرد
پرسشگر، مرتب سخن صاحب نظر را قطع . نیز بسیار به رواج است

ظهار کنـد و بسـا ایـن کـار را بـا تخطئـه نظـر کند تا فکر خود را ا می
  . کند صاحب نظر همراه می

روزنامه نگار مباحثه را به فرصت تخریب فکر پرسش شـونده . ۳٫۳
  . و به کرسی نشاندن فکر خود بدل نکند

» سانسـور سـکوت«فکر و یا افکار ناقض فکر خـود را گرفتـار . ۳/۴
داشـتن اندیشـه و  باز از رایج ترین روشها، مسـکوت نگـاه. نگرداند

وسائل ارتباط جمعـی، مباحـث نظـری ترتیـب . ها است بسا اندیشه
در » سانسـور سـکوت«دهند اغلب به قصد برقرار نگـاه داشـتن  می

  .هائی که باید سانسور شوند باره اندیشه و یا اندیشه
ای راه  دو طرف از راه نقد و نقد متقابل دو اندیشه، بـه اندیشـه. ۳/۵

بخش صحیح هر دو اندیشه و فاقد بخش غلط دو  برند در بردارنده
  . اندیشه و جانشین شدنش با صحیح

نگاران و کسـانی کـه بـرای خـود  از بد اقبالی این روش را روزنامه     
  . برند فکری قائل هستند، بکار نمی

دروغ را، به یمن تناقض زدائی، راسـت گردانـدن و حقیقـت را  – ۴
شـجاعت اظهـار . نگاری زنامـهاست حرفـه رو  گفتن و نوشتن، این

حقیقت در برابر هر جبار و قدرتمداری و قول و فعل او را موضوع 

. نگار درخـور ایـن عنـوان اسـت روش کـار روزنامـه  نقد کردن، این
درانجام ایـن وظیفـه کـه عمـل او، عمـل بـه حـق او  اسـت، بمثابـه 

نگار، یک رشـته کارهـا هسـتند کـه نبایـد کـرد و یـک چنـد  روزنامه
  :ا هستند که باید کردکاره

  
  :کارهایی که بایدش کرد، عبارتند از. ۴/۱

ها و داوطلـب  نگاری در شمار اول بـا ارزش تـرین حرفـه روزنامه• 
ترین مسئولیتها را برعهده  پذیرد سنگین این حرفه کسی است که می

پس، بر او است که جز حق را هدف نشناسد و جـز حقیقـت . بگیرد
بـر او . گر سانسـور حقیقـت نکنـد توجیـهنگوید و وجود خطرها را 

رساند، بـدون  است که بداند نظر و یا اطالعی که به عرض مردم می
یک   تردید همان اندازه وگرنه بیشتر ارزش و اهمیت دارد که نسخه

  پزشک برای بیمار،
بیرون کشیدن حقیقت از دروغ و گشودن راز و سر، خاصـه وقتـی • 

  جع است،به حقوق یک ملت و حقوق انسان را
خشونت زدائی هم در معنـای بـرانگیختن بـه خشـونت و هـم در • 

  معنای فرو خواباندن خشونت،
  اظهار حق پیشاروی زورمداران،• 
مبــارزه بــا سانســورها، هــم وقتــی صــاحبان اندیشــه قربــانی آنهــا • 
شوند و هم زمانی کـه اندیشـه و اطـالع و واقعیـت موضـوع آنهـا  می
ــر روزنامــه. گردنــد می اســت کــه سانســورهای رایــج را نیــک  نگار  ب

  اثر کردن آنها را همواره بکار برد، بشناسد و روشهای بی
راهنمای خویش را استقالل و آزادی هر انسان و جامعه ملی و نیز • 

حقوق انسان و حقوق ملی کند و مراقبت کند که برده قدرت نشـود 
 کـه در حقیقـت جـز منـافع اقلیـت» منافع ملی«و حقوق ملی را با 

  قدرتمدار نیستند، جانشین نکند،
بدین توضیح که به دستور، خبـر . روشی تجربی را در پیش بگیرد• 

و گزارش تهیه نکند و بداند برداشت او از حقیقت نسبی است، پس 
دهــد بایــد قابــل نقــد و  کنــد و انتشــار می آنچــه را آمــاده انتشــار می

  تصحیح باشد،
ش و هم  از گزارش مبهم هم ابهام زدائی کند از موضوع کار خوی• 

  پرهیز کند،
همواره بداند کـه اطـالع یـافتن و اطـالع دادن حقـی از حقـوق • 

پس آشکار کردن اسرار قدرتمدارها بـر جمهـور مـردم . انسان است
بخصـوص وقتـی . رعایت حق اطـالع یـافتن و اطـالع دادن اسـت

قدرتمدارها قدرت خارجی را محور سیاست داخلی و خارجی کشور 
  نند،گردا می
های قـدرت پـیش از  هشدار و انـذار نسـبت بـه ایجـاد سـتون پایـه• 

ایجاد را رویه کنـد و آگـاه کـردن مـردم را از چگـونگی بکـار رفـتن 
  ها بعد از ایجاد، کار روزمره خویش بگرداند، ستون پایه

نسبت به جنایتهـای سیاسـی و فسـادکاریهای قدرتمـدارها القیـد • 
را از آنها، حـق، بنـابراین، وظیفـه نماند و آگاه کردن جمهور مردم 

  .خود شناسد
از آنجا که ترور اخالقی زیانبارترین ترورها اسـت، افشـای مـداوم • 

  .این ترورها را حق، بنابراین، وظیفه خود شناسد
های اجتمــاعی، گویــای  ها و آســیب کــه رواج نابســامانی بنــابر این• 

گـاه تخریب نیروهـای محرکـه و عامـل انحطـاط جامعـه هسـتند، آ
کردن جامعه از آنها و همگان را به درمـان آنهـا فراخوانـدن را نیـز 

  .حق و وظیفه خود شناسد
ها را در شمار آسیبهای بس ویرانگر بدانـد  ها و غیر عقالنی خرافه• 

  .و نقد آنها را حق و وظیفه خویش بشمارد
   
  :کارهایی که نبایدش کرد عبارتند از. ۴/۲
رها، بخصوص سانسور صاحب اندیشـه و عالوه بر پرهیز از سانسو    

  :ها، از زشتکاریهای زیر نیز بایدش اجتناب کرد اندیشه و نیز اطالع
نگار اسـت کـه هـر نظـر و  بـر روزنامـه. انتشار غیـر از تبلیـغ اسـت• 

اطالعی را انتشار دهد و ممیز آنها نگردد، اما بر او است که از تبلیغ 
  .قول زور و اطالع دروغ اجتناب کند

از به . زیر سلطه ستم و ویرانگر است –درت بمثابه رابطه مسلط ق• 
  .خدمت آن درآمدن و نه تبلیغ آن، می باید اجتناب کند

و  تحریک احساسات عمومی » جو سازی«بمعنای » پروپاگاندا• «
بـه قصـد » فکـر جمعـی جبـار«و تشدید تعصبها و شرکت در تولیـد 

از کاری و یا، موافق  برانگیختن مردم بکاری و یا منصرف کردنشان
بـه عـراق و ... نمونه حمله امریکا و انگلـیس و (کردن آنها با کاری 

  .، را جنایت بداند و ازآن اجتناب کند)افغانستان
از ایجاد حساسیت نسبت به صاحب اندیشه و اندیشه، چه رسد به • 

  .تخریب این دو، اجتناب کند
دیشـه را در همواره حق صـاحب اندیشـه و هـرکس دیگـر و هـر ان• 

دادن پاسخ، رعایت کند و هر زمان امکان پاسخگوئی وجود ندارد، 
  .از تبلیغ یک جانبه نقد خودداری کند

از تجاوز به حقوق و کرامت هر انسانی و نیز حقوق ملی، اجتناب • 
  .کند

  .در ترور اخالقی که سخن ویرانگر است اجتناب کند• 
کند باید در خور  زارش میبه این عذر که اطالع و یا نظری را که گ• 

  فهم و یا پسند مردم باشد پس درآمیختن راست با دروغ و علم با 
  

  16 صفحهدر
  

 روزنامه نگاری
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روياروئيها در دو جبهه 
داخلـــي و خـــارجي 
وقتي سياست داخلـي  
تابع سياست خـارجي  

  :است
  
  

يـم، ژهـا در ر روياروئی :انقالب اسالمی
هـــم در قلمـــرو داخلـــی و هـــم در قلمـــرو 

روز شــــــــــديد تــــــــــر خــــــــــارجی روز بــــــــــه 
در قلمــــرو داخلــــی، هاشــــمی . شــــوند می

در معــرض » ســران فتنــه«رفســنجانی و 
در . های تبليغـاتی هسـتند بيشترين حملـه

ای و دســـــتگاه  قلمـــــرو خـــــارجی، خامنـــــه
کوشــــــند عــــــادی کــــــردن  تبليغــــــاتی او می

رابطـــه بـــا امريکـــا را امـــری غيـــر ممکـــن 
  :بگردانند

  
قاعده  :در قلمرو داخلی

حکومت اقلیت کوچک 
ر اقلیــــت بــــزرگ و بــــ

  :تقابلها
  
رأی به سعید جلیلـی حـاکی از  ٭
ـــــک جـــــوهره در « وجـــــود ی

  :»جامعه
  
در شماره پیش قول طائب را در باره  ☚
 ،ورديم كه بـه قـول او  آدرصد جامعه  10

 ،بـار  ايـن . يم واليت فقيه استژتكيه گاه ر
راي سـعيد  آ ،امام جمعه مشهد ،علم الهدي

   :داند جليلي را رأي به نظام مي
ــر 31در  • ــدي  ،مه ــم اله ــع  ،عل در جم

  :است كادرهاي بسيج گفته
 90بـود كـه تقريبـا     يكانديداي يجليل«    

خود را به دليـل گفتمـان    يدرصد از آرا
ــر      ــا ديگ ــت آورد؛ ام ــه دس ــش ب انقالب

 يدور يازدهم در مسئله مديريت يكانديدا
و اداره كشور آرا را بـه خـود اختصـاص    

  .دادند
ـ   يمعظم رهبر مقام      پـس از   يبـه جليل

: كه كسب كرد گفتنـد  يچهار ميليون راي
اين چهـار ميليـون نشـانگر وجـود يـك      «

  .»جوهره در اين جامعه است
ـ  يافراد اكثر    دادنـد   يرا يكه به جليل

ــرا جــوان و   دانشــجويان طلبــه هــا و اكث
اين چهار ميليون جـوهره   .بودند يپرانرژ

انقالب هستند و ما بايد آنهـا را منسـجم تـا    
 يانتخابات رياسـت جمهـور   يوره بعدد

ايــن چهـار ميليــون همــان   .حفـظ كنــيم 
هستند كه اگـر االن جنـگ ميـان     يافراد

بگيــرد در ميــدان  لايــران و آمريكــا شــك
جنــگ خــط مقــدم و عقبــه آن خــدمت 

  .خواهند كرد
كار آمده جريـان مـا    يكه رو جرياني    

نيست، درست اسـت كـه اصـالح طلبـان     
در دست گرفته  ياكنون امور را تا حدود

اما وظيفه ما غصه خوردن و به گردن  >اند
گرفتن نيست با وجود گذشت سـه مـاه از   
اسـتقرار دولــت جديــد امـا تــورم هنــوز   
سرجايش است و تكان نخورده و مرغ نيز 

رسيده اگر دولت  نتوما 7000 يبه كيلوي
اصولگرا االن بر سر كار بـود آنهـا چگونـه    

ز دولت دليل كردند ما نيز بايد ا يرفتار م
  .»را مطالبه كنيم ياين ناتوان

 55تواننـد رأي بدهنـد    نها كـه مـي  آاما    
ميليـون   4درصـد   90و . ميليون تن هستند

درصد  6,5شود كه  ميليون نفر مي 3,6 ،نفر
اي  اين اقليت كوچك كه خامنه. شود مي
نشــانگر وجــود يــك جــوهره در  «ن را آ

خواهـد بـر    داند چگونـه مـي   مي» جامعه
ميليون نفـري حكومـت كنـد؟     75عه جام

ــم الهــدي كــه الجــرم پاســخ   پاســخ عل
  :است اين ،اي به اين پرسش است خامنه

در دانشـگاه   يهزار دانشـجو بسـيج   57 •
. حضور دارند ياستان خراسان رضو يها

فعال از ميـان   يبسيج 5000ما اگر بتوانيم 
ــق    ــيم موف ــتخراج كن ــيجيان اس ــن بس اي

ـ   .خواهيم بود د ايـن تعـداد   اما بايـد بداني
بايــد از آن نــوع   يبســيج يدانشــجو

شوند برونـد   يباشند كه حاضر م يبسيجيان
  .مين يبه رو

اينكه در انتخابات فكر كنيد اصولگرايان     
شكست خـورده انـد را مـن اصـال قبـول      
ندارم در حال حاضر سـه مـاه اسـت كـه     
دولت يازدهم مستقر شده و تمـام تـالش   

 يور يعنخود را در حساس ترين نقطه كش
 يجهـت تشـكيل شـوراي    يخراسان رضو

 .اما موفق نشده ،خود انجام داده اند يبرا
هنـوز قـدرت    ولگرايانمـا اصـ   ياين يعن
  .داريم

تا به همين امروز دولت يـازدهم شـش       
پست  ينفر را در مشهد مقدس جهت تصد

ــتاندار ــو    ياس ــم دادن جل ــرز حك ــا م ت
 ياست اما نتوانسته از اين ميان شخص برده

مشخص اسـت كـه    .ا بر اين مسند بنشاندر
  .هنوز شكست نخورده است ياصولگراي

تكيـه بـر    :پاسخ او بـدون ابهـام اسـت        
. اقليت مسلحي كه حاضر به همه كار است

بسيجي كه حاضر اسـت روي  (اين اقليت 
درصد كه حاضر به جنگ  6,5مين برود و 

مـاده بـاش نگـاه    آرا بايد به حال ) هستند
نگذاشت حكومت  ،حال انداشت و در هم

نمونه تعيين استاندار خراسـان  . موفق شود
و تعيين وزيران و نيز شكسـت در سياسـت   

گويـد نبايـد    مـي  ،خارجي كه علم الهدي
. گراها نوشـته شـود   بگذاريم به پاي اصول

هاشمي رفسنجاني كه از قـرار   ،در پاسخ او
زور  :گويد مي ،است شده» عابد و مسلمان«

  :حل نيست راه
ــر  30در  • ــين    ،92مه ــه نهم ــام ب در پي

 :اسـت  گفتـه  ،سمپوزيوم روابـط عمـومي  
 يـز، ن يامبرانوجه رسالت پ ينمهمتر يحت«

مردم به بحث، استدالل، اقامـه   يفراخوان
ـ  يبرهان، ارائه اطالعات علم و  يو فرهنگ

ــو   ــه گفتگ ــوت ب ــاالخره دع ــاب ــه ج  يب
كـه رسـم    باشد ياز زور م يناش هاي يوهش

. اسـت  ياسـتبداد  يهـا  و نظـام  يتجاهل
و  يكتا يكه پرستش خدا است ياقس ينبد

حق، از خالل روش استدالل و  يامابالغ پ
بنا به اظهار قـرآن،  . شود يگفتگو حاصل م

كه  يدر برابر مردم يحت) ص(يامبرپ يفهوظ
جز تـذكر دادن   پذيرند، ياطاعت او را نم

انَّمـا اَنْـت   ( يسـت و ابالغ حـق نبـوده و ن  
خدا و  يها ابالغ فرمان ي،ارتبه عب ).مذَكِّر

مردم روش  يآگاه يشو افزا يقحقا يانب
بـوده اسـت، چـرا كـه     ) ص(يامبرپ صليا

ـ       ي،انسان، هـر چقـدر هـم از لحـاظ ذهن
 يـك در  يمستعد، مبتكر و خالق باشد، وقت

 يـره دا يـد، نما يزنـدگ  يبسـت خبـر   بن
ــدازه همــان محــدوده   ــه ان اطالعــاتش ب

  .خواهد بود
به همين  ،1360بهار اگر اين شخص در     

كـرد و عامـل كودتـا بـه      روش عمل مـي 
ايـران و   ،شـد  دنبال  سازش پنهـاني نمـي  

امـا اگـر او   . منطقه و بسا جهان ديگـر بـود  
خاطر  جز بدين ،كند امروز زور را نفي مي

درصدي  6نيست كه زور در دست اقليت 
ــار   ــه برضــد خــود او بك اســت و از جمل

  :رود مي
  
سـو بـه  ها از همه تشدید حمله ٭

ــه  هاشــمی رفســنجانی و حملــه ب
  :همکاران روحانی

  
هـا در  ها و دفاع موضعگیریها و حمله    

  يم وضعيتي را به شرح زير پديـد ژدرون ر
ــت ورده آ ــتياران   :اس ــده دس ــه كنن حمل

اي و وسائل ارتباط جمعي در اختيار  خامنه
مورد حملـه هاشـمي رفسـنجاني و     ←او 

.  حـذف ايـن دو   :و هـدف » سران فتنـه «
روحاني و حكومـت او نيـز مـورد حملـه     
هستند اما براي اين كه حـذف دو گـروه   

همـان   ،انجام بگيرد و در سياست خارجي
اي و  انجام بگيرد كه با ادامه سـلطه خامنـه  

  :سازگار باشد ،است» جوهره«اقليتي كه 
ــازه ☚ ــه  ت ــرين حمل ــمي   ت ــه هاش ــا ب ه

  :رفسنجاني
» رئـيس « ،حمله شديد علـي الريجـاني   •

او هاشمي رفسنجاني را بخاطر نقل . مجلس
مرگ «قول از خميني در باره حذف شعار 

عامل تقويت موضـع امريكـا و    ،»بر امريكا
تضعيف موضع ايران در گفتگوهـا بـر سـر    

  .پرونده اتمي دانست
سپاه » فرمانده كل« ،جعفري ،پيش از او •

  .است به هاشمي رفسنجاني تاخته
ــاه • ــمي  ،در كرمانشـ ــداران هاشـ چاقـ
فسنجاني را ناگزير كردند سخنراني خود  ر

  .را نيمه تمام رها كند
طلبي  هاشمي رفسنجاني از سوي اصالح •

مـورد سـرزنش    ،كه اقتصاد دان است نيـز 
دكتر حسـين زاغفـر    ،92بان آ 1در . است
  :است گفته

امـــروز محصـــول  هـــاي ينابســـامان«    
، »اسـت  70دهـه   ياقتصـاد  هاي ياستس

كامالً ناموفق  ها ياستس ينا: اظهار داشت
و  ياجتمـاع  هاي ياز نابسامان ياريبود و بس
. امروز، محصول آن دوره است ياقتصاد

ـ  هاي ياستاز اقدامات و س  يدولت عالئم
 ها ينگران يدكه موجب تشد شود يم يدهد

 يلتعـد  هاي ياستس وبارهد يدرباره اجرا
  ».شود يم 70در دهه  ياقتصاد

ـ          ت را بديهي است كـه گوينـده حقيق
و اثـرات همـان سياسـت در    . اسـت  گفته

ــران  ــاد اي ــوني اقتص ــعيت كن ــي  ،وض بس
  :ويرانگرتر است

ــاي   ☚ ــا گوي ــل و انفعاله ــته فع يــك رش
 ،موقعيت روحاني و حكومـت او در قبـال  

هـا از   فعال. اي و دستياران او هستند خامنه
ــه هــا از  اي و دســتياران او و انفعــال خامن

  :روحاني و همكاران او هستند
كه علـي مطهـري    –اي  خالفت خامنهم •
ن را فاش كرد و علي الريجاني به دروغ آ

سـبب شـد كـه روحـاني      –تكذيب كرد 
بعنوان وزير علـوم بـه مجلـس     ،توفيقي را

  . مافياها معرفي نكند
حمله كيهان به روحاني در بـاره گفـتن    •

اين سخن كه خزانه دولت خالي اسـت و  
نيـز   و. هزار ميليارد تومان قرض دارد 180

دبير كل مؤتلفـه او كـه    ،حمله نبي حبيبي
ميليارد دالر بعالوه  100مدعي است ايران 

ميليارد دالر موجودي صندوق توسـعه   50
. ملي پول دارد و خزانه پـر از طـال اسـت   

يا خزانه ديگري آ :دفاع حكومت روحاني
غير از خزانه دولت وجود دارد كـه نبـي   

بنـا   « ،ن اطالع دارد؟ در واقعآحبيبي از 
ـ   يرسمبر گزارشهاي   300از  يشدولـت ب

ـ  يتومـان بـده   يلياردهزار م  يدارد و حت
ــاردم 1000اگــر  هــم  يدالر موجــود يلي

 ياش خـال  داشته باشد باز هم نه تنها خزانه
سايت انتخاب ( .»هست يزن يبلكه منف است

است كشف كـرده    گمان برده 92مهر  30
كه بارهـا در ايـن بـاره     است غافل از اين 
  ).است قالب اسالمي هشدار داده ان

ــايت       ــين س ــان آ 5(هم ــخنان ) 92ب س
رئــيس پيشــين بانــك مركــزي را  ،بهمنــي

اسـت كـه     جسته و به اين نتيجه رسيده پي
ميليـارد دالر متعلـق بـه دولـت      100اين 
پشتوانه اسكناس است كه با وجـود   ،نيست

  .است باز چنين بي ارزش شده  ،نآ
ك روحاني و نيز حمله به همكاران نزدي •
گرايان  كه از اصول» وزيران«ن دسته از آ

درباره اين وزيران  :دفاع حكومت. نيستند
و همكــاران از واواك و دســتگاه قضــائي 

بنابر نظر واواك و قوه . است استعالم شده 
 ،از جمله. پرونده اينان پاك است ،قضائيه

در بـاره صـالحي اميـري كـه      ،آبان 1در 
و ورزش بـه مجلـس    بعنوان وزير جوانان

در رجــا نيــوز   ،اســت پيشــنهاد شــده  
ـ  يـت امن يسيونعضو كم« :است مدهآ  يمل

خبـر   يـن ا يدبا تائ ياسالم يمجلس شورا
ورزش و جوانـان   يشـنهادي پ يروز: گفت
ــباز متهمــان تحــت تعق يكــي مفاســد  ي
 يـران ا يمـه در موضوع پرونده ب ياقتصاد

 يـز ن يو ياسياست كه نسبت به عملكرد س
  .مطرح است يابهامات

 يسـيون عضـو كم  يقدوس يميكر جواد   
مجلس بـا اشـاره بـه ابهامـات      يمل يتامن

 يمطرح شده در خصوص عملكرد صـالح 
ورزش و جوانان به  يشنهاديپ يروز يريام

كه  يها و اطالعات يطبق بررس: مهر گفت
از  يكــيفــرد  يــنا يــما بــه دســت آورده
در  يمفاسـد اقتصـاد   يبمتهمان تحت تعق

  .»است يرانا يمهده بموضوع پرون
 يبا اشاره به عملكرد صالح ينهمچن يو    
با فرزنـدان   يدر فتنه و ارتباطات و يريام

 يرسد كه آقـا  يبه نظر نم: گفت يهاشم
 ينا ياز پرونده ها يو ينو معاون يروحان
 ينكه چرا چن ينباشند و  ا اطالع يافراد ب

 يشوند جـا  يم يبه مجلس معرف يرانيوز
  .سوال است

مجلـس  » نماينده«پاسدار  ،اصغر زارعي •
ضـد   –كه در بانـدي اسـت كـه رسـائي     

ــنجاني   ــمي رفس ــت نآدر –هاش در  ،اس
اعتراض به روحاني بخاطر گفتن صـندوق  

هـزار ميليـارد    180دولت خـالي اسـت و   
چـرا   :اسـت  پرسـيده  ،تومان بـدهي دارد 
 1+5زمان با مذاكرات بـا   چنين مطلبي هم

ست كه هيچ ا شود؟ واقعيت اين مطرح مي
حسابي از دريافتهـاي دولـت نـزد خزانـه     

اين ادعـا تالشـي بـراي    بلكه . خالي نيست
دادن اوضاع اقتصـادي اسـت    وخيم نشان 

ــاتواني در حــل مســائل  ــا درصــورت ن  ،ت
باشيم و  بيان كرده  ˝وخامت شرائط را قبال

يا اگـر در مـذاكرات ناچـار بـه عبـور از      
زمينـه اجتمـاعي را    ،خطوط قرمز شـديم 

   باشيم  اد كردهايج
ــاتي    • ــاي تبليغ ــر ارگانه ــان و ديگ كيه

نـه تنهـا   ) از جمله علـم الهـدي  (اي  خامنه
كنند كه ارتباط گرفتن با امريكا و  تبليغ مي

بلكـه   ،اي ربـط ندارنـد   گفتگوها به خامنـه 
ــوردن   ــت خ ــراي شكس ــالش آب ن در ت

ــتند ــون    . هس ــم اكن ــا از ه ــن ارگانه اي
ــذاكرات شكســت خــورده « ــغ » م را تبلي

ــد مــي ــر.  كنن ســخنگوي وزارت  ،در براب
گفتگو » رهبر«گويد تحت نظر  خارجه مي

منافع «دهد  و ظريف اطمينان مي. شود مي
بهنگـام بررسـي   . شـود  قربـاني نمـي  » ملي

نچه به سياسـت خـارجي   آها در  روياروئي
به اين فعل و انفعالهـا بـاز    ،شود مربوط مي

  .گرديم مي
  
ــه ٭ ــه  حمل ــه«ها ب و » ســران فتن

مجــری  ،اگــر رهــا شــوندکــه  این
ــــد امریکــــا  ــــه جدی طــــرح فتن

  :شوند می
  
ــه « ☚ ــران فتن ــه» س ــاتمي و  ،از جمل خ

موسوي و كروبي همچنان تحـت حملـه   
  :هستند

گفتـه   ،در مصاحبه با لومونـد  ،الريجاني •
بــود كــه مقصــر ممنــوع الخــروج شــدن 

 ،92آبان  1در . خاتمي احمدي نژاد است
قول او را تكـذيب كـرد و    ،احمدي نژاد

اگر هم اختيار داشتم چنين كـاري   :فتگ
اين امر به قوه قضائيه مربوط . كردم را نمي
 ،كل» داستان« ،اي هژكه ا طرفه اين. است
. خـاتمي از سـران فتنـه اسـت     :گويد مي

ممنوع الخروج شدنش كار قـوه   ،بنابراين
  .اي است قضائيه و واواك تحت امر خامنه

همسر كروبي به روحاني  ،92مهر  31در  •
نچـه در  آنامه نوشت و از او خواسـت بـه   

در  ،است گفته» مبارزات انتخاباتي«دوران 
او خـاطر نشـان   . باره كروبي عمـل كنـد  

 ،زاد شودآهرگاه  ،است كه شوهرش كرده
زبان خويش را در دهان حـبس نخواهـد   

روحاني پاسـخي بـه نامـه او نـداده     . كرد
  .است

دو خبــر انتشــار   ،92بــان آ 1و  31در  •
يكــي در بــاره بــدي وضــعيت  :نــدا يافتــه

مزاجي كروبـي و ديگـري معاينـه شـدن     
  . موسوي در يك كلينيك

بولتن نيـوز تحريمهـا را    ،92مهر  10در  •
  :نوشت» سران فتنه«يكجا به پاي 

ها را  يمتحر ينموفق شد ا يكاچرا آمر«    
 ياعمال كند؟ پاسخ در اجمـاع كشـورها  

. منطقـه اسـت   يبلوك غرب و نفت يصنعت
 ي،بدون موافقت ژاپن، كـره جنـوب   يعني

امكـان   يمتحـر  يـن ا يج،خل يوخاروپا و ش
اجمـاع بوجـود    يـن اما چـرا ا . نبود يرپذ
را  يزمان يبه نظر بنده اگر برهه ها. ؟آمد

 يامـدهاي از پ يكن اتفاق يا يمكن يبررس
بعد از آن انتخابات نظام . بود 88انتخابات 

از داخل تحت فشار قرار گرفته بود  يرانا
آن خدشه دار شده  يالملل ينب يتمقبول و

 يجـه نت يـن ها به ا يكاييآمر يجهدر نت. بود
فشــار  يوقــت بــرا ينكــه بهتــر يدندرســ

 يجخل يوخش. گرفتن است يازآوردن و امت
هم بـه عنـوان متخاصـم و همـراه ظـاهر      

گارتنر،  يموتيت يالبته اوج هنرمند. شدند
بود كه توانست  يكا،آمر يقبل ييدارا يروز
كـد اشـتباه    ينا. ما متحد كند يهرا عل يادن

هـا را تنهـا گـردن     يمتحـر  يناست كه ا
در چهـار سـال اول   . يندازيمدولت قبل ب
ـ    ياحمـد  يدولت آقـا   يننـژاد هـم چن

 يتفعال يجهنت ليوجود داشت و يكرديرو
 يغرب صدور سه قطعنامه در شـورا  يها
سازمان ملل بود كه اگر متن آنها را  يتامن

 ياثرگـذار  يهـا  يمتحرچندان  يد،بخوان
  .»نبودند

اي از تـدارك   ارگانهاي تبليغاتي خامنه •
دهنـد و   فتنه بزرگي توسط امريكا خبر مي

را دليـل سـخت گـرفتن بـر     » خبـر «اين 
چراغ سـبز را  . دهند قرار مي» سران فتنه«

مهـر   28(اي در پيام به زائران مكـه   خامنه
  :داد) 92
ان آن يشاپيشو پ ياسكتبار يولت هاد«     
 يرفراگ يئ رسانه يبه كمك ابزارها يكا،آمر
خــود را  يواقعــ ي چهــره يشــرفته،و پ
از حقوق  يطرفدار يو با دعو پوشانند يم

در  يـز آم خدعه  يرفتار ي،بشر و دموكراس
 يشهــا در پــ ملــت يبرابــر افكــار عمــوم

دم از حقـوق   يدر حـال  آنـان  .يرندگ يم
مسـلمان،   يزنند كه ملت هـا  يملت ها م
ي هـا  از گذشته، آتـش فتنـه   يشترهر روز ب

ـ      يآنان را با جسم و جـان خـود لمـس م
  .» كنند

نه تنها در  ،اي بنابر قول خامنه ،قرار بدين    
 ،نه تنها در ايران كـه  ،گذشته و نه يك فتنه

ــا ــه ج ــاي   ،در هم ــر دولته ــا و ديگ امريك
امـا  . كننـد  تش فتنه روشن ميآ ،استكباري

ن كـدام فتنـه را در ايـرا    ،بطور مشـخص 
بينند؟ در پاسخ بـه ايـن    دارند تدارك مي

  ،پرسش
تا انتخابات رياست  92از فروردين سال  •

بـراي توجيـه نظـامي كـردن      ،جمهوري
ــات    ــردن انتخاب ــي ك ــهرها و مهندس  ،ش

 ،بطور مسـتمر  ،اي ارگانهاي تبليغاتي خامنه
نويسـند و   امريكا مـي » فتنه جديد«در باره 

فتنـه جديـد تشـديد تحريمهـا     . گويند مي
بدين قصد كه شورشهاي مردم سرباز كند 

تـا  . ممكن گردد است» انقالب مخملي«و 
از . اين تبليغ همـه روزه بـود   ،»انتخابات«

  شـكل عـوض كـرده    ،انتخابات بدين سـو 
همچنان امريكـا و اسـرائيل دركـار    . است

 ،تدارك فتنه جديد هستند االاينكه اين بار
توسط كساني چون هاشمي رفسـنجاني و  

با توسـل بـه    ،او و نيز سران فتنه دستياران
قول خميني درباره بازايستادن از سردادن 

و باال بردن ميـزان  » مرگ بر امريكا«شعار 
جام زهر سازش با امريكـا را   ،فشار از پائين

  . بنوشانند» رهبر سازش ناپذير«به 
يم رفتـاري  ژمأموران ر ،92بان آ 2در  ☚

حسـين موسـوي و زهـرا     با دختـران ميـر  
كنند كـه در شـناعت انـدازه     د ميرهنور
بــه روايــت نــرگس، دختــر  . شناســد نمــي

پـس  « :و زهرا رهنورد يموسو يرحسينم
همـراه بـا    يرغـد  يـد از آنكه به مناسبت ع

دو ساعته بـا پـدر و    يداراجازه د مخواهر
و به مالقـات آنهـا    يمكرد يداپ را انممادر
قـرار   يتـي امن يروهـاي ، مورد حمله نيمرفت

  .يمگرفت
 يتيوز چهارشنبه اول آبان ماموران امنر    
 يـد نهار روز ع«گفتند تماس گرفتند و  مابا 

 ايـن » .ديان باشتبا پدر و مادر توانيد يرا م
  .مالقات با حضور دو مامور زن انجام شد

ساعت مالقات به خواسـته   يانپس از پا     
بــه خانــه امــن «دو مــامور،  يــناز ا يكــي

ـ   ادرم در اطالعات كه كنار منزل پـدر و م
 يدحاصل آ ينانكه اطم يمپاستور است رفت

از خانه پـدر و مادرمـان برنداشـته     يزيچ
به خارج از زندان اختر  يقانون يرو غ يمباش

 يفكه با درخواست كث يممنتقل نكرده باش
زنــدانبان روبــرو  يــناز ا يمتعــارف يــرو غ
نبـود امـا بـاز بـا      ياول بـاوركردن . يمشد
   يكرد و حتدرخواست را تكرار  شرمي يب

  4 صفحهدر  
  

 مانع تراشان؟
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ــاس ز  ــا خواســت لب ــراز م خــود را در  ي
  ».ياوريمب

مـاموران   يريشاهد صحنه درگمادرم       
 يـن ا يصـدا  يزن مبا فرزندانش بود و پدر

ممانعت مـا   يدر پ. مي شنيدبرخوردها را 
به مـا حملـه ور    يشاناز در آوردن لباس ا

به گوش من و زهـرا   يمحكم يليشد و س
گـرفتن   يتالش بنده برا در. خواهرم زد

 يها حمله از يريجلوگ يان برايشدست ا
او روبرو شدم كه با  يانسان يربا رفتار غ يشترب

تمام مچ دسـت مـن را گـاز     گري يوحش
ـ  ياپيپ يگرفت، و و  كـرد   يبه ما حمله م

هـا را   زنـدانبان  يسرئ يفروغ يآقا يوقت
كـرد   يالبته عذرخواه يشانا يمصدا كرد

 يـر رفتـار غ  يـن بـت ا با يپاسـخ  يچاما هـ 
  .»نداشتندخود  ياخالق

خواهنـد   نها كه نمـي آمايه عبرت براي     
 .سـان كـه هسـت ببيننـد     واقعيت را همان

واقعيت اين است كه  مهندسـي انتخابـات   
را خامنـــه اي ســـازمان داده و يكـــي از 
هــدفهايش حــذف هاشــمي رفســنجاني و 
ــين   ــذف ميرحس ــري ح ــروه او  و ديگ گ

  .رانشان استموسوي و كروبي و همفك
براي درمان  ،بانآتاج زاده را در اول  ☚

بــه بيمارســتان مــي برنــد و بــدون اتمــام 
 .به زندان باز مي گردانند ،درمان

چــون اصــالح طلبــان و هاشــمي     ☚
رفســنجاني و دســتيارانش و روحــاني و   

توانند به ارگانهاي تبليغـاتي   گروهش نمي
احمدي نژاد  ،اي حمله متقابل كنند خامنه

هاي روزمره خويش كـرده   ج حملهماآرا 
است  مثلثي تشكيل شده ،بدين ترتيب.  اند

ــه ــه  ،نآدر  ،ك ــه خامن اي و  رأس اول ك
سران «دستياران او هستند به رأس دوم كه 

و هاشــمي رفســنجاني و همكــاران » فتنــه
كند و ايـن رأس   روحاني هستند حمله مي

بــه رأس ســوم كــه احمــدي نــژاد و يــار 
. كنـد  حمله مـي  ،رحيم مشائي ،نزديك او

جـا و   دانستني است كه اين رأس نيز ايـن 
وقتي صـالحيت رحـيم    :گويد مي ،جا نآ

دانسـتيم كـه قـرار اسـت      ،مشائي رد شـد 
  . روحاني رئيس جمهوري بگردد

  
افتضاح جدید از افتضـاحهای  ٭

  :شود خمینی که بر مالء می
  
  بپـا كـرده  » طوفـان «اين افتضاح كه   ☚

 ،يمه اشـراقي اي است كه نع خاطره ،است
يـك   :است نوه دختري خميني نقل كرده

اي را نقـل   لطيفـه  ،در حضور خميني ،روز
امـام   :اند كنند كه مردم براي او ساخته مي

خوب است زنان پاسداراني كه در  :فرمود
شوند را ديگر پاسدارها بـه   جبهه كشته مي
 :و بـاز امـام فرمـود   . ورنـد آعقد خود در

نـي از  خمي. كاش من يك پاسـدار بـودم  
  !است به خنده افتاده » لطيفه«شنيدن اين 

طوفان اعتراض نعيمه اشراقي را نـاگزير      
را ديگـران در  » لطيفـه «كرد بگويد ايـن  

 ،اما اهل فن. اند فيس بوك او درج كرده
كس جـز خـود او    اند كه هيچ دقيق كرده

را در فيس بوك قرارنـداده  » لطيفه«اين 
  :بارتند ازها ع باره  گفتني در اين. است 

ن آماجرا بدين خاطر كه تنـاقض در   – 1
ن از آدروغ خواندن . راست است ،نيست

كنند اسـطوره   سوي كساني كه گمان مي
شكاري آدروغ  ،است  خميني هنوز نشكسته

. اسـت  چراكه لطيفه وجـود داشـته  . است
. ن بـراي خمينـي  آمانـد نقـل شـدن     مي

منسوبان نزديك بـه او نيـز ايـن لطيفـه را     
خـاطر كـه نعيمـه     بـدين . انـد  بودهشنيده 

  و. است ن اطالع داشتهآاشراقي هم از 
است كه از پدر  او در اين مقام نبوده  – 2

ن بوده آبزرگ خود بدگوئي كند بلكه بر 
. است كه شـوخ طبعـي او را تبليـغ كنـد     

جا است كه نوع تربيـت او   مشكل كار اين
  :همانند نوع تربيت پدر بزرگ است

وده و هنوز نيز نيست كـه  او متوجه نب – 3
ام جنـگ   وقتي كسي گفت تا مـن زنـده  

ادامــه دارد و جنــگ را نعمــت خوانــد و 
را سـر  » جنگ تا رفع فتنـه «گذاشت شعار 

ساله قربـاني   8بدهند و نسلي را در جنگي 
به لطيفه در بـاره شـهيدان جنـگ و     ،كرد

اي كه زن  به لطيفه. خندد همسران او نمي

 ،كنــد مــي را تــا وســيله هــوس بــازي او
نچه بـه  آيعني در  ،اگر خنديد. خندد نمي

بـه   ،شـود  باور و ايمان ايرانيان مربوط مي
نـوه چـون پـدر    . اسـت   نها دروغ گفتـه آ

بزرگ به سخره گرفتن و تحقير پاسداران 
بـا  . داند نها را امري عادي ميآو همسران 

زن را در خـور   ،هنـوز  ،كه زن اسـت  اين
  . داند تحقير مي

  
ر جبهــــه رویاروئیهــــا د

خارجی برای تحصیل و 
ــــت در  ــــیم موقعی تحک

  :جبهه داخلی
  
بـــرانگیختن حمایـــت مـــردم  ٭

ـــــــاندن  ـــــــب نش ـــــــرای عق ب
و دست یـافتن بـه » اصولگراها«

  :توافق برسر اتم
  
روحاني خواهان انجام سنجش افكـار   ☚
دكتر . كار مخالفت كرد واليتي با اين. شد

 1 ،سمانآهفته نامه (يزدي نيز در مصاحبه 
دانـد و   همه پرسي را خطا مـي  ،)92بان آ

سنجش افكار را نيز در حكم همـه پرسـي   
  :است استدالل او اين. مي داند

ــهاصــوال ا«     ــا ب ينك ــاييمم ــورد  ي و در م
 يكـا بهبود روابط بـا آمر  ياروابط  يبرقرار
ـ  يپرسـ  همه . يسـت ن يروش درسـت  يم؛كن

 يپرسـ  همه يندر ا يادچراكه به احتمال ز
 يـن در ا. داد مثبـت خواهنـد   يمردم رأ

قدرت مانور خود را  يرانصورت، دولت ا
. از دســـت خواهـــد داد يپلماســـيدر د

 يـد و دولـت با  اند داده يچراكه مردم رأ
 يكاطبعا دولت آمر. را اصالح كند يتوضع

  .شود  يرفراندوم مطلع م ينا يجهم از نتا
. انـد  ها كامال شـكل گرفتـه   نهاد يكادر آمر 
ــتس ــا  ياس ــت و   ه ــخص اس ــامال مش  ك
در . قدرت مانور دارد يكاآمر جمهور يسرئ

ـ    يپرس آنجا، همه  جمهـور  يسصـرفا بـه رئ
ـ  يبرا يول كند؛  يكمك م  جمهـور  يسرئ

 يراندر ا يطاما شرا. كند  ينم يفتكل يينتع
ـ  30ما بعد از . فرق دارد  خـواهيم   يسال م

 ينجـا در ا. يمرا اتخاذ كن يديجد ياستس
بته ال. معنادار است يپرس همه يا ينظرسنج
اســت از  تــري يــفوجــه خف ينظرســنج

روش  يـن اما بـه هـر حـال، ا   . يپرس همه
كه نظر  يستن يپلماسيدر عرصه د يدرست

و بـر اسـاس آن عمـل     يممردم را بخـواه 
 ياستس( يپلماسيد يفمعموال در تعر. يمكن

 ياسـت كه ادامه س شود  يگفته م) يخارج
مشخص شود كه دولت  يدبا. است يداخل

ـ توسعه  يبرا يرانا  ييهـا  چـه برنامـه   يمل
ــتس«دارد؟  ــارجي ياســ ــرا خــ  يبــ

روابـط   يجادا. معنا ندارد »خارجي ياستس
صـرف   بـه  يگـر كشـور د  يكبا  يپلماتيكد

 يپلماتيكرابطه د. داشتن رابطه، معنا ندارد
هر دو كشور بر اساس منافع، مصالح و  ينب

 يـد ما ابتـدا با . شود  يم يفتعر يمل يتامن
از  اي ينانـه ب درست، جامع و واقـع  يفتعر
كـه   ييمبعد بگو يم؛سه مقوله داشته باش ينا

مقـوالت الزم اسـت    ينبه ا يدنرس يبرا
  .»يمحسنه كن يكارابطه خود را با آمر

اين قسمت از استدالل دكتـر يـزدي         
بايد دنباله سياست  كه سياست خارجي مي

امــا ايــن . صــحيح اســت ،داخلــي باشــد
ـ  ار استدالل كه همه پرسي و يا سنجش افك

دهد و از ايـران   به امريكا قدرت مانور مي
يــم ژهرگــاه ر ،گيــرد ايــن تــوان را مــي

ــك ــدگي   ي ــردم نماين ــود و ازم پارچــه ب
توانسـت   باز استدالل بجائي مـي  ،كرد مي
 ،اما وقتي از گروگانگيري بدين سـو . باشد

سياست داخلي دنبالـه سياسـت خـارجي    
يم استبدادي تـك پايـه از راه   ژاست  و ر
بر سر پا  ،ش با قدرتهاي خارجيستيز و ساز

چنين استداللي با واقعيت خوانـائي   ،است
خواهـد بـا    حكومت روحـاني مـي  . ندارد

در سياســت خــارجي  ،اســتفاده از مــردم
ورد و از آن در سياسـت  آموفقيت بدست 

بخصوص در تعادل قوا در درون  ،داخلي
بهنگـام   ،به اين موضوع. يم سود جويدژر

اران او از سفرش پرداختن به ارزيابي همك
  . گرديم باز مي ،به نيويورك

 يجنتـا مد  و بنـابر  آ سنجش افكار بعمل ☚
درصد مردم، خواهـان   90تا  80 ،نآ يهاول
هستند  و   امريكا يراندر  نوع روابط ا ييرتغ

نظــر  يــنمخاطبــان ا زدرصــد ا 20تــا  10
و  يـران در رابطـه ا  ييـر مخـالف تغ  يسنج
د قابـل  حال در ص ينهستند، در ع يكاآمر

 يدر صد 20-  10گروه  يناز هم يتوجه
خـود را بـا    تموافق مخالف بهبود روابط،

از نماز جمعه و  يكاحدف شعار مرگ بر آمر
  .اند اعالم كرده يمجامع  عموم

در امريكا نيز در باره بهبـود رابطـه بـا     ☚
ن نظـر  آبنابر . است  ايران نظر سنجي شده

درصـد موافـق بهبـود رابطـه      79 ،سنجي
بنـا بـر نظـر    . درصـد مخـالف   21د و هستن

به اوباما امكان  ،كارشناسان اين نظر سنجي
دهـد فشـارهاي اسـرائيل و البـيش را      مي
  .  اثر تر كند بي
  
ــابی مشــاوران روحــانی از  ٭ ارزی

نتـــایج ســـفر او بـــه نیویـــورک و 
ـــومی  ـــع عم ســـخنرانی در مجم
سازمان ملـل متحـد و گفتگـوی 
ــا کــری ــا و ظریــف ب ــا اوبام  :او ب

کردن سیاست خـارجی در محور 
   :سیاست داخلی

  
  :آوردهاي سفر دست •
ــلي     ــد اصـ ــران معتقدنـ ــرين  حاضـ تـ

آوردهاي اين سـفر در محورهـاي    دست
   .زير قابل بررسي است

انديشه غيرقابل همكاري بـودن ايـران     - 
هـا   شكسته شده و تحرك از سـوي غربـي  

براي مشاركت در اقتصاد ايران آغاز شده 
   .است

مـاه و نـيم پـيش     ركانـه يـك  تحريم زي  - 
كنگره عليه ايران به منظور محدود كردن 
باراك اوباما در رابطه با ايران، در دسـتور  

تـالش بـراي     -  .كار كنگره قرار نگرفـت 
جمهـور ايـران در    بندي رئـيس  چارچوب

قالبي كه نشان دهد چيزي در ايران تغييـر  
   .نكرده است شكست خورد

سـي تقويـت   هرا مقابله با پـروژه ايـران    - 
سازي براي توسعه تعامالت بـا   شده و زمينه

   .آمريكا صورت گرفته است
دكتر روحاني توانايي اجراي نمـايش را   - 

از نتانياهو گرفته و شايد اولين بار است كه 
المللي  فرصتي فراهم شده تا از انزواي بين

   .اسرائيل استفاده شود
   :ها و انتقادات چالش •
ـ    اصلي    ر كليـت فعاليـت   تـرين نقـدها ب

ديپلماتيك صورت گرفته، قبل، در حين و 
  :بعد از سفر به اين شرح است

هـا كـه    تكرار خواست برداشتن تحريم  - 
شود ايران در موضع ضـعف بـه    سبب مي

   .هنگام مذاكره قرار گيرد
هاي آقاي دكتر روحاني  شرط گذاشتن  - 

براي مذاكره با اوباما، منجر به عدم مالقات 
خالف منطق مـذاكره اسـت،   شده و اين 

چه بايـد پـس از مـذاكره بـه آن      زيرا آن
شـرط   ايم بـه عنـوان پـيش    يافته دست مي

   .مذاكره طرح شده است
اين احتمال وجود دارد كه توجه زياد   - 

آوردهاي سفر، غفلـت از تفـاوت    به دست
هاي اعالمي و اعمـالي آمريكـا در    سياست

   .قبال ايران صورت گيرد
كـالس درس نيسـت و   مجمع عمومي   - 

متن تدوين شده براي قرائـت در مجمـع   
عموم، مثل متون درسي در پـي تـدريس   

   .به حاضران بوده است
باال بردن انتظارات مردم از مذاكرات و   - 

ــه تحــريم  هــا و  شــرطي شــدن اقتصــاد ب
ــت   ــاك اس ــذاكرات خطرن ــن . م در اي

كليد حل مشـكالت    ها شاه صورت، تحريم
ــ  ــده و در صـــورت شكسـ ت تصـــور شـ

تــري  مــذاكرات، تهديــدهاي جــدي  
   .گيرد روي نظام قرار مي روبه

اگر مذاكرات موفق نباشد ممكن است   - 
ده سال يا يك نسل مذاكره را بـه تعويـق   

   .بيندازد
منتقدان معتقدند واگذار كردن پرونده   - 

اي به وزارت امـور خارجـه، ممكـن     هسته
گرايــي در سياســت  اســت باعــث تقليــل
ها غير  دن بقيه عرصهخارجي و فراموش ش

. اي و مذاكره با آمريكا شـود  از مسأله هسته
در ضـــمن، وزارت خارجـــه چـــالش   

اي را  سازي در عرصه مسـأله هسـته   اجماع
ــين   حــس نكــرده و قابليــت ســاخت چن

   .اجماعي را نيز ندارد
 با پيشرفت بـه سـوي بهبـود روابـط بـا       - 

آمريكا، با چالش تـرس ديگـر كشـورها از    
هـا عليـه بهبـود     اتحـاد آن بهبود رابطـه و  

   .وضعيت مواجه هستيم
   :حل ها راه •
مسأله اساسي در اين بحث آن است كه    

نسبت بين ديپلماسـي و سياسـت داخلـي    
تـرين ايـده آن اسـت كـه      اصلي. چيست

صــدايي و وحــدت رويــه در  بــدون هــم
سياســت داخلــي، حــل مســائل سياســت  

ــت  ــاممكن اسـ ــارجي نـ ــام . خـ در تمـ
ديپلماسي انجام گرفته،  اظهارنظرها درباره

بحــث موازنــه قــواي سياســي در داخــل 
از ايــن منظــر، . شــود ناديــده گرفتــه مــي

ترين انتقاد به رويكرد آقـاي روحـاني    مهم
آن است كـه ايشـان در حـوزه سياسـت     

نگـاه  . داخلي ضعف دارد و پشتيبان ندارد
ايشان آن است كه مسأله سياست داخلـي  

كـار  ايـن  . را با سياست خارجي حل كند
تـيم سياسـت خـارجي    . غيرممكن اسـت 

توانـد لجسـتيك سياسـت داخلـي را      نمي
   .فراهم كند

هر تصميمي كه در داخل بازتـابش ايـن     
باشد كه يك گـروه پيـروز شـده و يـك     

اش عـدم   گروه شكسـت خـورده، نتيجـه   
بر ايـن  . انسجام و وحدت در داخل است

اساس، احتمال شكاف در حاكميت بر سـر  
ــود دا  ــذاكرات وج ــه   از آن. ردم ــا ك ج

كننـد ببيننـد    ها نگاه مي ها و خارجي غربي
شـود،   در داخل چه صـدايي شـنيده مـي   

نرسيدن به ايـن شـكاف و حفـظ وحـدت     
  .بسيار مهم است

در متن منتشره، راه حلهـاي ديگـر نيـز        
تابع موفقيت در عمـل   كه اند پيشنهاد شده
  .حل هستند به اين راه

يــار وســائل ارتبــاط جمعــي در اخت      
گراها  دست بـه حملـه    اي و اصول خامنه

نها عصباني نيز هستند زيرا آ. اند متقابل زده
اســتفاده از قــدرت خــارجي در سياســت 

ــي ــه ،داخل ــه   حرب ــت ك ــا از آاي اس نه
و . برنـد  گروگانگيري بدين سو بكـار مـي  

توانند بپذيرند همان حربه برضدشـان   نمي
  :بكار رود

  
 ای که بنوبـه نقل قول از خامنه ٭

ـــی  ـــولی از خمین ـــل ق ـــود نق خ
ــه دروغ و قصــد از آ ــه ب  ،نآمیخت

ــه ترســان  مــتهم کــردن رقیــب ب
  :بودن از امریکا است

  
آبـان   1(به گزارش خبرگزاري تسنيم  ☚
اي از خمينــي در  اي خــاطره ، خامنــه)92

سـان   هاي آمريكايي را ايـن  باره گروگان
مـن و آقـاى هاشـمى و    «: است نقل كرده

هم اسم بيـاورم،  خوا يك نفر ديگر كه نمى
از تهران به قم خدمت امام رفتيم تا بپرسيم 

كـار كنـيم؟    باالخره اين جاسوسان را چـه 
خصـوص كـه    شان نداريم؟ به بمانند، يا نگه

در دولت موقت هم جنجال عجيبى بـود  
  !كار كنيم كه ما اينها را چه

وقتى كه خدمت امام رسيديم و دوستان    
الً وضــعيت را شــرح دادنــد و گفتنــد مــث 

گوينــد، آمريكــا  طــور مــى راديوهــا ايــن
گويــد، مســئوالن دولتــى  طــور مــى ايــن
گويند، ايشان تأملى كردنـد و   طور مى اين

: سپس با طرح يك سؤال واقعى پرسـيدند 
: نه؛ گفتنـد : ؛ گفتيم»ترسيد؟ از آمريكا مى«

  !شان داريد پس، نگه

كـرد كـه ايـن مـرد      بله، آدم احساس مي
ى و مـادى و  خودش از اين شُكوه ظـاهر 

چيز،  اين اقتدار و امپراتورى مجهز به همه
نترســيدن او و بــه . حقيقتــاً ترســى نــدارد

چيزى نگرفتن اقتدار مادى دشمن، ناشـى  
  .»از اقتدار شخصى و هوشمندانة او بود

خواهد اسـمش را   نفر سومي كه او نمي    
 ،شـوراي انقـالب  . صـدر اسـت   بنـي  ،ببرد

ن ايران و گروگانگيري را كارپذير گرداند
 ،ابتكاري را كه انقالب از امريكا ستانده بود

به امريكا بازگرداند و ايران و انقالب مردم 
ايران را به ضربه امريكا و اروپـا سـپردن و   

گونـه   ايران را در انزوا قراردادن و با همه
ارزيابي كرد و هيـأت   ،خطر روبرو كردن

نزد خميني رفـت تـا او بـه اشـتباه بـودن      
ــالب دوم ــري و  انقـ ــدن گرونگيـ خوانـ

. ضرورت پايان دادن بـدان متقاعـد كنـد   
ــد از   ــه دو روز بعـ ــتني اســـت كـ دانسـ

بــود كــه   گروگــانگيري موافقــت كــرده
  .گروگانها در كمتر از يك هفته رها شوند

ــازآدر       ــت ،غ ــا   :او گف ــما از امريك ش
خيـر   :صدر به او پاسـخ داد  بني. ترسيد مي

گوئيـد   مگر نمـي . ترسيد شما از امريكا مي
خواهنـد نگذارنـد ايـن     امريكائي ها مـي 

و اين . ترسيد دولت پا بگيرد؟ پس شما مي
ــت     ــه از راه موافقـ ــت كـ ــرس اسـ تـ

صـحيح نبـود   . دهيد بروز مي ،باگرونگيري
كه شما گروگانگيري اعضاي يك سـفارت  

اي است انقالبي بزرگ  را كه عمل جبونانه
  . تر از انقالب اول بخوانيد

بعد از به تصويب  :گفتخميني  ،بعدها     
رساندن قـانون اساسـي و انتخـاب رئـيس     

ن آ. كنـيم  گروگانها را رها مـي  ،جمهوري
دانسته نبود كه گروگانگيري طـرح   ،زمان

 ،برخي از سران حزب جمهوريخواه امريكا
امـا دانسـته بـود    . است ،راكفلر و كيسينجر

 ،كــه خمينــي ترســان از موقعيــت خــود 
در تثبيـت  خواهد از وجود گروگانهـا   مي

وقتـي معاملـه   . استفاده كنـد  ،اين موقعيت
معلـوم   ،پنهاني اكتبر سورپرايز انجـام شـد  

گروگانگيري دو ايسم را با يكديگر در  ،شد
. خمينيسم و ريگانيسـم  :دهد رابطه قرار مي

چهار ايسـم را بـا يكـديگر در     ،در حقيقت
ــرارداد ريگانيســم و تاچريســم و  :رابطــه ق

اسرائيل كـه در  نخست وزير وقت (بگنيسم 
ــارتر در     ــت ك ــورپرايز و شكس ــر س اكتب

نقـش   ،انتخابات رياست جمهوري امريكـا 
حاصـل ايـن   ). تعيين كننـده بـازي كـرد   

ساله ايران و عراق  8از جمله جنگ  ،پيوند
و كشــتار  نيــروي  60و كودتــاي خــرداد 

محركه نسلي بود كه در انقـالب شـركت   
بــود و نفلــه شــدن يــك نســل ايرانــي و  

ورد آميليـارد دالر بـر   1000 خسارتي كـه 
  . شد
تنها كـاري  » خاطره«و البته انتشار اين      

  :اند گراها انجام داده نيست كه اصول
  
ــرمن  ٭ ــدی ش ــول ون ــل از ق جع

معــاون وزارت خارجــه امریکــا و 
ایـران «کارزار تبلیغاتی با عنوان 

بگوید با حضـور ایـن شـخص در 
 ،کشـور دیگـر ۵جمع نمایندگان 

  :»دکن مذاکره نمی
  
معـاون وزارت خارجـه    ،وندي شرمن ☚

امريكا و رئيس هيأت نمايندگي امريكـا در  
در  ،بـا ايـران   1+5گفتگوهاي كشورهاي 

در  ،كميسيون خارجي مجلس سـنا امريكـا  
پاسخ سناتورها كه چرا به روحاني اعتمـاد  

دور كه  يمن به كسان« :است  كنيدگفته مي
اعتمـاد   ،نشـينم  براي مذاكره مي ،يك ميز

ـ  يما م. كنم يمن  DNA يبكـاري فر يمدان
روزنامـه كيهـان و ديگـر     .»اسـت   مذاكره

اي سـخن او را   ارگانهاي تبليغـاتي خامنـه  
 يرنگو ن يبفر« :اند طور ترجمه كرده اين

ــمت ــانا) DNA( يان ا ياز د يقس  يراني
  .»است

 ،در مجلـس نيـز   ،به دنبال ايـن نشـريه       
د كـه  ان گراها قشقرق به راه انداخته اصول

  .است امريكا به ملت ايران توهين كرده 
  

  5 صفحهدر    

 مانع تراشان؟
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ــا و  ٭ ــر امریک ــرگ ب ــنواره م جش
بـان و نصـب آ ۱۳تدارک مراسم 

تبلیغاتی برضد امریکا » بنرهای«
  :توسط سپاه

  
ترتيب  ،هاي متقابل يكي ديگر از حمله ☚

امام . دادن جشنواره مرگ بر امريكا است
ه بـا  ها نيز مأمورنـد تبليـغ كننـد كـ     جمعه

اسـالم اسـت    ،حذف شعار مرگ بر امريكا
  ! گيرد كه در معرض حذف شدن قرار مي

ــت روز   ☚ ــرار اس ــانآ 13ق ــوان  ،ب بعن
ــال ــا و   سـ ــفارت امريكـ ــغال سـ روز اشـ

روز ملي شـعار مـرگ بـر    « ،گروگانگيري
شـكوهي  «بـا   ،بگردد و اين مراسم» امريكا

  . برپا شوند» هرچه بيشر
ـ  آماه  ☚ اتي بـا  بان با نصب بنرهـاي تبليغ

در خيابانهـاي  » صداقت امريكائي«عنوان 
ــران  ــدآته ــاز ش ــد  . غ ــه ش ــت گفت نخس

شهرداري در كارزار مخالفت با گفتگـو بـا   
امريكا چه رسد به عـادي كـردن شـركت    

گرداننـدگان   ،اما بنابر اطالع ،است  كرده
 ،كار با اين. اند سپاه اقدام به اين كار كرده

ابطه سپاه مخالفت خود را با عادي سازي ر
و . كند با صراحت تمام اظهار مي ،با امريكا

شـكار  آ ،يكبـار ديگـر   ،نصب اين بنرها ،نيز
كند كه سپاه فوق دولـت و هـر بنيـاد     مي

از جمله شـهرداري اسـت و هـر     ،ديگري
  .گذارد تصميمي بگيرد به اجرا مي

 ،بفشـار حكومـت روحـاني    ،بانآ 4در       
ــانآ 5در . شــهرداري بنرهــا را برچيــد  ،ب

با تيتر درشت چـرا   ،در صفحه اول ،هانكي
ن را آبنرها را برداشـتيد و انـواع جديـد    

  .است درج كرده
  
ذوق زدگــان  :صــادق خــرازی ٭

رابطــه بــا امریکــا مراقــب باشــند 
  :شرمنده تاریخ نشویم

  
  صـادق خـرازي گفتـه    ،92مهر  30در  ☚

   :است
نسـبت بـه رابطـه     يبرخ يذوق زدگ«      

 . است يعدم آگاه از يناش يكاو آمر يرانا
 يـران از صـاحب نظـران امـروز ا    ياريبس

  .وجب است يكعمق دانششان 
تـا   يمها باش يذوق زدگ ينمراقب ا يدبا    

اش در  يرخ ندهد كـه شـرمندگ   ياتفاق
هـا   يذوق زدگـ  ينا .ما بماند يبرا يختار

 يگريو جهت د يرممكن است ما را در مس
قرار دهد كه  نقطه مقابل اسـتقالل كشـور   

 ربهاشد و ممكن است بـه اسـتقاللمان ضـ   ب
  .»بزند
. هشدار صادق خرازي بسيار بجا اسـت       

هـم او بـود كـه بـه      ،در حكومت خاتمي
ــران  ــاق ســفير ســوئيس در ته طــرح  ،اتف

گفتگوهاي جامع ايران بـا امريكـا را تهيـه    
اي و  پـس از موافقـت خامنـه    ،طرح. كرد

از طريـق وزارت خارجـه    ،نآخاتمي بـا  
وزارت خارجـه امريكـا تسـليم     به ،سوئيس

در دو » پيــروزي«امــا بــوش مســت . شــد
جنگ افغانستان و عراق بود و پيشـنهاد بـه   

 ،امـروز . ها انداخته شـد  سطل كاغذ باطله
ن آدهند كه حكومـت اوبامـا    اطمينان مي

  .كار را تكرار نخواهد كرد
سخنان ديگر صادق خرازي  ،بانآ 3در  ☚

ني او خطـاب بـه روحـا   . موضوع روز شد
كـه   »يهافراد پرحاشـ «مراقب  :است نوشته

 يمشاوران. باشيد ،»اند جمع شده شمادور «
 يوگـو  را وادار به گفت جمهور يسكه رئ
شما  اگر  .پاسخگو باشند يدكردند، با يتلفن
ــنتوان ــي ــود را تطه يهد حاش ــرخ ــكن ي د، ي
كـه نـه    يكه افراد شود يم ينا اش يجهنت

ـ   ياسيسابقه س يدارا و  يو نه قـدرت ذهن
 يانحراف يرهستند، مس الملل ينفهم مسائل ب

 يــنا يجــهكننــد و نت يــلتحم شــمارا بــه 
ــ  خــارجي ياســتكــه بحــث س شــود يم

در ذهن ها متبـادر   يزست و عزت يزگر عزت
  . شود

جمهور  يسرئ يچه كسان دانند يهمه م«   

ــانعز ــا  ارا در  يزم ــد ت ــرار دادن ــاس ق مپ
تمــاس و (ازاء  مابــه يرقابــلغ ياقــدام
ـ  يوگو گفت  يشـان بـه ا ) بـا اوبامـا   يتلفن
كـه   ينوجود حلقـه مشـاور   . شود يلتحم

 اش يجـه نت ينـد، خالف بگو يشانگهگاه به ا
دولـت و   ييكاهش نقش قـدرت و كـارا  

  . »شود يم جمهور يسشخص رئ
ويــز حملــه بــه آدســت  ،ايــن ســخنان    

هاشمي رفسنجاني بدين خاطر كـه بسـود   
حذف شعار مرگ بـر امريكـا اظهـار نظـر     

حسـين   ،ست و نيز بـرادر روحـاني  ا كرده
  .اند فريدون شده

  
امریکا دیگر قدرتی بـه حسـاب  ٭

نیست و ایران نیازی به رابطـه بـا 
    :امریکا ندارد

ـــامی ذهـــن  در همان ☚ حـــال کـــه تم
ــه ــا  خامنـ ــتيارهاي او را امريكـ اي و دسـ
نيـازي   در تبليغ چرائي بـي  ،است پركرده

 بـه  ،ايران از برقرار كردن رابطه با امريكـا 
انحطـاط امريكـا بمثابـه ابرقـدرت اسـتناد      

بازتــاب چنــان گســترده نظــر . كننــد مــي
 ،نسـكي دربـاره افـول قـدرت امريكـا     ژبر

دليلي جز حربه شدن اين نظر و استفاده از 
ن بــراي توجيــه لــزوم پرهيــز از عــادي آ

به . ندارد ،امريكا ،»دشمن«كردن رابطه با 
 ،)92مهـر   31(گزارش خبرگزاري فـارس  

 ،امنيتـي كـارتر  مشـاور   ينسكيبرژ يبيگنيوز
  :است رئيس جمهوري اسبق امريكا گفته

رنگ باختـه و   ي،جهان يمفهوم هژمون«     
قابـل   يگـر اسـت كـه د   يسلطه هم مفهوم

ســاله  13دوران ســلطه  .يســتن يابيدســت
بـه   يـز بر جهان پس از جنگ سرد ن يكاآمر
از  ياديبخش ز يكامرا .است يدهرس يانپا

ـ  يدر سـالها  يتشمحور را از دسـت   يشپ
واشنگتن حداقل تا آنجـا كـه    .داده است

 دهد يسالن قد م ينعمر افراد حاضر در ا
 يـك را به عنـوان   يگاهشامكان ندارد جا

لذا  .گر به دست آورد سلطه يقدرت جهان
 يبا جهان مـدرن  يكاكه آمرضرورت دارد 

شـده   يچيـده پ يگـر از هر زمان د يشكه ب
  .»يايدكنار ب

شود كـه بهنگـام فروپاشـي     ور  ميآياد     
او گفته بود قرن بيست  ،امپراطوري روسيه

و يكم قرن هژموني امريكا است و دسـت  
امريكا قدرت مسـلط   ،سال 50كم تا مدت 

زمانــه شــهادت . مانــد برجهــان بــاقي مــي
كـه پـيش از    ،صـدر  دهد كه نظر بنـي  مي

ن را اظهار و مرتـب تكـرار   آانقالب ايران 
دو ابـر   :تاسـ  حقيقت جسـته  ،است كرده

. شـوند  قدرت دچار انحطاط و انحالل مي
  .نخست روسيه و سپس امريكا

  
دارائیهــای توقیــف شــده 
ایـــران توســـط حکومـــت 
   :امریکا و کشورهای دیگر

  
٭ دارائیهای توقیف شـده ایـران 

   :توسط امریکا
  

آبــان  ۱( ســايت الــف : انقــالب اســالمی
ـــــــا هيرميـــــــداس باونـــــــد، در بـــــــاره ) ۹۲ ب

شـــــده ايـــــران توســـــط دارائيهـــــای توقيـــــف 
ای را بعمـــل  حکومـــت امريکـــا مصـــاحبه

مـــــــــا بـــــــــا افـــــــــزودن ايـــــــــن . اســـــــــت  آورده
اطالعــات، آن را در اختيــار خواننــدگان 

   :دهيم خود قرار می
شود كه قـرارداد الحزايـر را    يادآور مي •

چون به زيان ايران بود و حكومت رجائي 
دانست رئيس جمهـوري آن را امضـاء    مي

ـ   انون اساسـي،  نخواهد كرد و برحسـب ق
صـدر قـرارداد منعقـد     بدون امضاي بنـي 

عنوان داد و بدون » بيانيه«شد، به آن،  نمي
حتي به اطالع رئيس جمهوري رسـاندن،  

صـدر بـه خمينـي نامـه      بني. امضايش كرد
نوشت كه اين خيانت به نام شما در تاريخ 

. جلو امضـاي آن را بگيـرد  . شود ثبت مي
ـ   ه دسـتور  بعدها، او و بهزاد نبوي گفتنـد ب

. اند شخص خميني قرارداد را امضاء كرده
وثـوق الدولـه   : بـود  بهزاد نبوي نيز گفتـه 

را امضاء كرد و بهزاد نبوي  1919قرارداد 
   .كند را امضاء مي 1359قرارداد 

. رئــيس جمهــوري اعــالم جــرم كــرد    
حكومت رجائي از مجلس تقاضاي جلسـه  
: غيــر علنــي كــرد و در آن جلســه گفــت

امام و آقايان بهشـتي و  «واقع  صدر در بني
خواهـد   است كه مـي » هاشمي رفسنجاني
بازپرس مأمور رسيدگي . به محاكمه بكشاند

به اعالم جرم، جرم رجائي و بهـزاد نبـوي   
را محرز دانست و چون خواسـت دسـتور   
توقيف ايـن دو را صـادر كنـد، موسـوي     
اردبيلي كـه خمينـي، بـر خـالف قـانون      

بود، پرونده اساسي، دادستان كلش كرده 
   .را از او گرفت

پولهـاي توقيــف شـده ايــران دو نــوع    •
هـاي ايـران نـزد     نوع اول، سپرده: بودند

بانكهاي امريكائي يا شعب آن در خارج از 
امريكا  و نوع دوم پولهاي ايران كه بعنوان 
تنخواه گردان براي خريدهاي نظامي نزد 

ميليارد  5بانكهاي امريكا بودند بعالوه مبلغ 
واپسين سفير امريكـا در   –ر كه سليوان دال

از  - ايران كه در همين روزها فوت كـرد 
حكومت بختيار مفاصا حساب گرفت و در 
كتاب خود، از حكومت كارتر گلـه كـرد   

اسـت و   كه اين پول را براي امريكا گرفته
  .است  آن حكومت از او تشكر نيز نكرده

 بنابر قرارداد الجزاير، پولهاي نوع اول،     
پس از كسر مطالبات بانكهـاي امريكـائي و   
. ديگر مدعيان، بقيه از توقيف خارج شدند

باره، كـارتر كـه بـراي اسـتقبال از      در اين
گروگانها به آلمان آمده بـود، در حضـور   

ايرانيهـا را  : گروگانهاي آزاد شـده گفـت  
گــاه  چنــان نقــره داغ كــردم كــه هــيج 

   :او رغم نيز بدست داد. فراموش نكنند
ميليارد دالر به  3ميليارد دالر تنها  13از      

   .ايران بازگردانديم
ميليـارد   12اما نوع دوم پولهاي ايـران      

ميليـارد آن تنخـواه گـردان     9. دالر  بود
پول پرداخت شده بابت خريـدهاي  . بود

هرگاه اين رقم را بـا  . نظامي ايران نيز بود
ميليارد دالري كه سليوان از بختيـار   5رقم 
ميليـارد دالر   14اصا گرفت جمع كنيم، مف
ـ   12و اگـر  . شـود  مي  5 اميليـارد دالر را ب

ميليـارد   17ميليارد دالر جمع كنيم، رقـم  
شـود كـه    يادآور مي. آيد دالر بدست مي

گرچه بدين خاطر كه مقرر بود گروگانهـا  
در لحظه اداي سوگند ريگان آزاد شـوند  

آمدگوئي به او باشد، بهزاد نبـوي   تا خوش
ز  حكومت امريكا خواست بابت مطالبات ا

و . ميليـارد دالر تضـمين بسـپرد    22ايران، 
ساعت پيش از پايـان رياسـت    24ناگهان، 

جمهوري امريكا، درخواست خود را پس 
   !گرفت

. اين پولها از آن زمان در توقيف هستند    
و حـاال  . بهره هم برآنها افزوده شده اسـت 

كومت دهد كه ح نيويورك تايمز خبر مي
اوباما مشغول بررسي براي آزاد كردن اين 

   .پولها است
قول  هرميداس باونـد، در بـاره ايـن     ☚

   :است او گفته. دارائيها دقيق نيست
بعــد از بيانيــه الجزايــر يــك ســري از  «   

 14دارايــي هــاي ايــران كــه در حــدود 
ميليارد دالر بودند و بلوكـه شـده بودنـد،    

قضـيه  ايـن دارايـي هـا سـر     . آزاد شدند
االن . گروگان گيري بلوكـه شـده بودنـد   

آنچه كه درباره آن صحبت مي شـود در  
  . ميليارد دالر است 12حدود 

دارايي هاي ايران كه در آمريكا بلوكـه     
بعضي از اين دارايـي  . شدند متنوع هستند

ايـن  . ها در بانـك هـاي آمريكـا هسـتند    
دارايي هـا مربـوط بـه زمـان محمدرضـا      

بت خريد اسـلحه پـول   پهلوي است كه با
آنها پرداخت شـده بـود ولـي بـا وقـوع      
انقالب اين سالح ها به ايران تحويل داده 

ــدند ــامل  . نش ــامي ش ــزات نظ ــن تجهي اي
زيردريايي، هواپيماي آواكس، هواپيماي 

است كه هزينـه آنهـا بـيش از    ... و  15اف 
يــك ميليــارد دالر بــود كــه االن بعــد از  

يـا   گذشت سي و چند سال نزديك به سه

يك قسمت ديگر . چهار ميليارد شده است
اين اموال مربوط به پول هايي است كـه  
آنها را بلوكه كرده اند و مربوط به امـوال  
بنياد پهلوي مانند ساختمان ها است كه در 

مجموع اين امـوال را در  . نيويورك بود
ميليـارد دالر پـيش بينـي مـي      12حدود 
   .»كنند

ت كه پيش از اس تر همان محاسبه دقيق     
نقل قول هرميداس باونـد، توضـيح داده   

ــد ــان    . ش ــان زم ــبه در هم ــن محاس اي
آمده اسـت كـه قـرارداد الجزايـر،      بعمل

امضاء و نسـبت بـه آن، رئـيس جمهـوري     
امــوال شــاه ســابق و . اعــالم جــرم كــرد

   . خانواده پهلوي جزء آن نيست
اگر امريكا موفق شد پولهـاي ايـران را   ☚

ر بـود كـه بـرغم    بدين خـاط  ،توقيف كند
اين پولها در بانكهـاي امريكـائي    ،هشدارها

روز  10حـدود   ،حتـي . نگاه داشته شـدند 
نكه كارتر دستور توقيف پولهـاي  آپيش از 

سـفارت ايــران در   ،ايـران را صـادر كنـد   
دو يادداســـت فـــوري بـــه  ،واشـــنگتن

. وقـت مخـابره كـرده بـود     ،وزيرخارجـه 
ــد   هــردو يادداشــت بايگــاني شــده بودن

وزيـر هيـأت وزيـران و شـوراي      نكهآ بي
هـاي   انقالب را از خطـر توقيـف دارائـي   

صدر سرپرست  وقتي بني. ايران مطلع كند
وزارت امور خارجه شد و پرونده را نزد او 

دو روزي بيش بـه تـاريخ امضـاي     ،بردند
ــود  ــده ب ــتور نمان ــوع را در . دس او موض

شوراي انقالب طرح كرد و قـرار شـد بـه    
پولهاي ايران را  بانك مركزي دستور دهد

 ،بـار  ايـن . از بانكهاي امريكائي خارج كند
عضو شوراي انقالب رسـيد   ،نوبت به باهنر

فـاش   ،كه روزي پيش از توقيف دارائيهـا 
بگويد كه ايران پولهاي خود را از بانكهاي 

  . كند امريكائي خارج مي
ــه ،صــدر بنــي • رجــوع ( ،در نمــاز جمع

هـم  خواننده به كتاب گرونگيري نوشته او 
كند و هم  گاه ميآاو را از ماجرا به تفصيل 

او را از گروگانگيري و معامله پنهاني اكتبر 
ايـران   :گفـت ) ها سورپرايز و ايران گيت

متعهد نيست وامهاي خصوصي كه بخور و 
امـا  . انـد را بپـردازد   ببرها گرفته و خورده
اينگونه وامها و حتي  ،برابر قرارداد الجزاير

 ،ت مصادره شدن اموالادعاي خسارتها باب
پرداخت  ،يم شاهژتوسط بخور و ببرهاي ر

  .شدند
  

میلیـــــارد دالر پولهـــــای  ۳۵٭ 
  :توقیف شده ایران توسط اروپا

  
باوند پولهاي توقيف شده ايران توسط  ☚

  :كند ميليارد دالر برآورد مي 35اروپا را 
 35در اروپا، ايـن دارايـي هـا در حـدود     

ايـن  .  دميليارد دالر تخمين زده مـي شـو  
پولها از رهگذر تحريمهاي بانكي و مسدود 

  . اند شدن حسابهاي ايران، توقيف شده
ــانآ 3در  ☚ ــف  ،ب ــايت ال ــخنان  ،س س

 :اسـت   جهانگيري را نقـل و انتقـاد كـرده   
برچه  جمهور يسمعاون اول رئ ،جهانگيري

ـ   يندر مراسم هفدهم ييمبنا  يسـالروز مل
ــر از آزاد ــيدارا يصــادرات خب ــاي ي  ه

 يريجهـانگ . داده اسـت  يرانه ابلوكه شد
ــر از آزاد يــندر ا ــه تنهــا خب  يمراســم ن
هـا   كشور يربلكه در سا يكادر آمر ها ييدارا

بـه بخـش    يزقول آن را ن يشاپيشداده و پ
ــ ــ يخصوص ــد يم ــام«: ده دالر  يليارده

نزد دهها كشـور   يرانبلوكه شده ا ييدارا
شود و به صـورت اعتبـار    يآزاد م يبزود
ـ  يخش خصوصب ياردر اخت يارز  يقرار م
  ».يردگ
ــا    دســتگاه  يافخــم ســخنگو يهمرضــ ام
 يكشــور در پاســخ بــه پرسشــ يپلماســيد

ـ  جمهـور   يسدرباره سخنان معاون اول رئ
ــ ــدن م يمبن ــر آزاد ش ــاب دالر از  يليارده
موضوع از  ينا«: گفته يرانا يها ييدارا
منتشـر نشـده    يو رسم ياسيكانال س يچه

 سـي ياس يكانـال هـا   يقاست اگر از طر
 يعـي موضوع منتقل و رسما اعالم شـود طب 

 ي،رسـم  يشـنهاد پ يافتاست كه پس از در
  ».كرد يمو اعالم نظر خواه يآن را بررس

گـزارش  ، )2013اكتبـر   19(فايل  دبكا ☚
 12 يآزادسـاز  يبـرا  يكاآمر  :است كرده

 يـران دالر از اموال بلوكـه شـده ا   يلياردم

 آمـاده  يزاروپا ن يهاتحادو  .شود يآماده م
 يها ييدالر از دارا يلياردم 35شود تا  يم
ـ .  را آزاد كند يرانا بـه   يشـنهادي پ ينچن

 هـا  يمدهد تا تحر يباراك اوباما اجازه م
بـا   ينكـه كند بدون ا يلرا تسه برضد ايران

ـ   يلكنگره و اسرائ آنهـا، بـه    هيلبر سـر تس
  .مشكل بربخورد

كـه   يـم ژر يمقامهـا  در باره پولهـاي  ☚ 
پاسخ  است، در  كرده يفقاروپا تو يهاتحاد 

 يكـا، امر  يخبرنگار صدا ي،فرهود يژنبه ب
گفتـه   ي،دادگسـتر   يل، وك لستر ماياخانم  
 كسي كه كنم مي فكر دانم و  نمي« :  است

در  . اردند يھگاآ  قمر يناز ا مھ
 مي ننشا ،ستا هشد  منجاا كه تييقـــاتحق
  » ستا دهبو كندا  قمر ينا دھد
 يـد تائ در  يياروپا هدادگاه دوم اتحادي ☚ 

 يگربار د خود  2009سال  يماه جوال يرا
ــار ــر  14 يخدر ت ــم 2013اكتب در «  ،  حك

ـ  يفتوق را  »يـران ا  يبودن اموال بانك مل
سرمايه نقدي ايران در كشور     . صادر كرد

انگلستان و فرانسـه بلوكـه شـده و ميـزان     
ــتان    ــرمايه در انگلسـ ــن سـ ــف ايـ توقيـ

 1,64ن معـادل  پوند انگلسـتا  976110000
ميليارد دالر آمريكا و متعلق به بانـك سـپه   

سي و همچنـين ملـي   . ال. اينترنشنال پي
سي در انگلستان مـي باشـد   . ال. بانك پي

مبلغ ميليارد دالري نيز از بانكهـاي ايرانـي   
در فرانسه به سرنوشت بانكهاي ايرانـي در  

  .انگلستان دچار شده اند
 5(ارس كه بنابر خبرگزاري ف طرفه اين ☚

رئيس كـل   ،محمود بهمني) 1389شهريور 
بلوكـه   :اسـت  گفتـه  ،بانك مركزي وقـت 

در اروپـا   يرانيا يها بانك  ييكردن دارا
اتفاقـات از شـش    ينتمام ا زيرا.  اثر يرا ب

شـده بـود و اقـدامات     ينيب يشماه قبل پ
  !مقابله با آن صورت گرفته بود يالزم برا

د دالر ميليــار 100گويـد   و هـم او مــي      
گويـد   و دروغ مـي . ذخيره ارزي داريـم 

زيرا اين ذخيره نه متعلـق بـه دولـت كـه     
پشـتوانه   ،متعلق به بانك مركزي و در واقع

  . اسكناس است
ــــالب اســــالمی اينــــک بنگــــريم در  :انق

ای  بيـــرون از ايـــران، هماننـــدهای خامنـــه
ــــــار  ــــــرای گرفت و دســــــتياران او چســــــان ب
ـــم،  شکســـت کـــردن گفتگوهـــا بـــر ســـر ات

  :کنند می تالش
  
  

دو كارشــكن عمــده و 
ــد ــرائيل و  :متحـ اسـ

محافظه كاران جديـد  
و طرفداران اسـرائيل  

  :در كنگره امريكا
  
  

راستگراهای خرابکاری 
در گفتگوهــای  کنگــره

 ۱+۵ایران و کشـورهای 
  :بر سر پرونده اتمی

  
گـر   تحليـل  ،پل پيالر ،2013اكتبر  18در   

ي نوشته خود را درباره خرابكار ،پيشين سيا
انتشـار   ،اسرائيل در كار گفتگوها بر سر اتم

  :است  داده
اينك كه كنگره از بحران تعطيل بخشي  •

از دولت بخاطر تصـويب نكـردن بودجـه    
ــوده آ ــت س ــاري در  آ ،اس ــاده خرابك م

. اســت بــا ايــران شــده  1+5گفتگوهــاي  
 ،خواه تر حزب جمهوري گرايشهاي راست

ب تازه با تصوي. سازند شبح جنگ را نيز مي
نكردن بودجـه و گرفتـار تعطيـل كـردن     

به سياست خارجي امريكا  ،بخشي از دولت
و منــافعش درجهــان صــدمه جــدي وارد 

  .است كرده
  6 صفحهدر  

 مانع تراشان؟



                                                                                                                                                                                       

 

 

6 

 

 
 

2013نوامبر  17تا4 1392آبان26تا13  840شماره   

 

اي بـه عـدم    حال آنكه هرگـاه عالقـه       
 ،اي باشـد  مجهز شدن ايران به سالح هسته

كنگره بايد عالقمند پايان يـافتن بحرانـي   
كـا بـا ايـران    طوالني باشد كه روابـط امري 

هرگاه بنا باشد پرزيدنت . است  نآگرفتار 
اوباما موفق به انجام تـوافقي برسـر برنامـه    

نيازمند همكاري كنگره  ،اتمي ايران بگردد
است و رفتار مخرب كنگره مانع از توفيـق  

  .گردد او مي
حكومت اوباما نيازمند همكاري كنگـره   •

ــا در صــورت   ــو مجازاته ــراي لغ اســت ب
رئـيس  . ن بـا توافـق اسـت   موافقت ايـرا 
تواند با استفاده از اختيارات  جمهوري مي

ايـن  . بخشي از مجازاتها را لغو كنـد  ،خود
بـردن گفتگوهـا كـافي     عمل بـراي پـيش  

كـه ايـران امتيـاز در      اما براي ايـن .  است
ازاي لغو تحريم بدهد و نيز بـراي انجـام   

چرا كه بخشـي  .  توافق نهائي كافي نيست
است و  كنگره تصويب كردهاز مجازاتها را 

  .است نها نيز باكنگرهآلغو 
 ،اگر كنگـره نخواهـد همكـاري كنـد         

شـوند كـه حكومـت     ن مـي آها بر  ايراني
زيـرا  . اوباما توانا بـه انجـام توافـق نيسـت    

تواند دركار رئـيس جمهـوري    كنگره مي
مانعي ايجاد كند كه او قادر بـه برداشـتن   

ن آره برچه رسد به اين كه كنگ. ن نباشدآ
  . شود مجازاتهاي جديد نيز وضع كند

عمـل   ،حتي پيش از رسيدن به توافـق      
توانـد  چشـم انـداز توافـق را      كنگره مي
توانـد رسـيدن    دست كم مي. خراب كند

وضــع . بــه توافــق را بســيار مشــكل كنــد
نيروي  مجازاتهاي جديد و تجويز توسل به

ن نوع عملهائي هستند كه كنگـره  آنظامي 
سـيلي نـواختن بـر     ،نهـا آزدن به با دست 

بناگوش حكومت جديد ايران اسـت كـه   
ــز    ــر روي مي ــازنده را ب ــنهاد س ــك پيش ي

اين عمل تقويت . است گفتگوها قرارداده
سوءظن قابل فهم ايرانيان است به امريكا و 
متقاعد شدن به اينست كه اين قـدرت نـه   

يم در ايران را ژتوافقي برسر اتم كه تغيير ر
در دادن امتياز هيچ  ،نابراينب.  خواهد مي

  .سودي نيست
طرحها براي تشـديد مجازاتهـا    ،متأسفانه •

. انــد پـيش از ايـن بـه كنگـره داده شـده     
نيازمنـد   ،جلوگيري از طي مراحل بعـدي 

تفاهم كنگره با حكومت و متقاعـد كـردن   
 ،گـان  تهيه كنند. تهيه كنندگان طرح است

در طـرح   ،كساني چون ترنت فرانك كـه 
ور ضمني اجازه ورود به جنگ با بط ،خود

در شمار كسـاني   ،اند ايران را نيز گنجانده
هستند كه برضد طرحي رأي دادنـد كـه   

خواسـت بودجـه تصـويب و بحـران      مي
  . قرضه خاتمه يابد

شجاعت و استقامتي كه اوبامـا در برابـر    •
كنگره از خـود نشـان داد سـتون فقـرات     

 ،بـاوجود ايـن  . اعتماد به حكومت گشـت 
يا او به آنيان حق دارند از خود بپرسند ايرا

اندازه الزم شجاعت دارد پاي توافـق بـا   
ميز اتمـي ايـران   آايران برسر برنامه صلح 

چراكه رئيس جمهـوري از  . بايستد ياخير؟
حمايت تمـامي نماينـدگان عضـو حـزب     

زمــائي برســر  آبــراي زور ،دمــوكرات
  . قبوالندن توافق با ايران برخوردار نيست

هـا بلكـه شـمار     خـواه  نها جمهورينه ت     
تحـت مهـار كسـاني     ،مهمي از دموكراتها

اند كه مصمم هستند جلو توافق  قرار گرفته
نهـا  آحتي  ،افزون براين. با ايران را بگيرند

مـابين را مهـم    كه ايران و حل مسئله فـي 
قبـول دارنـد كـه برسـرپا نگـاه       ،دانند مي

داشتن دولت از چنان اهميتي برخـوردار  
تواند بخاطر  ه رئيس جمهوري نمياست ك

نچــه هســت آن را از آ ،توافــق بــا ايــران
تـوان انتظـار    نمي ،بنابراين. تر بسازد مشكل

تقدم اول  ،داشت كه به مسئله اتمي ايران
  .را ببخشد

بايـد    رئيس جمهوري مـي  ،عالوه براين •
ن را داشته باشـد كـه بـه سياسـت     آوقت 

ـ    ،خارجي بپردازد ن ابتكـار عمـل را در اي
ن خــود كنــد و كنگــره را از آاز  ،قلمــرو

اي بـاز دارد كـه بقصـد     اقدامهاي بيهوده
تـا ايـن   . گيرند تخريب ابتكار او انجام مي

رفتار كنگره سبب شـد كـه رئـيس     ،هنگام
سـياي  آجمهوري نتواند در اجتماع سران 

بـراي حـل و فصـل مسـائلي كـه       ،شرقي
. شركت كنـد  ،نها روبرو استآواشنگتن با 

جـاي او در ايـن    ر خارجـه بـه  وزي ،كري
اما شـركت در ايـن   . اجتماع شركت كرد

اجتمــاع و تصــدي كارهــائي كــه رئــيس 
وقتـي   ،كنـد  جمهوري خود تصـدي مـي  

گذارد تاكه او  براي وزيرخارجه باقي نمي
به مسائل ديگـري بپـردازد كـه در قلمـرو     

چنانكـه گفتگوهـاي   . مسئوليت او هسـتند 
اسرائيل و فلسـطين بـه دسـت فراموشـي     

اند و بسـا كـري فرصـت الزم     سپرده شده
براي پرداختن بـه مسـئله اتمـي ايـران و     

  .گفتگوها با ايران را نيز نداشته باشد
ن كارمايـه و  آمسئوالن ارشد حكومـت   •
ــه  آ ــرداختن ب ــراي پ ن ســاعات در روز ب

مسائلي كه مـا انتظـارداريم حـل و فصـل     
اوبامـا و كـري    ،باوجود اين. ندارند ،كنند

دقت الزم براي پرداختن بـه  بايد وقت و 
بخصــوص مســئله ايــران را  ،ايــن مســائل

نه تنهـا بـراي بـه پـيش بـردن      . پيداكنند
گفتگوها بلكه براي برداشتن موانعي كه در 

نهـا گذاشـته   آخود واشنگتن پـيش پـاي   
  .شوند مي

اما مجله فارين پاليسـی  :انقالب اسالمی
اســت کــه اوبامــا، بــدون مراجعــه بــه  براين

. وانـــد مجازاتهـــا را لغـــو کنـــدت کنگـــره، می
بنـــابر آنهـــا کـــه مجازاتهـــا را دســـته بنـــدی 

انـــــد، تنهـــــا يـــــک ســـــوم مجازاتهـــــا را  کرده
  :است کنگره تصويب کرده

  
اوباما هر زمان بخواهد 

توانـــد مجازاتهـــای  می
وضع شده برضـد ایـران 

  :را لغو کند
  
ــته در     ــر 22نوش ــورين  ،اكتب ــه ف درمجل

  :است پاليسي انتشار يافته
كنگره يك رشته  ،سال اخير 3طول  در •

تحريمهــاي جــدي برضــد ايــران وضــع 
هدف از وضع ايـن تحريمهـا   . است كرده

فلج كردن اقتصاد ايران و نـاگزير كـردن   
ايران به دسـت شسـتن از بلنـدپروازيهاي    

هـاي   در طول هفته. است اتمي خود بوده
ــر ــدگان مجلــس و  ،اخي شــماري از نماين

ها واشـنگتن بـا   نكه از گفتگوآ بي ،سناتورها
مرتب خواستار برجا  ،تهران سخني بگويند
در قيـل و قـالي   . شوند ماندن تحريمها مي

ايـن امـر كـه بايـك      ،اسـت  كه به پاشـده 
تواند مجازاتها را لغو  گردش قلم اوباما مي

  .است ها پنهان مانده از ذهن ،كند
مجازاتهاي كنـوني سـرمايه گـذاريهاي     •

ص در بخصـو  ،در اقتصاد ايـران  ،خارجي
. اسـت  ي را بسيار محدود كردهژبخش انر

شـوند بـا بانـك مركـزي      بانكها حاضر نمي
بهـاي نفتـي    ،ايران معامله كنند و در نتيجه

توانـد   رسد را ايـران نمـي   كه بفروش مي
تحريمهـا  . زادانه مورد استفاده قرارد هدآ

ــارد دالر از  50انــد كــه  ســبب شــده ميلي
منجمد  ،در بانكهاي دنيا ،مد نفتي ايرانآدر

ــته ــت گش ــاه . اس ــهژدر م ــس  ،وئي مجل
ــدگان امريكــا ــا رأي موافــق  ،نماين  400ب

ــالف  ــده و رأي مخـ ــده 20نماينـ  ،نماينـ
مجازاتهاي جديدي را وضع كرد كـه بـر   

فروش نفت به كشورهاي خارجي   ،ايران
تا پايان  ،قرار است. كند را بسيار مشكل مي

  .طرح مشابهي به سنا ارائه شود ،ماه جاري
اين مجازاتها اثـري ويرانگـر براقتصـاد         

اند و ارزش پول اين كشور را  ايران داشته
ــائين  ــاريخي  وردهآبدانحــد پ ــد كــه ت ان

  .است گشته
توانـد هـر مجـازاتي را كـه      كنگره مي •

امـا كـاخ سـفيد    . خواهد وضـع كنـد   مي
نچــه بــه آدر ،ميــدان مــانور بــس وســيعي

كنگـره  . دارد ،شود نها مربوط ميآاجراي 
بانك مركزي ايران مجازات وضـع  برضد 
اسـت   اسـت امـا بـه او اجـازه داده     كرده

درصورتي كه امنيت ملي امريكـا اقتضـاء   
خفيـف كنـد و يـا لغـو      ˝ن را موقتاآ ،كند
مجازاتهائي كه در بـاره كشـورهائي   . كند

 ،خرنـد  اند كه نفت ايران را مي وضع شده
دهـد   به وزارت خارجه امريكا اجازه مـي 

مجازات معاف كند كه از كشورهائي را از 
. كاهنـد  خريد نفـت خـود از ايـران مـي    

اپن و ده ژهمچون  ،متحدان عمده امريكا
از مجازاتهــا معــاف  ،عضــو اتحاديــه اروپــا

  .اند شده
 :گويـد  يك مقام ارشـد حكومـت مـي    •

مجازاتها به رئيس جمهوري ميـدان مـانور   
 :بـه ايـن ترتيـب   . دهند حد اكثري را مي

ـ     اسـت   ن بـوده كنگره تـا جـائي كـه ممك
استفاده از اختيـار در لغـو مجازاتهـا را بـر     

بـراي  . است رئيس جمهوري مشكل كرده
براي لغو مجازاتهاي وضع شده عليه  ،مثال

تصديق  ˝حكومت بايد كتبا ،بانك مركزي
كند كه اعمال كامل مجازات بـه منـافع و   

كـاخ  .  رسـاند  امنيت ملي امريكا زيان مي
ـ  ،سفيد هـر چهارمـاه يـك بـار     د ايـن  باي

تـا ايـن   . تصديق نامه را تسليم كنگره كند
كاخ سفيد از اين اختيـار اسـتفاده    ،هنگام
  .است نكرده

ــاه گذشــته • ــا ،م   ،وزارت خارجــه امريك
از مجازات بخـاطر   ،ماه  6بمدت  ،اپن راژ

دلـيلش  . معاف كـرد  ،خريد نفت از ايران
اپن از ميزان خريد خـود از  ژاين بود كه 

درصد  38 ،سال گذشته در مقايسه با ،ايران
اپن ژاين سومين بار است كه . است كاسته

وزارت . شـــود معـــاف می از مجـــازات
اســت کشــورهای هنــد و   مــادهآخارجــه 

چین و کـره جنـوبی را نیـز از مجـازات 
  .معاف کند

اسـت بـا  اینک کاخ سفید مصمم شده •
وضع مجازاتهای جدید مبارزه کند زیرا 

انـدازه  معتقد است كه مجازاتهـا بـيش از   
كند برضـد   نخست فشار وارد مي. اند شده

بانك مركزي ايران مجازات وضـع نشـود   
. اندازد زيرا ثبات بانكي دنيا را به خطر مي

حكومت اوباما توجه خود  ،در حال حاضر
ــه   ــه پاســخ دادن ب ــه چگون را معطــوف ب
خواست تهران در باره ديپلماسي مسـتقيم  

ونـدي   ،هفته پيش. بعد از چند دهه است
سرپرست تيم مذاكره كنند با ايران  ،رمنش

اينـك كـه    ،از كنگره خواسـت  ،برسر اتم
ــتند  ــان هس ــران در جري ــا اي ــا ب  ،گفتگوه
. مجازاتهاي جديد برضد ايران وضع نكند

طرح مجازاتهائي كه در دستور سنا اسـت  
حاوي تحريم كامل خريد نفـت ايـران و   
صــنعت پتروشــيمي ايــران و محصــوالت 

 ،يـك مقـام مسـئول    بنابر قـول .  است نآ
اينك كه ايران وارد گفتگوهـاي جديـد   

درپــي اتخــاذ  ،كــاخ ســفيد ،اســت شــده
تدابيري است كه اعتماد خود را به ايـران  

زاد آخواهـد بـا    مـي  ،ازجملـه . ابراز كند
به اين كشـور   ،كردن بخشي از پول ايران

ــدكي بــراي      ــد قطعــات ي ــان ده امك
  .هواپيماهاي بازرگاني خود بخرد

گويـد هنـوز تصـميمي     د مـي كاخ سفي    
 ،درباره چگونگي اقدامي كـه بايـد كـرد   

 ،اكـوب لـو  ژ ،روز يك شـنبه . است نگرفته
مـا  « :سي گفت.بي.داري به ان وزير خزانه

تـا  . بايد دليل محسوسي را مشاهده كنـيم 
ــه      ــي را ارائ ــين دليل ــران چن ــي اي وقت

اقدامي براي تخفيف مجازاتها  ،است نكرده
  .»وردآبعمل نخواهيم 

صـحبت در بـاره تخفيـف     ،اوجود اينب •
گين برخي از آمجازاتها واكنش بس خشم 

ــدگان ــزب  ،نماينــ ــر دو حــ را  ،از هــ
 ،بعـد از ظهـر   ،روز جمعـه . است برانگيخته

يوت و  ليندسي گراهام و آسناتورها كلي 
اي به اوباما نوشتند كـه   مارك كيرك نامه

امريكا نبايد مجازاتها را « :است مدهآن آدر
هـاي ايـران را از    بايـد دارائـي  ن ،لغو كند

كه تهران غني  توقيف خارج كند مگر اين
  .»وردآسازي اورانيوم به حال تعليق در

بســياري از دموكراتهــا كــه نســبت بــه      
قاطعانه با  ،دولت ايران رويه خصمانه دارند

الغــاي مجازاتهــاي ايــران مخالفنــد و    
ن وضـع  آگويند اين مجازاتهـا بـراي    مي

ن وضـع  آبـراي  . غـو شـوند  اند كه ل نشده

. برجا بمانند ،اند كه تا وصول به نتيجه شده
ســناتور اسـتو ايســرائل   ،در هفتـه گذشـته  

ــي ــد م ــوري    :گوي ــيس جمه ــاه رئ هرگ
 ،بخواهد مجازاتهـاي موجـود لغـو شـوند    

ن موافقـت  آمشكل است كه دو مجلس با 
  . كنند

رئيس جمهـوري نيازمنـد    ،باوجود اين •
و و يا تغيير مجازاتها براي لغ ،تقاضا از كنگره

دست كم در حـال حاضـر اختيـار    . نيست
ينـده مجازاتهـا بـا او اسـت و نــه     آتعيـين  
  .باكنگره

  
ــــر  ــــاهو و وزی ــــان ی نت
اطالعــات او در تالشــند 
تاکـــه مـــانع از کـــاهش 

  :مجازاتها شوند
  
وزیـــر اطالعـــات اســـرائیل در  ٭

کـه تحـریم  تقال اسـت بـرای این
  :سبک نیز نگردند

  
اسـت   گزارش شده ،2013اكتبر  22در  •

وزير اطالعات اسـرائيل   ،كه يووال استنيتز
 :است گفته ،اي در همان تاريخ در مصاحبه

كند اگـر   حكومت اوباما اشتباه بزرگي مي
مجازاتهاي ايران را خفيـف گردانـد و يـا    

هـاي منجمـد    ها ميليـارد دالر دارائـي   ده
اسرائيل از احتمـال  . زاد كندآاش را  شده

  .اتها سخت نگران استسبك شدن مجاز
استنتيز همكار سياسـي بسـيار نزديـك          

مجازاتهائي كـه   :است نتان ياهو است گفته
اسـت تنهـا    غرب برضد ايران وضع كـرده 

دليــل وادار كـــردن روحــاني رئـــيس   
جمهوري ايران بـه گفتگـوي مسـتقيم بـا      

بـاوجود سـقوط   . هسـتند  ،حكومت اوبامـا 
برجـا   مجازاتهـا بايـد   ،زاد اقتصاد ايـران آ

تر نيز بگردند تا كه ايران  بمانند و بسا سخت
بپذيرد برنامه توليد بمـب اتمـي خـود را    

  .يكسره رها كند
مـده  آاگر ايران به پاي ميز مـذاكره         

است تنها بخاطر فشـاري اسـت كـه بـر او      
براســتي اينــك در حــال . شــود وارد مـي 

 ،رو مصمم به مـذاكره  از اين. سقوط است
جـاي ترديـد   . است گو نشستهبر سر ميز گفت

نيست كه مجازاتها اقتصاد ايران را ويـران  
مجازاتهــا ســرمايه گــذاريهاي . انــد كــرده

 ،بخصــوص در بخــش نفــت ،خــارجي را
بانـك مركـزي ايـران    . است كاهش داده

ميليارد دالر پول ايـران   50تحريم است و 
ورد دسـتگاه اطالعـاتي   آبـر . منجمد است
مجازاتهـا   ،ماه 18گويد ظرف  اسرائيل مي

ميليارد دالر بـه اقتصـاد ايـران زيـان      100
است و ايـن اقتصـاد را در ركـود     رسانده

  .است عميق فرو برده
استنتيز به  ،اي پس از انجام مصاحبه هفته    

واشــنگتن رفــت تــا مقامــات واشــنگتن را 
. متقاعد كند مجازاتهـا را كـاهش ندهنـد   

زماني او بـه واشـنگتن رفـت كـه تـالش      
براي متقاعد كـردن ايـران    طوالني غرب

به  ،به رهاكردن بلندپروازي اتمي خويش
است كه مقامهاي امريكا كـه   جا رسيده اين

 ،انـد  نو گفتگو كردهژبا مقامهاي ايراني در 
گويند هيأت نمايندگي ايران مصممند  مي

از جملــه حاضــرند . قــدمهائي را بردارنــد
دربهاي تأسيسات اتمـي خـود را بـه روي    

ي اتمـي  ژبين المللـي انـر   انسژآمفتشان 
گاه اورانيوم تـا آن انـدازه    بگشايند و هيچ

غنـي   ،يـد آ كه بكار توليد بمب اتمي مـي 
چنـين   ،تا همـين چنـد مـاه پـيش    . نكنند

پيشــنهادهائي را ايــران روي ميــز گفتگــو 
  . گذاشت نمي

گوينـد هرگـاه    مقامهاي امريكـائي مـي      
امريكـا   ،ايران اين پيشنهادها را قطعي كند

ميليـارد دالر پـول    50مام و يا بخشـي از  ت
منجمد شـده ايـران را از انجمـاد خـارج     

منظور از انجماد خارج شدن . خواهد كرد
ن را اعـالن  آاين پولها است كه اسـرائيل  

. اسـت  خطر  تلقي كرده و به تكاپو افتـاده 
ــرار   ــران ق ــار اي ــرا پــول الزم در اختي زي
خواهد گرفت و فشارهاي اقتصـادي كـه   

كـاهش   ،شـوند  ايـران وارد مـي   يـم ژبه ر
تا زمـاني   :گويد اسنيتز مي. خواهند جست

ــا    ــه اتمــي خــود را ره ــران برنام كــه اي
گونـه تخفيفـي در    نبايد هـيچ  ،است نكرده

فشارها به ايـران عظـيم   . مجازاتها قائل شد
توانـد بـه    غـرب مـي   ،نهاآبه يمن . هستند

پس نبايد بـه  . توافقي جدي با ايران برسد
نبايـد  . جازاتها را خفيف كندم ،سانيآاين 

به اقتصاد ايران اكسيژن برساند وقتي بـا او  
  . كند مذاكره مي

حكومـت اوبامـا برداشـت     ،از قـرار  ،اما •
دهــد رويــه  ديگــري دارد و تــرجيح مــي

معاون  ،وندي شرمن. ديگري را اتخاذ كند
ــيم   ــت ت ــه و سرپرس ــور خارج وزارت ام
امريكائي شـركت كننـده در گفتگوهـاي    

به سناتورها قـول   ،با ايران 1+5ي كشورها
داد هرگاه در گفتگوهاي درجريان تهران 

حكومت  ،داري ارائه نكند امتيازهاي معني
تر توسـط   اوباما از وضع مجازاتهاي سخت
تـا   ،˝فعـال . كنگره حمايـت خواهـد كـرد   
بهتر است  ،زماني كه گفتگوها ادامه دارند

كنگره از وضع مجازاتهاي جديـد دسـت   
ايست كه  خالف رويه ،اين رويه .نگاه دارد

  . اسرائيل اصرار دارد امريكا درپيش بگيرد
در مصاحبه ديگري به  ،استنيتز ،و هم او ☚

ايران بطور جد  :است اكتبر گفته 23تاريخ 
در . خواهد مسئله اتمـي را حـل كنـد    مي

غرب بايد از ايران بخواهـد   ،اين موقعيت
برنامه اتمي خود را بطـور كامـل متوقـف    

  .و تأسيسات اتمي خود را برچيند كند
بيني امريكا نسبت به گفتگوهـاي   خوش     

هـاي   اسـرائيل و پادشـاهي   ˝جاري عميقـا 
سـفر  . است  خليج فارس را ناراحت كرده

استنتيز به واشنگتن  براي اين بود كه نظـر  
  .حكومت اوباما را تغيير دهد

نتان ياهو خـود نيـز كوشـيد كـري را          
بايد رويه پيشـين   مريكا ميمتقاعد كند كه ا

    :را ادامه دهد اما موفق نشد
ــاهو نتوانســت كــري را   ٭ ــان ي نت

كه امريكا نبايـد   متقاعد كند به اين
  :رويه پيشين را تغيير دهد

  
ــر 24در   ☚ ــري  ،اكتب ــون ك ــر  ،ج وزي

نخسـت وزيـر    ،و نتان ياهو ،خارجه امريكا
بنـا  . در رم ديدار و گفتگو كردند ،اسرائيل

اخـتالف ميـان امريكـا و     ،ويتربرگزارش ر
قراربود اين . اسرائيل برسر ايران رفع نشد

دو درباره گفتگوهاي صلح ميان اسرائيل و 
ن گفتگـو جـاي   آفلسطين گفتگو كنند اما 

خود را به گفتگو در باره برنامه اتمي ايران 
   :داد

ايـران نبايـد   « :نتان ياهو قاطعانه گفـت  •
او . »باشـد  قابليت و ظرفيت اتمـي داشـته  
هاي خود ژاصرار ورزيد كه ايران سانتريفو

. برد براي ساختن بمـب اتمـي   را بكار مي
اندازد  ب سنگين اراك بكار ميآكارخانه 

ايــران . فقــط بــراي توليــد بمــب اتمــي
او . ترين تهديد براي منطقـه اسـت   بزرگ

خواست امريكا بايستد تاكه ايـران تمـامي   
  .تأسيسات اتمي خود را برچيند

جون كري تمايل خـود را بـه    ،بردر برا •
كـه   نآبكاربردن روش ديپلماتيك بـراي  

 ،ايران برنامه اتمي خود را محـدود كنـد  
با قبول و اجرا  ،ايران :او گفت. اظهار كرد

المللي كـه كشـورهاي    كردن ضوابط بين
كنـد   ثابت مـي   ،كنند ديگر نيز رعايت مي

او . است توليد بمب اتمي نداشته  كه برنامه
در  ،در عين مراقبـت كامـل  « :دادتوضيح 

  . »حل ديپلماتيك است جستجوي يك راه
ــا   • ــان و ديپلماتهـ ــي از كارشناسـ بعضـ

كـه از   گويند بسيار دير است براي اين مي
ايران خواسـته شـود برنامـه غنـي سـازي      

 7زيـرا در طـول   . اورانيوم را كنار بگذارد
سال اخير غني سازي اورانيوم وسعت تمام 

ــك ت  ــه و اين ــي  گرفت ــرور مل ــان غ رجم
  .است گشته

  
  

  7 صفحهدر

 مانع تراشان؟
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ـــاهو در کـــار بدســـت  ٭ ـــان ی نت
ـــرای آ ـــت کنگـــره ب وردن حمای

  :جلوگیری توافق با ایران
  
گزارش شد كه شكافهاي  ،اكتبر 21در  ☚

ـا حكومـت     ـا ب متعددي ميان حكومت اوبام
از جملــه . اســت مــدهآنتــان يــاهو پديــد 

ـا   ،نهاآمهمترين  اختالف بر سر سياست امريك
اي بلنـد   اين اختالف منازعه. ان استدر اير

نكـه اسـرائيل بطـور    آبا. اسـت  مدتي گشته 
 ،مستقيم در گفتگوها با ايران شركت نـدارد 

ـا  بـه او ايـن    ،نفوذ اسرائيل در كنگره امريك
ـانع      امكان را مي دهـد برسـر راه توافـق م

حكومـت   ،اكنون هم. جديد بوجود بياورد
ـنگتن   ــرائيل در واشـ ــي اس ــرائيل و الب  ،اس

ـا ايــران    ســ ناتورها را برضــد توافــق بـ
سناتور به اين عنوان كه منافع . انگيزند مي بر

كارشـكني   ،حياتي اسرائيل در خطر اسـت 
  . كنند مي
حال كه گفتگوهاي  در همان ،قرار بدين     

نزاع  ،يابند ادامه مي 1+5ايران با كشورهاي 
ـاي   ،واقعي برسر توافق با ايـران  در راهروه

اوباما مقامات حكومـت  . كنگره جريان دارد
ـتاد بـدان اميـد كـه      را به كنگـره مـي   فرس

 ،متقاعدش كنند با وضع مجازاتهاي جديـد 
كارشكني نكنند و بگذارند گفتگوها به نتيجه 

  . بيانجامند
بــه  ،نتــان يــاهو ،نخســت وزيــر اســرائيل    

نطقهاي روزانه خود درباره محكوم كـردن  
ار دهـد و تكـر   ادامه مي ،ديپلماسي با ايران

پس  ،اند كند كه اگر تحريمها نتيجه داده مي
ـان كـرد    ـا    ،نه تنها نبايـد لغوش حتـي از آنه

حتي ايران  ،نها افزودآبايد بر كاست بلكه مي
را بايد تهديد جدي به جنگ نيز كرد تا كه 

او تأكيـد  . برنامه اتمي خود را متوقف كنـد 
. كند كه امريكا نبايد به ايران اعتماد كند مي

ربه زدن به حكومت اصالح طلب ض ،از قرار
    . است ايران را نيز هدف قرار داده

 AIPACبـــرغم تالشـــهای 
 ،البی اسرائیل در واشـنگتن

ـــره را از وضـــع  ـــا کنگ اوبام
ــــاز  ــــد ب مجازاتهــــای جدی

  :داشت
  
 ،مجله فورين پاليسي ،2013اكتبر  23در  ☚

  :گزارش كرده است
ـا كنگـره را    ،روزچهار شنبه • حكومت اوبام

برسر پرونده اتمي  ،فتگوها با ايراندر باره گ
برغم شـك عميـق   . توجيه كرد ،اين كشور

ـا     كاخ سفيد از نتيجه بخش بـودن گفتگـو ب
البي اسرائيل  ،AIPACايران و برغم تالش 

نمايد كـه ونـدي    طور مي اين ،در واشنگتن
موفق  ،سرپرست تيم مذاكره كننده ،شرمن
  . است نظر كنگره را تغيير دهد شده

در  ،1+5ميان ايران و كشـورهاي  گفتگو  •
به حكومت  ،اكتبر جاري 16و  15روزهاي 

ـانس را داده   اسـت كـه يـك     اوباما ايـن ش
يعنـي ايـران را از   . مشكل مهم را حل كنـد 

ـازدارد بـي   نكـه قـواي   آ توليد بمب اتمي ب
ن آبسياري از  ،در كنگره ،اما. نظامي بكاربرد

 ،بيم دارند كه رئيس جمهوري جديد ايران
از گفتگوها بمنزله تاكتيـك   ،روحانيحسن 

ـا كـه ايـران فرصـت بيابـد        استفاده كنـد ت
  .وردآتوانائي توليد بمب اتمي را بدست 

اعضاي كنگره تصـميم   ،برغم اين نگراني     
ـاندن   گرفتند به حكومت شانس به نتيجه رس

ــد   ــك را بدهن ــهاي ديپلماتي دوچ . كوشش
ـنا     ،راپبرشرجر ـات س ـيون اطالع عضو كميس

دانـم اينسـت كـه     نچه من ميآ« :گويد مي
. اند و اين مثبت اسـت  مجازاتها عمل كرده

ـان   ايـران ايـن   ،كردنـد  اگر عمـل نمـي   س
  . »داد مادگي براي حل مسئله نشان نميآ
ـاتور     رهبـر اكثريـت مجلـس     ،و اريك ك

ـتي   باوجود اين ،نمايندگان كه او هيچ فرص
ـا در   را براي حمله به سياست حكومت اوبام

ــه  ــيخاورميان ــت نم ــد از دس ــك  ،ده اين
ـاب  « :گويد مي من به توجيه نمايندگان درب

ـا ايـران   ارج  ،توسـط حكومـت   ،گفتگوها ب
ـنم از   مـن حمايـت كامـل مـي    . نهم مي ك

ـان   كوششها در اعمال فشارها و ايجاد اطمين

در مقامات ايران كه تهديد به جنگ جدي 
و . حل سياسي به نتيجه برسد است تا كه راه

ـا ايـران     من نگران باقي مي مانم چراكـه بس
ـائي توليـد    هدف خويش را رها نكند و توان

  .»بمب اتمي را بيابد
ديدار وندي شرمن با نمايندگان كنگـره   •

ـاي   اعضائي از كميته. خوب انجام گرفت ه
ــه ،مختلــف مجلــس ــه ،از جمل هــاي  كميت

ـالي  در  ،اطالعات و وزارت خارجه و امور م
چنـــدتن از . شـــركت داشـــتند ،جلســـه
 ،نظير مايك روجـرس  ،ان قدرتمندنمايندگ

رئيس  ،رئيس كميته اطالعات و كي گرانجر
ـيس   ،زير كميته امور خارجي و اد رويس رئ
رئيس   ،كميته روابط خارجي و استني هوير

در جلسـه حاضـر    ،اقليت مجلس نمايندگان
گزارش محرمانه را شنيدند و در باره . بودند

  .     با مطبوعات سخني نگفتند ،نآ
ـا      مجلس • ـاون وزارت خارجـه ب شـور مع

ـا كوشـش    هم ،نمايندگان كنگره زمان شد ب
AIPAC  نها به مخالفت با آبراي برانگيختن

هفته گذشته ايـن البـي   . مدن با ايرانآراه 
ــراي   رســاله اي را كــه تهيــه كــرده بــود ب

اصــرار  ،نآدر. نماينــدگان كنگــره فرســتاد
شده بود كه ايران حق ندارد اورانيوم غني 

 ،داشـت  ر ايران چنين حقي را مـي اگ. كند
ــه و تجــاوز از   ــه فعاليــت مخفيان ــد ده چن
ــع گســترش ســالح   ــرارداد من ــررات ق مق

او را از ايـــن حـــق محـــروم  ،اي هســـته
  . است كرده

كنـد كـه    حكومت روحاني اصـرار مـي   •
ـاك خـود اورانيـوم     ايران حق دارد درخ

زماني كاخ سفيد بر اين نظر بـود  . غني كند
را بـراي ايـران   تـوان ايـن حـق     كه مـي 

نكه فعاليتهاي اتمـي ايـران   آشناخت بشرط 
تحت بازرسي همـه جانبـه و مـداوم قـرار     

اما هنوز اين موافقت را بطور رسمي . بگيرد
دهـد   تهران عالمت مـي . است اظهار نكرده

خواهد تأسيسات زير زميني فـردو را   كه مي
بويژه اين تأسيسات موضـوع نگرانـي   . ببندد

ـاي     زيرا. اسرائيل هستند از گزنـد حملـه ه
  . مصون است ،بميزان وسيعي ،هوائي

• AIPAC ــي ــداد از    نم ــه تع ــد چ گوي
ــت   ـاليش را درياف ـاله ارسـ ــدگان رسـ نماين

ن را بـراي  آگويـد كـه    او مـي . انـد  كرده
  .است وسائل ارتباط جمعي نيز فرستاده

ماده اسـت دسـت   آاز قرار كنگره  ،بهررو •
 يكــي ،بــه اســتثناي دو ســناتور. نگــاه دارد

ماركو روبيو و ديگري مارك كيـرك كـه   
ـتند  خواهان وضع مجازاتهاي شديد . تر هس

از حـزب جمهوريخـواه و    ،اليوت انجل ،اما
ـارجي   « گويـد  مـي  ،عضو كميته روابـط خ

من . است توجيه حكومت او را راضي كرده
كنم گزارش خـوب بـود و خـوب     فكر مي
ـار    . ارائه شد ـا از فش روشن است كـه امريك

ـاني كـه ايـران    خود نخواهد كا ست تا زم
ـا   . بساط برنامه اتمي خود را برچيند همـه م

خـواهيم ايـران    ما نمـي . يك هدف داريم
ـاي مختلفـي    راه. باشـد  بمب اتمي داشته ه

. براي رسيدن به اين مقصود وجـود دارنـد  
. حكومت راه و روش خود را تشريح كـرد 

ـا ايـران اسـت       ـار گفتگـو ب حكومت در ك
  .»ياخير خواهيم ديد ايران جدي است

  

كارشكن سوم و متحد 
ــكن اول و  دو كارشــ

  :سعوديها :دوم
  
  

اســتراتژی جدیــد عربســتان 
  :سعودی؟

  
تحليل از استراتفور است و به  –گزارش     

و اين نكـات را    اكتبر انتشار يافته 21تاريخ 
  :دربردارد

نايكساني منافع امريكا و عربستان سعودي  •
روع به ش ،13- 2سپتامبر  11كه با ترورهاي 

با گفتگوهاي امريكا و ايران بـه   ،بروز كرد

عربسـتان  . است مرحله بس حساسي رسيده
تواند منطقه خاورميانه چشـم   سعودي نمي

دشـمن   ،نآدر ،اندازي را پيدا كنـد كـه  
ميــدان  ،ايــران ،اش ســوگند خــورده 

اين امر . اي پيدا كند نمائي گسترده قدرت
اســت كــه ريــاض دكتــرين  ســبب شــده

. ي خــود را تغييــر دهــدسياســت خــارج
عربستان بمثابه نخستين صـادركننده نفـت   

اي  همواره در جهـان نقـش عمـده    ،خام
اما تنها در اين هنگام است كه . است داشته

موضـعي مسـتقل از    ،در سياست خـارجي 
سـعوديها از   ،البته. كند واشنگتن اتخاذ مي
اما اين حـد  . توانند بروند حدي بيشتر نمي

  كدام است؟
عربستان سـعودي اعـالن    ،اكتبر 18در   •

بـه   ،كرد كه عضـويت شـوراي امنيـت را   
 ،بعنـوان عضـو غيـر دائـم     ،مدت دو سال

توســط  ،نآروزي پــيش از . پــذيرد نمــي
مجمع عمـومي سـازمان ملـل متحـد بـه      

. بود عضويت شوراي امنيت برگزيده شده
ــه شــوراي امنيــت   دليــل را رفتــار دوگان

ر شوراي امنيت به وظيفـه خـود د  . خواند
گيري از  تسهيل حل مسئله فلسطين و پيش

انتشار اسلحه كشتار جمعي در خاورميانـه و  
يم سوريه از كشتن شهروندان ژبازداشتن ر

  .است عمل نكرده ،خود
اين انتقادها اعتـراض غيـر مسـتقيم بـه         

زيرا واشنگتن بـازيگر اصـلي   . امريكا است
باتوجـه بـه   . اسـت  اين سـه صـحنه بـوده   

شـكارا  آ ،دي با امريكـا نزديكي دولت سعو
مهـم   ،بنفسـه  ،گيرد برضد امريكا موضع مي

 ،رئيس جمهوري تركيه ،عبداهللا گل. است
از موضع عربستان حمايت  ،با لحني شديد

  . او براي حج به عربستان رفته بود. كرد
  
ــــرای اتخــــاذ ٭ ــــاض ب ــــل ری دالی

  :استراتژی جدید
  
داليــل  ،بــرغم توضــيح رســمي ريــاض •

تن عضويت شـوراي  واقعيش براي نپذيرف
بـيش از   ،ئوپليتيـك ژمحيط زيست  ،امنيت
. نامساعد  براي دولت سعودي است  ،بيش

كنـد تـرس    مسلم مي ،سابقه اين تصميم بي
بيمارگونه سـعوديها را از تحـول سياسـت    

سه دليل عمـده وجـود   .  امريكا در منطقه
   :دارند

انتقـال قـدرت    ،در خانواده سـعودي  – 1
عـد از واپسـين   ب ،بـه نسـل سـوم    ،تاريخي

در حـال انجـام    ،پسران باني ايـن سلسـله  
  . است

اين انتقال قدرت مهـم و حسـاس در    – 2
شــوب و آگيــرد كــه  زمــاني انجــام مــي

شــفتگي در دنيــاي عــرب بســي اوج    آ
دولتهاي بعد عصر اسـتعمار بـر   . است گرفته
  و. افتند مي

كه دولت  سومين و مهمترين دليل اين – 3
ات داخلـي و  سعودي دست بگريبان منازع

كه ايران  نآاي است حال  منازعات منطقه
وردهـاي  آ دركار تحكيم و تقويت دسـت 

 ،سال اخير 12ئوپليتيك خويش در طول ژ
به يمن نزديك شدن محتمل با امريكـائي  

سال حامي دولـت   70است كه در طول 
  .است سعودي بوده 

ايــن وضــعيت پيچيــده تهديــد چشــم      
ــعوديها و اب  ــراي س ــيدني ب ــائي نپوش زاره

است كـه در  ) چون حمايت كامل امريكا(
 ،باوجود اين. برد رفع خطرها بكارشان مي

مدت زماني است كـه  سـعوديها خـود را    
.  كنند ماده ميآبراي روياروئي با اين تغيير 

حكومت بوش به دولت  ،پيش از بهار عرب
ــار ــعوديها فش ــالحات  آس ــه اص ــا ك ورد ت
فوذ ايران در حوزه ن. ورندآ سياسسي بعمل

عربسـتان را   ،اين يكـي . ايران قرار گرفت
نــاگزير كــرد دســت بــه عمليــات نظــامي 

بـه  . گسترده در بيرون مرزهاي خود بزنـد 
اتفاق كشورهاي عضو شـوراي همكـاري   

نيرو گسـيل كـرد    ،به بحرين ،خليج فارس
ــالفي  ــاي مخ ــا نيروه ــيعه ،ت ــده ش را  ،عم

سركوب كند كه ثبات بحـرين و سـلطنت   
تهديــد  ،ســو بــدين 2011از  ،ن راآســني 

  .كند مي

ــاران استراتفور قشون کشـی  :انقالب اسالمي ــه یمــن و بمب   .است قلم انداختهمنــاطق شــیعه نشــین ایــن کشــور را از دولــت ســعودی ب
امريكا با دولت سعودي  موافـق اسـت        

 ،ل خليفه بـر بحـرين  آكه بايد از سلطنت 
ــت از   ــاري در حماي ــرد و ك ــت ك حماي

 ،بـاوجود ايـن  . دهـا نكـر   جنبش بحرينـي 
ن آسعوديها به امريكا اعتماد نداشـتند و از  

ــنگتن  ــه واش ــتند ك ــيم داش ــار  ،ب ــر فش زي
هاي طرفدار حقوق بشر و تحت تأثير  البي

تبليغات گسترده در اعتراض بـه سـركوب   
حمايـت از دولـت    ،تظاهركنندگان شيعه
بخصوص كـه تجربـه   . بحرين را رها كند

ر عراق و جنبشـها در دنيـاي عـرب بخـاط    
كه ارزشي عزيز نزد واشنگتن  ،دموكراسي

موقعيت را مساعد ترك حمايـت از   ،است
  .اند شيخ بحرين كرده

وقتي موج عصياني كه در دنياي عـرب   •
به سـوريه رسـيد و بـه يـك      ،برخاسته بود

سعوديها فرصتي  ،عصيان مسلحانه بدل شد
تاريخي را در دسترس خود يافتنـد بـراي   

دنياي عرب پايان كه به نفوذ ايران در  اين
دولت سعودي خوشحال بود كـه  . بدهند

امريكا با مقاصدش موافق  ،در مورد سوريه
ــهاي    ــه كوشش ــد ك ــدوار ش ــت و امي اس

. شود يم اسد ميژالمللي سبب سقوط ر بين
يم طرفـدار  ژخواست ر حكومت اوباما مي

ايران سوريه جاي خود را دولتي مسـتقل  
ـ   ار از ايران بسپرد اما نه به قيمـت خودمخت

اي  حادثـه . شدن جهادگرايان چند مليتي
اوت  21كه بكار رفتن سـالح شـيميائي در   

يكبـار ديگـر سـعوديها را     ،سال جاري بود
اميدوار كرد كه امريكـا دسـت بـه حملـه     

زند و متحد ايران را از دمشـق   نظامي مي
اما دوران خوشبيني و اميدواري . راند مي

بس كوتـاه شـد وقتـي امريكـا بـا روسـيه       
  .وردآقي را بعمل تواف

  
ــــوعی  ٭ ــــرانگیختن ن ضــــرورت ب

  :لودآاعتراض خشم 
  
ن موقع امريكا بـا  آهمكاريها بنابر اين و  •

 2001ســپتامبر  11از ترورهــاي  ،ايــران
همـواره سـعوديها را عصـباني     ،سـو  بدين
ــي ــد م ــا . كردن ــان خــاطر  آام ــا اطمين نه
ديدنـد كـه اغلـب     يافتنـد چـون مـي    مي

اينـك كـه    .هاي تـاكتيكي هسـتند   معامله
ايـران موضـوع تغييـري     –روابط امريكـا  

تواند دسـت   رياض نمي ،استراتژيك است
روي دست بگذارد و به اظهـارات دربـاره   
خطرهائي بسنده كند كه نزديكي واشنگتن 

تواننـد   سعوديها نمي. وردآ با تهران ببار مي
به اظهار عدم رضايت شديد خـود بسـنده   

لـود  آنيازدارند نوعي اعتراض خشم . كنند
  .را برانگيزند

تصميم به نپذيرفتن عضـويت شـوراي        
امنيت و مـتهم كـردن ايـن شـورا كـه از      

مرحلـه   ،برقرار كردن صلح نـاتوان اسـت  
اول استراتژي جديد سـعوديها را تشـكيل   

گويـد كـه    رياض همچنين  مـي . دهد مي
اي مسـتقل از   خواهد سياست خارجي مي

  . امريكا را درپيش بگيرد
 ،در المونيتـو  ،اكتبـر  17در  ،ثالبراي م     

استراتژ در سياست خـارجي و   ،نايف عبيد
اظهــار كــرد كــه  ،مشــاور ملــك عبــداهللا

پادشاهي عربستان در حـال دورشـدن از   
در مورد امنيـت منطقـه    ،وابستگي به غرب

است و درحال ساماندهي جديـد دنيـاي   
عبيــد كــه عضــو خــانواده . عــرب اســت

ت بـه  اي نسـب  سعودي و  موضع خصـمانه 
اگرچه حكومت اوبامـا    :گفت ،ايران دارد

ــا حكومــت روحــاني   بــاب گفتگوهــا را ب
تواند به ايران  اما رياض نمي ،است گشوده 

چرا كه دو كشـور در مسـائل   . اعتماد كند
 ،بخصــوص مســئله ســوريه ،عمــده منطقــه

  .مواضع متضاد بايكديگر دارند
 

حــدودی کــه دولــت ســعودی  ٭
  :ر بگذاردنها پا فراتآتواند از  نمی

  
ــن     ــه اي ــاال ب ــل ب ــي تحلي ــا م ــد ج  :رس

ن آتوانند از  اي كه سعوديها نمي محدوده
بيــرون رونــد كــدام اســت؟ بــرغم چنــد 

احتمال اندكي وجود  ،سخنراني تند لحن
دارد كه عربستان به مخالفـت بـا سياسـت    

اعتـراض كردنهـا و رجـز    . امريكا برخيـزد 
 ،بـه احتمـال بسـيار    ،خواندنهاي سـعوديها 

جلب توجه امريكا و مستدل كـردن   براي
اي  مواضع خود در سـطح ملـي و منطقـه   

  .است
سعوديها دو وسيله دارند براي حراسـت   •

  :خود از ايران اعتبار بازيافته
ثــروت مــالي كــه از صــادرات نفــت  – 1

  و. است وردهآبدست 
اي  نهـا را فرقـه  آضديت با شـيعه كـه     -  2

روي بـه   ،خواند كه در دنيـاي عـرب   مي
  .اند وردهآضه معار

دهنـد   اين دو وسيله به رياض امكان مي    
واقعيتهاي روي زمين را در سوريه و ديگر 

خواهـد   كه مـي  چنان ،مناطق داغ منطقه
اما اين دو وسـيله بكـار ديگـر    . جلوه دهد

 ،نهـا روبـرو اسـت   آمسائلي كه ريـاض بـا   
بـا ايـن دو وسـيله     ،براي مثـال . يندآ نمي
د كــه مــوج ن شــوآتوانــد مــانع از  نمــي

براي مهار . عربستان را فراگيرد» بهارعرب«
سعوديها و متحدانشان در  ،اثرات بهار عرب

از كودتاي نظاميان در مصـر   ،خليج فارس
او داراي امكـان مـالي   . كننـد  حمايت مي

ايـن  . براي تأمين مالي كامل مصر نيسـتند 
ــاي   ــالي دولته ــأمين م ــراي ت ــان را ب امك

  . كشورهاي ديگر عرب نيز ندارند
بخـاطر بـه روز    ،ريـاض   ،افزون براين     

 ،كردن و نگاه داشتن بخش نفت خـويش 
به امريكـا    ،شيشه عمر دولت سعودي است

از لحاظ تسليحات ارتش . و غرب نياز دارد
. اسـت  خود نيز سـخت بـه غـرب وابسـته    

ــران داراي    ــه اي ــاني ك ــوص از زم بخص
در . اسـت  ترين ارتـش منطقـه شـده    قوي

ار داشــت كــه دولــت بايــد انتظــ ،نتيجــه
نچـه بـه   آسعودي بـه مقابلـه بـا امريكـا در    

ــي  ــوط م ــه مرب ــافعش در منطق ــود من  ،ش
اگــر امريكــا  ،بــه ســخن ديگــر. برنخيــزد

 ،مناسبات خود با ايـران را بهبـود ببخشـد   
سعوديها انتخابي جز پذيرفتن ايـن امـر و   

  . ن را ندارندآزندگي كردن با 
تحركـــات عربســـتان  ،خـــرآدســـت      
محاسبات امريكا براي منطقـه را   توانند مي

سياســت خــارجي . دچــار اخــتالل كننــد
در  ،تواند براي امريكـا  جديد عربستان مي

ــه  ــائل منطقـ ــي از مسـ ــورد برخـ  ،اي مـ
ريـاض  . هائي را بوجود بيـاورد  پيچيدگي

نزد  شورشيان سوريه به اندازه كافي نفوذ 
دارد كه بتواند مانع از حل و فصل سياسي 

رياض بر ارتش  ،و نيز .مشكل سوريه بگردد
تـرين   مصر نفوذ دارد و مصر پـر جمعيـت  

رياض مهار قابـل   ،و باز. كشور عرب است
ــه ــي  مالحظ ــاي ف ــر گفتگوه ــابين  اي ب م
. ها با اسـرائيل دارد  ها و فلسطيني فلسطيني

رسد كه امر  طور بنظر مي اين ،باوجود اين
يكا دست يافتن به تفـاهم اسـتراتژيك بـا    

رفتن خطر تيره شـدن  به قيمت پذي ،ايران
  . خواهد مي ،رابطه با متحد ديرباز خود

يکچنــد از اطالعــاتی   :انقــالب اســالمی
که تحليل استراتفور برآنها مبتنی اسـت، 

از جملـه، ايـران . صحيح نيسـتند ˝کامال
. ترين ارتـش منطقـه نيسـت صاحب قـوی

اين اطالع غلط بکـار توجيـه خريـدهای 
اســــلحه، بــــه قيمتــــی کــــه ارقــــام نجــــومش 

و بـــــــاز، در . آيـــــــد نجـــــــومی اســـــــت، می
مصــر و ليبــی و عــراق و در ســوريه و 
بحــرين و حتـــی افغانســـتان، ايـــن پـــول و 

هســــتند ... اســــلحه عربســــتان و قطــــر و
هــــــای همگــــــانی مــــــردم ايــــــن  کــــــه جنبش

کشــورها را بـــا شورشــهای مســـلحانه بـــس 
ـــد ويرانگـــر، جانشـــين کرده و اينهمـــه، . ان

ـــوگيری از رســـيدن موجهـــای  باهـــدف جل
ه کشـــورهای نفـــت خيـــز عـــرب جنـــبش بـــ

يمهـا ژگرترين ر که فاسدترين و سـرکوب
    8 صفحهدر    .را دارند

 مانع تراشان؟
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ــــبانی و  ــــعودیها عص س
ـــــتند از  ـــــان هس هراس
بمباران نشدن سـوریه و 

نها در آحمایت نشدن از 
  :جنگ با شیعه

  
ــيالر اســت و در      ــل پ ــته از پ  21نوش

سعوديها از ايـن   :است اكتبر انتشار يافته
ستند كه پرزيدنت عصباني و هراسان ه

اوباما سوريه را بمباران نكرد و به جهاد 
نها اين آاز ديد . ها نپيوست نها با شيعهآ

امر كـه امريكـا برحمايـت سـعوديها از     
 ،پوشــد جهادگرايــان ســني چشــم مــي

است كه عضـويت در   اين. كافي نيست
  . شوراي امنيت را نپذيرفتند

سعوديها عصباني شدند و روزي پس  •
عربستان به عضويت شـوراي  كه  از اين

ــد  ــت انتخــاب ش ــد  ،امني ــالم كردن اع
. پذيرنـد  عضويت در اين شورا را نمـي 

بســياري از دولتهــاي عضــو  ،ايــن امــر
كـم  . مـد آسازمان ملـل متحـد را بـد    

نبودند كشورهائي كه كوشيدند تا مگـر  
. عضو غير دائمي شوراي امنيت شـوند 

نها را نيز آقدر كردن شوراي امنيت  بي
  . دخوش نيام

ــه      ــران خارج ــن  ،وزي ــاروي اي پيش
. مدنـد آبـه تكـاپو در   ،سابقه وضعيت بي

تـوان مقايسـه كـرد بـا      اين امر را مـي 
تحريم جلسات شوراي امنيـت  توسـط   

نهـا از  آ. 1950در  ،اتحاد شوروي سابق
از جمله . اين رويه اظهار تأسف كردند

شـوراي   ،نهاآبه اين دليل كه در غيبت 
نظـامي در كـره    امنيت رأي به مداخله

اتحاد شوروي عضو دائم شـوراي  . داد
ــت    ــور داش ــر حض ــود و اگ ــت ب امني

توانست تصـميم شـوراي امنيـت را     مي
يـا  آاينك معلوم نيسـت كـه   .  وتو كند

مجمــع عمــومي ســازمان ملــل متحــد 
جانشــين عربســتان را انتخــاب خواهــد 

  . ماند كرد و يا صندلي خالي مي
 بسا سعوديها نيز چون سران شـوروي  •

از . از كرده خود پشيمان شـوند  ،سابق
پندارنـد بـا    تصميم گيرندگان مي ،قرار

ها را بـه مسـائل  مـورد     اين عمل توجه
اما بسياري . نها جلب خواهد كردآنظر 

ــد   ــمند متوجهنـ ــعوديهاي هوشـ از سـ
شــكار در ايــن تصــميم آهــاي  كاســتي

  . وجود دارند
ــين       ــائي ب ــت   نارض ــي از دول الملل

شـود كـه    قوي مين آسعودي بيش از 
پندارنـد و ايـن نارضـائي     سعوديها مـي 

گذارد دولتها به مسائل مورد توجه  نمي
بخصوص كه مسائلي كـه  . بپردازد ،نهاآ

ــغول    ــود مش ــه خ ــاض را ب ــاطر ري خ
بـه ايـن خـاطر كـه جهـان       ،انـد  كرده

توجهي به اين مسائل ندارد نيست كـه  
رو اسـت كـه    از ايـن . شـوند  حل نمـي 

اند كه صرف  هوردآعواملي بوجودشان 
 ˝كـامال . دارد توجه از ميانشان بـر نمـي  

روشن نيز نيست مقامي كه بيشتر مـورد  
 ،از قرار. نظر سعوديها است كدام است
اما بنـابر  . اين مقام شوراي امنيت است

انـد   سـعوديها خواسـته   ،برخي تفسـيرها 
مخالفت خود را با سياست امريكا اظهار 

  . كنند
قالنـي در  اي ع هرگاه بخواهيم بگونه •

تصميم سعوديها بنگريم و نظـري معتبـر   
كنـيم كـه مسـئله در     مشاهده مي ،بيابيم

لـود  آاحساس حرمان و هيجـان خشـم   
اتخاذ و اجـراي  . شود خالصه نمي ،شاه

اي از تصميمهاي غلـط اسـت    مجموعه
كه شـاه و ديگـر مقامهـاي عربسـتان را     

بسـا  . اسـت  گرفتار ايـن حالـت كـرده   
ســت و وارد ا تصــميم بهتــري را گرفتــه

است كه سعوديها خود  ماجراهائي نشده
اين . اند نها گرفتار كردهآرا بدانها و در

 ،اسـت  امر كه عصبانيتي نيز بروز نـداده 
رئـيس   ،هانري ترومن. كاري بجا است

هـاي   جمهوري اسبق امريكا  بسيار نامـه 
يـك را   نوشـت امـا هـيچ    لود ميآ خشم

  . كرد ارسال نمي
كه سعوديها  است يك توضيح نيز اين •

انـد كـه    محاسبه كرده و به شك افتاده
نكند عضويت در شوراي امنيت و رأي 

ناگزيرشان  ،ن قطعنامهآدادن به اين و 
تر بگويند چـه درسـر    كند بازتر و دقيق
. هايشان كدامها هسـتند  دارند و ترجيح

عضويت در شوراي امنيـت و شـركت   
در بحثها و رأي دادنها كاري غير از  در 

ها زد و بند كردن و ازپشت  اين رو راه
ن آن تحريــك را كــردن و ايــن و آو 

گــروه را مجهــز كــردن و وارد عمــل  
نهـا خـود   آ ،حـال  با اين.  كردن است

ــوده ــد كــه خواســتار عضــويت در  ب ان
ايـن   ،لـذا . شوراي امنيت شده بودنـد 
  .توضيح قانع كننده نيست

رفتار صـحيح اينسـت كـه امريكـا و      •
كردن تصميم كشورهاي ديگر تصويب ن

يكي از . لود دولت سعودي استآ خشم
هاي عربسـتان بـا  منـافع امريكـا      انگيزه

  . هاي ديگر نه خوانائي دارد و انگيزه
موضعش در ايـن يـا    ،شوراي امنيت    
وجـــود و  ،ن مـــورد هرچـــه باشـــدآ

ــت  ــد اســ ــاركردش مفيــ روي . كــ
اي  بخصوص بشـيوه  ،نآبرگرداندن از 
ئـين  آ در مقام اعتراض ،دولت سعوديها

كاري اين شـورا كـه از ديربـاز مقـرر     
كمك نكردن بـه ايـن شـورا در     ،است

تشـويق كـردن   . بهتر عمل كردن است
ــا   ــر شــدن ب ــو و درگي غيبــت از گفتگ

 ،نهـا روبـرو اسـت   آمسائلي كه جهان با
  .كاري پسنديده نيست

  
امریکا درکار فرونشـاندن خشـم  ٭

ســـعودیها از سیاســـت امریکـــا در 
  :ایران و سوریه است

  
ايــن گــزارش  ،2013اكتبــر  23در  ☚

بعد  :است توسط جزون ديتز انتشار يافته
از كوشــــش شكســــت خــــورده در 
برانگيختن نظر موافق مردم امريكـا بـا   

كار وزيـر خارجـه    ،جنگ برضد سوريه
است كـه   اين شده ،جون كري ،امريكا
بخاطر وارد شـدن   ،ن دولت راآاين و 

 توافـق (امريكا به ديپلماسي بين المللي 
 ،)با روسها برسر سوريه و گفتگو با ايران

   ،بطور خاص.  توجيه كند
ــانع    • ــعي در ق ــرائيل و س ــه اس توجي

كردنش به صحيح بودن گفتگو با ايران 
وزير خارجـه   ،و ديدار با سعود الفيصل

عربستان براي فرونشاندن خشم عربستان 
از گفتگو با ايران و وارد جنگ نشدن با 

  . سوريه
ــعودي ح  • ــت س ــالي و  دول ــت م ماي

تسليحاتي عظيمي از شورشـيان سـوريه   
كند و عدم مداخله نظـامي امريكـا    مي

كه شورشيان مسلح  يعني اين ،در سوريه
تحت الحمايه سعوديها سرنوشـتي جـز   

كـري از ميـان   . ناكامي نخواهند يافت
بردن اسلحه شيميائي سـوريه را كـاري   

داند و اما سعوديها نسبت بـه   بزرگ مي
نهـا ايـن   آترجيح . هستندتفاوت  آن بي

سوريه را تصـرف كنـد و     ،بود كه غرب
 ،كـرد  براينست كه هرگـاه چنـين مـي   

 ،يـم اسـد  ژاسلحه شـيميائي سـوريه و ر  
  . شدند از ميان برده مي ،باهم

است سعود الفيصل را  كري كوشيده •
 ،قانع كند كه با هدف دولـت سـعودي  

يم ژيعني از ميان برداشتن ر ،در سوريه
خواهـد   مـي  ،و نيـز . استموافق  ،اسد

ايران به اجراي برنامه اتمي خود پايان 
امريكـا خواســتار پايـان يــافتن   . بدهـد 

ــتقرار   ــي در ســوريه و اس جنــگ داخل
نچـه  آامـا  . دولتي باثبات در مصر است

يـم در  ژخواهنـد تغييـر ر   سعوديها مـي 

ايران و سوريه اسـت و هركـار غيـر از    
نهـا  آعملي خـالف هـدف    ،اين دوكار

سعوديها به دور شـدن   ،رو اين از. است
  . دهند از امريكا ادامه مي

  
نچــه آدر  :ذیپــی لــوینی

ــــوط  ــــران مرب ــــه ای ب
اســــرائیل و  ،شــــود می

ـــــتان ســـــعودی  عربس
ــان  ــک زب ــد و ی متحدن

  :دارند
    
رويتـر  از   ،اكتبر 24اين گزارش را در  

   :است بيت المقدس مخابره كرده
رئيس هيأت گفتگـو بـا    ،ذيپي ليوني •

عربستان سعودي  :گويد  مي ،ها فلسطيني
متحـد   ،و اسرائيل در مخالفت با ايـران 

اما تا وقتي مسئله فلسطين حـل  . هستند
. توانند همكاري كننـد  نمي ،است نشده

شنويد سـعوديها در بـاره    وقتي شما مي
كاري كه بايد كرد تا كه ايران نتوانـد  

شنا آمن اين صدا را  ،بمب اتمي بسازد
كنم  همان سـخن   من فكر مي. يابم مي

ســعوديها بــه عربــي را بــه عبــري نيــز  
 ،ســان بــدين. توانيــد بشــنويد  مــي

همداستاني عربستان و اسرائيل كـه بـه   
ندرت بر زبان يك مقام رسمي جـاري  

برزبــان ايــن مقــام رســمي  ،شــود مــي
ايــن دو . اســت اســرائيل جــاري شــده

ــديگر   ــمن يك ــاني دراز دش ــت زم دول
تيـك  اند و بايكديگر روباط ديپلما بوده

  . ندارند
هم اسـرائيل و   :دهد ليوني ادامه مي    

مسـلمان سـني    ،هم عربسـتان سـعودي  
ترسند كـه   از آن مي ،رقيب ايران شيعه

ايران بمب اتمي بسازد و تعادل قوا در 
  .منطقه را برهم بزند

عربستان سعودي بطور روز افزون از  •
ضعف امريكا در مقابله با جنگ داخلـي  

 ،فتگـو بـا ايـران   سوريه و ورودش به گ
در اين . كند احساس حرمان و خشم مي

 ،اســرائيل بــا دولــت ســودي ،احســاس
 ،ســال پــيش از ايــن 3. شــريك اســت

اي كـه ويكيلـيكس    گزارشهاي محرمانه
كــه  حـاكي بودنــد از ايـن   ،انتشـار داد 

مرتب به  ،پادشاه عربستان ،ملك عبداهللا
است كـه بـه    كرده امريكا فشار وارد مي

و تأسيسات اتمـيش را   ايران حمله كند
اسـرائيل نيـز خواسـتار    . از ميان بردارد

گفـت   انجام عمليات نظامي بود و مـي 
اسـت كـه خـود بـه تنهـائي بـه        مادهآ

  .تأسيسات اتمي ايران حمله كند
در  ،نتان يـاهو  ،نخست وزير اسرائيل •

خطـاب بـه مجلـس ايـن       ،هفته پـيش 
همگرائي منافع اسرائيل و  :كشور گفت

ت كه گفتگوهاي مـا بـا   امري اس ،عرب
به نتيجه  ،ها گفتگو بعد از دهه ،فلسطيني
  . بيانجامند

 :اسـت  روزالم پست گفتـه  ژليوني به     
خواسـتند نخسـت    دولتهاي عـرب مـي  

گفتگوهاي صلح اسـرائيل بـا فلسـطين    
نها تغييـر سياسـت   آپيشرفت كند تا كه 

خود نسبت به اسرائيل را مورد بررسـي  
جلـوگيري از   بـراي  ،و حاال. قراردهند

مـا   ،اي مجهز شدن ايران به سالح هسته
ــا  نهــائي همكــاري كنــيم كــه آبايــد ب

نهـا نيـز تهديـد    آدانند ايران براي  مي
بـاوجود نـزاع بـا     ،امـا بدبختانـه  . است

نهـا محـل و يـا بسـيار     آبـراي   ،فلسطين
صــدا و  مشــكل اســت بــا اســرائيل هــم

  .عمل  شوند هم
عربستان سعودي شكسـت   ،هفته پيش •

ــينجا ــه ب ــوردار  مع ــي را در برخ الملل
كردن فلسطينيان از يك دولـت اعـالم   

ن را دليلي از دليلهايش بـراي  آكرد و 
ــت   ــوراي امني ــويت ش ــذيرفتن عض نپ

حـاالديگر   :گويـد  لويني مـي . قرارداد
روشن است كه منافع دولت اسرائيل و 

يكـي   ،گراهاي منطقه روها يا عمل ميانه
ـ  ،بنابراين. هستند ازداريم ما از سوئي ني

همچنان بـه ايـران فشـار بيـاوريم و از     
ها را  روند صلح با فلسطيني ،سوي ديگر

دسـت   ،هـردو موضـوع  . به پيش ببريم
كار اجتماع نتان ياهو با جون كري در 

  .رم هستند
  
  :مسائل بنیادی٭
  
 ،گفتگوهاي اسرائيل و فلسـطين كـه   •

وئيـه از  ژدر مـاه   ،بعد از سه سال تعليق
 ،ئمـي از پيشـرفت  عال ،سرگرفته شـدند 

مــن  :گويــد لــويني مــي. بــروز دادنــد
) روزنامـه نگـاران  (تـوانم بـه شـما     نمي

. كنـيم  چه مي ،بگويم در سالن گفتگوها
است كه به نزاع  اما فكر محوري ما اين

براي تحقق بخشيدن بـه  . پايان ببخشيم
بايد بـه همـه حـل و     ما مي ،اين هدف

ن آاز . فصل مسـائل بنيـادي بپـردازيم   
ـ  جمله د مرزهـاي دولـت فلسـطين و    ان

تمهيــدات امنيتــي كــه بايــد ســنجيد و 
ينده شهركهاي يهودي نشـين و بيـت   آ

ــدگان   المقـــدس و سرنوشـــت پناهنـ
  .فلسطيني

گويـد دو طـرف توافـق     لويني مي     
ــد كــه هــيچ مســئله  كــرده اي حــل  ان
ها باهم  كه همه مسئله شود مگر اين نمي

پيشـنهاد   ،بنـابراين .و يكجا حـل شـوند  
نيمه توافق كه بسياري از رهبران انجام 

ــي  ــنهاد م ــرائيل پيش ــد اس ــار  ،كردن كن
  .است گذاشته شده

ــهر رام • ــك مســـئول   ،اهللا در شـ يـ
ــطيني ــكل   ،فلس ــيار مش ــا را بس گفتگوه

راه درازي در پيش است . توصيف كرد
) محمود عباس(اما از دستورهاي رئيس 

مند است  او بسيار عالقه. كنيم پيروي مي
  .ابيمكه به صلح دست ي

  
یا عربستان در تـدارک آ

    :جنگ با ایران است؟
لكساندر گازمن در آمقاله را تيموتي     
  :است انتشارداده 2013اكتبر  18
ــر دارد   • ــا درنظ ــاع امريك وزارت دف

ــادل  ــه  10,8مع ــارد دالر اســلحه ب ميلي
بعـد   ،متحد نزديك خود در خاورميانه

يعنـي عربسـتان سـعودي و     ،از اسرائيل
بنـا بـر   . بفروشـد  ،ده عربيامارات متح

امريكـا بـه    ،گزارش خبرگزاري فرانسه
بمبهاي بتون  ،يم ديكتاتوريژاين دو ر

كنند و  شكن كه به عمق زمين  نفوذ مي
بـه   ،شـوند و موشـكها   گاه منفجر مي نآ

  . فروشد ميليارد دالر مي 10,8بهاي 
گويد اين فروش دنباله  گزارش مي     

 ،ز اينفروشهاي اسلحه است كه پيش ا
ن آبنابر  ،اي كه اسلحه. اند انجام گرفته

در اختيار اين كشورهاي قـرار   ،فروشها
. اند هواپيماها و موشكها بوده ،اند گرفته

ــه رقيــب و   ــران اســت بمثاب هــدف اي
كشوري است كه دركـار توليـد بمـب    

 ،مقصود از فروش اين بمبها. اتمي است
غير از مجهز كردن اين دو كشور برضد 

. تحــدانش در منطقــه نيســتايــران و م
دريك طـرف اسـرائيل قـراردارد كـه     
مجهز به بمب اتمـي اسـت و درطـرف    
ديگر كشورهاي عرب واقع در سـاحل  
خليج فارس مجهـز بـه نيـروي هـوائي     
بسيار قوي و سامانه موشكي و  بمبهـاي  

سناريوئي است كه ايران را  ،بتون شكن
  . . كند تهديد مي

ي گفتگوها ميـان ايـران و كشـورها    •
اما فـروش  . اند از قرار مثبت بوده 5+1

اسلحه بـه عربسـتان و امـارات متحـده     
اســت كــه هرگــاه  نآبمعنــاي  ،عربــي

نوبـت بـه    ،گفتگوها بـه نتيجـه نرسـند   
فـروش اسـلحه بـه دو    . رسـد  جنگ مي

كشوري كه دشمن ايران هسـتند و در  
سوريه و نقاط ديگر خاورميانـه گالويـز   

بـه  كه حملـه نظـامي    يعني اين ،هستند
 ،توسط امريكا و يا باتفاق اسرائيل ،ايران

عربسـتان  . شـود  نيز تدارك ديـده مـي  
ســعودي و امــارات متحــده بــه ايــران 
حمله خواهند كرد هرگـاه امريكـا بـه    

هـردو  . نها چـراغ سـبز نشـان بدهـد    آ
  .لت فعل غرب هستندآها  پادشاهي

گويـد موشـكها و بمبهـا     گزارش مي •
ويب وقتي قرارداد فروش اسلحه به تص

ــد ــور داده   ،برس ــن دو كش ــل اي تحوي
اي كـه فروختـه    نوع اسـلحه . شوند مي
  .شود نياز به تصويب شدن دارد مي
وزارت  :گوينـد  مقامهاي رسمي مـي     

دفاع در اين هفته كنگره را از قرارداد 
 ،نآبنابر. است گاه كردهآفروش اسلحه 

 GBU-39بمب بتون شكن نـوع   1000
ــه دولــت ســعودي و  ــ  500ب ه بمــب ب

ــه مــي  . شــوند امــارات متحــده فروخت
قرارداد فروش شامل فروش موشكهاي 

cruise شود كه از فاصله بسيار دور  مي
ــي ــد   م ــود را بزنن ــدف خ ــد ه . توانن

ــاي اف  ــه  16 -و اف  15 –هواپيماه ب
و ايـن  . شـوند  اين موشكها مجهـز مـي  

هواپيماها به عربستان و امارات متحـده  
  .اند فروخته شده

زاري فرانســـه گـــزارش خبرگـــ      
از  2010گويد اسرائيل نيز در سـال   مي

ن آ. اسـت  همين بمبها خريداري كرده
زمان نيز گفته شده قصد از خريد ايـن  

حمله به تأسيسـات اتمـي ايـران     ،بمبها
  .است

جالب است خـاطر نشـان كنـيم كـه      •
جور است بـا   ،اعالن فروش اين اسلحه
نخست وزيـر   ،اظهارات اخير نتان ياهو

و ) مجلس اسرائيل(در كنست  ،اسرائيل
ــين ســال روز جنــگ   بمناســبت چهلم

روز را فرصـتي شـمرده    او سال. كيپور
اســت بــراي توجيــه ضــرورت جنــگ 

تـايمز اسـرائيل   . گيرانـه بـا ايـران    پيش
ــن  ــاهو اي ــان ي ــخنان نت ــل  س ــان نق س

  :است كرده
 ،درس اولــي كــه مــا بايــد بگيــريم«   

است كه هيچ تهديدي را كـم بهـا    اين
ــدهيم ــك   د. ن ــز كوچ ــمن را هرگ ش
گاه خطـر را از نظـر دور    هيچ. نشماريم
توانيم به خـود اطمينـان    ما نمي. نكنيم

بدهيم كه دشمن همان كار را خواهـد  
ــي  ــا م ــه م ــرد ك ــواهيم ك ــمن . خ دش

اسـرائيل  . تواند ما را غـافلگير كنـد   مي
ديگر هيچگاه به خواب غفلت از دشمن 

اسـت كـه مـا     درس دوم اين. رود نمي
گزينـه جنـگ پيشـگيرانه را     توانيم نمي

اين جنگ درهـر  . يكسره كنار بگذاريم
بلكه بايد وضعيت و . وضعيت الزم نيست

موقعيتي كه چنـين جنگـي را ايجـاب    
بررسي  ،به دقت و بطور جدي ،كند مي

به   ،نآدر ،وضعيتي نيز هست كه. كنيم
ــگيرانه ــگ  پيش ــي ،جن ــي   م ــد درپ باي
هـائي   المللي و خـون  ارزيابي بهاي بين

. اقـدام شـود   ،بايد پرداخـت و داد  كه
مـدهاي نزديـك و دور   آ بايـد پـي   مي

  .»چنين جنگي را هم مطالعه كنيم
تنها فروش اسلحه به اين دو كشـور   • 

بلكه تعليم دادن ارتشـهاي ايـن    ،نيست
ــان از    ــوردار كردنش ــور و برخ دو كش

  .    لجيستيك نيز هست
فــروش ايــن اســلحه ربــط دارد بــه  •

 ،يت ملـي امريكـا  سياست خارجي و امن
از راه بهبود امنيت كشورهاي دوسـت  
امريكا به ترتيبي كه نيرومند و بـا ثبـات   

 :گويـد  وزارت دفاع امريكا مي. بگردند
عربســـتان  ،تحـــت ايـــران قـــرارداد

ــه ارزش  اســلحه ــارد دالر  6,8اي ب ميلي
البتـه هزينـه تـأمين    . كنـد  دريافت مي

ــدريب   ــيم و ت ــتيك و دادن تعل لوجيس
  .اين رقم ملحوظ است نظامي نيز در

 ،طور كه گزارش حاكي است همان    
  اين اسلحه بكار دست زدن به جنگ 

  9 صفحهدر  
  

 مانع تراشان؟



                                                                                                                                                                                       

 

 

9 

 

 
 

2013نوامبر  17تا4 1392آبان26تا13  840شماره   

 

 ،بــه ســخن ديگــر. يــدآ پيشــگيرانه مــي
ــه در  ــدانش در منطقـ ــا و متحـ امريكـ

  .تدارك جنگ هستند
عربســتان و امــارات متحــده صــدها  •

موشك هوا بـه زمـين و هـوا بـه هـوا      
فته نيروي اين موشكهاي پيشر. خرند مي

دهـد   هوائي اين دو كشور امكـان مـي  
رادارهاي ايران را از كـار بياندازنـد و   

و . شكاريهاي ايران را هدف قراردهنـد 
موشـك   650خواهـد   عربستان مي ،نيز

SLAM-ERs  ــرد973 و ــن . بخ اي
. سـازد  موشكها را شركت بوئينـگ مـي  

اي بــه  اســلحه ،امــارات متحــده عربــي
كه غير از  خرد ميليارد دالر مي 4ارزش 

موشـك   330شامل  ،بمبهاي بتون شكن
SLAM-ERs   موشـــــك  1200و

JSOW هستند.  
بـا تصـويب    ،واشنگتن با اين اسـلحه  •

باتوجه . كند حركت به پيش مي ،كنگره
خواهان و هـم   به اين كه هم جمهوري

دموكراتها دسـت در دسـت صـاحبان    
 ،شركتهاي اسلحه سازي و البي اسرائيل

AIPAC ، ــد و  و ــا دارنـ ــنگتن يـ اشـ
 ،هرگاه فرصـت دسـت دهـد    ،اسرائيل

خواهند برضد ايران دست به جنگ  مي
نيروي مسـلح    ،هرگاه. گيرانه بزنند پيش

سوريه را نـاتوان سـازند و بشـار اسـت     
فرصت  ،ناگزير از ترك مقام خود شود
اال .  يـد آ حمله بـه ايـران بدسـت مـي    

وضعيت سوريه  ،در حال حاضر Ĥكه اين
كمـك روسـيه بـه     باوجود.  مبهم است

. توانـد ديرپايـد   جنگ مـي  ،يم اسدژر
امكـان   ،كه توافق ميان طرفهـا  مگر اين

ــد ــراهم كن  ،ن طــرفآاز .  صــلح را ف
وضعيت مالي دولت امريكا بد اسـت و  

شود دسـت بـه جنـگ     بدون پول نمي
كه اقتصـاد امريكـا    مگر اين. اي زد تازه

جنـگ تنهـا    ،صورت در اين. سكته كند
  .اهد شدگزينه واشنگتن خو

  
اقتصـــاد کشـــور در  :انقـــالب اســـالمی

مــالی اســت  –دســت مافياهــای نظــامی 
ای از روابــــــط شخصــــــی  کــــــه مجموعــــــه

اند ظـرف  انـد و توانسـته قدرت پديـد آورده
ـــارد دالر ثـــروت از  ۶۰۰ســـال،  ۸ ميلي

فقـر گسـترده حاصـل . کشور خارج کننـد
ــــــن غــــــارت بی ــــــه  حســــــاب و بی اي رحمان

مافياها در مقام مسـکن خورانـدن . تاس
قـانون يارانـه را تصـويب  ،ردم ايـرانبه مـ

خــــود  ،امــــا ايــــن قــــانون. و اجــــرا کردنــــد
  :است مشکلی مشکل سازگشته

  
 

  ژاله وفا
  
  

مقاصد اصلي سياسـت  
ــه دولتهــاي  چنــد الي
ــژاد و  احمــــدي نــ
ــذف   ــاني در ح روح

 )1(يارانه ها
  
  
دولت احمدي نـژاد بـدنبال تبعيـت از     

دستور صندوق بين المللي پول  و اتخاذ 
سياست تعديل اقتصادي نيازمنـد حـذف   
يارانه هاو افزايش قيمت حاملهاي انرژي 

بي كفايتي و سوء   از اينرو با چاشني. شد
مديريت وخاصه هـاي اقتصـادي رانـت    
خواري و انحصـارگري و وابسـتگي  بـه    

طرحـــي ...  تـــك محصـــول نفـــت و
يارانه ها را به  مجلس  "هدفمندي "بنام

نظام  ارائه داد و مجلس نظام نيـز بـدون   
اينكه زير سـاختهاي الزم بـراي اجـراي    
صحيح  قطع يارانه ها در اقتصاد موجـود  

ا بوجود آورده شود، بعد از جرح باشد و ي
و تعديلهايي آن طـرح را بعنـوان قـانون    

دولت . هدفمندي يارانه ها تصويب كرد
احمدي نژاد از قطع يارانه ها سياسـت و  
قصدي را دنبال مي كرد كه اكنون نيـز  
دولت روحاني دنباله همـان سياسـت را   

 .اتخاذ كرده و خواهد كرد
هدف از اتخـاذ روش پرداخـت نقـدي    

ارانه ها در واقع قطع كامـل يارانـه هـا    ي
وباز كردن دروازه هـاي اقتصـاد ايـران    
بروي واردات و سـرمايه هـاي خـارجي    

ايـن بخشـي از سياسـت عمـومي     .  است
نظام واليت فقيه بوده و هست و خواهد 

 .بود
دولت روحاني نيز به ضرس قاطع  همان  

سياســت را دنبــال خواهــد كــرد يعنــي 
رانـه هـا بـه    سياست  حذف تـدريجي يا 

نحوي كه تا چند سال ديگر دولت شـانه  
خود را از بار پرداخت هر گونـه يارانـه   

امـا  . اعم از نقدي و يا غير نقدي رها كند
نظام واليت فقيه بخوبي مي دانست كـه   
اجراي يكباره اين سياسـت و فشـارهاي   
سونامي تـورمي كـه بهمـراه مـي آورد     
آنچنان طاقت شـكن اسـت كـه ممكـن     

ــ  ات  قيــام مــردم را فــراهم اسـت  موجب
آورد،  لذا تصميم گرفتند سياسـت چنـد   
اليه اي و در ظاهر مبهمي  بـراي مـردم   

 :عادي را، بتدريج به اجرا گذارند
نگارنده  در مقاالت و مصاحبه هاي خود  (

در هر مرحله ايـن سياسـتها را توضـيح و    
نسبت به عواقب آن براي اقتصـاد ايـران   

 ) هشدار داده ام
ماره اين سياست چندگانـه  و  در چند ش

ــژاد و   ــدي ن ــاي احم ــه دولته ــد الي چن
روحاني را و ضـررهاي كـه بـه اقتصـاد     
ايران از قبل اجراي ايـن سياسـت وارد   
آمده و خواهد آمد را بـه بررسـي مـي    

  .نشينم
دولت احمدي نـژاد و مجلـس نظـام از    
وحشت قيام عمومي مردم جهت  مقبول 
كردن امـر حـذف يارانـه هـا وافـزايش      
قميت حاملهاي انرژي و تورمي حاصـل  

طرح توزيع يارانه   در مرحله اول از آن،
را بـه  هاي نقدي به تمام اقشـار جامعـه    

چرا كه عـدم پرداخـت   .اجرا گذاردند 
يارانه به اقشار دهكهاي بـاالي جامعـه در   
ابتداي به اجرا گذاردن طرح، ممكن بود 
موجــب ايجــاد نارضــايتي در بخشــي از 

بزرگترين مصرف كننـده  جامعه شود كه 
ولي طـرح بعـدي حـذف    .انرژي بودند

تدريجي يارانه بگيـر هـا اسـت تـا قطـع      
كامل پرداخت هر گونه يارانه و  اكنـون  
شاهد آنيم كـه  دولـت روحـاني مـامور     
اجراي بخـش دوم طـرح يعنـي حـذف     

عـوامفريبي  . تدريحي يارانه بگير هاسـت 
آقاي روحاني نيز حد نمي شناسـد چـرا   

ات انتخابات رياست جمهوري كه در تبليغ
اش بر تداوم پرداخت يارانـه نقـدي بـه    

امـروز  ": گفت همه اقشار تاكيد داشت و
مردم زندگي خود را با پول يارانه تنظيم 

اند و اين بخش بايد ادامه پيدا كند  كرده
ولي در كنار آن بايد كارهـاي ديگـري   

  ".هم انجام شود
 كـه (وبا ايراد جمله هاي ناشفاف و مـبهم  

هـم وعـده  پخـش    )زبان قدرت اسـت  
يارا نه هـاي   كاالهاي غير نقدي در كنار

نقدي را مي داد و هم خبر از بي نيـازي  
مردم به يارانه ها بطوري كه بتـدريج بـه   
همان هدف غايي يعني حذف يارانه هـا  

ســايت  92خــرداد  7( نيــز برســد وي در
در دولـت تـدبير و اميـد    «: گفـت ) الف

هـاي   نقـدي، يارانـه  هـاي   همراه با يارانه
شود تا اقشار ضـعيف   كااليي نيز داده مي

ديگر دغدغه معيشتي نداشته باشند؛ چـرا  
كه اساس اقتصاد دولت من آرامـش بـه   

دولـت  .مردم و از بين بردن نگراني است
تدبير و اميد بـه دنبـال ايـن اسـت كـه      

آنچنان مردم را از در آمد سرشـار كنـد   
ي نيـازي   هزار تومان 45كه اصال به يارانه 

و هنــوز قبــل از سرشــار  "نداشــته باشــد
دو مــاه از بــر !!كــردن مــردم از درآمــد

سركار آمدن دولتش نگذشته با عذر كسر 
بودجــه دولــت جهــت حصــول ســريع 
درآمد و چنگ انـداختن بـه دم دسـتي    

كه شرحش ( ترين درآمدها  براي دولت
)  را در شماره آينده اين نوشـتار ميـاورم   

فـر از فهرسـت   ميلـون ن  22طرح حذف 
دريافت كنندگان يارانه نقدي را به اجرا 

و مجلس نظام نيز انرا تصـويب  . گذاشت
هر چند چون از ابتدا هدف حذف . كرد

يارانه بگير ها بود و همانگونه كـه اشـاره   
شد اين هدف عمومي نظام واليت فقيـه  
بوده است و مجلـس نظـام نيـز  دسـت     
دولت احمدي نژاد و دولتهاي بعـدي را  

هدفمندي يارانه  "قانون"اين راه در در 
يارانه در  ":با قيد  7ها در  بند الف ماده 

قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي با لحاظ 
ميـزان درآمــد خــانوار نســبت بــه كليــه  

بـاز  ".تعيـين گـردد  ...خانوارهاي كشـور 
همان هدفي كه نگارنـده   .گذاشته است

تاكيد كرد از ابتدا الزمه اجراي  سياست 
تاري در تبعيــت از دســتور تعــديل ســاخ

 .صندوق بين المللي پول بوده است
اما اين سياست چند اليه به ايـن ترتيـب    

 :اجرا و هدفهاي ذيل را تعقيب مي كند
دولــت ا حمــدي نــژاد در مرحلــه اول   

تحت عنوان عملي كردن شـعارانتخابات  
آوردن پـــول نفـــت بـــر ســـفرهاي  "

را نيـز   "انتخابـات  "كه در واقـع  "مردم
كـرد،    "مزايـده بـزرگ   "بـه يـك  بدل 

مامور القاي يك تصوير ساده در اذهـان  
مردم،خصوصا اقشار محروم وتهي دسـت   

 : بود  مبني بر اينكه
گويي با قطع يارانه هـاي حاملهـاي    -  1

انرژي وكاالهاي اساسي  افزايش قيمـت  
آنها تنها يك جابجايي سـاده اتفـاق مـي    
افتد واكنون يارانه هـاي بظـاهر مخفـي    

ي در قالب ارزانـي قيمـت حاملهـاي    قبل
ــتش   ــرژي و كاالهــاي اساســي را دول ان
بصورت نقدي و محسوس بر سر سفره هر 

تقسـيم   "عادالنـه  "ايراني آورده و بطور 
البته نظام واليت فقيه و دولـت  !  مي كند

بخوبي واقف بودند كه دولت  از طريـق  
فــروش حاملهــاي انــرژي در ســال اول 

ـ  راي پرداخـت  درآمد الزم  و كافي را ب
نقــدي بــه همــه افشــار جامعــه  بدســت 

لذا سعي هم كرد به اقشار  نخواهد آورد،
دهكهاي درآمدي بـاالتر جامعـه توصـيه    
ــرده     ــم ك ــت را ك ــت دول ــد زحم كن
وداوطلبانـه  از دريافـت يارانـه انصــراف    
دهنــد كــه البتــه ايــن توصــيه چنــدان  

 .ثمربخش نبود
ميليــون نفــر از ابتــدا بــا  4بگــذريم كــه 

كردن از دريافـت يارانـه آنهـم     صرفنظر
اغلب در قالب مخالفت با سياسـت گـدا   
پروري و تربيت اعانه بگيـر ي  ازدولـت   

 .اجتناب ورزيدند
بــا اتخــاذ ايــن سياســت، مــردم را  -  2  

خصوصا اقشار كم در آمد و تهي دست را 
يعنـي بـا   . دچار بيماري  توهم پولي كند

تكــذيب مرتــب و مكــرر نقــش مخــرب 
يارانه ها در ايجاد تـورم  پرداخت نقدي 

دهشتناك و اثري كه در ربايش و بلعيدن 
آن طبقـات كـم در    درآمد هاي مردم و

آمد دارد، اين توهم را بيĤفرينند كـه بـا   
واريز نمودن برگ كاهي برابر با ماهانـه  

آنها قادر  به حساب مردم، !هزار تومان 45
بــه خنثــي نمــودن و مقاومــت در برابــر 

خواهند بود و تازه سونامي تورم محتوم 
با پس انداز اين مبلغ  در ظرف چند سال 
قادر نيز خواهند بود صاحب مسـكن نيـز   

بگذريم كه كمك بـه اقشـار كـم    ! بشوند
درآمد و دستگيري از مستمندان راههاي 
مولد و سازنده متعددي دارد كه با پخش 

پول و عواقب تورم زا و نقدينگي افزاي 
ـ  اد دارد و پرداخت نقدي يارانه فاصله زي

در نوشتار آينده نگارنده بـدان خواهـد   
 .پرداخت

نظام در حـين اجـراي ايـن طـرح       -  3
هدفي سياسي را نيز دنبال مي كرد، همانا 
انتقال يارانه ها بتـدريج از آن بخـش از   
جامعه كه از نقطه نظـر سياسـي خـود را    
مستقل از دولت مي داند و چشـمش بـه   

ي دست دولت نيست وحفظ استقالل مال
از دولت  زمينه ساز استقالل راي آنها نيز 

يكـي   :شده است، به دو دسته در جامعـه 
نيروهاي مواجـب خـور و  مـزدور كـه     
ــاد و   ــد انقي ــركوبها  نيازمن ــت  در س دول
اطاعت و سرسپردگي آنهاسـت از قبيـل   

خورهاي نظام واليـت فقيـه   "سانديس "
همچون چماقـداران و نيـروي بسـيج و    

از تهـي دسـتان   و ديگـر بخـش   ...سپاه و
جامعــه كــه آنچنــان دچــار ضــعف بنيــه 
اقتصادي هستندتا با اعطاي يارانه نقـدي  
همواره نيازمند كمك دولت باقي بمانند 

وامـدار  را و از لحاظ سياسـي نيـز خـود    
ــات  آن   ــد و در حفــظ حي دولــت بدانن

 .بكوشند
ناگفته پيداسـت كـه بـاتوزيع نقـدي         

به  يارانه ها  در واقع اين دولت است كه
بخش زيادي از مردم ماليات مي دهـد و  
با اينكار تكيه خـود را بـر مسـند قـدرت     
تضمين مي نمايدو در اصل روند استقرار 

چـرا  . دموكراسي را به تعويق مي اندازد
كه با اين كار مانع و رادعي براي شـكل  
گيري  رونـد معكـوس يعنـي نيازمنـدي     
دولت به اخذ ماليات از مردم را كه پايـه  

رابطـه دولـت بـا ملـت در هـر       و اساس
و  .دموكراسي  اسـت بوجـود مـي آورد   

اصوال بعلت قطع ارتباط مردم يارانه بگير 
يعني منابع نفتي كـه  ( با منبع اين درآمد

مالكيتش و اختيـار اسـتخراجش بدسـت    
، )دولت  است در زندگي روزمره خـود  

گويي يارانه ها ثروتي بـاد آورده اسـت   
مي نمايد  "مرحمت"كه دولت به مردم 

آنهم بدون بذل توجه به  نقـش مخـرب   
 . پرداخت نقدي  آن در اقتصاد ايران

نظـامي   - ناگفته نماند كه مافياي مالي    
هر چند بر اثر بهـره بـردن از رانـت در    

يارانه نيست، چرا كـه در   "نيازمند"واقع 
اصل بيشترين ميزان يارانه را از قبل رانت 

رنـده   به جيب مي زنند ولـي از ديـد نگا  
جزو آن بخش از جامعه محسـوب نمـي   
شوند كه از لحاظ سياسي خود را مستقل 
از دولت بشمار مي آورند و استقالل راي 

بلكه مافياي مالي .خود را حفظ مي نمايند
نظامي كه در نظام واليت فقيـه از قبـل   - 

رانت فربه گرديـده  اسـت بـيش از هـر     
 .قشري حرص و آز  مفت خوري دارد

 4در ميان آن بخـش از    به ضرس قاطع 
ميليون نفـري كـه داوطلبانـه از گـرفتن     

چـه از ميـان   ( يارانه اجتناب كـرده انـد   
اقشار مرفه باشند و چه طبقات متوسـط و  

نشـاني  ) چه حتي تهي دستان كم درآمد 
از مافياي مالي نظامي و مـزدوران نظـام   
واليت فقيـه و آقـا زاده هـا نمـي تـوان      

 .يافت
نـون معلـوم شـده    جالب توجه اينكـه اك 

است كه تعداد يارانه بگيران از جمعيـت  
ايران هم فراتر رفتـه و در حـال حاضـر    

ــيش از  ــزار و  76ب ــيش از   923ه ــر ب نف
 !جمعيت ايران، يارانه دريافت مي كننـد 

چرا كه طبق سرشماري عمومي نفوس و 
حدود  90جمعيت ايران در سال  مسكن،

هزار نفـر بـوده اسـت و     100ميليون  75
 "وزيـر  "فته شمس الدين حسينيطبق گ

اقتصاد و دارايي دولت احمدي نژاد، در 
ميليـارد   400هزار و  3ماهانه  1390سال 

توماني  500هزار و  45تومان بابت يارانه 
پرداخت مي شده است يعنـي در واقـع    

هـزار   700ميليون و  74به  1390در سال 

با استنداد  .نفر يارانه داده مي شده است
  "وزير "ار  ارائه شده ازطرف به  اين آم

هزار نفـر يارانـه    400تنها  1390در سال 
امـا خـود ايـن    . دريافت نمي كرده انـد 

تابنـاك  ( 1390در مهر ماه سال  "وزير"
در مجمــوع هــم ": اعــالم كــرده  بــود)

ميليون نفر هستند كه  4اكنون در حدود 
يا صالح نديدند و يا خـود را مسـتغني از   

اند كه براي دريافت  دريافت يارانه ديده
يعنـي در  ". يارانه نقدي ثبت نام نكردند

اصل با يك حساب ساده معلوم مي گردد 
ميليـون نفـر از    4كه با وجـود انصـراف   

 75دريافت يارانه و با توجه بـه جمعيـت   
ــال    ــران در س ــري اي ــون نف  1390ميلي

ميليـون نفـر    71تنها   90درواقع در سال 
دولت دهم اما . يارانه دريافت مي كردند

هزار نفر يارانـه داده   700ميليون و  74به 
يعني دولت احمدي نژاد به بـيش  . است

ــون و  3از  ــتر از  700ميلي ــر بيش هــزار نف
جمعيت ثبت نام كرده يارانه بگيرها يارانه 

حـال خواننـدگان گرامـي    !! داده است
خود در نظر بگيرند كه در اين نظام جـز  

ان نظام حريصان رانتخوار و مافيا و مامور
آيا سـاير اقشـار جامعـه مـي      واليت فقيه،

توانند مكرر و مضـاعف بـراي در يافـت    
 !يارانه نقدي ثبت نام كرده باشند؟

و آيا اين قبيـل رانـت خـواري علنـي و     
پنهان ربط مستقيمي با اين خبر نمي يابد 
كه پرده از رانت هنگفت تـري بـر مـي    

 دارد؟
محمد رضـا خبـاز، عضـو هيـات تطبيـق      

)  92مهـر   6در !( دولت با قانونمصوبات 
سال گذشـته حـدود    8طي : اعالم كرد 

ميليارد دالر سرمايه ايرانيان از كشور  600
آيا معناي سخن خباز  " خارج شده است
سال دولت احمـدي   8اين نيست كه در 

نژاد نزديك به تمام درآمد نفـت، عايـد   
مالي شده و آنها ايـن   –مافياهاي نظامي 
اند؟  كشور خارج كرده پول هنگفت را از

ودر واقع تمامي درآمد نفت كشور يارانه 
نظامي؟ و ايا بر - اي بوده به مافيال مالي 

مردم ايران روشن نمي كند كه  وضعيت 
امروز اقتصاد كشور، نه نتيجه تحريمها كه 
حاصل غارت ثروت ملي ايرانيـان اسـت   

چــرا كــه  تحريمهــا در واقــع  فرصــتي .
بـراي اينكـه    طالئي بوجـود آورده انـد  

مافياهــا ميــزان رانــت خــود را افــزايش 
  دهند؟

و اما دولت احمدي نژاد و مجلس نظام  
مزيتهــا و محاســني چنــد بــراي اجــراي 

 .هدفمندي يارانه ها بر مي شمردند
 : از قبيل

افزايش قدرت بخش خصوصي بعلت  -  1
 كنار رفتن دولت از توليد اين اقالم

ي كه كاهش قاچاق كاالهاي يارانه ا -  2
 بعلت تفاوت قيمتي بوجود مي آيد

 تغيير الگوو بهينه ساز مصرف انرژي -  3
افزايش كيفت كاالهاي خارج شـده  -  4 

 از سبد حمايتي
واقعــي كــردن رونــد شــكل گيــري  -  5

تكنولوژي مبني بر قيمت هاي واقعي و نه 
مصنوعي عوامل توليد كه سبب اسـتفاده  
ــه روز    ــد و ب ــاي جدي ــوژي ه از تكنول

 د از اينروخواهد ش
ــاي      -  6 ــاه ه ــره وري بنگ ــزايش به اف

  توليدي
در شماره آينده نگارنده  به بررسي ايـن  

 فـوق  يامر مي پردازم كـه آيـا  مزيتهـا   
الذكر را  در دولت احمدي نژاد قبـل و  

 "قانون"در حين سه سالي كه از اجراي 
هدفمندي يارانه ها مـي گـذرد  زمينـه    
سازي كرده است تا بخود جامعـه عمـل    
بپوشانند  و يا حد اقل  دولـت روحـاني   

سازي وزمينه سازي  برنامه اي براي بستر
  تحقق آن  مزيتها و محاسن دارد؟

و اينــــک خبرهــــا  :انقــــالب اســــالمی
پيرامون تجاوزها به حقـوق انسـان در 

  16 صفحهدر    :ايران

 مانع تراشان؟
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در » بانكدار برجستة خارجي « ،   (E.Wilkinson )ويلكينشن. ازقول ني 
رئيس بانك شاهنشاهي  ايران كه متعلّـق بـه بريتانيـا بـود،  مـي       تهران  و
كـه    - ارتش خرج ماليات هاي كشور را به طورمنظّم جمع كنند«  :نويسد

اما افزايش درآمدهاي مالياتي خيلي بيشـتراز    - البتّه  اندك و ناچيزاست 
  »!هزينه هاي نگهداري  ارتش است

رئـيس  [  (Samuel M. Jordan)جـردن . ازسـخنراني دكترسـموئيل ام  
درمراسم فـارغ التحصـيلي  دانشـجويان  در سـال     ] كالج امريكايي تهران

كه هارت آن را  گزارش كرده  است مي توان شناخت بيشتري از   1932
نظرات  برخي معاصران رضا شاه در بارة سياست هاي اودر قبـال عشـايرو   

ن آمـدم، نظـام    سي سال  پيش كه به ايرا« :متّحد ساختن كشور پيدا كرد
هر ايل و طايفه اي براي خودش رئيسي . ارباب و رعيتي  دراوج خود بود

حـاال وارد عصـري جديـد    . داشت  كه از دولت مركزي حساب نمي برد
( تحت رهبري  تواناي اعليحضـرت  پهلـوي ، شاهنشـاه  ايـران     . شده ايم

هم اينك كشور داراي يك دولت  مركزي  قدرتمنـد  )  كف  زدن حضار
هم اينك  ايران ملّتي متّحـد، دولتـي واحـد ، كشـوري     .  و موفّق  است

در نتيجة  اين اتّحاد سياسي ، كه با فداكاري . واحد، و حاكمي واحد دارد
    2»  .شاهنشاه به دست  آمده، اختالفات قديمي از ميان رفته  است

. هارت اشاره  مي كند كه همة ناظران خارجي با جردن موافـق نبودنـد   
  ( Ernst Hertzfeld )او نظرات پروفسور  ارنست هرتسـفلد  براي مثال ، 

كـه  » عـواقبي  « . را، كه  ايران  شناسي برجسـته  بـود، ذكـر  مـي كنـد      
ـ «  : به خوبي آشكار نشـد  1979هرتسفلد به آنها  اشاره  دارد  تا سال   ن اي

نظام  دارد مراجع  قدرت مستقر و دير پاي  كشور را نابود  مي كند، بدون  
همـه  جـاي ايـران شـاهد     . آنكه  هيچ  چيز ديگري جايگزين  آنها  سازد

نابودي سازمان  يافته ي سنّت ها  و احساسات  مذهبي  است،  كـه نتيجـه   
اش  پديد آمدن شكافي است كه عواقب  آن يك  روز آشـكار خواهـد    

  ».زيرا ، متأسفانه، هرعملي  ناگزيرعواقبي  دارد.  شد
  
  كوچ و اسكان اجباري عشاير لُر و عرب ◀

  
سياست رضا  شاه  در ارتباط  با عشاير و متّحد ساختن  ايران، با وحشيگري 

ارتش رضـا خـان   . وغارت اموال يك چهارم از جمعيت كشورهمراه بود
چيره شد، زمين هايشان را  برعشاير آذربايجان 1924 –1923درسال هاي 

البتّه سياست رضا  شـاه درقبـال    . مصادره ، و مال و اموالشان را غارت كرد
ديويـد   . عشاير فقط به انقيـاد آنهـا  وغـارت  اموالشـان  خـتم  نمـي شـد       

،  1929، كار دار سفارت آمريكا، درسال  (David Williamson)ويليامسن
ز لرسـتان و سـايرمناطق ايـران بـه      اطّالعاتي در بارة كوچ اجباري عشايرا

در . دقيقاً معلوم نيست چند نفرمجبور به كوچ  شده اند« :دست داده است
نفر، را  به روسـتاهاي   600خانوار، يا تقريباً  110مطبوعات  آمده است  كه 

ولي از اخبارمنابع  ديگر چنين برمي آيد كه تعداد . قزوين كوچ داده اند
... بيشتر از چيزي  است كه گـزارش كـرده انـد    رانده شدگان  به مراتب 

هـارت  در   3».مي گويند كه وضـعيت  رانـده شـدگان اسـفناك  اسـت     
فوريه  خود از هزاران مرد  و زن و پيـرو جـوان و    1931گزارش  مورخ 

كودكي مي گويد كه محبورشان  كرده بودنـد صـدها مايـل  راه  را از    
اسان با پاي  پياده  طـي كننـد،   لرستان و خوزستان تا نقاط دور افتادة خر

  .كه ياد آور كوچ هاي اجباري دوران استالين دراتّحاد  شوروي  بود
دو « ، وقتـي  تقـي زاده ، وزيـر  ماليـه، اليحـه اي       1931شب اول فوريه 

هزار تومان  ديگر بـراي عمـران لرسـتان      50جهت  تخصيص »  فوريتي 
ري لُرها در مجلـس روشـن   ارايه داد، بخشي از زواياي تاريك كوچ اجبا

او توضيح  داد كه بودجة مزبورنه فقط  صـرف عمـران ايـن اسـتان      .  شد
خواهد شد، بلكه  بـراي كمـك  بـه هـزاران تـن از افـراد عشـاير، البتّـه         
آماردقيق  آنها در دست نيست، كه به مناطق دور افتاده، عمدتاً بـه اسـتان   

تسـليم   . قرارخواهـد گرفـت  خراسان ، انتقال يافته اند نيزمـورد اسـتفاده   
اليحة  مزبور   به مجلس اطّالعاتي  در بارة كوچ اجباري لُرها  كـه مـدتّها   

در بخش توضحات صورت جلسـة  .[ در هاله اي از ابهام  بود، به دست داد
روزنامة  اطّالعات  تهران ]  مي آورم» سند«مجلس را در اين باره  بعنوان 

لُرها يـي را كـه   « اين ارتباط  نوشت، از قول  ياسائي ، وكيل مجلس ، در
طبق گزارش هـا،  « او افزود، » .جابجا  شده اند سربار رعيت ها كرده اند

شكايات متعددي در بارة كوچ اجباري لُرها ، پرداخت نشدن جيره شان ، 
. هزينة حمل و نقل و هزينه هاي جنبي ديگر به دست مقامات رسيده است

هند  كه مسئول اين وضع وهزينه هـاي  خوب است آقاي وزيرتوضيح  بد
مايلم بدانم كدام وزراتخانه  به ايـن شـكايات رسـيدگي مـي     . آن كيست

كند، و مرجع ذيصالح براي  رسيدن  بـه داد ايـن مـردم كيسـت؟  لطفـاً      
بفرمائيد مبالغي  كه قبالً  مجلس  بـه ايـن كـار اختصـاص  داده ، چگونـه       

مصوبه آن طوركه بايد  هزينـه    مي گويند اين اعتبارات. خرج  شده است
مـثالً  « روزنامة اطّالعات همچنين از قول ياسائي  مي افزايد، »  .نمي شود

شتر دارها  به تمام  مقامات شكايت  كرده اندو به  آنها  جـواب  تـا حـال    
مي خواست  توضيح  بدهند كه سر و كار  اين شـتردارها بـا   . داده  نشده
تقـي زاده  در پاسـخ    » يا  وزارت  ماليه؟  با وزارت جنگ است.  كه  است

مخارج  تحـت  نظـر مـأمورين لشـكري  و     «  : به سئواالت  ياسائي  گفت
يك عده از الواربه خراسان و عده اي  به زرند و سـاوه  . كشوري مي شود

و خوار كوچانده  شده بودند كه تا چندي پيش هنوزجابجا نشده بودنـد  
تهية راپورت صورت  مخارج  اعزام شده  كه حاال شده اند واشخاص براي

در بدو امريك جيره  تعيـين  . كه هميشه صورت  ريزمخارج را مي فرستند
شده بود  كه آن  هم از مالكين گرفته شود و بعـد  قـرار شـد كـه  خـود      
دولت آن مخـارج  را بكنـد  اراضـي  تهيـه شـده وبـذرو تخـم  و گـاو         

ا فراهم  گرديده است و براي درخراسان داده شده  و وسايل راحتي  آنه
اعراب  و الواركه به زرند وسـاوه  و خـوار كوچانـده شـده انـد، طبيـب        
فرستاده شده و شيروخورشيد سرخ هم كمك زيادي  كرد به آنها لباس و 
پوستين داد و بعد هم اعياني  براي آنها خريداري گرديد  و جابجا  شدند 

زام داشته است  ولي در لرستان و خيلي  مراقبت  براي رفع  مرض  آنها اع
كارخيلي مشكل تر از امور اينهاست براي  آنكه  بايد آنها  تخت قاپو شوند 
و هيچ مأنوس به خانه داري نيستند و دولت سعي دارد كه آنها را آشنا  بـه  
. زندگي بكند والبتّه هم خواهند  شد و شكايت شتر دارها به بنده  نرسيده

آنها مي شود و مأمورين محلّي هم مراقبـت     بديهي است كه رفع شكايت

  » .براي رفع  شكايت آنها  خواهد نمود
محيط  الريجاني ، نماينده خوار و ورامين ، ابراز داشت انتقال  لُرها به اين 
. مناطق موجب سـلب آسـايش  و آرامـش سـاكنين بـومي شـده اسـت       

حمـت  خوب است اين قضيه منظورنظر بوده و رفـع ز « الريجاني گفت، 
براي حفظ  « : كه داور ، وزيرعدليه، بالفاصله در پاسخ  گفت» .اهالي شود

. انتظامات  مملكتي و رفاه  اهالي الزم است  كه اين قبيل  كارها  بشـود  و 
  ».البتّه  وراميني  ها  هم بايد  تحمل بكنند

  98نفر از كلّ  85اليحه در صحن علني مجلس به رأي گذاشته شد با رأي 
هيچ يك ازنمايندگان به اليحة . دة حاضر درمجلس به تصويب رسيدنماين

گزارش فوق به شيوة معمول هارت خاتمـه مـي   . مزبور رأي مخالف نداد
  :يابد

ازچند ماه  پيش  كه جابجايي لُرها شروع شد، هـيچ  اطّالعـاتي در بـارة     
بر آورد تعـداد افـراد   . اين موضوع  از منابع دولتي  دردست نبوده است

ايرنيزبراساس گفتة مسافراني صورت گرفته  كه گروههـاي عظيمـي از   عش
برخي ها  .  آنها  را ديده اند  كه پاي پياده در جاده ي مشهد  پراكنده اند

. نفر، و برخي  ديگر حتّي  بيشتر برآورد كرده اند  15000تعداد  آنها را  تا 
تان  لرسـتان  البتّه هنوزكسي دقيقاً نمي دانـد كـه  منظـور ازعمـران  اسـ     

چيست؟ ولي گمان  ميرود  كه اكثر زمين هايي را كه قبالً در دست عشاير 
لُربوده به  رعاياي ايراني غير كوچ نشيني خواهند داد كـه تجربـه روسـتا    

همچنين شنيده ام كـه دولـت در انتقـال ايـن     . نشيني و كشاورزي دارند
آنهـايي كـه   عشاير بين آنهايي كه تمايـل بيشـتري بـه راهزنـي داشـته و      
البتّـه نمـي   . بيشترمايل  به يكجا  نشيني بوده اند،  تفاوت قائل  شده  اسـت 

ه بـه سـطح      دانم دولت ايران چطورتوانسته اين كاررا  بكند، زيرا با توجـ
فكركنوني لُرها ،  هيچ لُري نمي تواند  آينده اي  بـدون راهزنـي بـراي    

     4. خودش متصور باشد
  
  اكراد كوچ و اسكان  اجباري◀

  
هارت در گزارش بعدي خود ترجمه ي قسمتي از يـك  روزنامـه را مـي    
آورد كه هنوز هم خواندنش پشت آدم  را از سياست هـاي بـي رحمانـة    

  .رضا خان در قبال عشايرمي لرزاند
خبرنگار ويژه  حكايت جابجايي طايفه كردان جاللـي بـه شـمال شـرقي     

نها را  براي رهايي از وضـعيت   آذربايجان و تالش  فاجعه آميز و نافرجام آ
  :اسف بار شان شرح مي دهد

ــه    ــرال ظفرالدول ــته  ژن ــال گذش ــدم [س ــن مق ــابق  ] حس ــدة س ، فرمان
لشكرآذربايجان بخشي از طايف سرشناس  كُردان جالير را كه به شجاعت 

بـه داليلـي   . معروفند خلع سالح كرد، و آنها را درمنطقة اهرساكن ساخت
يچ  توضـيحي در مـورد آن وجـود نـدارد،      كه هنوز روشن نيسـت و هـ  

با گاو و گوسفندان )  نفر 200در حدود (تعدادي از خانوارهاي اين طايفه 
كيلو  28خود از آنجا فرار كردند و تا نيمه  شب از كوههاي ايواوغلي در 

يـك گـروه  بـه    . درآنجا به سه  گروه تقسيم شـدند . متري خوي گذشتند
ف چلّه خانه  در حدود شش كيلو متـري  طرف مارخانه رفت،  يكي به طر

خوي، و يكـي هـم بـه طـرف روسـتاهاي آل قـويروق  و رونـد  روانـه         
فرماندة نظامي  خوي، سروان  حسين خان مقدم ، با شنيدن اين خبر، .شد

سربازبه سوي مارخانه شـتافت، كـه درمحـدودة مـاكو      200بي درنگ با 
پـيش از  . يواوغلي فرسـتاد قرارداشت، و واحدهايي را هم به چلّه خانه و ا

رسيدن قواي دولتي، ساكنين مارخانه راه را بر فراريان بسته بودند وجنگ 
پس از رسـيدن قـواي دولتـي ، درگيـري     . سخني بين آنها  درگرفته بود

 30شدت يافت، و ازكُردها چندين كشته و مجروح بجاي ماند، و از جمله 
درهمـين حـين،   . ه فرارشدندزن وبچه به اسارت درآمدند، و بقيه موفّق ب

يك سرجوخه و يك سربازكه براي انجام  مأموريت  كـامالً متفـاوتي  بـه    
روستاي حيدرآباد  رفته بودند در راه  باآن نُه مرد و يك زن كُرد مواجـه   

سرجوخه پشت يك تخته سنگ پناه . شدند كه ناغافل به آنها حمله كردند
يد، وهفت نفرازمـردان وآن  گرفت و به مدت دوساعت با مهماجمان جنگ

گروه سوم  . زن كُرد را به هالكت رساند، ودوكُرد ديگرپا به فرار گذاشتند
كه راه آل قويروق و روند را پيش گرفته بودند، به روستاي رونـد حملـه   

سـاكنان روسـتاي رونـد    . كردند و دام واحشام مردم رابـه غـارت بردنـد   
كساني كه از روستاي مجاور در ميان . ازروستاي همسايه كمك خواسستند

ساله اي به نام ابراهيم آقـا طـاهري  بـود     30به كمك آمده بودند جوان 
ولي  وقتـي  . گروهي  از روستاييان  را براي  تعقيب راهزنان رهبري كرد

به آنها  رسيدند، روستاييان  كه به رگبار گلوله عادت  نداشـتند،  وحشـت   
. ا زير آتش گلوله ها تنها  گذاشتندزده  پراكنده شدند، و رهبر جوانشان ر

اوجانانه  با كُردها جنگيد، و چهارنفراز آنها را به هالكت رساند، ولي نهايتـاً  
درهمين حين ، . ناجوانمردانه از پشت سرمورد اصابت  گلوله قرار  گرفت

چند  نفر از فراريان كشته و چنـد نفـر   . نيروهاي كمكي ارتش سر رسيدند
  ...ديگر اسير شدند

زنان و كودكان اسيررا با اسكورت نظامي  به همانجايي برگرداندنـد كـه   
مردانشــان را نيزبــه دســت  . بــراي  اقامــت  دايــم  انتقــال يافتــه  بودنــد

شـجاعت  نيروهـاي نظـامي درخـور     . دادگاههاي  نظامي خواهند  سپرد
      5. تحسين و تقدير است

  :هارت  با ابراز نظر ذيل به گزارشش خاتمه مي دهد
اين حكايت، كه مسلّماً قسمت هايي از آن  اغراق آميز و نادرست است، و  

همچنين اشارات  ديگري  كه در مطبوعات ايران  به سياست دولت  براي 
اسكان  عشاير  شده است، من  را بر آن داشت كه طي  نامه اي رسمي  به 
وزارت خارجه ي ايران در بارة  تالش هـايي  كـه بـراي اجـراي  ايـن      

در پاسخ به من  گفته اند كـه آمـار و   . سياست صورت گرفته، سئوال كنم
ارقام  دقيق  آن را از  وزارت داخله مي پرسند و  درموقـع  مقتضـي  بـه    

منبع ديگري  براي كسـب  ايـن آمـار و ارقـام      .سفارت  اطّالع  مي دهند
« بـاً  اين آمار و ارقام مسلّماً در تخمين موفقيت  آنچه كـه غال . نمي شناسم 

نام گرفته است، بسيار جالب  توجه  و مفيد  »  سياست  شاه  در قبال  عشاير 
  .خواهد بود

در پاسخ به نامة هـارت ، محمـد شايسـته ، مـدير ادارة اروپـا و آمريكـاي       
وزارت  خارجه،  نامه اي  ارسال  كرد كه  هيچ  آمار و ارقـامي   در بـارة   

   )  1( 6.ر آن نيامده بودجابجايي  عشاير و خانواده هايشان  د

    
اينگونـه شـرح داده    »   مبارزه رژيم با سران عشـاير «  سيف پور فاطمي◀

يكي ازمشكالت  رضا شاه  و اطرافيانش  ايـن بـود  كـه بـا كمـال       :  است
تĤسف  نتوانسته موقعيت جغرافيائي و تاريخ  ايران را در نظـر گرفتـه  و از   

  .ياده بكنندروي آن نقشه  و برنامه ي صحيح پ
تشكيالت جغرافيائي و تاريخي  ايران   در طول قرنهاي  متمادي عبارت از 
اين بوده است كه چندين  ملّت و گروه از رود سـيحون  و جيحـون تـا    
مديترانه  يك كشور داراي  يك آرمان  تحت  لواي عدالت  و مـدارا  و  

گـروه  را   مروت بوجود آورده و عادات و مذاهب  و معتقدات  هرقوم  و
محترم  بشمارند و اين رويه تا آمدن اسكندربه ايـران و بعـدها  در زمـان     

غوغا وهجوم  عربها  خواست اين قاعده . ساسانيان  معمول  و متداول  بود
را برهم زند و ايران را ماننـد كشـورهاي مصـرو شـمال آفريقـا و شـام و       

رهنـگ و آداب  فلسطين  تبديل به جامعة عربي بسـازد ، ولـي تمـدن و ف   
ايراني كه بر عربها غلبه  داشت تا اندازه اي عرب را در ايران ادغام كرد و 
ايرانيان زبان مخصوص ومذهب متفاوت بوجـود آورده و كليـة  آداب و   
سنن خود را حفظ  كرد و رادمرداني مانند  رودكي و دقيقي و فردوسـي  

و تاريخ ايـران  و سعدي و حافظ با آثارخود فرهنگ را زنده كرده و زبان 
را احيا كردند وباز مردم  و گروههاي مختلف ازساحل سيحون و جيحون  
و از قلب  هندوستان  تا دجله  و فرات بسنن ملّي خود افتحارمي كردند و 
سالطين  ترك نژاد  نسب خود را به كيقباد وكيخسرو رسـانيده و خلفـاي   

ليمينين و آل عرب در زيرشمشير و لواي ابومسلم و حسين ابـن طـاهرذوا  
سلطان محمـود افتخـار     . بويه و حسن  ادارة  برامكه  حكومت مي كردند

داشت كه فردوسـي داسـتان سـلم وتـور و فريـدون و رسـتم و ايـرج و        
  ...افراسياب و ضحاك را بسرايد

اين آرمان ايراني بودن و فرهنگـي كـه زائيـدة بـرادري وبرابـري بشـر       
بود و عيد نوروز وعيـد مهرگـان و   وانسانيت وآدم دوستي و وطنخواهي  

شاهنامه و افكارعرفاني مولوي و سعدي و حافظ و صدها شاعر و گوينـدة  
ايراني پشتيبان آن بود ايران را يكپارچه  نگهداشته  و كمك  كرد كـه  در  
برابر سيل سه هجوم  مختلف مغولهـا مقاومـت  كـرده و وزراي فاضـل  و     

ظير شاهرخ و هالكو و تيمور والغ بيك  دانشمند ايراني  توانستند مغوالني ن
  .را رام و تا اندازه اي به تمدن و شهرنشيني  و حكومت آشنا سازند

اين آرمان وعقيده و فرهنگ ايراني و مـذهب  شـيعه  باعـث  شـد كـه       
سالطين  صفويه درمقابـل تهـاجم  پايـداري كـرده  و دشـمنان  ايـران ،       

كرده و آن را در كشور  خـود   سالطين  آل عثمان به زبان فارسي افتخار
برقرار سازند و حتّي سالطين مغول هندوستان زبان فارسي را زبان رسمي 
كشور قرار داده با استفاده از نبوغ  ايراني آثار جاوداني چون تاج  محـل  

  ..د ركشور خود بوجود بياورند
كه يك قسمت مهم  مردمش صحرا نشين ولي  ( بنابراين فكراينكه در ايران 

اراي بهترين احساسات  ايراندوستي و وطن پرستي هستند ولي گروهـي  د
فارسي  را با لهجة تركي آذري صـحبت مـي كننـد و تـركمن هـا طـرز       
زندگانيشان  با تهراني ها  فرق دارد يا كردها  مانند مردم اصفهان  و شيراز 

بايد يك سيستم زندگاني تحت امرحكومت مركزي )  زندگاني نمي كنند
ه بـه خاصـيت اقليمـي و جغرافيـائي و       تهران بو جود آورد و هـيچ  توجـ

  .زندگاني مردم نكرد فكر غلطي بود
اتّحاد كشور با دستورات يكنواخت و زندگاني يك جـور بوجـود نمـي      

اتّحاد كشوراول در پرتو  آرمان و اميـد و آرزوهـائي كـه بـر روي     . آيد 
ود افراد  و جوامع  آزادي و مساوات در مقابل قانون واحترام حقوق و حد

و آزادي عقيده و احترام به مذهب و سنن گروههاي مختلف ايجاد مـي  
سپس درپرتو  معـارف و كمـك بـه  زراعـت  و تجـارت و ايجـاد       . گردد

صـحرا  . مؤسساتي  كه يار شاطرنه بار خاطر مردم باشند تقويت مـي شـود  
وههـاي  نشين كه دو هزار سال گوسپندان خود را در تابستان در دامنـة ك 

بلند و در زمستان  در زمينهاي نزديك خليج فارس چرانده و تمام عمردر 
زيرآسمان شفاّف وستارة درخشان وماه تابـان  خوابيـده و از تماشـاي آن    
آثارطبيعي لذّت روحي و جسمي برده اند با امرتهـران ، ده يـا شهرنشـين     

ه آزادي كاله و لباس اورا هم نمي توان عوض كرد زيرا اوب. نخواهد شد
و استقالل فردي خود بيشترازهرچيزي اهميت مي دهد وحاضرنيست كه 
خود وخانوده اش را اسير مأمور نظامي و امنيـه و ماليـه كـرده و دريـك     
محوطة  پنجاه متري در زيرسقف عمارتهاي بي اساس تابسـتان و زمسـتان   
 خودرا بگذراند و حشم و رمه  خود را برباد داده  و سـپس در شـهرها  بـه   

  .گدائي يا عملگي زندگاني بگذاراند
رژيم پهلوي با تصميمي بـي مطالعـه و جاهالنـه بـه اسـكان ايـالت يكـي        
ازبزرگترين خطاها را مرتكب  شده و پس از خرج  ميليونهـا  تومـان  و از   
ميان  بردن  هزاران  سر باز  و تفنگداران  ايل  امروز پس از شصت سـال  

ه نمي شود، جزآنكه قسـمتي ازحشـم    در زندگاني ايالت  هيچ فرقي ديد
آنها از ميان رفتـه و كشـور امـروز مجبوراسـت گوشـت و پنيـرو كـره و        

در صورتيكه  پنجاه سال پيش نه . شيرخشك از كشورهاي ديگر وارد بكند
فقط مصرف كشور تأمين  مي شد  بلكه  مقدار زيادي بنواحي خليج فارس 

  .وعربستان و عراق و روسيه  صادرمي شد
يباً يك سوم جمعيت ايران درآنموقع صحرا نشين واين افراد هميشـه  تفر 

درقسمت كمك بـه  . بهترين حافظ ومدافع كشور  درمقابل بيگانگان بودند
اقتصاد كشورساليانه ميليونها تومان ازفروش حشم و گوشت و ماست و پنير 

  .و كره و روغن و پشم وقالي وگليم وجاجيم عايد مي شد
از شمال تا جنوب از :  درايران  شامل كلية كشورميشود جغرافياي ايالتي 

آذربايجان كردستان، كرمانشاهان ، مازنـدران ، خراسـان ،   . شرق تا مغرب
لرســتان، بختيــاري ، فــارس ، بلوچســتان و كرمــان در فالتهــاي مرتفــع ، 
دركوهستانها، دره ها ، در حاشية  كوير، در كناربحرخزر و خلـيج فـارس   

از زمان سيروس تا به . ايالت مختلف ايران روبرو مي شويم همه جا با افراد
بويراحمـديها  . امروزتاريخ ايران با زندگاني ايالت  سروكار داشـته اسـت  

  .قبل از ميالد  مسيح درتنگة مرادي جلو قشون اسكندر را گرفتند 331در
هم سرلشگر حبيسب اهللا خان شيباني درهمان تنگـه گرفتـار    1310درسال 

راحمدي شده واگر كمك صولت الدوله و ناصرخان نرسـيده  سواران بوي
  .بود كلّية  پنج هزار نفر سربازان  در آن تنگه نابود  مي شدند

  11 صفحهدر  
  

  »مصدق دکترتولدسالگردو یکمینبمناسبت صد و سیُ ،خرداد۲۶«
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بيشتر از سالطين ايران از ايالت بودند و درتمام جنگها از زمان سيروس تـا  
قيام  مشروطيت وامروز  در جنگ علية عراق پيشمرگان كرد و عرب و لراز 

  .ود دالوريها نشان داده و بسياري  از آنها  جانشان را فداي كشور كردندخ
پس از انقالب  مشروطيت  و فتح تهران  بدسـت بخيتاريهـا ، عـده اي  از     

جوانان ايالت مخصوصاً بختياريها و كردهـا  و قشـقائي هـا  و بلوچهـا بـه      
ري نمايندگي مجلس انتخاب شده و صمصام السلطنه رئـيس  ايـل بخيتيـا   

چند مرتبه  نخست وزيرشد و افرادي مانند  سردار محتشم  و امير محتشم و 
امير مفخّم  وسردارظفر بختياري  به حكومـت اصـفهان  و يـزد  و كرمـان      
منصوب  و رؤساي كردها مانند آصف  و ساالر سعيد و زنگنه به نماينـدگي  

و مختار  مجلس رسيدند  و عدة زيادي از جوانان  ايالت مختلف در تهران
منتها هميشه  در موقـع جنـگ عـده اي  تفنگـدار بـراي  كمـك        . بودند

بدولت اعزام مي داشتند و ساليانه  يكي از خانها كه از طرف دولت  براي 
حكومت ايل  معين مـي شـد، ماليـات  ايـل  را جمـع كـرده و تحويـل        

  .مأمورين ماليه مي داد
و اغنام  داراي  دهات  و  اين دسته گذشته ازحشم –خان و كالنتران  – 1

زمين  و مستغالت در منطقه  ايـل و در شـهرهاي نزديـك ماننـد  تبريـز و      
اصفهان  و سنندج  و كرمانشاه  و شيراز و مشهد و بروجـرد و خـرم آبـاد و    

اغلب خان ها و خانزادگان در تهران و شهرها  سـاكن  و در  . اهواز بودند
تـا دورة هشـتم   .  داشـتند   كارهاي  دولتي و اجتماعي وتجارتي شـركت 

مجلس عده اي از تركمن و كردستان و لرستان و بختيـاري و قشـقائي در   
مجلس به نمايندگي ايل با شهرهاي نزديك به ييالق و قشالق انجام وظيفه  

بعد از دورة هشتم رضا شاه اجازه  نمي داد  كه كسي از ميان .  مي كردند 
هريور ورق برگشـت و در دورة  ولي پس از سـوم شـ  .  ايالت انتخاب شود

چهاردهم امير جنگ  و احمد  قلي صمصام  از بختياري ، صـدر قاضـي و   
آصف و سنندجي از كردستان محمد حسين خان قشقائي از فيروزآبـاد  و  
ذوالفقاريهــا از زنجــان ، محمــد  آخونــد از تــركمن  صــحرا ، ريگــي  از 

ايـن  . مجلس  راه يافتندبلوچستان ، ظفر السلطان از بروجرد  و لرستان  به 
افراد عموماً  تحصيل كرده و وطن پرست و خـدمتگزار و مـورد احتـرام    

عالوه  بر مجلس ، پس از سوم  شهريور مرتضي قلي  خان بـه  . همه بودند
حكومت بختياري ، جهانشـاه پسـرش بـه حكومـت  كرمانشـاه و كرمـان،       

ر ظفـر بـه   هرمزاحمدي  به حكومت  بروجرد،  امير حسينخان  پسر سـردا 
معاونت  نخست وزيرو وزير مشاور اشتغال داشتند و باالخره محمد رضا شاه  
در ازدواج دوم ثريا  اسـفندياري  دختريكـي ازخانهـاي بختيـاري را بـه      

  .همسري انتخاب نمود و بعد او را  طالق داده و با فرح ديبا ازدواج كرد
دق و بـرادرانش  ناصرخان قشقائي چندين سال سناتور و مشاور دكتر مصـ 

خسرو خان و محمد حسين خان نمايندة  مجلس و عناصر فعال خدمتگزار 
كشور بودند و خسرو خان و دكتر عبداهللا  پسرناصر خـان  جانشـان را در   

  .راه مبارزه فدا كردند
اين گروه  بعد از خانها مسئول    - كدخدايان و ريش سفيدان ايل   -  2     

ي مقداري  حشـم و كارشـان  دامپـروري  و    كارهاي ايل و هر يك دارا
قالي و گليم  و جاجيم  بافي مي باشـد و سـاليانه ماليـاتي بـه خـان  مـي       

بيشتر اين گروه همراه  ايلخـاني ايـل  و در كارهـاي  مشـاور و     .  پردازند
  .مجري  اوامرهستند

اين گروه  كه شامل  نود در صد  ايـل هسـتند  مسـئول       - افراد ايل   -  3
ري  و امنيت و پاسباني  دستگاه خانها هسـتند يـا دردهاتشـان بكـار     دامپرو

زراعت و جمع آوري محصول مشغول مي باشـند  يـا درخـدمت  نظـام     
قبـل از دورة   . كشوربا شركت نفت يا ساير مؤسسات بكار مشـغول هسـتند  

.  سلطنت رضا شاه عده اي از افراد  شغلشان راهزني يا غارت دهـات  بـود  
امروزهم . وارد قشون در شهرها مشغول كسب و زراعت شدند بعدها  بيشتر

پاسدار و سرحد دارهاي محلّي در خوزسـتان  و لرسـتان  و كردسـتان  و    
  .فارس  و اصفهان  بيشترافراد  ايل  هستند

تا قبل از دورة رضا شاه خانهاي بختياري وكرد و قشقائي و سـايرايالت از   
بختياري هـاي   .  تخاب مي شدندطرف دولت به حكومت  ايل  وشهرها ان

هـر سـال در اصـفهان در بـاغ       1922پس ازاستقرارمشروطيت  تـا سـال    
اميرمجاهد بختياري جرگه اي كرده و حكومت هاي اصفهان و بختيـاري   
ويزد و مالير  و كرمان و اراك  را بـين خـود تقسـيم كـرده و سـپس  از      

  .در كنددولت مي خواستند  كه احكام  رسمي  براي آنان  صا
سايرايالت لرها و قشقائي و كرد هم هميشـه بوسـيله رؤسـاء و خانهايشـان      

به بعد رضا شاه  شروع  كرد بتدريج بساط    1305از سال .  اداره مي شدند
و سرتيپ )  سپهدار امير احمدي ( ابتدا سرلشگر احمد آقا . خانها را  برچيند

س از جنگهاي متمادي و شاه  بختي  خلع سالح الوار  را شروع  كرده و پ
تسليم  سران الوار و تأمين  آنها از  طرف  احمد آقا با وضع  ننگينـي كليـة    
سران و خانهاي ايل درحالي كه ميهمان فرمانـده لشـكر بودنـد بـه قتـل       
رسيدند و  اين عمل  چندين سال  جنگ و خونريزي  را در لرستان  ادامه 

  .داد
و بطوريكه در گفتـار ديگـري     سپس به سروقت خزعل در خوزستان رفت

ديديم  بدستياري انگليسها خزعل را هم  از ميان  برده و خوزستان  تحـت  
  .حكومت دولت مركزي  قرار گرفت

در كردستان هم پس از چندين سال دولت توانست نفوذ خـان هـا را از   
ميان  ببرد  ولي هيچگاه  قدرت  حكومت مركزي مانند سـايرنقاط كشـور   

در جنگ  عراق  لرها و كردها و عربهاي خوزسـتان  .  است  متمركز  نشده
  .فداكاري و جانفشاني بي نظير  از خود نشان  دادند

خوانين بختياري و قشقايي در خوزستان  داراي تمـول و درآمـد  زيـاد    
بودند  در منطقه ي نفوذ خود دستگاه  مجلّل و مفصلي برپـا  كـرده  و از   

سالطين  قاجاريه  درتهران دست كمـي   حيث  قدرت و جاه  و جالل  از
نداشتند و گاهي اين قدرت بقدري زياد ميشد كه موجب ترس شاه وقت 
شده  و با حيله و دسيسه   رئيس  مقتدر ايل  را به قتـل مـي رسـاند يـا در     

به امر ناصرالدين شاه ، ظـلّ السـلطان   .  تهران تحت نظرنگاه  مي داشتند 
و برادرش را دراصفهان به قتل رساندند  حسينقلي خان رئيس ايل بختياري

ومرتضي  قليخان بختياري نوادة حسينقلي خان تا مرگ  ناصرالدين شـاه  
  .در تهران جزو ملتزمين  و ازآجودانهاي شاه بود

هنگام  مشكالت  حكومت  مركزي ، هميشـه  ايـالت  بـا اعـزام  تفنگـدار        
ي را يـاري  مـي   وومبارزه  با دشمنان  داخلي و خارجي  حكومت  مركز

ايالت ايران  در جنگهاي  آغا محمد خان  و فتحعلي شاه   با روسها  . دادند
  .و در فتح  هرات رل بزرگي  بازي كردند

  
بختيار يها عامل بزرگ خلع محمد علـي شـاه و دفـاع كشـور در مقابـل       

قشقائي ها هنگام جنگ بـين الملـل   .  ساالرالدوله  و شعاع السلطنه  بودند 
ها درمقابل  قشون مهاجم انگليس مقاومت  كرده و نگذاشتند كه فارس مدت

ايلخاني بختياري در تابستان در چقاخور كـه يـك مرتـع    .  را اشغال بكنند
بسياروسيع كه در يكصد ميل  اصفهان واقع بود خيمـه و خرگـاه خـود را     

  .برپا كرده  و بامور ايل و كارهاي امالك  خود رسيدگي مي كردند
من در چقا خوربه مالقات مرتضي قليخان ايلخاني وقـت رفتـه و از   مكرّر 

ــدم   ــي ش ــد م ــره من ــاي او به ــوازي و محبته ــان  ن ــان . ميهم ــود خ خ
درچادربسياربزرگي كه در وسط صدها  خيمه  و خرگاه  قرار داشت همه 

در اطـراف چادرعـده اي صـندلي قرارگرفتـه و     .  روزه جلوس مي كرد
اري  گسـترده و خـان در صـدر مجلـس و     دروسط قالي هاي زيباي بختي

پهلوي خان روي زمين يك نفر  منشي  . ميهمانها  در اطراف  او مي نشستند
  .با كاغذ  و قلمدان نشسته و او امر خان را ثبت مي كرد

در اطراف چادرخان چادرهاي خواب او ومنـزل قـراوالن  و فرّاشـان و    
مي  دورتر سراپرده ي خانواده  ك.  منشيها ،  مأمورين ماليه  و غيره برپا  بود

خان و  ميهمانان و آشپزخانه و چادركلفت ها و آشـپزها وسـاير كاركنـان    
  .اندرون  ديده  مي شد

بي بي  ماه بيگم زن مرتضي قليخان داراي  آشپز خانه و فراشخانه و منشي 
  .و قراول  جداگانه  بود

مخصوص ،  منشي  در دستگاه ايلخاني بختياري سازمانهائي ازقبيل قراوالن 
و پيشكار، تفنگدارباشي ، مأمورين وصـول ماليـات، ميرآخورهـا،  اسـلحه     

  .دارباشي ، تحويلدار ، محاسبين و مأمورين  سربازگيري  وجود داشت
. كلية اين افراد  از محلّ  درآمد حكومتي خـان بهـره  منـد مـي شـدند     

پائيزماليـات و  ايلخاني از حشم و دهات ، عبورگله و گوسفند هنگام  بهار و 
كلّية دعـاوي حقـوقي و جزائـي ومجـازات  و تنبيـه      . باج راه مي گرفت

گناهكاران درمحضر خان  به نمايندگانش حلّ  و فصل مـي شـد  و پـس     
مـي   "حـق الحكومـه    "ازصدور حكم معموالً برنده  دعوا صـدي  پـنج  

  .پرداخت
فرستاد و مابقي   ايلخاني معموالً مبلغ  كمي از اين ماليات  را به تهران  مي 

در دورة رضـا شـاه ، وزارت   . آن خرج دستگاه عريض و طويل او مي شد
ولـي كفـاف   . كشور حقوقي  براي ايلخاني و ايل بيگي  معين  كرده بـود 

هر كه دربختياري حكومت داشت كما  .  كي دهد اين باده ها به مستي  ما
  .تفي السالبق ازمحلّ جرائم، مداخل  بهره  كافي برمي گرف

خانهاي بختياري وقشقائي و كرد عموماً متمول و داراي دهات ومستغالت  
صمصام السطنته  و مرتضـي قليخـان پسـرش عـالوه بردهـات      . زياد بودند

چهارمحال بختياري  و خوزستان و خمين و كمره، قسمت  مهـم  خيابـان   
  .اسالمبول  و فردوسي را در تهران  مالك  بودند

اهد  و سردار فاتح و بي بي مريم و سـردارجنگ  و  سردار اسعد و امير مج
سردار اشجع  و ساير خانها  داراي امـالك وامـوال  زيـاد در اصـفهان و     
بختياري بودند و بعالوه خانهاي بختياري  مالك سه در صد  سهام  شركت  

  .نفت  جنوب  و از اين  رو عايدات  خوبي ساالنه  بر مي داشتند
رعادات و رسوم قبيله كلية سنن و آداب ملّي ايرا ن ايالت  ايران  عالوه ب  

مانند نوروز و جشن مهرگان،  چهارشنبه سوري و غيـره را بهتـر از شـهريها    
صـفات ميهمـان  نـوازي ، جـوانمردي و حمايـت از      . برگزار مي كردند

ضعيف  كه يادگاري از ياران قديم بود درميان  ايـالت باكمـال دقّـت و    
بسا اتّفاق مي افتاد كـه هنگـام شـب بـر در     . بود  اشتياق معمول و متداول

چادر خانوادة فقيري توقّف مي گرديد با كمال  مهرباني از شما  پذيرائي  
كرده و هنگام  جدائي اگرخواستيد پولي بـه آنهـا بدهيـد آن را يكنـوع      

درميان ايالت شاهنامه فردوسي مهمترين كتـاب  . توهين تلقّي مي كردند
هنگـام  . خانواده اي را بدون كتاب  شاهنامه مـي بينيـد  كمترچادر يا . بود

شب يكنفرنقّـال درچـادرعمومي  بـراي مسـتمعينش بـا لحـن و صـداي        
مخصوص  اشعارشاهنامه را قرا ئت مي كرد و ديگران  با دقت گوش مـي  

درقهوه  خانه ها و كلّية مجامع  عمـومي خوانـدن شـاهنامه جـزو     .دادند
  .وظايف نقّاالن و درويشان بود

وقتي درچهار محال بختياري يا قشقائي هر وقـت از ميزبـان كتـاب مـي     
هنگـام  . خواستيد  كتاب شاهنامه اولين  كتابي بود كه به شما مـي دادنـد   

جنگ و حمله  تفنگداران بختياري و قشقائي و بويراحمدي به آواز  بلنـد   
  . داشعارحماسه شاهنامه را خوانده  و رفقا را به حمله تشويق  مي كردن

  
  
  1308سياست  فشار  رضا شاه  و غائلة ◀

    
سياستهاي فشارو حكومتهاي نظامي در برخي از شهر ها  و در ميان بعضـي   

يك مرتبه از قشقائي ، بوير  1308از طوايف ايالت موجب شد كه در سال 
احمدي، ممسني ، بختياري چهار لنگ و هفت لنك و لرسـتان زمزمـه ي   

تا مسـتوفي الممالـك در رأس كـار    . شروع شود مخالفت با رژيم رضا شاه
بود روي ارادت و اعتمادي كه رؤسـاي ايـل قشـقائي و بختيـاري بـه او      
داشتند هميشه راه مذاكره ومسـالمت  و سـازش  بـاز بـود و ايـالت هـم       
بطرزكج دار و مريز با حكومت  كنار  مي آمدند ولي پس از  كناره گيري 

ش و نظامي ها افتاد،  يك مرتبه رشته  مستوفي  كه قدرت  بدست  تيمور تا
از كف  مأمورين  بيرون رفته  و در سرتاسر جنوب و مغرب كشـور آتـش   

در جنوب  قشقائي هـا و بـوير احمـدي هـا و     . طغيان  و شورش  بلند شد
ممسني ها شروع به طغيان كرده و با عده اي نزديـك پـنج هزارنفرشـهر    

موقع  چهـار نفـر افسرارشـد شـاه      با آنكه درآن. شيراز را محاصره كردند
بختي ، زاهدي، محمد حسين ميرزاي فيروز، ابوالحسن خان زند بـا عـدة   
زيادي سربازدر شيراز بودند كـامالً درمحاصـره قرارگرفتـه و راه آذوقـه     
وخوراك مردم مسدود گرديد و دولت در تهران به هيچوجه وسـيله اي  

شـاه ،  صـولت الدولـه و    اين بود كه رضـا  . براي كمك  به شيرازنداشت
ناصرخان را كه هردو در زندان بودند از زنـدان بيـرون آورده و ازآنهـا    

پدر و پسربه فارس رفتند وشاه كلّية مأمورين  صـارم  . تقاضاي كمك كرد
صـارم الدولـه چنـدي    . الدوله والي فارس وافسران ارشد را احضـاركرد 

سـرتيپ  . زاد شـد درحبس شهرباني بود وباپرداخت مبلغ زيادي از قيـد آ 
محمد حسين فيروز و سرتيپ فضل اهللا  خان زاهدي  را محاكمه و فيروز 

. را از قشون خارج و چون بيگناه بود پس از چندي  از زنـدان  آزاد شـد  
  .ولي زاهدي  محكوم  به حبس ابد شد

  : بطوري كه  فيروز  براي من نقل  كرد 
 خان پيش خدمت چند شب پس از مراجعت  از شيراز  يك شب  يداهللا 

رضا شاه  به منزل  او كه جنب  قصرسلطنتي بود آمده و اظهـار مـي دارد   
اعليحضرت احضار فرمودند فيروز فوراً لباس نظام برتن  كرده و با عجله به 

شاه در وسط  باغ  كنار درخت چناري ايسـتاده  و تـا   . قصر مرمر مي آيد 
ارس چه خبر است، انگليسها در ف. فيروز مي رسد با مهرباني ازاو مي پرسيد

چــه رلــي در ايــن مــاجرا دارنــد؟  فيــروز در جــواب مــي گويــد كــه  
بيشترمشكالت درنتيجة حكومت نظامي  در ممسني  و بـر داشـتن صـولت    

بعالوه  مأمورين  نظامي بـا عـادات و   .  الدوله ازرياست  ايل قشقائي است
تند و متأسفانه لشـكر  سنن  قبايل  آشنا نيستند و بعضي از آنها هم متعدي هس

فارس  در ادارة  ايالت  دخالتي  نداشـته ومـأمورين  مسـتقيماً  از طـرف     
شـاه در جـواب مـي گويـد      . وزارت  جنگ  كشـورانتخاب مـي شـوند    

  .بيعرضگي شما هاست
سپس موضوع  را عوض كرده و مي گويد  ازعمو اوغلي  چه خبر داري؟ 

بـان سـرتيپ ناصـرالدوله     قر: فيروز ملتفت  سئوال نمي شود مـي گويـد  
شاه حرفش را قطـع  كـرده   . مأموركرمان  شده و چاكر خبري ازو ندارم

مقصودم  احمد ميرزا  است  از او  چه خبر ؟ فيروز يكّه خورده : مي گويد 
قربان از زماني كه او از ايران  رفـت  مـن هيچگونـه     « :و اظهار مي دارد

شاه  او را مرخص كرده و فـردا او  . »خبر و ارتباطي  با  او نداشته و ندارم
را توقيف و محاكمه مي كند وهنگامي كه از زندان  بيـرون آمـد هميشـه     

  .تحت نظر بود
سرتيپ فضل اهللا خان زاهـدي  را از قشـون  اخـراج  و بـه حـبس  ابـد       
محكوم كردند ولي بعدها مورد عفو  واقع شد تا سوم شـهريور در تهـران    

را داشت  و بعد بطوريكه خواهيم  ديـد رل    "فورد "نمايندگي اتومبيل 
در لرستان ، الوار ، شهرهاي بروجرد و . مهمي در سياست ايران بازي كرد

قصـاب    "خرم  آباد  را محاصره  كرده و سرلشـگر احمـد آقـا  كـه بنـام      
الوار او را هم  .  معروف  شده بود باز مأمور قلع و قمع ياغيان شد  "لرستان

االخره دولت شاه  بختي  را بـه كمـك  فرسـتاده و بـا     محاصره  كرده و ب
انداختن  اختالف بين سران ايل و جلب  عده اي  از آنها مخصوصاً سردار 
رشيد و تأمين  و وعده وعيد توانستند  شهرهاي بروجرد  و خرّم آباد  را از 
محاصره  نجات داده و سپس سرلشكراحمد آقا بـا سـران ايـل بـه قـرآن       

آنـان را تـأمين كامـل داد و سرداررشـيد و همـرانش را       سوگند خورد و
مخبر السلطنه هدايت  در خـاطرات و  .( دستگير بدون محاكمه اعدام كرد

سپهبد  احمدي قرآن را مهر كرده بود  تأمين  داده :  خطرات  مي نويسد 
  .)بود  سران الوارنزد او آمده بودند ، همه را بدار زدند

احمـد   "بقدري شديد بود  كه رضا شـاه   آدمكشي و خوريزي در لرستان
را احضار و دسـتور  داد كـه  بعـد از لرسـتان هيچگونـه  مقـام         "قصاب 

چندي بعد  او را بدرجة  سپهبدي  ارتقاء  و . فرماندهي به او رجوع  نشود
  .پرورش  اسب و دام  داري كرد "مأمور 

ن لرستان را سپهبد شاه بختي  مي گفت  كه احمد آقا  تمام دارائي خواني 
مصادره كرد و رضا شاه  به شاه بختي دسـتور مـي دهـد كـه صـورتي از      

پس از آن كه شاه .  مأخوذي و مصادره و غارت اموال خوانين تهيه  كند
بختي صورت را براي  دفتر مخصوص مي فرستد ، احمـدي مجبـور مـي    

اه  شود پول  نقد و طال ها  و جواهرات  مصادره  از لرستان  را تحويل  شـ 
با وصف اين در سوم  شهريوراحمدي  يكي از متمولين تهران بود .  بدهد

و روز نامه ها تعداد  مغازه  و خانه و مستقالت  او را از  روي تعداد كنتـور  
  )   2.(برق نزديك به هزار دستگاه صورت دادند

  
احمـد   "علل اينكه رضا خان  بعد   از فاجعة لرستان به  اميـر احمـدي   ◀

اينگونـه   در كتاب خـاطرات خـود    يحسين مكّغضب مي كند   "قصاب 
 :آورده است 

بـه سـمت وزيـر جنـگ      ياحمـد  پانزدهم دومرتبه سپهبد اميـر  ةدر دور
ـ به مجلـس معرّ  يا عبدالحسين هژير و ساعد مراغه يها دركابينه شـده   يف

ـ   . بود دولـت هژيـر نسـبت بـه حكومـت اختنـاق و        ةهنگـام طـرح برنام
 گفته بوديم  ياده و من مطالب تندز ي، حايريديكتاتور

پس آنكه مخالف و موافق در چند جلسه صحبت كردنـد و دولـت هژيـر    
 ياحمـد  اعتماد گرفت و جلسه خاتمه يافت در سرسرا با سپهبد اميـر  يرأ

 .مذاكره كنديمواجه شدم و خواست كه چند دقيقه با من به طور خصوص
ـ شـما خيـال   «: گفت يو. مبل نشستيم يرو يدر كنار كنيـد مـن بـا     يم

مـن  ! دارم؟ يموافقم و از دوران گذشته دل خوشـ  يحكومت ديكتاتور
 يبـودم و در ادوار  1299 يرضاشاه در ايجاد كودتا يها از هم قسم ييك

شـب و روز خـود را    يكه فرمانده لشكر غرب و لرستان بودم بـا فـداكار  
 راه خوزستان را از طريق خرم آباد گشوده. صرف امنيت آن خطه كردم

را سركوب كردم و همواره مـورد تشـويق رضاشـاه     يو امن و عشاير ياغ
تقاضا كردم اجازه دهنـد   يادار يدرخواستها يا پاره يبودم، تا آنكه برا

ـ  . دو روز به تهران بيايم و شرفياب شوم ييك بـه  . اجـازه داد  يشـاه تلگراف
محض ورود به تهران و زدودن گرد راه عـازم دربـار و فـوراً بـه حضـور      

. لرستان و ارتش داشتم بيان كـردم  ي كه درباره يتقاضاهاي. يرفته شدمپذ
پس . كرد يخواستم موافقت م يو عطوفت، هر چه م يشاه باكمال مهربان

بـا اظهـار رضـايت كامـل از     . از آن كه تمام مسائل به نظـر ايشـان رسـيد   
كـه   يهنگـام . نشـان مـرا مـرخص كـرد     ياعطـا  ةخدمات مـن و وعـد  

دفتر شاه خارج شوم چـون رفتـار شـاه را نسـبت بـه       خواستم از اطاق يم
فرمائيـد   يآميز ديدم عرض كردم قربان اجازه م ه محبتالعاد خودم فوق

 كنم؟ يرسيدگ يخانوادگ يدر تهران بمانم و به كارها يدو روز ييك
تـر اسـت بعـداً     يامر شاه گفت نه، وجود شما در لرستان ضـرور  يدر باد

 يا كـرد و لحظـه   يسـپس تـأمل  . شـود  به شما داده يممكن است مرخص
در تهران بمانيد سپس بـه   يندارد، دو روز يمانع: ساكت ماند و بعد گفت

 .لرستان برويد
ارتش منجمله داور وزيـر   يروز بعد به مالقات چند نفر از شخصيتها و امرا

  دوستان،  يفم درتهران كه از بازديد بعضم توقّروز دو. رفتم يداراي
  12 صفحهدر  
  

  »مصدق دکترتولدسالگردو یکمینناسبت صد و سیُ بم،خرداد۲۶«
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ك غروب به خانه مراجعت كردم كه فردا صبح زود به صوب لرستان نزدي
لين اند كه در او الع يافتم كه از دربار چند بار تلفن كردهحركت كنم اطّ

 .است يفرصت شرفياب شوم، امر فور
 يبا من امر يدربار شدم و سؤال كردم اعليحضرت همايون يبالتأمل راه

به اعليحضرت خبر دادنـد  . ستهم اكنون منتظر شما يداشتند؟ گفتند آر
 .و به حضور رفتم

غضبناك و حالت چشمش  يشاه به قدر ي وارد دفتر شاه شدم قيافه يوقت
 .نديده بودم يخشمگين بودكه تا آن ساعت چنان خشم و غضب يطور

تير خود را كه روي ميز گذارده بود  شاه از پشت ميزش برخاست و هفت
زن ... شروع كرد به فحاشـي مـادر   برداشت و به طرف من آمد و بالتأمل 

 ةآن محكم به سـين  ةي هفت تير را در دست گرفت و با لول و دسته... فالن
فرستم، حـاال بـه فكـر     يگفت همين جا تو را به درك م من كوفت و مي

 . تو را همين حاال خواهم كشت! يا خود افتاده يبرا يساز زمينه
. و شهادت خـود را گفـتم   من همچنان به حالت احترام دست باال ايستاده

عرض كردم حال كـه    را بپرسم، يمهر  يت بناگهان به فكرم رسيد كه علّ
سـر زده   ياز فـدو  يبايد تصدق شوم بدانم تقصيرم چيست و چـه گنـاه  

افتاده و اين طـرف   يساز به فكر زمينه! شاه گفت تقصيرت چيست؟. است
ندارم و خود  يگفتم از اين كه تصدق شوم هيچ حرف! يرو يآن طرف م

و پـدر و همـه چيـز     يو اعليحضرت را ول ياعليحضرت همايون يرا فداي
ـ        يخود م  يفـدو  يدانـم و هـر طـور اراده فرمـوده عمـل بفرمائيـد ول

 يكه كرده بودم شرح يبازديدهاي ي ندارم و درباره يكوچكترين تقصير
ميـزش گذاشـت و    يتير را رو شاه خشمش فرونشست و هفت. بيان كردم
، در تهـران   هم ديگر الزم نيست به محل مأموريت خود برويد گفت فردا

 .بمانيد تا تكليفت را روشن كنم و مرا مرخص كرد
كرد به  يام درد م ت سينهتير به شد هفت ي كه بر اثر ضربات لوله يدر حال

مطلقاً از خانه خارج نشدم و همواره مترصد بودم  يچند روز. خانه آمدم
تـا يـك هفتـه در    . شدنم صادر خواهـد شـد   كه هم اكنون حكم زنداني

از ستاد ارتش بدستم رسيد كـه از ايـن    يبسر بردم تا آن كه حكم ينگران
قـبالً  . شويد ينژاد اسب ارتش منصوب م تاريخ به سرپرستي رياست اصالح

 1320شد به من داده شد و تـا شـهريور   ياداره م ياين پست بدست سروان
 ».بودم يدر اين سمت باق

 :سپس خطاب به من ادامه داد ييراحمدسپهبد ام
 يتمام مردم بد است بـرا  يبرا يپس بدانيد كه اگر حكومت ديكتاتور«

توان با گزارش يك نفـر   مي يامثال من بدتر است زيرا در چنين حكومت
نيسـتم و   يگاه موافق با ديكتاتور را نابود كرد من هيچ يا مغرض خانواده

 ».ارموحشت د يبيشتر از شما از ديكتاتور
ـ    مزيد اطّ يبرا در مجلـس   يالع خوانندگان بايد يـادآور شـوم كـه وقت

يت نسبت به اعمال سردار سپه اعتراض كردند س و اقلّپنجم مدر ي دوره
 ةكه فرماند ياحمد به حالت قهر و اعتراض كنار گرفت، همين امير يو و

مخابره و مجلس را تهديد كرد كه اگـر   يلشكر غرب بود به مجلس تلگراف
 !سردار سپه از كار كنار برود تهران را اشغال خواهم كرد

ـ  1269در  ياحمد سپهبد امير اقخانـه مراحـل   د شـد، در قزّ در تهران متولّ
حد رضاخان بود و پـس از  متّ 1299 يكرد، در كودتا يرا ط ينظام يقترّ

رئـيس   1304در شـهريور  . لشكر غـرب منصـوب شـد    يكودتا به فرمانده
بـه دنبـال خشـم رضاشـاه از     . رسيد يبه سپهبد 1308شد، در  يژاندارمر

ـ  يت واقععلّ. مناصب نظاميش بركنار شد يتمام رضاشـاه ايـن    يمهـر  يب
ـ  يهـا  در مأموريـت  ياحمد خبر رسيده بودكه امير يبودكه به و  يجنگ

به دست آورده بود و برخالف اميرلشكر عبداهللا  يشمار يلرستان خزائن ب
السـلطنه   اقبـال ي  و زر و زيور و نقدينه يكه تمام دارائ يخان اميرطهماسب

را در طبق اخالص قرار داده تقديم سردار سپه نموده بـود، او از   يماكوئ
قيمـت بـه رضاشـاه     گـران  ي آن همه جواهرات و اثاثيـه  يتقديم پيشكش

تـا زمـان    ياحمد امير. خويش اندوخته بود ينموده و آنرا برا يخوددار
بـه  . نبـود  يشغل نظام ارتش صاحب در  1320سقوط رضاشاه در شهريور 

ـ   يهيچ وجه او را در مسائل نظام  1320در شـهريور  . دادنـد  يمداخلـه نم
 يو. كرد و از گذشته اظهار ندامت نمود يرضاشاه او را دعوت به همكار

امنيـت   يآشـفته برقـرار   يتهران نمـودو در آنروزهـا   يرا فرماندار نظام
 ي ن سـال در تـرميم كابينـه   در آذرمـاه همـا  . دار گرديـد  تهران را عهده

ت اشـغال  ام به علّدر آن اي. ار وزارت كشور شد عهده يذكاءالملك فروغ
شـديد   ي بيگانه كشور از لحاظ خوارو بار در مضـيقه  يايران از طرف قوا

. نرسـيد  يبهبود وضع نان شهر به جائ يبرا ياحمد تالش امير. قرار داشت
در  1321مـاه  يدر د. ر رفـت كنـا  ياحمـد  ، اميريفروغ ي با سقوط كابينه
آذرمـاه   17 يالسلطنه وزير جنگ گرديد و در مـاجرا  قوام ي ترميم كابينه

السـلطنه و غـارت كـردن     قـوام  ي همان سال كه منجر به آتش زدن خانه
پادگـان   يتهـران و فرمانـده   يها شد، به حكومت نظـام  دكاكين و مغازه

پـس از  . نمـود  ييراغتشاش و هرج و مرج جلوگ ي مركز رسيد و از ادامه
در تمام . قرار گرفت يسهيل ي السلطنه رياست دولت به عهده سقوط قوام

زودگذر ساعد  يها در كابينه. وزير جنگ بود يسهيل يوزير ت نخستمد
ـ   يسمت يو بيات، صدر،حكيم را  ينـواح  يا در ارتـش بازرسـ  نداشـت، ام

السلطنه  قوام ي و استقامت شاه وارد كابينه يبراثر پافشار 1324در . داشت
ـ  ي شد و در چهار كابينه ـ   ياو عضويت داشـت، ول بـا   يت ناسـازگار بـه علّ

السلطنه كه تحريكـات شـاه عامـل ناسـازگاريش بـود از       قوام يها خواسته
 .خود را به محمود جم داد يكابينه اخراج شد و جا

عبدالحسـين   ي الملك وزير كشور و در كابينه حكيم ي در كابينه 1326در 
 1328در .ساعد همچنان وزير جنـگ بـود   ي ر جنگ و در كابينههژير وزي

گرفـت و   يكه مجلس سنا تأسيس يافت، بازنشسته شد و مقام سناتور انتصاب
 .دار بود را عهده يسال اين مقام تشريفات 16تا زمان مرگ قريب 

در طول حيات خود هشت بار وزير جنگ، دو مرتبـه وزيـر كشـور، پـنج     
هـا   و سـال  يژانـدارمر  كـلّ  ةهران، دو بار فرماندت ينوبت فرماندار نظام

و  1320بعـد از شـهريور   . لشكر لرستان و آذربايجان بـوده اسـت   ةفرماند
، مورد انتقاد مطبوعات قرار ينسب يو حلول دموكراس يوزيدن نسيم آزاد

بـه او نمودنـد و از    يگرا حمالت سـخت  چپيها گرفت؛ مخصوصاً روزنامه
تحرير درآوردند  ةها به رشت در لرستان داستانهايش  يكش ها و آدم قساوت

 ياحمد امير. ها ساختند و از ثروت و امالك و مستغالت او در تهران افسانه
 يگـوئ  چه در مجلس و چه در مطبوعـات بـه پاسـخ   . در مقام دفاع برآمد

 .برآمد

ـ . در اثـر ابـتالء بـه سـرطان درگذشـت      1344در  ياحمد امير از  ياو يك
اي  لين درجهمتمودر . درتهـران داشـت   يل ايران بود و مستغالت زيادو

ر، بـود كـم سـواد، متهـو     يمـرد . داشت يزياد يورامين امالك مزروع
مال و  يآور شناس و حريص به جمع  وظيفه  ،يرحم، قلدر، جد يجسور، ب
غالب .باشد يات او درتهران از هزار افزون مگفتند تعداد مستغلّ مي. مكنت

 يآبادكه منزلش در آن حـوال  ه عزيزخان و حسنمستغالت اطراف چهاررا
. كـرد  يبا مستأجرين خود به خشونت رفتار م. ق به او بودقرار داشت، متعلّ

االجـاره    ازديـاد مـال   يآمد و بـرا  يشخصاً در مقام تعزيز و تنبيه آنها برم
شد يم يانتظام يها ل به دستگاهمتوس. 

خاطرات خـود دعـوت    نوشتن ياز نويسندگان را برا يدراواخر عمر يك
تدوين نموده  ياست هزار صفحه از خاطرات و يعآن نويسنده مد. كرد

ياحمد ط اميرو يك نسخه از آن توس ياس مسـعود در زمان حيات به عب 
به موجب وصيت قـرار  . العات سپرده شده استاطّ ي مدير وقت روزنامه
از فـوت   پـس . منتشر شـود  ياحمد  ها بعد از مرگ امير بود اين يادداشت

لين در او. العات آغاز شداطّ ي ها در روزنامه ، انتشار يادداشتياحمد امير
شده بود كه فقط او بـوده   يعصراحتاً مد ياحمد ها امير قسمت يادداشت

نـادر شـاه هـم نتوانسـته      يكه خوزستان را به ايران برگردانده است؛ حتّ
 ي كرد كه اعاده يمعا را بيان اين اد يو يها يادداشت. بكند يچنين كار

پس از انتشار اين قسـمت از  . امنيت در ايران فقط مديون خدمات اوست
مـو جـب    يپهلو ي مخصوصاً خانواده. بلند شد يخاطرات، سر و صداهاي

بـا   يدر جـوان  ياحمد امير. شود يخاطرات خوددار ةشدند از انتشار بقي
 ي ل و ثمرهحاص. ازدواج كرد) يد توفيقسرلشكر محم(دختر سردار عظيم 

ـ    اين وصلت چهار پسر و چهار دختر بود كه هيچ و  يكـدام از لحـاظ علم
 ) 3(.ندنرسيد يبه جائ يسياس

   
: ط  تيمسار امير احمدي  مي نويسـد توس لُرها يكش قومي مراد ينورعل◀

 يكـه انـدك   يكـا امر كشور يعال يوانمشهور د يداگالس، قاض. او.  ويليام
 يزحضـوراً اب لرستان را نستان سفر كرده و قصلُرها، به لر يكش پس از قوم

مهربـان   يو مردم يزشگفت انگ ينسرزم« خود،  ةمالقات نموده، درسفرنام
لرسـتان،   يبه لُرها رضا خانوقتل وغارت عمال  يع، فجا.» يداشتن دوست

 .شرح داده است يلصرا به تف يو ممسن يراحمدبو ياري،بخت
 
جـان بـه    يراحمدي،ب اماعام قص-  ناً از قتللُر كه استث يرمردياز زبان پ او

 :نويسد يم يندر برده، چن
  
ـ  ياحمد يرام ةمن از او سؤال كردم كه دربار «  ياو نگـاه  دانـد؟  يچه م

 يـاط تكان داد، شرح داستان را با احت يبه من كرد و سر يو پرمعن يبعج
 يـات تالش كردم تا او را به بازگو كـردن جزئ  يليتمام آغاز كرد و من خ

 يبـرا  يـد گو  يو به او قول دادم كه آنچه را كه او م يمنما يبماجرا ترغ
 .…ياورمن ياناز او به م يالاقل اسم يافاش نكنم  يكس

  
ـ  يستكه در ب يمما صد نفر بود..… ـ  يكوچـك و چـادر زنـدگ    ةكلب   يم
ها  هزارها رأس بز وگوسفند وهزار رأس گاو وگوساله و قاطر و ده يم،كرد

االفالك محاصره شـده    فلك ةاز جوانان ما در قلع يدادتع يم،اسب داشت
ارتـش  . مـا را دار زدنـد   ينخـوان . جوانان ما بال استثنأ كشته شدند. بودند

در راه  يمـانع  يگـر بود حاال د يدهرس يانبه پا ينبرد دفاع  .روز شده بوديپ
 ».كه رضاشاه در نظر داشت بسازد وجود نداشت يا  جاده

 :ادامه داد ينناو داستان خود را چ 
  
دور گـرد وخـاك    كـه از  يمروز بعد در اُردوگاه خود نشسته بـود  چند«
از سوار نظام ارتش بودند كه چهارنعـل   يا هعد يمرا مشاهده كرد ياديز
واحـد بـود    يـن هم فرمانـده ا  يسرهنگ. آمدند  يما م يها طرف كلبه   به
صادر  يند فرمانرسا و بل يسرهنگ با صدا يدندكه به اردوگاه ما رس يوقت

سـپس سـرهنگ فرمـان    . شدند يادهفرمان سربازها از اسب پ ينبا ا وكرد 
فرمـان سـربازان مـا را هـدف      يـن ا يقتل عام ما را صادركرد و دراجـرا 

ازكودكـان مـا هنـوز     يتعـداد . كردنـد  يرانـدازي قرارداده شروع بـه ت 
ـ  يدرگوشه وكنار بـاز  يدرگهواره درخواب بودند و تعداد . كردنـد   يم

 يرت -   گرفتند و لوله هفت  ياو را م يدندرس  يكه م يا  هربازان به هر بچس
 يو مغزاو را متالشـ  يدندكش  يگذاشتند، ماشه را م  ياو م يقهخود را درشق

ـ  يرونو ازچادرها به ب يدندكش  يم يغزنها ج. كردند  يم زن . يدنـد دو  يم
ـ . لرزيد يم يدترس مثل ب از بود و يدهخز يا من درگوشه او  ين جلـو م

 يمرتبـه صـدا   يـك هـم در دسـت داشـتم كـه      يبودم و كارد يستادها
 ». شدم و ازحال رفتم ينبلند شد و من نقش زم يراندازيت
 يكه خون از بدنش جـار  يدمبه هوش آمدم، زنم را در كنارم د يوقت «

 ةهم. افتاده بودند ينزم يرو يگر،بچه د جسد چند زن و جسد او و. است
ـ . سربازان كشته شده بودند يها  بت گلولهدراثر اصا ينهاا خـود مـن    يول

شده بودم و آنها  يكه در گردنم فرورفته بود، زخم يا  دراثراصابت گلوله
  كشته نشده يانأام، مرا رها كرده بودند تا اگر اح كه من مرده  ينا يالبه خ
من پـس از هـوش آمـدن    . يرمبم يو زجرآور يجيمرگ تدر يكام با 

مانـدم، چـون    يباق حركت ينم را بستم و در همان وضع ببالفاصله چشما
ه شدم كه او و سربازانش هنوزمحـل را  و متوج يدمسرهنگ را شن يصدا

 يدباز آنها را د يمهن يها  پلك يرچشم و از ز ةمن ازگوش. اند  ترك نكرده
آنچه را كه مـن   اًشما قطع. يدشما ممكن است حرف مرا باور نكن. زدم  يم
خانه هسـت آنچـه    ينا ةكه درسفر يقسم به نان يول يدكن  يمباور ن يدمد
 »دارد  يقتحق يمگو  يم
   

 !سر ياجساد ب يدنبر سر مسافت دو بندي شرط
 :ادامه داد ينبه سخنان خود چن يرمردپ خالصه

  
كـرده بـود جمـع كـرد و      يرنفر ازجوانان ما را كه اس ينسرهنگ چند «

ـ  اًمن فـور . ن كنندبالفاصله دستورداد با زغال آتش روش ه شـدم در  متوج
ـ  ةطـاو  يـك او دستور داد . است يعيفج يتحال تدارك چه جنا  يآهن

آتش بگذارند تـا خـوب تفتـه و قرمـز      يبزرگ آماده كنند و طاوه را رو
دو نفـر سـرباز   . ياورنـد از جوانان لُر را ب يكيداد  ستوررنگ بشود، آنگاه د

در عقب او  يزت يرشمش يكا هم ب يمجوان را محكم گرفتند و سو يدستها

. سرجوان را قطع كـرد  يراد با شمشسرهنگ، سربازجلّ ةسپس با اشار يستادا
ـ  يادافتاد، سرهنگ فر يكه سر از بدن جدا شد و به كنار يهنگام « : يدكش
 يدهگردن بر ياز افراد طاوه سرخ شده را رو يكيو همزمان » بدو …بدو

. و بعـدافتاد  يـد دو قـدم دو  يكـي از جا بلنـد شـد و    سر يجسد ب. چسباند
حاصـل نكـرده باشـد     يتخود رضا يععمل شن يناز ا ينكهسرهنگ مثل ا

ـ   يفكر م. ياوريدآن جوان بلند قد را ب« : يدكش يادفر كـه او بهتـر از    يمكن
 يشـتري ت ببار با دقّ ينرا هم آوردند و ا يچارهآن ب الصهخ» .بدود ها ينا

محكوم قرار دادند بـه   يدةردن برگ يرا رو يآهن ةو طاو يدندسر او را بر
بـدود، خالصـه    يشـتر دوقدم ب يكيتوانست  سر يبار جسد ب ينا كه يطور

بار سرهنگ خـودش شخصـاً    يك ينكهكرد تا ا يداعمل سبعانه ادامه پ ينا
 ةگذاشـتن طـاو   يتبارخود مسـئول  ينع شركت كرد و ايعمل شن يندر ا
ـ   يتفته را رو يآهن ن او بـه موقـع   چـو  يگردن محكوم قبول نمـود ول

اد سر محكوم جلّ يقرار دهد، لذا وقت يدهگردن بر ينتوانست طاوه را رو
متر فـواره زد و   يكرا از تن جدا كرد خون از گردن محكوم در حدود 

 ».كرد خونيرا  ياناطراف ةاو و هم يسر و رو
  
كشـته شـدند،    يـع وضـع فج  يناز جوانان با ا يكه چند نفر يناز ا پس«

 يـدن سرهنگ خطـوركرد تـا بـر سرمسـافت دو     يوانةمغزددر يا فكرتازه 
ـ    ييهـا   كنند و برسر تعداد قدم يبند شرط سر ياجساد ب   يكـه اجسـاد م

 ».يندازندتوانند بدوند برد و باخت راه ب
بارها و بارها تكرارشد تا آنجا كـه بـاالخره اجسـاد و     يتجنا ينا خالصه«

ـ . مبارشدتل ينزم يطرف رو يكهر كدام  ينمحكوم ةهم يسرها  يگفتن
خود سرهنگ و افسران  شد يانجام م يانهعمل وحش يناست كه هرباركه ا

زدن  مسابقه فوتبـال بـا دسـت     يانمثل تماشاچ يرافرادداران و سا  و درجه
كردند كه قبـل از افتـادن     يم يقو هلهله دوندگان را تشو يدنكش اوهور

 ».بدوند يشترهرچه ب
  

ـ   يـده گرائ يرتش به زردكه از فرط خشم و غضب صو پيرمرد  يبـود مكث
 ينخوب، باالخره در ا«: يدمفرصت استفاده كردم و پرس ينكرد ومن از ا

 »بود؟ يمسابقه دو اجساد، برنده چه كس
  
  سـرهنگ در اغلـب شـرط   «: سكوت كرد سپس گفـت  يا  يقهچند دق او
كـه جسـد    يهابنـد  از شـرط  يكيفقط در  كنم يفكر م: برنده شد ها، يبند

 ».برنده شد يالقدم بدود، هزار ر 15توانست 
  

ماجرا چه كرد؟ او  ينسرهنگ بعد از ا: يدمداً رو به او كرده پرسمجد من
 :گفت ينسئوال چن يندر پاسخ به ا

معلوم است كه چه كرد، اودستور داد همه گاوها وگوسـفندان و   خوب«
 يوناغنام و احشام ما را ببرنـد و روزبعـد چنـد كـام     يرسا ها و االغ اسب و

  يقـال  يلدار و ندارما را از قب ةو باالخره هم يهاسباب و اثاث ةآوردند و هم
ـ  يها آالت و لباس  ينتها و طالآالت و ز ها و سماورها و بشقاب را بـار   ام

 ».كردند و بردند يونكام
  

 » ي؟چه كرد  يرودارگ ينتو درا« : پرسيدم
  

 يكـوچك  ةدر كه داخـل  يآب  ةمن خودم را به طرف چشم«: داد جواب
شـده   يفمـن آنقدرضـع  . و زخم خود را شستشو دادم يدمقرار داشت كش

م كـه روز سـو   يـن بودم كه دو شب تمام قدرت حركت را نداشـتم تـا ا  
 يو اجساد را به سخت يستمخود با يپا يحالم بهترشد و توانستم رو يقدر

أ كشته ما بال استثن يها  هها و بچ همه مردها و زن. مدفن كن يادو زحمت ز
 يمن بـرا  كه يبطور. شده بودند و الشخورها گرد آنها جمع شده بودند

 ».ها مجبور بودم آنها را از اطراف اجساد دوركنم  دفن كشته
  

 »افتاد؟ يفاقسرهنگ چه اتّ يبعد از آن برا« : مجدداًپرسيدم
 :گفت يقابل وصف يرغ يردر پاسخ با نفرت و تحق او
كه در لُرستان انجام داده بود، به  ييكارهابه پاداش شاه يشانا! سرهنگ؟«

 ».شد يرجنگو بعدها هم وز يافتارتقاء  يدرجه ژنرال
 »او هنوز زنده است؟ ياآ«: پرسيدم

او اموال . كند  يم يبله زنده است و درتهران زندگ«: در جواب گفت او
 .برد يمتغن كرد و به  ها يونغارت شده از دهات ما را باركام

ـ  يراحمـدي ام يمسـار گ امروز به تبله آن سرهن « اب لرسـتان معـروف   قص
 ».است

  
ــاالخره ــا ب ــه ســخن گشــود و گفــت  يقيپــس از دق « : ســكوت لــب ب

ـ    يرانيا يكمن .…يدانيم مـن  . دارم يهستم، من كشـورم را دوسـت م
 يـن كنم كـه مجبـورم بـه ا     چه يكشورم بكنم، ول يحاضرم جانم را فدا

كه تا  يدوارمرم وامجماعت متنفّ يهم اعتراف كنم كه من از نظام يقتحق
 ».يردنم كه خداوند انتقام ما را از آنها بگيچشم خود بب  ام به من زنده

  
  

*** 
 !تو را بخورد يراحمديام يگمواال م! ساكت
ـ داگالس، بعدها خود شخصاً قصاّ  ويليام  ينب لرستان را مالقات كرد و چن
 :نوشت

از گـاردن   يكـي را در  احمـدي يرماجرا بود كه من ام ينبعد از ا مدتي«
بود چهارشانه، راست قامت كه  يدرتهران مالقات كردم، او مرد ها يپارت

و  يچخماق ياهس بيلس يك ياوضمناً دارا. رسيد يظاهراً شصت ساله بنظرم
داشـت كـه هنگـام     يـي طال يهـا   دندان يسر يكاو : نافذ بود يچشمان
داشـت   ييآشنا يو ترك يبه زبان روس. شد  يم ياننما يخوب  ن بهيدخند

در . بود يدهآموزش د)  يتزار(  هيدر روس) قزاق ها( اقستان و درارتش قزّ
خصـوص از    و به يمايشر، نخوت و جسارت از سهنوز هم آثارتكب يامآن ا

ـ  يشطرزصحبت و آهنگ صـدا  و  يخصوصـ  يهـا   هنگـام بحـث   يحتّ
  .ودب يدااش هو-   يخودمان

کامـل نشریه انقـالب اسـالمی، بعلت محدود بودن جا در  :يحتوض   .در سایت انقالب اسالمی خواهد آمد آن 

  »مصدق دکترتولدسالگردو یکمینبمناسبت صد و سیُ ،خرداد۲۶«
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تجربة ايرانيان و قانون . بينيم رسيد منقلب شد و به قسمي كه امروزه مي
از جمله . اساسي جمهوري اسالمي، در خالف اين جريان شنا كردن بود

، گير در سه دهه در روندي شتاب "انقالب اسالمي"به اين دليل بود كه  
و   "جمهوري"از   "گري خليفه"با تفسير . امروزه  به اينجا رسيده است

جمهـوري اسـالمي   "بينيم كـه   مي "اسالم"در  "واليت فقيه"با ابداع 
در عين اينكه نه جمهوري است و نه اسالمي، با ايران و ايراني و  "ايران

ايرانيت هم در تضاد مستقيم واقع شده است و حيات ملي مـا را هرچـه   
هـائي   كند، و اين در حالي است كه مهره يشتر به لبة پرتگاه نزديك ميب

رونـد و ايـن رژيـم هـرروزه      آينـد و مـي   در مقامات كليـدي آن مـي  
مبدل شده  "دين دولتي"به  "دولت ديني". گردد ناپذيرتر مي اصالح

حفظ نظام، از "مداران در داخل و خارج كشور، در شعار  است و قدرت
  .اند صدا شده اي هم با آقاي خامنه "اوجب واجبات است

  : ام گرا،  به اين ترتيب ارائه كرده الئيسيته را در معنايي عمل
تـر، عقيـده و    اينكه هر فردي مختار باشد كه به طور هرچه خودانگيخته

دين را بدون هيچ اكراهي اتخاذ كند؛ و اينكه هر فردي مختار باشد كه 
عقيـده و ديـن را بـدون هـيچ     تر، نـوع آن   به طور هرچه خودانگيخته

اكراهي، خودش انتخاب كند، اين خودانگيختگي است كه الئيسـيته را  
هاي مردمي و به تبع آن در سطح جامعه و ملـت   در سطح افراد و هسته

اين تبلور، با اشراف به، و بر اساس حقـوق  . كند به طور عملي متبلور مي
يك چنين  جامعه و . استوار است) از جمله استقالل و آزادي(ذاتي بشر 

كند كه مملو از حقوق  ملتي به اين ترتيب، يك قانون اساسي تدوين مي
و خالي از مرام باشد و بدين ترتيب مردم به طـور مـداوم، الئيسـيته را    

كنند كه دولت نسبت به نهادهاي ديني  هرچه بيشتر به دولت تحميل مي
  .تر بگردد طرف و عقيدتي، پيوسته بي

ولـي  . سيار مهم است كه يك فرد نميتواند الئيـك باشـد  تذكر اين امر ب
هاي مردمي و در نهايت جامعه و ملت اول بايد  يك فرد و افراد و هسته

خود به الئيسيته باورمند باشند تا بتوانند يك قانون اساسي تدوين كننـد  
افراد و جوامع بايد با عرفان به . كه خالي از مرام و مملو از حقوق باشد

طرفي را از دولت نسبت بـه بنيـاد    و ملي خود، بتوانند بي حقوق فردي
و همة مفاد آن از (مردمساالري . ديني و عقيدتي، طلبكارانه مطالبه كنند

آشنا و يا  در يك كشوري كه ملتي كم. يك فرهنگ است) جمله الئيسيته
توان تصور كرد كه يك دولـت   ناآشنا با فرهنگ مردمساالري دارد نمي

و همچنانكــه ديــديم . گــر وجــود نداشــته باشــد كوبديكتــاتور و ســر
و يـا   "هـاي تمـدن بـزرگ    رسـيدن بـه دروازه  "دموكراسي را با زور 

. نميتـوان بـه دسـت آورد   ) عـراق و افغانسـتان  (كشي به كشوري  قشون
مردمساالري يك فرهنگ است كه بايد به دست خود ما مردم ساخته و 

دم، فرهنگ مردمساالري بدون فعاليت فرهنگي همة ما مر. پرداخته شود
انواع و اقسام فعاليـت  . آيد مندي بوجود نمي زدائي و حقوق و خشونت

كمتـرين  . هـاي مردمـي، متعـدد اسـت     فرهنگي به تعداد افراد و هسته
توان در امنيت كامل انجام داد، اينست كه چند نفري از  فعاليتي كه مي

ي نقاط مشتركي دوستان و آشنايان كه در ساليق و افكار با همديگر بعض
كننـد، بـا    دارند و به مناسبتهاي مختلف در كنار هم اوقاتي را طـي مـي  

هاي معمـول   اختصاص دادن مدت زمان كوتاهي از نشست و برخاست
به اين . زندمربوط به مردمساالري و شهروندي بپردا) 1(خود،  به مفاهيم 

گردد  ترتيب است كه فرهنگ مردمساالري در جامعه توليد و منتشر مي
و به اين ترتيب است كه مقدمات استقرار و استمرار مردمساالري، يـك  

. شود ناپذير رسيده، در وطن مهيا مي  مردمساالري پويا و به نقطة برگشت
ت كـه   ها اسـ  شهروندان برازندة اين نام، در همين دور هم جمع شدن

دهند و با اعتماد به نفس فردي و  را تشكيل مي)  2( "هاي مردمي هسته"
  ). 3(گردند  آفرين مي ملي، در تعيين سرنوشت خويش، نقش

هاي آن بـه   پس ضروري و بلكه حياتي است كه مردمساالري و ويژگي
تر تعريف شود و مفاد و اصـول آن بـه شـكل هرچـه      طور هرچه شفاف

  . در جامعه به بحث گذاشته شود تر، فهم و قابل) 1(تر  آسان
 گـر  ليـك /// خـود را   ي ساده سخن بگويي پيچيده كه نيست آن هنر
  !است هنر جهان، آن معماي تو بگويي ساده

، )4( اسـتقالل تـوان بـه    ، مـي اصول و مفاهيم مردمسـاالري از جمله از  
، جمهوريت، رشد بر )9( هاي همگاني رسانه، )8) (7) (5(آزادي، الئيسيته 

ميزان عدالت، احترام به تنوع قومي و فرهنگـي، پاسـداري از  محـيط    
اشـاره  ... زيست و ميراثهاي تاريخي و فرهنگي، برابري در مقابل قانون،

همبسـتگي ملـي   "و ) 10( "مجامع اسالمي ايرانيان"در اين باب . نمود
متون خوب و پيشروئي را به جامعه ارائه ) 11( "خواهان ايران جمهوري

  .در ذيل آورده شده است) 11) (10(اند كه لينك آنها   كرده
در عصر حاضر دولت به مثابه محل توازن قواي داخلي و خارجي است 

با اين توجـه، جـنس دولـت از قـدرت     . گيرد و به اين ترتيب شكل مي
است و متناسب با ميزان منفعل بودن شهروندان، به سمت ديكتاتوري و 

هـاي مردمـي در    و هسـته هرچه شهروندان . كند طلبي ميل مي تماميت
عرصة تعيين سرنوشت خويش بيشتر حاضر بمانند، به همان درجه از عيار 

گردد و به اين ترتيب جامعه به سـمت   قدرت در آلياژ دولت كاسته مي
در . رود الگوي مردمساالري مستقيم مشاركتي مشـاورتي، بـه پـيش مـي    

آزاد انديشه چنين روندي، نقش افكار عمومي غير قابل انكار است و سير 
در . و خبر و نظر در پيشبرد جامعه به سوي اين الگو نقشـي حيـاتي دارد  

هاي همگاني به عنوان شاخة چهارم دولتـي   اين زمانه جاي خالي رسانه
  .مدار نمايان است حقوق

دين و عقيده از جمله ابزار مهمي است كه دولت براي تمركز قدرت و 
بعد از مـدتي،  . برد ، به كار مياعدامو ) 14(افزايش سركوب و خشونت 

در . گـردد  در عمل آن دين و عقيده به نقطة مقابـل خـود مبـدل مـي    

گـر انتخـاب هـر     ها عدة معدودي، آن دين و عقيـده را توجيـه   عهجام
بـه ايـن ترتيـب    . كننـد  اي براي رسيدن بـه هـدف موعـود مـي     وسيله
و  "حزب پيشـرو "و يا  "ديكتاتوري صالح"مداران و زورپرستان  قدرت

هاي  دروازه"و  "ايدئولوژي شاهنشاهي"و يا  "اسالم ناب محمدي"يا 
ده و با شستشوي مغز عوامـل اختنـاق و   را هدف قرار دا "تمدن بزرگ

سركوب، براي رسيدن به آن هدف هرگونه وسيلة ضد آن را حـالل و  
بـا  . اي از هـدف اسـت   غافل از اينكه وسيله آينـه . كنند ضرور تبليغ مي

نگرش به وسايل بكار برده شده توسط هـر فـرد و گروهـي اسـت كـه      
  . ودبيني نم توان به وضوح پيش اهداف واقعي آنها را مي

با توجه به تكاثر واضح در باور و دين و عقيدة مردمان، در كشـور و در  
جهان، نياز است  كه گفتگوهاي سازنده بين افراد جريان داشته باشد كه 

هـا در   با استفاده از سير آزاد انديشه و خبـر و نظـر، از ميـزان خشـونت    
اد و با تالش بـراي اشـاعة بحـث آز   . جوامع بشري و در دنيا كاسته شود

گرائـي و روشـهاي    تحمل عقايد و باورهاي ديگـران و تـرويج كثـرت   
زدايانه است كه تصور يك جامعة همساز، در يـك كشـور و در    خشونت

  . گردد جهان،  متصور مي
 2005به مناسبت يكصدمين سالگرد قانون الئيسيته، در تاريخ نهم دسامبر 

 مجلس فرانسه ارائه شد در ) 16( 21"اعالمية جهاني الئيسيته در قرن "
به زبان  ا،از نقاط مختلف دني  متن اين اعالميه توسط تعدادي اكادميسين.

در . )15(و از فرانسه به فارسـي ترجمـه شـد     تدوين گرديد) 16( فرانسه
 )12 (متن انگليسي ةترجمآستانة يكصدوهشتمين سالگرد قانون الئيسيته، 

با اميد افزايش تبادل نظر  ،ام هدر جاي ديگري نديدكه  ،اين اعالميه را
كلمه . كنم به هموطنان گرامي تقديم مي و بحث و گفتگو در اين زمينه

اين كلمـه كـه ريشـة فرهنگـي يونـاني آن      . فرانسوي است "الئيسيته"
در فرانسـه   1842اسـت را بـه سـال     "آحاد مردم"به معناي  "الئوس"

زار كوتـاه كـردن   به واسطة كار 1871ولي در سال . اند گيري كرده پي
دست معلمهاي ديني از دبستانها بود كه مصرف اين لغت در فرانسه جـا  

ترجمة فارسي خوبي از كلمة الئيسيته ارائه نشده اسـت و در ايـن   . افتاد
نوشته هم از همين لغت كه سابقة تاريخي طوالني دارد اسـتفاده شـده   

 الئيسـيته در فرهنـگ انگلوساكسـون و كشـورهائي كـه مـذهب      . است
در اين كشورها بيشتر از لغـت  . رود پروتستان شايعتر است، كمتر بكار مي

دو مقولة الئيسيته و سكوالرسيم كامال از . شود استفاده مي "سكوالريسم"
به نظر من اين دو لغت، تاريخچه و معاني كامال متفاوتي . هم جدا هستند

ـ  . توان بكار برد دارند و يكي را به جاي ديگري نمي ه تـاريخ  با توجـه ب
سياسي ديني در ايران و در منطقه، به خصوص در سه دهة اخير، نگرش 
به الئيسيته را بـراي اسـتقرار و اسـتمرار مردمسـاالري در وطـن، بسـيار       

  . دانم تا سكوالريزاسيون تر مي مناسب
ترجمه شده است  انگليسي اين متن از روي متن فرانسه به زبان انگليسي

اتي هم به بعضي مفاهيم به كار برده شده وارد انتقاد. و كمبودهائي دارد
ام متني  در اين ترجمه تالش كرده. است كه بايد در تدقيق آنها كوشيد

االمكان ترجمة لغت به لغت متن انگليسي باشد و از  را ارائه دهم كه حتي
  .ام تاويل و تفسير و ابراز نظر شخصي پرهيز كرده

هاي همگاني اشاره نميكند و  هجاي تعجب است كه اين اعالميه، به رسان
چگونـه بتـوان   . دانـم  اين را يك كمبود عمـده بـراي ايـن مـتن مـي     

اي در باب مردمساالري و حقوق بشر و بـاور و عقيـده و نظـر و     اطالعيه
دين و انديشه تدوين كرد بدون اينكـه در آن بـه سـير آزاد و مسـتقل     

مجـامع  "رف انديشه و نظر و خبر اشاره شود؟ در فراخوان جبهـه از طـ  
خواهـان   همبسـتگي ملـي جمهـوري   "و در پيمان و  "اسالمي ايرانيان

دولت ) 13( شاخه چهارمهاي همگاني و به عنوان  به نقش رسانه "ايران
هـا و   نامـه  هـا و مـرام   نامـه  ولـي در بيشـتر اسـاس   . پرداخته شده اسـت 

منشورهائي كه توسط تشكيالت مختلف تدوين شده، به اين مهم  كمتـر  
  . توجه مبذول گرديده است

  علي  صدارت
   2013نوزدهم اكتبر 

 sedaratmd@gmail.com 
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چالش آفرينش يـك جامعـة   كه  مشخص استاخالقيات وجود دارد و 
  . د بايد برآورده شوددر ميان تمام افرا ساز هممتوافق و 
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ذاتي خـود عـارف هسـتند؛ بنـابراين     مردم امروزه بسيار بيشتر به حقوق 
در كنـار  شهروندان در زنـدگي  تمام كند  كه سعي مي در حالي دولت

شوند، بايد ضامن باشد كه  يكپارچه و همبستهو كار كردن با هم همديگر 
  .حقوق و باورهاي افراد محترم شمرده شود

و  ايم دانشگاهيان و شهروندان دنيا، اعالمية ذيل را نوشته ،ما ،به اين دليل
هـاي آزاد شـود و آفـرينش ايـن      اميدواريم كه منجر به گسترش بحث

  .  چالش بتواند به وقوع بپيوندد
 :اين اطالعيه در چهار قسمت كليدي تقسيم شده است

  .اصول بنيادين - 1
  .دولت بنيادينالئيسيته به عنوان اصل . 2
  .ها در بارة الئيسيته مباحثه. 3
  .ست و يكمالئيسيته و چالشهاي قرن بي. 4
  :اصول بنيادين - 1

احترام به حقوق بنيادين فـردي و گروهـي،    –1 بنيادين اصل :بند اول
 آزادي بيان و پرستش

 
هر بشري صرف نظر از جنس، نژاد، رنگ يا باور داراي حـق  : اصل اول

آزادي بيان و آزادي وجدان است چه به صفت فردي و چه بـه شـكل   
ايســم و  ماننــد آتــه(فلســفي جمعــي، و حــق دارد بــه عقايــد دينــي و 

 .مورد انتخاب خود بپردازد) آگنوستيسيزم
دولت به مثابه يك بنياد مردمساالر بايد به اين حقوق احترام بگـذارد و  

  .آنها را پاسداري كند

تفكيك دولت از نهادهـاي دينـي و عقايـد     – 2  بنيادين اصل: بند دوم
 فلسفي 

  
طـرف بمانـد و نبايـد     بـي دولت در موقع وضع قوانين بايد : اصل دوم

جانب يك عقيدة ديني را در مقابل سايرين بگيرد؛ و بايد در همة زمانها 
  . پاسدار حق ساير گروههاي مختلف براي شركت در اين مباحثه باشد

آن است كه قانون مـدني بايـد از اعتقـادات    از استقالل دولت حاكي 
  . جدا نگاه داشته شود ديني

ولي آنها به : آزادانه در مباحثه شركت كنندتوانند  گروههاي مذهبي مي
و  هيچ وجه نبايد سعي كنند كـه بـه جامعـه اصـول مشـخص و مراسـم      

  . خود را تحميل كنند سلوك

بـر عليـه   ) مستقيم و غير مستقيم(نفي تبعيض  – 3  بنيادين اصل: بند سوم
  انسانها

 
ايد به اي نظري ادراكي باشد، بلكه ب اين برابري نبايد مطالبه: اصل سوم

  . آن قاطعانه عمل شود و در زندگي روزمرة سياسي به اجرا درآيد
د، صـرف نظـر از باورهـاي    نحقوق مدني افراد بايد محترم شمرده شـو 

  .  فلسفي و ديني آنها
اين محتـرم شـمردن ديـده نشـود، بايسـتي      پيدا شود كه اگر شرايطي 

ملي و هاي عمدة  مابين سنت) "هاي معقول سازگاري"(حل مناسب  راه
  .اقليتها اعمال شود تا موقعيت موجود تصحيح گردد

  
  15 صفحهدر

  

  :گري در اين و در ساير مفاهيم مردمساالري نياز به شفافابهام در الئيسيته و
  .وهشتمين سالگرد قانون الئيسيتهاعالمية جهاني الئيسيته و به مناسبت يكصد
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  )٢( روانشناسی اعتماد بنفس
  

اينگونه افراد در اثر شكستها و ناكاميهاي مرحلـه اي كـه در هـر كـار و     
در واقـع  . فعاليتي اجتناب ناپذيرهستند، سخت دلسرد و نا اميد ميشـوند 

سبب ميگردد كه اين افـراد   عدم موفقيت زودرس در هر كار و فعاليتي
دليل ايـن امـر   . نسبت به آن كارها و فعاليتها بي ميل و بي رغبت شوند

اينستكه آدمي كه اعتماد بنفس ندارد، دليل شكستها و نا كاميهاي خويش 
. را اساساً و بطور كلّي، هميشه به گردن ناتوانيهاي خويش مـي اندازنـد  

  :شعار هميشگي آدمهاي ضعيف النفس اينست
قادر بانجام اين ) و يا ماها(من . ساخته نيست) و يا ماها(اين كار از من "

  ".عمل نيستيم
اينگونه پندار و كردار و گفتار كه ناشي از عدم اعتمـاد بـنفس هسـتند،     

سبب ميشوند، افراد فوق هيچ اعتماد و اطمينان و تكيه اي به توانائيهاي 
الب امور زندگي خويش بهمين خاطر نيز اين افراد در غ. خويش نكنند

آنها تمامي تالشها و كوششهاي خـويش در  . خيلي زود قطع اميد ميكنند
ضعيف النفس . رسيدن به اهداف دلخواه خود را در نيمه راه رها ميكنند

ها معموالً از زير بار پيگيري، پايداري، استقامت و ثبات قدم در هر كار و 
  .فعاليتي خيلي زود شانه خالي ميكنند

نتيجة اين گونه پندارها و كردارها سبب ميشوند كه  بة روانشناسياز جن
. انسانهاي ضعيف النفس از نظر روحي غالباً در يأس و نا اميدي بسـربرند 

زيرا كه به هيچگونه تغيير و تحولي كه سبب بهبود زندگي آنها و جامعه 
  .شان شود، اصالً باور ندارند

واهد نـزد ديگـران مـدام    فردي كه فاقد اعتماد بنفس است، دلش ميخ
چرا كه . باصطالح بطور شديدي مهرطلب است. محبوب و دلپسند باشد

خويشتن خويش را در خور احترام و ستايش و تحسـين ديگـران نمـي    
بهمين خاطر نيز آدمهاي ضعيف النفس غالباً روح نـوكري، مـداح   . بيند

گران مهرطلبي آنان باعث ميشود كه از نقد دي. گوئي و چاپلوسي دارند
و يا مورد انتقاد ديگران قـرار گـرفتن، سـخت بترسـند و در وحشـت و      

  .نگراني بسربرند
انسانهاي كم اعتماد بنفس تا جائيكه ممكن است، از خود، خودي نشـان  

آنها . حتي اگر بيشترين استعدادها و توانائيها را نيز داشته باشند. نميدهند
. ا و جامعه را ندارندجرأت و شهامت عرضة توانائيهاي خويش در جمع ه

روي آنها يا ) اذهان و افكار عمومي(اين رفتار سبب ميگردد كه ديگران، 
چرا كه ديگران و . اصالً حساب نكنند و يا وجود آنها را دست كم گيرند

يكـي از  . جامعه توانائيها و استعدادهاي آنها را نمي بينند و نمي شناسـند 
ي توانا و با استعداد، بخصوص در دالئل بسيار مهم ناشناخته ماندن آدمها

جوامع استبدادي كه خطر حمله و توهين و تجاوز به آنان خيلي زيـاد  
چون از نقـد شـدن   . است، ضعف اعتماد بنفس خود مستعدين نيز هست

  . ميترسند، دانشها و استعدادهاي خودشان را بجامعه عرضه نميكنند
شـجويان رشـته   خانم شوتز در يكي از پژوهشهاي خـود تعـدادي از دان  

هنرهاي دستي را از جنبة داشتن و يا نداشتن اعتماد بنفس، به دو دسـته  
سپس آثار هنري گوناگوني را به هر دو دسته نشان ميدهد . تقسيم ميكند

و از آنها ميخواهد نظرات و ارزيابيهاي خويش را نسبت به اين آثار بيان 
  .كنند

 
دارنـد، داوريهـا و   آن دسته از دانشـجوياني كـه اعتمـاد بـنفس قـوي      

ارزيابيهاي خويش در مورد آثار هنري را يك به يك و به تفصيل بيان و 
در حاليكه دانشجوياني كه اعتماد بنفس ضعيفي دارند، يـا  . تفسير ميكنند

خيلي با احتياط و هراس نظر خويش را اظهار ميكنند و يا غالبـاً سـكوت   
بر اين دستة كم اعتماد عالوه . كرده و از ابراز نظر خويش پرهيز ميكنند

بنفس ها، از كارهاي هنري بيشتر تحسـين و سـتايش، و كمتـر انتقـاد و     
  .خرده گيري ميكنند

افراد ضعيف النفس دلشـان  : اين تحقيق بطور كامالً روشني ثابت ميكند
. ميخواهد هميشه دوست داشتني، دلپذير و مطلوب ديگران جلوه كنند

زيرا كسي كه اعتمـاد  . نان قرار گيرندبا اين اميد كه مورد توجه و مهر آ
ثانياً . بنفس ضعيفي دارد، اوالً خود و نظرات خويش را اصالً مهم نميداند

چرا كه نزد خود گمان ميبرد، نظرات او . از اظهار و ابراز آنها مي هراسد
بهمين دليـل  . ممكن است بديگران برخورد و آنها را آزرده خاطر كند

  :آدمهاي ضعيف النفس اين شعر استنيز شعار اصلي و هميشگي 
 ".عيب و هنرش نهفته باشد - سخن نگفته باشد ) يا زن(تا مرد "

در حقيقت آدمهاي ضعيف النفس دلشان ميخواهد، هميشه مورد توجه و 
ولي مهمتر از اين امـر، بيشـتر تـرس و گريـز     . قبول ديگران قرار گيرند

. ديگران قرار گرفتن استآنان، از نقد كردن و بد تر از آن، مورد انتقاد 
اما از اين دو بيشتر، از اين امر وحشـت دارنـد كـه در اثـر اظهـار نظـر       

در . خويش، مورد رد، امتناع، بي اعتنائي و بي مهري ديگران واقع شوند
  :حاليكه تحقيقات متعد روانشناختي پيرامون اعتماد بنفس ثابت كرده اند

يش در شك و ترديـد بسـر   هر كس نسبت به استعدادها و توانائيهاي خو
برد و آنها را بكار و فعاليت نيندازد، و بخصـوص عرضـه نكنـد، از جنبـة     
روانشناسي اجتماعي كمتر مورد توجه، اعتناء و حتي عالقة ديگران قرار 

چاپلوسي و تملق گوئي، و مدام ماشين بله، بله گفتن و   .خواهد گرفت
عتمـاد بـنفس را   تصديق صد در صد ديگران بودن، دارندگان ضـعف ا 

محبوب و عزيز نميكند، بلكه برعكس در چشم ديگـران و جامعـه، آنـانرا    
  . بيشتر بي اعتبار و بي عزت ميكند

از جنبة روانشناسي فردي و اجتماعي فردي كـه ضـعف اعتمـاد بـنفس     
دارد، بجهت شك و ترديد دائمي خود نسبت بـه توانائيهـاي خـويش،    

او به تعريـف و  . گران نيازمند استهميشه به تأييد و تصديق و تمجيد دي
يكي از عالئم بسيار بـارز ايـن وابسـتگي    . تمجيد اين و آن وابسته ميشود

اينستكه اينگونه افراد بهنگام مصاحبت با ديگران، مستقيم و غيره مسـتقيم،  
بـا ايـن اميـد كـه     . از كارهاي مهم و اهميت خـويش گفتگـو ميكننـد   

بودن آنان را هم تصـديق، هـم    شنوندگان آنان نيز بزرگي و با اهميت
بهمين خاطر نيز معاشرت و گفتگو با اينگونه افراد . تأييد و هم تكرار كند

  . براي ديگران فوق العاده خسته كننده و نامطلوب است
حال آنكه افراد صاحب اعتماد بنفس، نزد ديگران جذابيتي فوق العـاده  

معه اي كه وارد هر كس اعتماد بنفس قوي داشت، بهر جمع و جا. دارند
چرا كه . شود، بالفاصله مورد توجه و عالقة ديگران قرار خواهد گرفت

نوع رفتار، شيوة گفتار و ارائة نظرات فرد قوي النفس نشان ميدهد كه او 
آزاد و مستقل مي انديشد و مهمتر از آن، شهامت ابراز نظـرات شـخص   

ثر انسـانها جالـب،   اين شيوه از رفتار معموالً براي اك. خويش را نيز دارد

بهمين خاطر نيـز ديگـر انسـانها روي    . تحسين آميز و بسيار مطلوب است
 .توانائيهاي صاحبان اعتماد بنفس بطور جدي حساب ميكنند

حال آنكه بر عكس افراد كم اعتماد بنفس خيلي بندرت مـورد توجـه و   
آنهـا در زنـدگي خـويش كمتـر     . عالقة ديگران قرار خواهنـد گرفـت  

در شغل و حرفة خـويش  . يت، خشنودي و بهروزي ميكننداحساس رضا
نتيجه اينكـه ضـعيف   . نيز پيروزي و موفقيت چنداني بدست نمي آورند

النفس ها بندرت در زندگي خويش تحسين و تمجيد و تشويق ديگران 
  .را تجربه ميكنند

از جنبة روانشناسي تجربة و يا عـدم تجربـة تحسـين، تمجيـد و تشـويق      
تجـارب شخصـي   . وحية انسان اهميتي فوق العاده داردديگران، براي ر

خود من چه در فعاليتهاي سياسي و اجتماعي و خـواه در كـار درمـان    
  : كامالً روشن و مبرهن كرده اند  بيماران رواني برايم

عدم تجربة مورد توجه و تأئيد، و تحسين ديگران قرار گرفتن در محيط 
د گرديـد كـه در درون او   اجتماعي، يعني در بيرون فرد، سبب خواهـ 

در نتيجه فرد مزبور در زندگي خويش . انگيزة كار و فعاليت كاهش يابد
عدم تجربة رشد و موفقيت . رشد و موفقيت را كمتر تجربه خواهد كرد

در زندگي، چه نزد افراد و خواه پيش ملتها، سـبب كـاهش روزافـزون    
رت در ايـن صـو  . احساس شادي و بهروزي در آنـان خواهـد گرديـد   

اينگونه افراد و يا جوامع در دور باطلي از احساس ضعف و ناتواني، يعني 
كمبود اعتماد بنفس، عدم دستيابي به تجربه و يا تجارب موفقيـت آميـز   

اين امر سبب ميشود كه آنهـا بنـدرت احسـاس    . در زندگي، بسر ميبرند
ايـن دور باطـلِ ضـعف اعتمـاد بـنفس،      . شادي و شعف را تجربه كننـد 

ي مكرّر و اندوه و غـم، در دراز مـدت، مشـكالت بسـيار جـدي      شكستها
جسمي و روحي براي هم براي فرد و هم براي جامعـه ايجـاد خواهـد    

  . كرد
 

چرا اينطور ميشود؟ چون از جنبه روانشناسي در درون هم خود آگاه و 
هم ناخود آگاه هر كدام از ما انسانها حسابداري دقيق نشسته كه كـار و  

ايـن  . يابي موفقيتها و شكستهاي روزمرة شخص مـا اسـت  وظيفه اش ارز
حسابدار با دقت كامل سودها و زيانهاي موفقيتها و شكستهاي ما را با هم 

. او هزينه هاي موفقيتها و دستاوردها را يادداشـت ميكنـد  . مقايسه ميكند
درآمدهائي چـون بدسـت آوردن   . درآمدهاي ما را نيز بازرسي ميكند

ي ديگـران و كسـب مقبوليـت و محبوبيـت، و يـا      تشويقها و تحسين ها
زيانهائي مثل خرده گيريها و نكوهشها و يا بي اعتنائيهـا و بـي تفاوتيهـا و    
باالخره دستاوردهاي پايدار و ماندني چون يافتن نام نيك و يا ضرّرهاي 
جبران ناپذير چون بي حرمت و بي آبرو گشتن ما را بطور دقيـق مـي   

  .سنجد
 

ن و ترازنامة اين سود و زيانها را به مركز اصلي، يعنـي  حسابدار فوق بيال
در آن مركز حاصل نفع ها و ضرّرهاي ما بـا  . مغز و عقل ما منتقل ميكند

احساسي بشدت نازك طبع و زود رنج، بنام احساس ارزشـمند شـمردن   
  . خويش، از خود واكنش نشان ميدهد

 
ازنامـة بهـا دادن مـا    تا چه اندازه تر: در اينجا اين پرسشها بوجود ميĤيند

بخودمان ميتواند ثابت بماند؟ و ثبات آن به چه چيزهائي وابسته اسـت؟  
آيا ما ميتوانيم بطور دائـم و پايـدار نظـري خـوب و دلپسـند در مـورد       

  خودمان داشته باشيم؟
همگي اين امور بستگي به معيارها و مقياسهائي دارد كه مـا در زنـدگي   

تحقيقـات روانشـناختي بيشـمار    . يمخويش براي خودمان در نظر ميگير
اگر معيارهاي ما تنهـا معيـار مـادي باشـند، مثـل پـول       : ثابت كرده اند

هنگفت بدست آوردن و ثروتمند شدن، يا به قدرت و شهرت و مقامهاي 
يعني تمامي معيارهـاي زنـدگي مـا تنهـا در     . بلند پاية اجتماعي رسيدن

مدام در حال مقايسـة   اين امر سبب ميگردد كه ما. ماديت خالصه شوند
عالوه بر آن همة كوشش و فعاليت ما را حفـظ  . خويش با ديگران باشيم

اين امور . اموال و شهرتها و مقامهاي بدست آورده، تشكيل خواهند داد
نه تنها در ما ترازنامه اي باثبات، از ارزشمند شـمردن خـويش و اعتمـاد    

گز نيز آرامش دروني بنفس قوي و ثابتي را ايجاد نخواهد كرد، بلكه هر
  .و شادي و خوشبختي واقعي حاصل ما نخواهد شد
بدين صـورت كـه   . اما اگر مقياس و يا ارزش سنجهاي ما معنويت باشند

هدف زندگي خود را رسيدن به آرمانهاي واالي انساني، همراه با همت 
و عزمي قوي در توانا كردن روز افزون خويش در انديشـيدن و عمـل   

ن آرمانها، و ميل به توانا و بهروز كردن همـة انسـانهاي   كردن در راه اي
در اينصـورت  . ديگر باشد، ترازنامة ارزشمند شـمردن مـا ثابـت ميمانـد    

شادي و شعف ما نيز هم دائمي و هم روز بروز بيشتر افـزايش خواهنـد   
  . يافت

مـدار بسـتة   "ابوالحسن بني صدر فراوان نوشته ها و سخنرانيها در مورد 
مـدار بـاز    "و خسارات بيكران آن براي فرد و جامعـه، و  "مادي/ مادي
و موفقيتهـا و شـاديهاي حاصـل از آن، برشـتة تحريـر       "معنـوي / مادي

مطالعه و درك اين موضوع براي رهـائي  . درآورده و بيان كرده است
از دور باطلي كه انديشة استبدادي و بخصوص سرمايه داري به جوامع 

  .ميتي بسزا داردبشري تلقين و تحميل ميكند، اه
بـا  . بهر حال همة ما انسانها ميدانيم كه هيچ كس كامل و بي عيب نيست

اينوجود احساس ارزشمند شمردن خود نزد غالب انسانها سخت سست و 
بخصوص در جوامعي مثل جامعة امروز ايران كـه مـردم   . ناپايدار است

  .ستواليت مطلقة فقيه ا) توتاليتر(گرفتار استبداد تماميت خواه 
 

در گذشته هاي نه خيلي دور، يعني در اوايل قـرن بيسـتم مسـيحي، در    
كشور محل اقامت من آلمان، نيز بجهت وجود استبداد توتاليتر نازيهـا،  
مردم اين جامعه در دور باطل عدم اعتماد بـنفس و شكسـتهاي مكـرّر و    
عدم تجربة شادي و بهروزي، بتدريج مبتالء به انواع بيماريهاي جسمي و 

اين بيماريها در بعضي از مردم آلمان نسل در نسل ادامه . وحي ميشدندر
من خود بيماراني داشـته ام كـه پـس از تفحـص هـاي عميـق       . يافتند

طوالني، ريشه هاي مشكالت رواني آنها را از زمان حاكميـت نازيهـا بـر    
  .آلمان و خشونتهاي آنها يافتم

  :ودم گوشزد ميكنمامروز اين واقعيت بس با اهميت را به هموطنان خ
اگر ما ايرانيان خيلي سريع در رفع عـالج بيمـاري فـردي و اجتمـاعي     
گرفتار آمدن در دور باطل ضعف اعتماد بنفس، شكستهاي مكرّر و عـدم  

اثرات ويرانگر آن در شكل انواع بيماريهاي . تجربة شادي، كوشش نكنيم
باقي مانده و تني و رواني، شبيه به جامعة آلمان، گاه چندين و چند نسل 

اين بيماريها از ديد روانشناسـي محصـول گرفتـار    . ادامه خواهند يافت
شدن و گرفتار ماندن ملتي در اين دور باطل و رخت بربستن شـادي و  

  .  خوشبختي نزد فرد و ملت است
چرا كه كار اصلي و واقعي حاكمان توتاليتر در هر جامعه اي تـرويج و  

ه مردم تحـت حاكميـت خشـونتهاي    تجويز و تزريق ترس و نااميدي ب
ترس و نااميدي، همانطور كه قبالً نيز آمد، محصول عدم . خويش است

بهمين خاطر نيـز جامعـة امـروز    . اعتماد بخود و توانائيهاي خويش است
ايران نيازي مبرم به انسـهائي دارد كـه اعتمـاد بنفسـي سـخت قـوي و       

مخواريهـا را پـاره   تا اين دوره باطـل شكسـتها و غ  . كارساز داشته باشند
  .كرده، از آن بيرون آيند

هر ايراني هموطني كه خودي قوي داشـته باشـد و يـا بـراي خـويش      
بتدريج ايجاد كند، از بيم طوفان بحرانهائي كه مدام برايش ميسازند، نه 

صاحبان اعتماد بنفس هرگـز صـحنة نبـرد بـا     . ميترسد و نه نااميد ميشود
ايـن  . ي حلّ آنها را رها نخواهند كـرد مشكالت و يافتن بديلي توانا برا

هموطنان قادر ميشوند به يمن اعتماد بنفس خـويش هـم خـود و هـم     
موطن خويش را براه رشد و سـازندگي، در اينصـورت شـادي و اميـد     

  .راهبر شوند
حال، همانطور كه در باال قول دادم، به بيماريهاي جسمي و روحي مي 

يا بزبـاني ديگـر بجهـت تـرس و     پردازم كه در اثر كمبود اعتماد بنفس 
 Nathanielناتانيـل برانـدن،   . نااميدي انسـانها بـه آن مبـتالء ميشـوند    

Branden 1: (روانشناس كانادائي پژوهشگر اعتماد بنفس، مينويسد(  
 
گذشته از اختالالتي كه ريشه و منشأ، و طبيعت زيست شناسي و ارثـي  "

 - نمـي شناسـم كـه     دارند، من هيچ نوعي از بيماري روحي و رواني را
، ربط مستقيم با مسئلة فقدان احساس اعتماد - دستكم بخش مهمي از آن

   ".بنفس، نداشته باشد
 

انواع گوناگون ترسها، كزكردگي هـا  : نظر روان درمانگر مزبور اينست
، عدم موفقيـت در درس و تحصـيالت، شكسـت در شـغل و     )دپرسيون(

ا مابين انسـانها، اعتيـاد بـه    حرفه، مشكالت زناشوعي، از بين رفتن دوستيه
الكل و يا مواد مخدر، اختالالت آميزشي، انواع گوناگون كارپذيريها و 
بي تفاوتي ها در هر زمينه اي، اعمال خشونت و گرايش به خشـونت و  
باالخره خود كشي ها، ريشه و منشأ همگي اين معضـالت و مشـكالت  را   

  . بايستي به پاي عدم اعتماد بنفس نوشت
 

 Matthew McKayناسان پژوهشگر ديگري همچون  ماتيو مكي، روانش
از آلمان نيز بر اهميت فوق العادة  Patrick Fannigو پاتريك فانينگ

آيـن دو    .اعتماد بنفس براي سالمتي روح و جسم، تأكيد فراوان دارند
قلب . اعتماد بنفس"تحت عنوان   2004روانشناس در كتابي كه در سال 

  )2: (تشار داده اند، مينويسند، ان"شخصيتي سالم
 
داشتن اعتماد بنفس براي ادامه حيـات روانشناسـي انسـان غيـر قابـل      "

بدون دارا بودن مقدار مشخصي از اعتماد . اغماض و چشم پوشي است
عالوه . بنفس، زندگي افراد فوق العاده دردآلود و رنج آور خواهد شد

انسـانها، نـه تنهـا تـأمين     بر اينها بيشترين و مهمترين نيازهاي اساسـي مـا   
   ".نميشوند، بلكه تا آخر عمر نيز نابرآورده باقي خواهند ماند

انساني كه بخود و نفس خويش اعتماد و تكيه نكند، خويشتن خـويش را  
ايـن  . مدام تحت حاكميت احكامِ عواملي بيرون از خود، قرار ميدهـد 

ن خـود،  زيرا كه فقدان ارزشمند شمرد. فرد سخت انطباق طلب ميشود
سبب ميگرد كه او براي خود معياري جهت سنجش خوب از بـد پيـدا   

اين امر بدين معني است كه هر چه جامعـه و ديگـر انسـانها از او    . نكند
خواستند، او مجبور است، خود را با خواسته ها و هوسهاي آنها انطبـاق  

اين فرد همانند خري است كه جباران جوراجور تا آخر عمرش . دهد
از جنبة روانشناسـي فـرد انطبـاق طلـب در درون     . ري كشندازش سوا

بسيار بيشتر و بد تر اين، . خويش عميقاً احساس ميكند، كه او خود نيست
  . بعضي مواقع دقيقاً ميدانند كه او، در حقيقت خودش نيست

چرا فردي كه اعتماد بنفس ندارد، ايـن احسـاس و شـناخت را نسـبت      
  بخود را پيدا ميكند؟

ئم بيشماري در درون و بيرون او، بفرياد ميگويند، زندگي كه او زيرا عال
در زبان آلماني روانشناسان براي اينگونه زنـدگي  . ميكند، زندگي نيست

زنـدگيِ، زنـدگي كـرده    "كردن اصطالحي دارنـد بـه ايـن عنـوان،     
نيز فراوان تشـبيهات در   در زبان فارسي.   ungelebtes Leben".نشده

حـق  "براي مثال ابوالحسن بني صـدر بـه آن،   . داين مورد وجود دارن
تبديل به مـردة  "در زبان عامه به آن . ميگويد "زندگي را بجا نياوردن

  .، ميگويند"متحرك شدن
زندگيِ، زندگي كرده نشده، بجا نياوردن حق زندگي و يـا تبـديل بـه    
. مردة متحرك شدن، عالئم و زنگ خطرهاي گوناگون بيشـماري دارد 

بمرور زمان در شكل ناراحتيهاي جسمي و روحـي، و   اين زنگ خطرها
 Psychosomatik "روان تني"پس از مدتي بصورت انواع بيماريهاي 

  :من در ذيل به چند نمونه از آنها اشاره ميكنم. خود را بروز ميدهند
ابتدا از جنبة رواني، افـرادي كـه اعتمـاد بـنفس نـدارد، بطـور دقيـق        

ويش، چـه انتظـاري دارنـد و چـه     نميدانند، كه از خود و زنـدگي خـ  
ولي اين امر را بطور كامالً روشني ميداند كه نـوع زنـدگي   . ميخواهند

معنـاي  . كه ميكنند، حقيقتاً مورد پسـند آنهـا نيسـت و آنـرا نميخواهنـد     
روانشناختي اين امر اينستكه افراد فوق بطور مزمني از خـود و زنـدگي   

  .خويش ناراضي هستند
دي از زندگي خويش، آنهم در دراز مـدت،  حال عدم رضايت و خشنو

آثاري بشدت مخرب و ويرانگر براي تن و روان انسان با خـود بهمـراه   
از جنبــة ســالمت جســمي، در طــي زمــان ناراحتيهــا و . خواهــد آورد

، )ميگـرن (ناخوشيهاي مزمني در شكل امراضي مثل سردردهاي متـواتر  
ع ناراحتيها و عـوارض  كمر درد، فشار خون و ناراحتيهاي قلبي و يا انوا

از ديد روانشناسي اينگونـه بيماريهـاي روان تنـي    . پوستي، بروز ميكنند
عالئم و نشانه ها و زنگ خطري هستند بر اين مبني و با اين پيام، زندگي 

مـن  "بقول بنـي صـدر   . كه من ميكنم، زندگي حقيقي و درستي نيست
  يستم كه در حقيقت اين من ن. "حق زندگي خودم را بجا نمي آورم
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گری در اين  ابھام در الئيسيته و نياز به شفاف
  ...:و در ساير مفاھيم مردمساالری

  
  :يادين دولتناصل بيك الئيسيته به عنوان . 2

  :بند چهارم
هاي متفاوت  مابين افراد با ريشهسازي   همالئيسيته را به معني اعالمية جهاني 

  :كند تعريف مي  جغرافيائي و فرهنگي در سه اصل فوق
  احترام به حقوق بنيادين فردي و گروهي آزادي بيان و پرستش، - 
  تفكيك دولت از نهادهاي ديني و عقايد فلسفي، - 
  .بر عليه انسانها) مستقيم و غيرمستقيم(نفي تبعيض  - 

  :بند پنجم
الئيسيته طبيعتاً وقتي بروز خواهد كرد كه يك دولت و يا يك كشور خود 

عقايد ديني جدا كند و به شهروندان اجازه دهد كـه از راه  را از هرگونه 
به بحث آزاد گذاشتن اين موضوع، حقوق بنيادين سياسي خود را عملي 

  .كنند
هر دولت پيشرويي كه به عقايد اجتمـاعي و اخالقـي و دينـي گونـاگون     

توانـد ايـن رونـد را     گذارد، به سـادگي مـي   شهروندان خود احترام مي
  . ث شكوفا شدن الئيسيته شودسازمان دهد و باع

  :بند ششم
  .كند الئيسيته در پيشبرد مردمساالري نقشي حياتي ايفا مي

الئيسيته بواسطة ساختار سياسي و قانوني خود، موجب به رسميت شـناخته  
هـاي   هـاي درون سـامانه   گوني شدن حقوق ذاتي بشر و يكپارچگي گونه

 .گردد اجتماعي و سياسي  مي

  :بند هفتم
  .ئيسيته به فرهنگ، مليت يا قارة خاصي متعلق نيستواژة ال

توانـد   الئيسيته در هر فرهنگي كه از اين واژه در گذشته استفاده نشده مي
  . موجود باشد

اي از شكل يا روند الئيسيته با تمام مفـاهيم و مشخصـات آن ولـي بـا      گونه
و اسمي ديگر، ممكن است در زمان حال و يا در گذشته  در ميـان مليتهـا   

 .تمدنها، وجود داشته باشد
  ها پيرامون الئيسيته مباحثه. 3

  :بند هشتم
آداب و رسوم شايع مانند تقويم دينـي، تشـريفات رسـمي كفـن و دفـن،      

هاي مدني، كه بازتابي از ميراث تاريخي هستند، نبايد بـه صـورت    يادواره
هاي غيرقابل انعطاف و غيرقابل جابجائي قلمـداد شـوند، بخصـوص     كنش
آميـز   آنها بايد در كانون مباحثه مسالمت. كه جامعه چند فرهنگي باشداگر 

  . دربارة الئيسيته قرار بگيرند
  

  :بند نهم
ساز الئيسيته است، نبايد فقط بـه ديـن و سياسـت      آزادي حقوق كه زمينه

محدود شود بلكه به ساير امور اجتماعي مانند جنسيت، زنـدگي و مـرگ،   
هاي مختلط،، اقليتهـاي دينـي و    ازدواج حقوق زنان، تحصيالت كودكان،

 .شود غيرديني، خداناباوران و منتقدين دين را شامل مي

  : بند دهم
يك تعادلي ميان سه اصل الئيسيته راهگشا خواهد شد بـه مباحثـه دربـارة    

تواننـد آزادانـه بـه عقايـد دينـي و فلسـفي خـود         اينكه چگونه مردم مي
  .بپردازند

ة تالش باورمندان به ديني را بـراي گروانـدن   اين مباحثه همچنين به روي
فرد ديگري به معتقدات خود، تاثير دين در زندگي روزانه و اينكه چگونه 

دهنـد را مـورد بحـث قـرار      ها تطبيق مـي  افراد خود را به اين نيازمندي
  .خواهد داد

  :بند يازدهم
: هـا كشـيده خواهـد شـد     ها به اين سـوال  ها بر روي اين موضوع مباحثه

كند، هويت دولت، قـوانين بهداشـت عمـومي و     لت چگونه عمل ميدو
  .هاي بالقوة مابين قانون مدني و آزادي انتخاب كشمكش

تواند موجود باشـد و   در هيچ كشوري يك روند كامال مطلق الئيسيته نمي
اي مختلـف اعمـال    از آن مهمتر روند الئيسيته بسته به هر كشوري به گونه

  .خواهد شد
  و چالشهاي قرن بيست و يكم الئيسيته. 4

  : بند دوازدهم
تجسم حقوق ذاتي بشر از زماني كه در اواخر قرن هژدهم براي اولين بار 

  .ابتكار شدند تحوالت عظيمي كرده است
الئيسيته فحواي مابين حقوق ذاتي بشر، مانند برابـري، و منزلـت انسـان را    

  .دهد مورد بحث قرار مي
مشكالتي روبرو است در رابطه با جايگاه حقوقي بهرحال، امروزه الئيسيته با 

خاصي كه دارد، با اختالف نظرهاي مـابين قـانون و باورهـاي دينـي، از     
المللـي   هـاي  بـين   نامه سازگاري مابين حقوق والدين و چيزي كه پيمان

  .خوانند مي "كفرگوئي"و همچنين حق  "حقوق كودكان"

  : بند سيزدهم
رونـد الئيسـيته بـراي بسـياري از      در بعضي كشورهاي دموكراتيـك كـه  

اي كـه   شهروندان حاصل است، طرح هر سوالي كه چه تغييراتي در شيوه
  .  گردد اند الزم است، منجر به اضطراب مي آنها قبال با آن خوگرفته

تـر   تر باشد مقاومت براي تغيير عميـق  هرچه روند ابتدائي الئيسيته طوالني
  . است

وقوع هستند و الئيسيته بايد خـود را بـا    اجتماعي در حال  هاي دگرگوني
بايد برخوردي با ديد  ذيحقاين تغييرات مطابقت دهد و تمام گروههاي 

  .باز و نه بسته، با آن داشته باشند

  : بند چهاردهم
در هركجا الئيسيزاسيون اتفاق افتاده است، بـه لحـاظ تـاريخي آن عصـر     

اي در  ني نقش عمـده هاي افراطي دي تطابق پيدا كرده با زماني كه سنت
  . زندگي اجتماعي بازي كرده است

موفقيت اين روند به پيوند يافتن گزينة شخصي و فردي كردن باورهـاي  
  .ديني راه باز كرده است

هراسند، الئيسيته به معناي حذف ديـن   برعكس چيزي كه بعضي از آن مي
  .نيست بلكه به معني آزادي هر كس در انتخاب باور است

الزم گـردد، الئيسـيته بيـانگر جـدائي مـتن دينـي از نظـام         هر زماني كه
  .اجتماعي و سياسي است

  : بند پانزدهم
  . شوند به عقايد ديني و فلسفي به عنوان ذخاير فرهنگي نگريسته مي

سـازي مـابين چنـدگونگي     الئيسيته در قرن بيست و يكـم بايـد يـك هـم    
از بداند، درسـت  فرهنگي و مابين يگانگي اجتماعي و سياسي، را روا و مج

همانگونــه كــه بــه لحــاظ تــاريخي الئيسيزاســيون جوامــع مجبــور بــود  
  .چندگونگي ديني و دولت را آشتي دهد

 "آوري در من"هاي جديدي از اعتقادات ديني، چه نوعي  پيدايش گونه
هاي جديد و تـا يـك حـد از     از رسم، از عقيدة ديني و غيرديني، از بيان

 .شد، بايد بررسي شوندهاي بنيادگراي ديني با بيان
سازي دين، اين مهم اسـت كـه دشـواري محـدود       در يك سياق فردي

كردن پنداشت دين را در خود پرستش درك نمود و اينكه چرا الئيسـيته  
  . تواند يك حوزة عمومي براي زندگي هماهنگ پيشنهاد كند مي

  : بند شانزدهم
ـ    اين باور كه فقط پيشرفت علمي و فني مي رفت اخالقـي و  توانـد بـه پيش
  . اجتماعي راه يابد، حاال افول كرده است

اين واقعيت آينده را حتي بيشتر نامطمئن گردانده و منجر به مباحث مبهم 
  .سياسي و اجتماعي با يك دستورالعمل مشوش شده است

ما امروز به خاطر وابستگي بيش از حد نزديك به اصول گذشته، در خطـر  
  .هستيم

هـاي جديـد    يگر در مسير خـود بـراي كشـف روش   ما بايد به اتفاق همد
  .سياسي و اجتماعي براي كمك به ساختن يك روند الئيسيته خالق باشيم

  چالش دولت : بند هفدهم
انواع روشهاي الئيسيزاسيون با مراحـل مختلـف توسـعة دولـت مطابقـت      

  . كرد داشت كه بسته به اينكه دولت فدرال و يا متمركز باشد فرق مي
و جـدائي از نظـام قـانوني راه را بــراي     "قـدر قـدرت  "ابـداع دولـت   

  .انداز جديد گشوده است چشم
دولـت  "دارد نقش خود به عنـوان  : دولت بجاي افول تغيير كرده است

  . دهد كه خيلي كشورها داشتند را از دست مي "مند مشيت/خداصولت
كنـد كـه تـا     اندازي مـي  هائي دست در حال حاضر دولت دارد به حوزه

پردازد  تلقي ميشدند و بيشتر به نيازهاي امنيتي مي "ممنوعه"اخر همين او
  .ها را تهديد كنند كه در اين ميان بعضا ممكن است آزادي

ما در نتيجه بايد ارتباطات جديدي مابين الئيسيته و عدالت اجتماعي خلق 
  .كنيم كه آزاديهاي فردي و جمعي را ضمانت و افزون كنند

 

  : بند هژدهم
شيارانه مواظب باشيم كه الئيسيته قرباني رونـد خـود نشـود كـه     وما بايد ه

 .بگردد "سكوالر"دين    تبديل به يك
توانـد بـه ظهـور صـلح در بـين شـهروندان        مي فراگيري اصول الئيسيته

  .بيانجامد
ناهويـدا بـه    واكـنش  برخورد و ستيزي و يا  الئيسيته نبايد به عنوان دينبه 

  .دين نگريسته شود
الئيسيته بايد به عنوان يك روية پويا و خالق نگريسـت كـه     به به جاي آن

كند، و نيز  حل دموكراتيك به معضالت قرن بيست و يكم ارائه مي يك راه
به عنـوان يـك     به عنوان يك روية اساسي كه به چه شكل به چندگونگي

 .ه شودگنجينه و نه يك تهديد بايد نگريست
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@  
  اصول و مفاهيم مردمساالري)  1(

 2012-02-05-https://soundcloud.com/arashzarm/alisedarat   
  نقش من در استقرار و استمرار مردمساالري) 2(

post.html-sedarat.blogspot.com/2011/01/blog-http://ali   
  حقوقمند  هاي هسته خودجوش، فعاليت) 3(

http://www.youtube.com/watch?v=PO8hZE8m2fY&featu
re=youtu.be   

  استقاللاسباب ) 4(
  post.html-sedarat.blogspot.com/2009/08/blog-http://ali   
  فايل تصويري –الئيسيته ) 5(

http://www.youtube.com/watch?v=LPGSNuhev5Q&featu
re=share&list=TLwunpOF8Ip__5OxpmmJ74tVzGG3xO
bWDw   

  
  فايل صوتي –الئيسيته ) 6(

10-12-91-banisadr/sedarat-https://soundcloud.com/a   
  رابطه دين و دولت) 7(

post.html-sedarat.blogspot.com/2009/09/blog-http://ali   
  ابهام در الئيسيته و سربازان گمنام امام زمان) 8(

post.html-sedarat.blogspot.com/2013/09/blog-http://ali   
  ها رسانه) 9(

post.html-sedarat.blogspot.com/2011/08/blog-http://ali   
  فراخوان جبهه، مجامع اسالمي ايرانيان) 10(

 sedarat.blogspot.com/2011/11/4.html-http://ali  
  خواهان ايران  پيمان همبستگي ملي جمهوري) 11(

post_20.html-sedarat.blogspot.com/2013/04/blog-http://ali   
   21اعالميه جهاني حقوق بشر در قرن )  12(

215_en.html-forum.net/bdfdoc-europa-http://www.china    
  شاخة چهارم ) 13(

post.html-sedarat.blogspot.com/2013/10/blog-http://ali   
 نفـر  سـه  ايـن  كيستند؟ نفر ده اين تصوير، اين در! پرسش دو: اعدام) 14(

   كيستند؟
-3/10/vsedarat.blogspot.com/201-http://ali

behaviorurldefaultvmlo.html   
  ترجمه متن فرانسة اعالميه جهاني الئيسيته) 15(

http://www.jjdli.com/fa/index.php?option=com_content&
view=article&id=1469   

  انسه اعالميه جهاني الئيسيتهمتن فر) 16(
-http://utcp.c.u

058_.pdf-tokyo.ac.jp/publications/pdf/UTCPBooklet7_049    
  

  )٢( روانشناسی اعتماد بنفس
 
 

اران مرئي و نا مرئي اند كه زندگي ميكنم، اين ديگران، انواع جبرها و جب
باصـطالح عاميانـه، مـن    . رمق از زندگي و حيات من گرفته اند و ميگيرند

  .زندگي نميكنم، من مردگي ميكنم
عالوه بر بيماريهاي جسمي فـوق، روح و روان انسـان نيـز در اثـر عـدم       

رضايت و خشنودي متمادي و مستمر، از خود عالئـم و زنـگ خطرهـاي    
بيماريهاي روحي مثل، مالل و انـدوه و غصـه   : ي آوردذيل را بصدا در م

خوردنهاي غالباً نيز بي دليل، بي حوصلگي هاي بشدت ناگوار، ترشروئي و 
بد اخالقي، آنهم بخاطر مسائلي كامالً جزئي و بي اهميت، پرخاشـگريهاي  
بي اساس و فاقد دليل و برهان و باالخره و بـيش از همـه، كزكردگيهـاي    

  .نيز غيره قابل توضيح اند موقتي كه معموالً
در پايان اين مقاله چند نكته نيز در مورد انسانهائي بگويم كه اعتماد بـنفس  

  :قوي دارند
هر كس با اعتماد بنفس قوي زندگي كند، آزاد و مستقل انديشـه و عمـل   

در اينصورت او خود صاحب اختيار زندگي و سرنوشـت خـويش   . ميكند
و اصول مورد قبـول خـويش، در كمـال    اين فرد بر اساس ارزشها . است

آگاهي و با شجاعت و شهامت براي زندگي و سرنوشت خويش، تصـميم  
مهمتر از آن، تمامي تصميمهائي را كه در زندگي خويش ميگيرد، . ميگيرد

فـردي كـه صـاحب اعتمـاد بـنفس اسـت، همـة        . حتماً باجراء ميگـذارد 
نـي خـويش   تصميمات خويش را نيـز بـر اسـاس آزادي و اسـتقالل درو    

مسـتقل  ": آدمي كه اعتماد بنفس دارد، بقول ابوالحسن بني صدر. ميگيرد
است در تصـميمي كـه ميگيـرد و آزاد اسـت در انتخـاب نـوع تصـميم        

  ."خويش
اين فرد در هر زمـان و دوره اي از زنـدگي خـود، بـاالترين اولويتهـا،       

بيشترين جا و وقت و اهميت را براي ارزشـها و اصـول درونـي خـويش،     
انساني كه اعتماد بـنفس قـوي   . يعني اعتقادات و عاليق خود، قائل ميشود

او اصالً . دارد، بشدت نسبت به آيندة خود و جامعة خويش خوشبين است
مغـز و انديشـه هـا و    . و ابداً يأس و نااميدي بدرون خـويش راه نميدهـد  

بدين معني كه او هـر لحظـه آمـادة دريافـت و     . تفكرات او همواره بازند
زيـرا كـه ميخواهـد    . اخت هر آنچه نو، جديد و تازه اسـت، ميباشـند  شن

  .توانائيهاي خود را بيشتر و بهتر كند
البتـه نـه   . صاحبان اعتماد بنفس سخت حواسشان جمـع خودشـان اسـت   

بمعناي خود پسندي و خودخواهيهاي زورمدارانه، بلكه بصورت حفاظـت  
ي و سـالمت  از تن و روان خويش و مواظبـت كامـل از شـادماني روحـ    

اين افراد هم به استعدادها و توانائيهـاي خودشـان بـاوري    . جسمي خود
آنها بـا  . استوار دارند، هم گوش شنوائي نيز براي احساسات خويش دارند

وسواسي زياد احساسات و عواطف خودشـان را از گزنـد ايـن و آن آدم    
خود خواه و زورمدار، و تـوهين و پرخاشـگريهاي مخـرب آنهـا، حفـظ      

كسي كه اعتماد بنفس دارد، قبول هـر مسـئوليتي، چـه در قبـال     . نندميك
خويشتن خويش و خواه براي جامعه و ميهن خود را نه تنها بيش از اندازه 
دوست ميدارند، بلكه پذيرفتن هر مسئوليتي، به زندگي او هم هدف و هم 

  .معني ميدهد
رفت را دارندگان اعتماد بنفس نسبت به حقوق ذاتي خويش نيز كمال مع

آنها نه تنها از حقوق ذاتي خويش سخت پاسـداري ميكننـد، بلكـه    . دارند
. براي حقوق ديگر انسانها نيز احترام قائلند و از آنها حفاظت و دفاع ميكنند

  :در پايان اين نوشته باين نكته نيز اشاره كنم
از زاوية ديد روانشناختي، تمامي صفات و مشخصاتي كه در بـاال در مـورد   

ن اعتماد بـنفس آوردم، بـارزترين خصـلت شخصـيتي هـر انسـان       صاحبا
چــرا كــه صــاحبان انديشــة . آزاديخــواه و مســتقل و مردمســاالر اســت

  .مردمساالري هرگز ترس و نااميدي را به دلهاي خويش راه نميدهند
در نوشتة بعدي پيرامون محل پيدايش، تقويت و يا تضعيف اعتماد بـنفس،  

  .خواهم نوشت
  :امنابع و مأخذه

1. Nathaniel Branden: Die sechs Säulen des 
Selbstwertgefühl, Pieper,  München         2003 
2. Mathew McKay, Patrick Fanning: Selbstachtung. Das 
Herz einer gesunden Persönlichkeit. Jun Fermann, 
Paderborn 2004  
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  روزنامه نگاری
  

  .اسد و به جد از آن اجتناب کندظن و گمان، روا است را، جرم شن
ــای عامه روش•  ــند  ه ــخن عامه(پس ــای س ــاب  ویژگیه ــند در کت پس

را بکــار نبــرد و هــر زمــان اهــل ) اند عــدالت اجتمــاعی شــرح شــده
سیاست این روشها را بکار بردند، نقد آنها را حق و وظیفه خویش و 

  .آگاهی مردم را از حقیقت، حق مردم بشناسد
تواند ارگان یک سازمان و یک مـرام  جمعی مییک وسیله ارتباط • 

نگار درخور این عنوان کسی است کـه  با وجود این، روزنامه. بگردد
در مرام خود غلـو نکنـد و حقیقـت را ولـو در بـاره سـازمان و مـرام 

  .خویش بگوید
در تمامی مواردی که داوری حـق جمهـور مـردم اسـت، خـود را • 

نشــود کــه داوری دلخــواه جانشــین مــردم در داوری نکنــد و بــرآن 
  .قدرتمدارها را به جامعه القاء کند

زبان آزادی را بـا زبـان قـدرت جانشـین نکنـد، بخصـوص از ایـن • 
هـا، بـه قصـد از خـود  ها و تغییـر معنی روش که نگـاه داشـتن کلمـه

بیگانه کردن یک اندیشه و یک اطالع راست و یـا یـک امـر واقـع را 
  .جز آن که هست کردن، اجتناب کند

شناسد و به عرض مردم  حال که داوری را حق مردم می در همان• 
رساندن اندیشه و اطالع را، همان کـه هسـت، حـق و وظیفـه خـود 

داند، اظهار حقیقت را ولو اکثریت و بسا جمهور مردم را خوش  می
آیـد، از  نیاید، حق خود بداند و به این دلیل که مردم را خـوش نمی

خوش نیامـدن مـردم را . ودداری کندسانسور نظری و یا اطالعی خ
مجــوز خــودداری از اظهــار حقیقــت نکــردن، در شــمار مهمتــرین 

  .نگار در خور این عنوان است مسئولیتهای روزنامه
در برابر، ناحق، . بیند بر او است که بداند حق از اظهار زیان نمی• 

هـر دانشـی . گیـرد به اظهار، در معـرض از میـان برخاسـتن قـرار می
جویــد و ره بــه کمــال  شــود، ســود می دانشــی کــه جســته می ازاظهــار

پس . دارد می بر افزون براین، اظهار دانش، نادانی را از میان . برد می
حـق و دانــش را راهنمـای خــود کـردن، اجتنــاب از تبلیـغ نــاحق و 

  .کند جهل را ضرور می
ــای آزاد •  ــیله قطــع جریانه ــد و خــود وس ــر نتاب تــک صــدائی را ب

برفـرض . هـا نگـردد هـا و فن ها و هنر ها و دانش العها و اط اندیشه
که بر جامعه، استبدادیان حاکم باشند و تک صدائی را مقرر کـرده 

باشند، بر او نیست که دستیار آنها در این تک صدائی بگردد و بـر او  
است که بدانـد، حتـی در اسـتبداد فراگیـر نیـز، روش و بسـا روشـها 

ها  ن جریانهــای آزاد اندیشــهبــرای اظهــار حقیقــت و برقــرار کــرد
  .ها وجود دارند واطالع

کنند و در گیجی نگـاه  از تبلیغ دوگانگیهائی که جامعه را گیج می• 
همچــون دوگــانگی . دارنــد و دروغ نیــز هســتند، اجتنــاب کنــد می

  ...استقالل و آزادی و یا استقالل و عدالت و یا آزادی و عدالت و
پـس . ود نظر و اطالع استدلیل نظر برحق و اطالع راست درخ• 

نگار درخور این عنوان است که از تبلیـغ نظـر و اطالعـی  بر روزنامه
  .که دلیل در خود آنها نیست، بنابراین، دروغ هستند، اجتناب کند

اسـت کـه، درآن،  ای و جامعه  جامعه فعال، جامعه خود انگیختـه• 
کند و والیـت بـا جمهـور مـردم  هرکس خود خویشتن را رهبری می

نگار باید از تبلیغ نظری که قول زور اسـت و یـا  پس، روزنامه. است
. اطالعی که دروغ است، بدون همراه کردن با نقـد،  اجتنـاب کنـد

تفـاوت و فعـل پـذیر کـردن  بهوش باشد که نظر و اطالع بـرای بی
  مردم و تسهیل سلطه زورمداران را بر آنها، نباید باشند

ری وقتی قـانون ترجمـان حقـوق همان اندازه که تبلیغ قانونمدا• 
ملی و حقوق انسان است، مهم است، اجتنـاب از تبلیـغ قـانونی کـه 
محتــوایش جــز قــدرت نیســت و بکــاربردنش ســبب ســلطه اقلیــت 

شـود،  صاحب امتیاز بر اکثریت صاحب حقوق و محروم از آنهـا می
  .   مهم و برای بقای جامعه حیاتی است

یاست و دیانت نیسـت کـه بـرای نگار و حتی بر اهل س بر روزنامه•  
اگر این دو حق  پیشنهاد کردن را دارند، . مردم تکلیف معین کنند

روزنامه نگاران بدین خاطر که مسئولیت انتشار واقعیت و حقیقت 
سان که هستند دارد، بجا است، در مقام روزنامه نگاری، از  را همان

  .این کار نیز تا ممکن است اجتناب کنند
. روش سانسور حق، جانشین کردن آن با تکلیف است رایج ترین    

مــدار  چنانکــه دیــن بیــانگر حقــوق، هــم اکنــون، دیــن تکلیف
روش کار اهـل سیاسـت نیـز دیگـر یـادآوری حقـوق بـه . است گشته

شناسـائی . است تعیین کردن تکلیف برای مردم گشته. مردم  نیست
ــا، این بیگانگی از خود ــا از آنه ــرد م ــردن م ــاه ک ــا و آگ ــ ه ــار اس ت ک
  .نگار روزنامه

افشای ترسهای مجـازی  و نیـز ترسـهای واقعـی کـه قدرتمـدارها • 
نگار هست، اما ایجاد تـرس و ناامیـدی،  کنند، کار روزنامه ایجاد می

  .باید از آن اجتناب کند کار او نیست و می

دانیم که، از سانسورها، یکی گم کردن صـدای حـق، بـا ایجـاد  می• 
نگاران در خدمت قدرتمدارها  ار را روزنامهک قیل و قال است و این

نگار درخور این عنوان اسـت کـه مـأمور چنـین  بر روزنامه. کنند می
  .سانسوری نگردد

که تبلیـغ قـدرت و قدرتمـداری  تبلیغ کیش شخصیت، غیر از این• 
سانسـور بیـان و قلمهـا و سانسـور : است، متضمن سه سانسـور اسـت
ممنوع کردنش از اندیشـیدن شود و  شخصی که پرستش او کیش می

است و سانسور جمهـور  و رهائی جستن از تجسم زورمداری که شده
بـر . مردم  به ترتیبی که نتوانند مشکلهای خویش را برزبان بیاورنـد

نگار است که خود را در حد مـأمور تبلیـغ کـیش شخصـیت  روزنامه
  .مقدار نکند بی
و حـق گوینـد و از  نگاران حـق کننـد  سان، هرگـاه روزنامـه بدین     

کردن و گفتن ناحق پرهیز کنند، وسـائل ارتبـاط جمعـی کـارآترین 
شــود در جلــوگیری از فســاد آن و در رشــد  رکــن مــردم ســاالری می

  .جامعه و در نقد مردم ساالری و سمت تکامل درپیش گرفتن آن
  .ها، در نوشته بعدی، پاسخ خواهم داد به بخش دوم پرسش     
  
  
  

 مانع تراشان؟
  

يم واليت مطلقـه فقيـه انتقـام    ژوقتي ر
  :كند كور را رويه مي

 
 

نگـار و عضـو    به گزارش ايلنا، بهنام چگينـي، روزنامـه   92 مهر 21در  ☚
دادگاه انقالب  101  ارشد ستاد انتخاباتي روحاني در اراك، توسط شعبه

اسالمي اراك به رياست قاضي مرادي به هشت سـال حـبس تعزيـري    
  .محكوم شد
جرس اين عضو سازمان مجاهدين انقـالب اسـالمي در پـي     به گزارش

كـه مسـئول    طلبان در شـهركرد و در حـالي   شركت در همايش اصالح
 28طلبان در دليجان بود، در تـاريخ پنجشـنبه    هماهنگي همايش اصالح

در خيابان توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و پس از چند  1392شهريور 
 .زندان شد  روز بازجويي روانه

» فعالين حقوق بشر و دمكراسي در ايران« به گزارش  92مهر  21در  ☚
هاي اهل سنت كـرد كـه فرزندانشـان در آسـتانه      ده ها نفر از خانواده

نفر از آنهـا  كـه چنـد روزي     5اعدام قرار دارند و از وضعيت وشرايط  
است  به نقطه نامعلومي منتقل شده اند و هيچ خبري ندارنـد در مقابـل   

 .ندج دست به تجمع و اعتراضات گسترده زدندسن واواك
به گزارش مهر، صدها تـن از مـردم بنـدرعباس در      ،92 مهر 21در  ☚

اعتراض به سكوت صدا و سيماي مركز خليج فارس در خصوص مصوبه 
جداسازي مناطقي از شهرستان پارسيان استان هرمزگان و الحاق آن به 

كز خلـيج فـارس تجمـع    استان فارس مقابل ساختمان صدا و سيماي مر
 .نها دستگير شدندآشماري از  .كردند

بـه گـزارش عصـر امـروز، پلـيس اسـتان ايـالم در         ،92مهر  22در  ☚ 
صبح امروز به دنبـال اجـراي حكـم قصـاص در     : اي اعالم كرد اطالعيه

اي  زندان مركزي ايالم اقوام قاتل اقدام به پرتاب يك نارنجك ساچمه
دند كه موجب مجروحيت چند تن از به سمت درب ورودي زندان كر

 .كاركنان انتظامي و مردم شد
به گزارش ادوارنيوز، سـعيد نعيمـي، عضـو شـوراي      ،92مهر  26در  ☚

) ادوار تحكـيم وحـدت  (سياستگذاري سازمان دانش آموختگان ايـران  
جهت اجراي حكم يك سال حبس تعزيري به اتهام تبليـغ عليـه نظـام    

براي اجراي حكم از دادگاه  1392ماه  مهر 2جمهوري اسالمي سه شنبه 
 .به زندان تبريز منتقل شده است

به گزارش محبت نيوز، ابـراهيم فيـروزي و سـوادا      ،92 مهر 26در  ☚
آغاسر، پس از بازداشت خودسرانه از سوي ماموران امنيتي، براي انجام 
  .مراحل بازجويي به سلول انفرادي بازداشتگاه زندان اوين انتقال يافتند

به گزارش روزنامه اعتماد، اسحاق راستي، از فعـالين   ،92 مهر 27در  ☚
نگاران پيشكسوت اين اسـتان، بـه    طلب گيالن و از روزنامه باسابقه اصالح

مجمع «راستي دبير . شد شعبه نهم دادگاه انقالب شهرستان رشت احضار
نيـز  » شوراي مركزي خانه احـزاب گـيالن  «نيروهاي خط امام  و عضو 

بدين منظور دادگاه . استي با اتهام تبليغ عليه نظام مواجه استر .هست
براي اين فعال سياسي، قرار وثيقه دويست ميليون ريالي تعيـين كـرده   

 .است
، به گزارش ايلنا، نزديك به يك مـاه از انتقـال سـعيد    92 مهر 27در  ☚

نعيمي، عضو شوراي سياسـتگذاري سـازمان دانـش آموختگـان ايـران      

اما همچنان در . به زندان تبريز مي گذرد) ر تحكيم وحدتدفت(اسالمي 
بند يازده سه گانه اين زندان كه محل نگهـداري محكـومين بـه ابـد و     

ها  شود و از اعمال دستورالعمل سازمان زندان اشرار است نگهداري مي
 مبني بر تفكيك جرايم و انتقال او به بند زندانيان سياسـي امتنـاع شـده   

شرايط نامساعد و غير بهداشتي اين بند سالمت زندانيان  با توجه به. است 
 .در خطر است

، معــاون اجتمــاعي و »فــرارو«بــه گــزارش ســايت  ،92مهــر  27در  ☚
ها ابـراز نگرانـي    گيري از وقوع جرم قوه قضائيه از وضعيت زندان پيش

خوابي، خوابيدن دو يا سه نفر بـر روي يـك    كف«: كرده و گفته است
ها  بتي، خواب در راهروها و خواب در پاگردهاي پلهتخت، خوابيدن نو

 ».هاي كشور است امري طبيعي در زندان
. هزار نفر رسـيد  250به حدود  1391جمعيت زندانيان ايران در سال     

 1386هـاي كـل كشـور، در سـال      به گفته معاون قضايي سازمان زندان
آمـاري كـه    بـر اسـاس  . نفر بود 351هزار و  158تعداد زندانيان ايران 

، جمعيـت  1357تر خبرگزاري مهر منتشر كرده بود، قبل از انقالب  پيش
بـه  . هـزار نفـر بـود    10ميليون نفر و شمار زندانيان آن حدود  36ايران 

، جمهوري اسالمي ايران جزو هشت كشور اول "قانون"سايت   گزارش
 .دنيا از لحاظ تعداد زندانيان است

آزادي، تعدادي از فعاالن يارسـاني   مهر به گزارش نداي سبز 27در  ☚
هـا   براساس اين گـزارش  .تجمع كننده در مقابل مجلس دستگير شدند

و  طاهريـان  بهـزاد و حميـرا طـاهري  و فريـد سـليماني  و  طاهري فريد
  محمـودي حمـداهللا و  عليـون  آرمـان و  افشار خالقيو  فريدون سپاسه

 طاهري نوشاد و  حق جويانهللاخيراو  باك سيد امير بي و خليل قزوينهو
 سيدحسـين افضـلي  و فرشيد نديميو  ابراهيم بذلهو  مهراب اسرافيليو 
داود عزيزي و سيد مهرداد مشعشـعي  و  بهمن صبوريو  احسان نادريو

 .اند در مقابل مجلس شوراي اسالمي دستگير شده
به گـزارش ايلنـا، پرسـتاران بيمارسـتان خمينـي در       ،92مهر  28در ☚

پرستاري و اضافه كاري اجبـاري در محوطـه    اعتراض به كمبود پرسنل
 .اين بيمارستان تجمع كردند

حميد ميبدي و  و ، به گزارش هرانا، اهللا وردي روحي92 مهر 28در  ☚
داوود ميرزايي سه فعال سياسي ساكن كرج بازداشت شده و از وضعيت 

 .اطالعي در دست نيست نانآ
ز فعاالن فرهنگي كه به گزارش هرانا، بابك آسيايي ا ،92مهر  30در  ☚

سال گذشته به همراه چهار تن ديگر بازداشت شده بود به چهـار سـال   
دادگـاه   26اين فعال فرهنگي از سوي شعبه .حبس تعزيري محكوم شد

 .انقالب به چهار سال حبس تعزيري محكوم شده است
، به گزارش خبرگزاري هرانا، سـحرگاه يـك زن بـه    92 مهر 30در  ☚

حوطه زندان ديزل آباد كرمانشاه بـه دار آويختـه   همراه شش مرد در م
محكـوم  ) اعدام(ساله كه به اتهام قتل به قصاص  26نسترن صفري .شدند

مهر ماه در زندان مركـزي كرمانشـاه    29شده بود سحرگاه روز دوشنبه 
 .از طريق حلق آويز اعدام شد) ديزل آباد(

ب و روي كارگران كارخانـه سـر  . به گزارش آفتاب ،92آبان  1در  ☚
در اين تجمع كارگران كارخانـه سـرب و   . زنجان دوباره تجمع كردند

تعطيلـي كارخانـه سـرب و روي در سـه مـاه       خواندنروي با ناعادالنه 
گذشته، عدم تشكيل كميته ويژه براي رسيدگي و بازگشايي كارخانـه را  
يادآور شدند و تاكيد كردند بايد مسئوالن استان هرچه سريعتر نسبت به 

دگي به وضعيت كارخانه و بازگشايي و بازگشـت كـارگران اقـدام    رسي
 .كنند
تعدادي از مردم تهران بـا همـراه   : نداي سبز آزادي ،92آبان  1در  ☚

داشتن نمادهاي جنبش سبز و پخش شيريني در ميدان ونك  خواسـتار  
 .آزادي سران جنبش سبز و زندانيان سياسي شدند

يدار عيدانـه فرزنـدان ميرحسـين    به گزارش كلمه، د ،92آبان  2در  ☚
ها و هتك حرمت  موسوي و زهرا رهنورد، با رفتار توهين آميز زندانبان

سابقه دختران ايشان و زدن سيلي به گوش آنها، به تـنش و وضـعيتي    بي
  .بسيار تلخ در منظر پدر و مادر تبديل شد

 ،  مردم شهر اهواز در اعتراض به انتقال آب رودخانه92 آبان  3در  ☚
  . كارون  در سطح شهر دست به اعتراض زدند

) مامدي(به گزارش خبرگزاري هرانا، رضا اسماعيلي   ،92بان آ 4در  ☚
ساله و اهل روستاي دريك زنداني سياسي در سلماس  34فرزند توفيق، 

 4امـروز صـبح   ) پژاك(به اتهام همكاري با حزب حيات آزاد كردستان 
 .است س اعدام شدهدر زندان شهرستان سلما 1392ابان 
به گزارش مهر ، دادستان عمومي و انقـالب اسـالمي    ،92آبان  4در  ☚

» جيش العـدل «پي حمله نفر كه در  16زاهدان از به دار آويخته شدن 
رفت دادگاه بلخ افسانه  گمان مي .خبر داد ،به پاسگاه مرزي در سراوان

د گردن هنگري به شوشتر زدنآگنه كرد در بلخ «رفت  گمان مي. است
كند دست كم  يم واليت فقيه معلوم ميژاما رفتار ر. است افسانه» مسگري

به تالفي حمله گروهي مسـلح كـه از سـر    . حقيقت است ،در اين زمان
اند براي برپا كردن جنـگ شـيعه و    لت فعل شدهآناداني و تعصب كور 

 !كند زنداني را اعدام مي 16 ،سني
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