
  

پيش نويس طرح توافق را امريکا . وزيران خارجه هم در آن شرکت کردند. نو، سه روزه شدندژگفتگوها در :انقالب اسالمی
کار توانا  رانسه به تنهائی به ايناما ف. تهيه کردند و فرانسه، موش دواند و مانع از آن شد که توافق امضاء شود» ايران«و 
  :گفتگوها را ناکام گرداندند بدل کردند و» چای قرارداد ترکمن«ها، درجمع، توافق را به  مانع تراشها و مانع. شد نمی

  شوند و ها با تفصيل تمام معرفی می در فصل اول، مانع تراشها و مانع 
نوامبر و تا پايان آن، باز به تفصيل، از ديد  ۷گفتگوها در در فصل دوم مانور مانع تراشها را، از پيش از شروع  

  .سان که هست، مشاهده کنند به ترتيبی که خوانندگان وضعيت را آن. گذرانيم خوانندگان می
  و . آوريم اله وفا درباره اثر يارانه بر اقتصاد ايران را میژدرفصل سوم، قسمت دوم مطالعه  
به حقوق انسان و جنبشهای دانشجويان و کارگران  را در اعتراض به وضعيت بد در قسمت چهارم، خبرهای تجاوزها  

  :خود
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 و يکمين خرداد، بمناسبت صد و سُی  ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )٩٠( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   جمال صفری
  قشقائی ها و نهضت ملّی ایران

  
 1330ه  چهارم ارديبهشت ماه روز چهارشنب كه عصر مخفي نماند« 

اين  تقنينيه 16نمايندة  محترم  دورة آقاي خسرو قشقائي   جناب
نمودند و  حضرتسمجانب را از تشكيل دولتي به نفع سياست بيگانه 

روز بعد اين جانب در جلسة مجلس شوراي ملّي اعالم خطر 
خود راجع  به اجراي   هادي نموده  و تصميم  گرفتم  نه مادة  پيشن

گذشته  .  تر  تصويب شودصنعت نفت هر چه زود قانون ملّي شدن
ايشان عضو كميسيون  نفت مجلس  شوراي ملّي  بودند و   از اينكه

رأي موافق دادند،  در تصويب  آن نيز با اين جانب كمك بسيار 
كه  اطّالعاتي –نمودند وهمان روز از تصويب كميسيون گذشت 

ند به وقوع  پيوست و روز ششم  دولت  استعفا كرد و داده  بود
روز شنبة هفتم مجلس شوراي ملّي به پيروي ازافكار  عمومي به 

رادران  محترم  نيز باين جانب  اظهار  تمايل  نمود و از آن به بعد  
يان محمد حسين و آقاي سناتور ناصر و آقا قشقائي يعني جناب

صاب نموده از هرگونه حاست شوراي ملّي سمجل خسرو نمايندگان
بدين وسيله   لذا. دولت اين جانب  خودداري ننمودند كمك  با

تشكّر و تبريكات  خود را  به اين  خاندان كه وطن  دوستي را  از 
و از خداوند   پدر  بزرگوار خود به ارث  برده اند  تقديم مي كنم

اب  مسئلت دارم  كه كماكان به خدمت  وطن عزيز موفّق  و كامي
  )1(»  .گردند

دکتر محّمد مصّدق   – ۱۳۳۱نهم مرداد  
  

 11 صفحهرد

  اي از امريكا  و نه به عادي سازي  سه خواست خامنه  –الغير  كشور و 6گفتگو با   ◀
  3  ص :رابطه با امريكا       
  از ديد اسرائيل» معقول«اي و توافق دلخواه نتان ياهو  و توافق  توافق دلخواه خامنه ◀
  6  ص : ...و كاران جديد و عربستان و محافظه      
  8  ص :)2(بررسي ضربات قانون هدفمندي يارانه ها بر پيكره توليد كشور  :اله وفاژ  ◀
   10  ص :فراواني اعدامها و شدت سركوبها و پرشمارتر شدن اعتراضهاي دانشجوئي و كارگري  ◀

  

  علي شفيعي
  )3(روانشناسي اعتماد بنفس

  محل پيدايش، و چگونگی تقويت و يا تضعيف اعتماد بنفس
  

در نوشته هاي پيشين به شمارش و بيان صفات و مشخصاتي 
پرداختم كه بود و يا نبود اعتماد بنفس نزد ما انسانها را نمايان 

 ددر نوشتة كنوني با مراجعه به تحقيقات متعد. ميكنند
روانشناختي در پي يافتن محل پيدايش و چگونگي تقويت و 

  .يا تضعيف اعتماد بنفس نزد افراد خواهم بود
بدون چرا بعضي از انسانها . ابتدا با اين سئوال شروع ميكنم

داشتن هيچگونه مشكل و يا زحمت دادن بخويش، داراي 
هم اعتماد بنفسي قوي و كارساز هستند؟ در صورتيكه افرادي 

وجود دارند كه سخت نسبت بخود و توانائيهاي خويش در 
  شك و ترديد دائمي بسر ميبرند؟

تحقيقات و پژوهشهاي روانشناختي در اين زمينه از دو عامل 
  :مهم نام ميبرند
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 نصراهللا نجاتبخش 

تقابل دكترين واليت فقيه با مطالبات اساسي 
  14  -مردم ايران 

  
  ت ؟افزايش سركوب و اعدام ها براي چيس

    ؟ اميد براي چه كساني ؟ اعتدال در كجا
المللي حقوق بشر در ايران و مركز اسناد حقوق  كمپين بين

اي در  گويند كه مقامات ايراني ركورد تازه بشر ايران مي
اند و از زمان تحليف حسن روحاني  ها ثبت كرده تعداد اعدام

و   نفر اعدام  شده اند 3كم در هر دو روز  تاكنون دست
  . برند زنداني ديگر نيز در انتظار اعدام به سر مي  دين دهچن
سمنان،  يمختلف در شهرها يمنفر با جرا  42روز،  10 يط

  .اند اعدام شده يآباد و سار زاهدان، سقز، خرم يه،اروم
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   پيام مجامع اسالمي ايرانيان بمناسبت پانزدهمين سالگرد قتلهاي زنجيره اي
  

  !ملت آزاده ايران
سال پيش، جان خود را فدا كردند، براي احياي آزاديها و احقاق  15، 1377اگر آزاد زنان و مرداني از ما ملت كه در پائيز سال 

پس اگر قرار باشد كه در بر همان پاشنه . اقتصادي كشور بوده است - حقوق ملي و شهروندي، ايجاد تغيير و تحول در اوضاع سياسي
ماعي از زمان قبل از انقالب نيز بمراتب خراب تر و انحصاري تر و از هم گسسته تر باشد، آيا آن بچرخد و وضعيت سياسي و اجت

  عزيزان و همه آنها كه براي آزادي و استقالل و در يك كالم، كرامت انساني خونشان بر زمين ريخته شد بيهوده بوده است؟
ه اي پيش روي ماست كه گذشته و حال را در آن بنگريم و تحليل كنيم بزرگداشت و ياد اين شهيدان نه مرثيه خواني بلكه بمثابه آئين

و ميهن را براي آينده اي مهيا سازيم كه خواست آن شهيدان و همه آزادي خواهان بود و بخاطر آن خواسته وايده ها، دشمنان 
  . آزادي آنان را با منتهاي شقاوت، دشنه آجين ،خفه و ترور كردند

خود بيگانه كردن دين و تبديل آن به ايدئولوژي قدرت بنام دين و بنام اسالم در ايران اعمال مي شود، در  آري جباريتي كه با از
حالي از جانب حكام جور به اجرا گذاشته مي شود كه خود را قيم ملت ميدانند و به جاي او صالح او را تشخيص مي دهند و با نقض 

  ونه حقوقمدار مي پندارد و از او مي خواهند آنهنگام كه مستبد نياز دارد  حقوق ملي و حق شهروندي، ملت را تكليف مدار و
  

 16صفحهدر 

 
 
  
  
 
 

New   
    

  ازایرانیان  یهاخ به پرسشپاس
  ابوالحسن بنی صدر 

  
  رابطه منتخِب و منتخَب

  
  
کنند و درنھايت، ھا مبارزه میخواھی که سالشھروندان آزادی  

ھايی را ممکن است با تشکيل دولت الئيک و حقوقمدار، نماينده 
ت جمھوری و غيره ھايی چون رياساز ميان خود به سمت
ای با اين نمايندگان که طبعا تا زمانی که برسانند، بايد چه رابطه

قرار دارند » قدرت«دموکراسی غيرمستقيم برقراراست، در
که شھروندان احتماال نسبت به برقرار کنند؟ با توجه به اين

ھاشان منتخبين خود دارای عواطفی ھستند واز طرفی ھم منتخب
شوند، چه راھی وجود دارد که الفين مواجه میھای مخبا انتقاد

اين شھروندان آزادی خواه به توجيه گران زور تبديل نشوند و، 
حال، اين رفتار غيرمنطقی را نيز نداشته باشند که درعين

بالفاصله پس از انتخاب افرادی برای مديريت کشور، تبديل به 
ای عھد شکنیآنکه از آنھا مخالفين آنھا و مديريت شان گردند بی

  ديده باشند؟
  

به پرسش اول در باره رابطه منتَخب و منتخب با ٭ پاسخ
  :استروزنامه نگاران و روشی که تجربه شده

  
ای باید داشته نگاران چگونه رابطهمنتخبان مردم با روزنامه –۱ 

هائی را داشته نگاری ویژگینگار و روزنامهباشند؟ هرگاه روزنامه
تبیین ) ۸۴۰انقالب اسالمی شماره (ه پیشین باشند که در نوشت

آید اگر منتخبان عامل به حقوق ملی و شدند، مشکلی پیش نمی
نگاران و اما هرگاه روزنامه. حقوق شهروندی یکایک مردم باشند

های برشمرده را نداشته باشند، چهار روزنامه نگاری ویژگی
 های دارایتواند بوجود آید و در همه جامعهوضعیت می

  :آیددموکراسی بر اصل انتخاب نیز پیش می

  2 صفحهدر
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منتخبان عامل به حقوق ملـی و حقـوق شـهروندی شـهروندان . ۱٫۱
هـای بایسـته را هستند اما روزنامـه نگـاران و روزنامـه نگـاری ویژگـی

  .آیداین وضعیت به ندرت بوجود می. ندارند
منتخبان عامل به حقوق ملـی و حقـوق شـهروندی شـهروندان .  ۱/۲

هـائی را کـه بایـد داشـته روزنامه نگاری نیزویژگـینیستند و روزنامه و 
ایـن وضـعیت را ) نمونه ایران(های صوری دموکراسی. باشند، ندارند

  . دارند
بخشی از منتخبـان عامـل بـه حقـوق ملـی و حقـوق شـهروندی . ۱/۳

ــتند ــتند و بخشــی نیس ــه. شــهروندان هس ــی از روزنام ــاران و جمع نگ
. بایسـته رادارنـد و بخشـی نـههـای نگاری، کم و بیش، ویژگیروزنامه

در .  ۱/۴. هــای بــر اصــل انتخــاب ایــن وضــعیت را دارنــددموکراســی
دهـد و جنبشی روی مـی –مورد موضوع پرسش  –کشوری مثل ایران 

ــدوضــعیت ســوم بوجــود مــی ــین کشــوری،  قدرتمــدارها، . آی در چن
دستگاه اداری و قشون را در اختیار دارند و نیـز صـاحب نظـام پـولی 

دو دوره (نگــاران، اغلــب، درخــدمت آنهــا هســتند روزنامــه. هســتند
  )صدرمصدق و بنی

در : در وضعیت چهارم، روشی بکار رفت و موفقیت کامل ببـار آورد     
صدر، وسائل ارتباط جمعـی، صـدا دوران کوتاه ریاست جمهوری بنی
هـا و منبرهـا و بـا هـا و نمـاز جمعـهو سیما و شـمار بزرگـی از روزنامـه

ر مجلس، تریبون مجلس و شخص آقای خمینی، در اختیار شروع بکا
زمانی نیـز آقـای خمینـی سـخنرانی را نیـز ممنـوع . استبدادیان بودند

بــاوجود ایــن، ایســتادن بــر حقــوق ملــی و حقــوق شــهروندی . کــرد
رادیـو «شهروندان و تبلیغ حقیقت توسـط انگشـت شـمار روزنامـه و 

را ) اختیار استبدادیانوسائل ارتباط جمعی در (سحر ساحران » بازار
ها زدند ناگزیر دست به توقیف همان اندک شمار روزنامه. باطل کرد

  .و کودتا کردند
  : ای از چند کار استقرار، روش موفق مجموعهبدین      

ایستادن منتخب و یا منتخبان واقعی شهروندان بر حقوق ملی  –الف 
  . و حقوق شهروندی شهروندان و اظهار حقایق

خارج نشدن از موضع ایستادن بر حق و وارد نشدن در نزاع بـر   –ب 
  سر قدرت و 

هـای بایسـته را نگارانی، ولو اندک شـمار، کـه ویژگـی کار روزنامه –ج 
  دارند و 

سانسورها را مجـوز نگفـتن حقـایق نکـردن و آنهـا را از راه بیـان   - د
یکشـان مسائلی که مردم با آنها روبرویند و حقوقی که جمـع آنهـا و یکا

  دارند و 
زدائی و افشای مداوم اسـرار، بـه افشای مداوم دروغ از راه تناقض - ه

هــا و ســخن دیگــر شــفاف گردانــی فعالیتهــای دولــت و همــه گــروه
  .»رادیو بازار«کار   - و  و . شخصیتهای سیاسی

نگاران عامل بـه حقـوق ملـی و هرگاه هریک از منتخبان و روزنامه     
ن وظـایف خـود را خـوب انجـام دهنـد، حقوق شهروندی شـهروندا

ــازار« کــه توضــیح ایــن. کنــدبیشــترین کــارآئی را پیــدا مــی» رادیــو ب
هرشهروند حق دارد و مسئول است که بمنزله وسیله ارتبـاط جمعـی 

 بـرای. ها را برقرار کندها و اطالععمل کند و دو جریان آزاد اندیشه
اشـد، مـی بایـد نظـر و بیشترین کاربرد را داشـته ب» رادیو بازار«که آن

داده و اطالعــی را انتشــار دهــد کــه ویژگــی گــذر از حصــار سانســور را 
با تحقق این دو شـرط، . داشته باشند و به جمهور مردم مربوط باشند

نظر و داده و اطالع، دهـان بـه دهـان، در سـطح جامعـه پخـش مـی
  . شوند

ب ایـران این روش در دوران شاه نیز، با موفقیت، بکاررفت و انقـال    
تا امروز نیز، همین روش، بکار  ۶۰از کودتای خرداد . را میسر گرداند

چنـد علـت نیـز . اسـتتـر که در این دوره، کار مشـکلاال این. رودمی
  : دارد
شـود و مـیهرشخص و گروهی کـه بیشـتر از همـه سانسـور مـی –اول 

شوند، شدت سانسور گویای حق بودن نظر و داده و اطالعی است که 
ایرانیـان نیـک مـی. گـذاردشخص و یا گروه در اختیـار مـردم مـی آن

  . ترین سانسورها هستنددانند چه کس و چه گروهی تحت شدید
یم و نیز اشـخاص و گـروهژشرکت همه گرایشهای موجود در ر –دوم 

یـم نیسـتند در سانسـورگروهی کـه بـر ژگوینـد بخشـی از رهائی که می
اسـت و نمـی ران ایسـتادهحقوق ملـی و حقـوق شـهروندی مـردم ایـ

خواهـد آن را بـه نتیجـه خواهد تجربه انقالب ایران را رها کند و مـی
  . برساند

شرکت ارگانهای تبلیغـاتی قـدرتهای خـارجی در سانسـور ایـن  –سوم 
  .  گروه

خواهنـد قـدرت خـارجی بـه آنهـا شرکت همه کسانی که می –چهارم 
یـم ژی و گاه آشکار رگوشه چشمی نشان بدهد، در سانسور روابط پنهان

  و). نمونه اکتبر سورپرایز و ایران گیتیها(با قدرتهای خارجی 
انـد در ایـران ترسها از تغییر و یأس از تغییـر کـه سـبب شـده –پنجم  

  . ای ازمردم کشور بگرددتفاوتی رویه بخش عمدهامروز، بی
تر شـدن مخالفـت بـا والیـت فقیـه و توجـه باوجود این، همگانی       
زافزون به حقوق شهروندی و والیـت جمهـور مـردم و نظـری کـه رو

یــم پیــدا کــرده اســت و میــزان ژایرانیــان در بــاره بحــران ســازیهای ر
آگاهیش از سیاست باج دادن به بخشـی از جهـان و سیاسـت سـتیز و 
سازش با بخـش دیگـری از جهـان و آگـاهی روزافـزون مـردم از تهـی

ــم از مــرام و اخــالق و حقــوق و پژشــدن ر رشــدنش از زور در همــه ی
یم به گروهی بر استقالل و آزادی ژو شدت حساسیت ر... اشکال آن و

و دیگر حقوق ملی و حقوق شهروندی ایرانیان و همه روزه شدن کار 
گویند کـه بیشـترین موفقیـت را ایـن گـروه، بدسـت ، می»تخریبش«

  . استآورده
ملـی ایـران  قرار، روشی که توضیحش دادم، از دوران نهضتبدین     

سال، تجربه شـده و همـواره موفـق بـوده ۶۰تا امروز، یعنی در طول 
این نشریه و همه آنهائی که همتی وصف ناپذیر در انتشار مداوم . است

انــد، بنفسـه، گزارشــگر موفقیـت ایــن روش و و مرتـب آن ابــراز کـرده
کارآئی آن در غنی کردن وجدان هر ایرانی و وجدان جمهور ایرانیان 

نقد مـداوم . ها و حقوق شهروندی است ها و آزادی نواع استقاللبه ا
ساله، دستگاه  ۶۰در همین دوران . استترش کرده این روش، کامل

تبلیغاتی شاه و دستگاه تبلیغاتی سازمانهای سیاسی وابسـته و دسـتگاه 
هـای تبلیغـاتی قـدرتهائی کـه در یم والیت فقیه و دسـتگاهژتبلیغاتی ر

با اسـتفاده از تمـامی امکانهـای مـالی و فنـی و   ارند،د» منافع«ایران 
هم . افزایند، شبانه روز، تبلیغ  اما جز ناکامی بر ناکامی نمی»انسانی«

هـایی کـه، روز بـه پایـان »تحلیـل«بخاطر انتشار دروغ و هم بخاطر 
« کـه چـون طرفه این. گرددشان آشکار و مدلل مینرسیده، نادرستی

آیـد، ه و جانبدارانه شان غلط از کـار در مـیگرانهای توجیه »تحلیل
راسانسـور مـی» تحلیـل«رویداد و یا اطـالع آشـکار کننـده نادرسـتی 

ها در باره حل مسئله اتمـی و عـادی شـدن رابطـه بـا »تحلیل«. کنند
آبان  ۱۲ای و انتشار بخشی از سخنان امریکا و تقابل روحانی با خامنه

تـرین نمونـه ایـنز آن، تـازهای و سانسور بخـش دیگـری اآقای خامنه
  .گرانه و جانبدارانه استگونه تحلیلهای توجیه 

  
  :٭ پاسخ به پرسش دوم در باره رابطه منتخب با منتخب

  
هـا بـر اصـل انتخـاب، منتخبـان جانشـین جمهـور در دموکراسی – ۲

باآنکـه حـاال . شـوندمردم در داشتن و بکاربردن حـق حاکمیـت مـی
کننـد و یب، هریک برنامه کار پیشنهاد مـیدیگر سازمانهای سیاسی رق

ــد اجــرا شــود، حاکمیــت رأی اکثریــت مــی ــه بای ــد کــدام برنام گوی
همچنــان از آن منتخبــان اســت و اغلــب، بخشــی کــم و بــیش مهــم از 

بـا وجـود ایـن، وجـود برنامـه بعـالوه . شـودبرنامه مصوب اجرا نمـی
اش بـا وجود جامعه مدنی بمثابه رکنـی از ارکـان دموکراسـی و رابطـه

جامعه سیاسی و دولـت  بعـالوه نقـش وسـائل ارتبـاط جمعـی بمنزلـه 
هـا رکن دیگری از ارکان دموکراسی بعالوه افکار عمومی کـه سـنجش

دهند، جمهور مـردم تـا حـدودی تصـمیم گیریش را بدست میسمت
گیـری ازآن جمهـور قـرار، هرگـاه تصـمیمبـدین. اسـتگیرنده گشته

را برعهــده بگیرنــد و روش تجربــی، مــردم بگــردد و منتخبــان اجــرا 
تصــحیح برنامــه را، در جریــان اجــرا،  ممکــن بگردانــد، قلمروهــای 

که نقص در و بنابر این. شوندمسئولیتها مشخص و فعالیتها شفاف می
  :آیندتصمیم باشد و یا اجرا وضعیتهای زیر پدید می

گیـری بـا مـردم باشـد، هرگاه نقص در تصـمیم باشـد و تصـمیم. ۲/۱
چراکه اگر تجربی نباشد و دسـتوری باشـد، . باید تجربی باشدروش 

شـوند تصـمیم نادرسـت را اجـرا کننـد و زیـان آن منتخبان ناگزیر می
شود که روش تجربی، روشی نقد پذیر است یادآور می. شودبزرگ می

دهد در جریان اجـرا، هـر نقصـی را رفـع و بـه و به مجریان امکان می
  . مردم گزارش کنند

رگـاه نقــص در تصـمیم باشــد و تصـمیم را منتخبــان بگیرنــد و ه. ۲٫۲
های بـزرگ ببـار تواند فاجعهروش دستوری باشد، اجرای دستور می

ــا عــراق و افغانســتان و تصــمیمهای . آورد ــه دو جنــگ امریکــا ب نمون
اقتصادی که بحران بزرگ اقتصـادی را بـا وجـود هشـدارها کـه داده 

  . شدند، ببارآوردند
گیرنده دیان امر منتخبان واقعی مردم نباشند و تصمیمهرگاه متص     

هــای ها فاجعــه نیــز باشــند و روش دســتوری باشــد، اجــرای تصــمیم
نظیـر گروگـانگیری و حملـه عـراق بـه ایـران و .  آورد بزرگ  ببار می

سال، بدین خاطر که در سود انگلستان و غرب  ۸ادامه جنگ بمدت 
  . اجرا گذاشتند بود، توسط آقای خمینی و دستیارانش به

گیرنـدگان منتخـب هسـتند امـا روش دسـتوری هم وقتـی تصـمیم     
گیرند و هم وقتی منتخب نیستند و این روش را اتخاذ مـیدرپیش می

روزنامــه. کننــدکننــد، روزنامــه نگــاران انتقــاد کننــده را سانســور مــی
نگاران در خدمت قدرت و صاحبان منـافع، نیـز، بکـار سـاختن فکـر 

. شوند تا کسی نتوانـد زبـان بـه انتقـاد بگشـایدر مشغول میجمعی جبا
چنانکه در امریکا، اندک شمار بودند کسـانی کـه تصـمیم بـوش را بـر 
حمله به عراق انتقاد کردند و، در ایران،  نیز  کم شمار بودنـد کسـانی 

وقتـی هـم . که گروگانگیری و ادامه جنگ با عـراق را انتقـاد کردنـد
چون و چـرا نکنیـد و کسـی : ا سرکشید، گفتآقای خمینی جام زهر ر

  .نیز دم نزد
گیرنـد و غیـر حال، منتخبانی که روش دستوری درپـیش مـیبا این     

ها اولی. گیرند، یکسان نیستندمنتخبانی که همین روش را درپیش می
هـا توانند روش خود را از دستوری به تجربی تغییر دهند و دومـیمی
هسـتند و موقعیـت خـود را از بکـاربردن زور  چراکه جبار. توانندنمی

افـزون . توانند بر مردم مسلط بماننددارند و تنها با بکاربردن زور، می
براین، بکاربردن  روش دستوری تنها وسـیله برپـا نگـاه داشـتن هـرم 

که مادون باید تابع مافوق باشد و به دسـتور توضیح این. قدرت است
ام، برابـر مسـئولیت خـود، اختیـار هرگاه قرار باشد هر مقـ. عمل کند
شـود و هـرم محـل مـیباشد و روش تجربی بکار بـرد، زور بـی داشته

رو، از ایـن. ریـزداسـت، فـرو مـی قدرتی کـه زور برپـایش نگـاه داشـته
ــک ــر نزدی ــتبداد فراگی ــه اس ــدازه ب ــتبدادها، هران ــیاس ــر م ــوند، ت ش

وضــعیت وضـعیت امـروز ایـران و . گردنــدویرانگرتـر و مرگبـارتر مـی
  .امروز عراق اقوی دلیل

هـا گیـریها بمیزانی که جامعـه مـدنی در تصـمیمدر دموکراسی. ۲/۳
شـوند کـه روش تجربـی بـا روش کند، دو عامل سبب مـیشرکت می

  : دستوری جانشین گردد
وســائل ارتبــاط جمعــی در خــدمت اقلیــت صــاحب امتیــاز و  –الــف 

  سازنده فکر جمعی جبار و 
در حال حاضر، . »دشمن«رهای دیگر و وجود روابط قوا با کشو - ب
بـرای امریکـا، تروریسـم . برای هر کشوری یک شـکل دارد» دشمن«

یـم ژو بـرای ر» المللـیدولتهـای حـامی تروریسـم بـین«المللی و بین
وسـائل ارتبـاط جمعـی . »امریکـا و اذنـابش در منطقـه«والیت فقیه، 

ند و القـاء کننـد مأموریت دارند در جامعه فکر جمعی جباری را بسـاز
  . که کسی را یارای پرس و جو نماند چه رسد به انتقاد

شـوند، بنـا را بـراین نگذارنـد کـه هرگاه آنها که از حقیقت آگاه می    
و منتخبان قدرتمدار را نقد کنند، مهم» رسدصدای ما به جائی نمی«

توانند نگذارند فکر جمعی جبار پدیـد آیـد و در سـطح تر از آن، تا می
تواننـد آورد، مـی جامعه، فلج فکری و حالـت تسـلیم و رضـا  بوجـود

چراکه جامعه مـدنی فعـال اسـت و حقـوق . حصار سانسور را بشکنند
. شهروندی و حقوق ملی با منافع اقلیت صاحب امتیاز درتضاد اسـت

آگاهان از حقیقـت، کسـانی کـه از . پس جامعه مدنی گوش شنوا دارد
د، اغلب در انتخاب مخاطب، اشتباه میشونتجاوز به حقوق آگاه می

مخاطب نه منتخبان قدرتمدار و نه اقلیت صاحب امتیـاز و نـه . کنند
وسائل ارتباط جمعی در اختیار آنها، که جامعه مدنی، بمثابـه جمهـور 

باید از حقوق خطاب به این مردم است که، به تکرار، می. مردم است
ی از آن حـق مـردم ملی و حقوق شـهروندی و هـر حقیقتـی کـه آگـاه

  . است، سخن گفت
هائی که فاقد دموکراسی هستند، قدرت باوری اسـت کـه  در جامعه     

بعنــوان دروغ بــزرگ همــواره بایــد بــه محــک حقــوق شــهروندی و 
بایـد خـاطر نشـان کـرد کـه قـدرت مرتـب مـی. حقوق ملی، نقد کـرد

با بیرون رفتن از ایـن رابطـه، . صاحب وجود نیست، یک رابطه است
هـا، در ایـن نـوع جامعـه. یابـدمـیدمی استقالل و آزادی خود را بـازآ

  :مخاطبان دو گروه هستند
بــا جمهــور مــردم، از مســائلی کــه دارنــد و، همــه روز، بــدانها مبــتال • 

از حقـوق . هستند و نیز حقوق انسان و حقوق ملی، باید سـخن گفـت
نـدگی را به ترتیبی باید سخن گفت که بتوانند بکـار ببرنـد و تفـاوت ز

  . وقتی عمل به حقوق است و وقتی عمل به آنها نیست را دریابند
با نیروی محرکه تغییر یعنـی بخشـی از جامعـه کـه بـا زبـان آزادی و • 

با اینان، نیز، از حقـوق شـهروندی و . توان با آنها سخن گفتعلم می
حلهـا به مـردم و عوامـل سـازنده آنهـا و راه حقوق ملی و مسائل مبتلی

را » رادیـو بـازار«هرگاه ایـن نیـروی محرکـه نقـش . سخن گفتباید 
های خود را بـه جمهـور مـردم انتقـال دهـد، برعهده بگیرد و دانسته
آینــد و مــیشــکند و جمهــور مــردم بــه حرکــت درحصــار سانســور مــی

  . گردندصاحب سرنوشت خویش می
     

٭ پاسخ پرسش سوم درباره رابطه انتخاب کنندگان با انتخـاب 
  :و یا شنوندگان شونده

  
انتخاب شونده و یا شنودگان روش کاری را بایـد در پـیش بگیرنـد و    

حـال، دفـاع انتخاب کنندگان را حق بازخواسـت کـردن و در همـان
  :نخست، روش کار منتخبان. کردن است

منتخـــب و یـــا منتخبـــان در خـــدمت حقـــوق ملـــی و حقـــوق .  ۳/۱
گیـری و ا در تصمیمکوشند مردم رشهروندی شهروندان هستند و می
هرگاه چنین کسـانی در کشـوری بـا . بسا اجرای تصمیم شرکت دهند

شوند که مصدق و وضعیت ایران انتخاب شوند، با موقعیتی روبرو می
  :چنین منتخبانی را این روشها درخورند. صدر با آن روبرو بودندبنی
  عمل به حقوق ملی و حقوق شهروندی و دفاع از این حقوق،• 
به عهـد بـا مـردم کـه موضـوع آن، متحقـق گردانـدن هـدفی  وفای• 

  اند،است که مردم بخاطرش به او و یا آنها رأی داده
گزارش  وضعیت کشور و فعالیتهـای خـود بـه مـردم، شـفاف و بسـا • 

  روزانه،
شفاف گردانی از راه ابهـام زدائـی و عمـل بـه حـق اطـالع یـافتن و • 

  خورداری از این حق،اطالع دادن و مردم را فراخواندن به بر
روشن است که سه راهکار باال و راهکارهای زیر، نیاز بـه بکـاربردن • 

حـال، زدودن غیـر عقالنـینیاز به دانش و در همان. زبان آزادی دارد
و فکرهـای ) هـاسنتها و عرف و عادتهای قدرت فرموده و خرافه( ها 

  جمعی جبار دارد،
هـا ها و اطالعریانهای اندیشهمبارزه با سانسورها و برقرار کردن ج• 

  ها و هنرها،و دانشها و فن
تکـذیب . افشای دروغها و دیگر انواع ضد اطالعات، بطـور مـداوم• 

ها و آگاه کـردن مـردم از آنهـا، بار شناسائی تناقضیک. کارساز نیست
  این کار نیاز  به تکرار  دارد،. کافی نیست

  گشاید،مردم  می را تصمیم مراجعه به مردم هربار که گره• 
از آنجا که جمهور مردم، درآمد الزم برای تأمین هزینه زنـدگی را از • 

تواننـد همـه روز در مقـام تصـمیمراه کار باید بدست آورند، پس، نمی
شـود کـه اقلیتـی همین امر سبب می. گیرنده، در صحنه حاضر باشند

  ها بگرداند و خود را قائم مقام مردم در گرفتن تصمیم
  

  16 صفحهدر
 

 تخَبرابطه منتِخب و من
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کشــور و  ۶گفتگــو بــا 

سه خواسـت   –الغیر
ای از امریکـا و  خامنه

ــه عــادی ســازی  ــه ب ن
  :رابطه با امریکا

  
خواننــــــدگانی کــــــه : انقــــــالب اســــــالمی

های پيشــين ايــن نشــريه را مطالعــه  شــماره
کننــــــــــد  انــــــــــد، اينــــــــــک مشــــــــــاهده می کرده

ها و تحليل مستند بـه آنهـا تـا کجـا  اطالع
کاســـــــت  کم و صـــــــحيح و دقيـــــــق و بـــــــی

ای وضــــعيتی را  ســــخنان خامنــــه. انــــد بوده
ــــــالب  ــــــيش ازآن، انق روشــــــن کــــــرد کــــــه پ

عــادی کــردن : بــود اســالمی روشــن کــرده 
ـا نــــه ـا امريکـــ بــــار، اعتمــــاد  اين!. رابطــــه بـــ

ندارم و اطمينان ندارمی که پيش از ايـن 
ـــــــان  ـا امريکـــــــا، برزب ــــــ ـــــــاره گفتگـــــــو ب در ب

ـا کشــــورهای  مــــی آورد، در بــــاره گفتگــــو بـــ
ـــــان آ ۵+۱ ـــــر زب ـــــف از . وردب درک ظري

اســـت کـــه عـــادی ســـازی   ســـخنان او ايـــن
ـا نــــــه ـا امريکـــــ ـــــ کــــــه  طرفــــــه اين. رابطــــــه ب

گرانی کــه تحليــل را وســيله قبوالنــدن  تحليــل
ـا  دلخـــواه خـــود می کننـــد و جانبدارانـــه و بــ

کننـــد،  می» تحليـــل«توســـل بـــه سانســـور، 
ــــــه ــــــد ســــــخنان خامن ای مهــــــر  چــــــون ديدن

های پيشينشـان، »تحليل«بطالنی شد بر 
ای را  اصـــــــلی ســـــــخنان خامنـــــــه قســـــــمت

ــــــد کــــــه  ــــــد و نتيجــــــه گرفتن سانســــــور کردن
موضــع » رهبــر جمهــوری ايــران«ســخنان 

مـــذاکره کننـــدگان را تقويـــت کـــرد و ســـبب 
گرايان و اصـالح طلبـان و  اجماع اصول

ـا ... روها و ميانـــــــــه ـا بــــــــ برســـــــــر گفتگوهــــــــ
و ايـن دروغ، بـرغم . شـد ۱+۵کشورهای 

  :ای قول روحانی، بعد از سخنان خامنه
  
           کشــورهای  فتگــو بــا گ
آری و عـــــــــادی  ۱+ ۵

کــردن رابطــه بــا امریکــا 
  !:نه
  

کشــور ۶مــذاکره بــا  : ای ٭خامنــه
و الغیــر و ســه  ۱+)۵کشــورهای (

  !:خواست او از امریکا
  
ــجويان«، 1392آبـــان  12در  ☚ و » دانشـ

اي بردنـد و   را به نزد خامنه» آموزان دانش«
ـا  او خطاب به آنها، درآنچه به رابطه ب ا امريك

شـود   مربوط مي 1+5و گفتگو با كشورهاي 
  : گفت

ـا اسـم سـفارت     30 •  سال پيش جوانان م
آمريكا را گذاشتند النـه جاسوسـي؛ امـروز    

ــفارتخانه ــرين   س ـا در نزديكت ـاي آمريكـ هـ
النــه «كشــورها بــه آمريكــا اسمشــان شــده 

سال  30؛ يعني جوانان انقالب ما »جاسوسي
  .جلوتر بودند

ـتكبار • ــرد اسـ ـاس  رويك ـا احسـ ي آمريكـ
ـا در    بي اعتمادي و بيزاري به دولـت آمريك

هر ملت و . هاي دنيا ايجاد كرده است ملت
ـاد كـرد، ضـربه       ـا اعتم دولتي كه بـه آمريك

  .خورد، حتي دوستان آمريكا
ها آمريكا منفـورترين   امروز در ميان ملت •

اگر يك نظرسنجي عادالنـه  . هااست قدرت
ـيچ  و سالم در دنيا انجام شود، نمر ه منفي ه

  .رسد دولتي به آمريكا نمي
ـيچ كشـوري      • ـا بـراي ه مماشات با آمريك

انقالب عظيم ملت . آورد سود به ارمغان نمي
ـاد و ماننـد     ـايي درافت ايران با استكبار آمريك

  .تمام نيز رها نكرد برخي كشورها كار را نيمه
ـيچ • ــذاكره    هـ ــه م ــد مجموع ــس نباي ك

هاي  ها بچهكنندگان ما را سازشكار بداند، اين
يـك ماموريـت   . هاي انقالبند خود ما و بچه

كـس نبايـد    سختي را برعهده دارند و هيچ
ماموري را كه مشغول كاري است، تضعيف 

  .كند
كشـور صـرفا در موضـوع     6مذاكرات با  •

ابتداي سال در مشهد . اي است والغير هسته
ـاص    ـائل خ نيز گفتم كه مذاكره درباره مس

  .بين نيستم اشكال ندارد، ليكن خوش
ـاي   گـويي  يكي از ترفنـدها و خـالف   • ه

القايي به افكار عمومي اين است كه اگر در 
ـليم طـرف مقابـل شـويم،      قضيه هسته اي تس

تمــام مشــكالت اقتصــادي و معيشــتي حــل 
  .خواهد شد

ـتم، بـه       • همانطور كـه در مشـهد هـم گف
ـاذن اهللا از     ـتم ولـي ب مذاكره خوشبين نيس

نيم و ايـن  ك اين مذاكرات ضرري هم نمي
تجربه، ظرفيت فكري ملت ما را باال خواهد 

؛ اگر مذاكرات به نتيجه برسـد كـه چـه    برد
ـايش ايـن      بهتر ولي اگر نتيجـه نگرفتنـد معن
ـاي خـودش      باشد كه كشـور بايـد روي پ

  .بايستد
، دو 83سازي در سال  پذيرش تعليق غني •

ـا    سال كشور را عقب انداخت اما به نفـع م
ـان داد كـ   ـاري از   تمام شد، نش ه اميـد همك

  .طرف شركاي غربي مطلقاً وجود ندارد
اي، بهانه است و محور دشمني  مسئله هسته•

نشيني در  با عقب. آمريكا با ملت ايران نيست
ـته ــر    10اي  هسـ ــر نظي ــوع ديگ ـا موض هـ
هــاي نظــامي ايــران، حمايــت از  توانــايي

ــم   ــميت نشــناختن رژي ــه رس مقاومــت و ب
  .كشند صهيونيستي را به پيش مي

وضع امروز جمهوري اسالمي با وضعيت  •
زمين تا آسمان فرق دارد، آن روز  82سال 

ـا    بر سر دو سه سانتريفيوژ چانه مـي  زديـم ام
امروز به همت جوانان و مسئوالن، چنـدين  

  .هزار سانتريفيوژ فعال است
ـا   • در مسائل اقتصادي كشور همه تالش ه

بايد متمركـز بـر داخـل باشـد، پيشـرفت و      
ش دارد كه متكـي بـه قـدرت    گشايشي ارز

ـا اخـم و     دروني يك ملت باشد تا كشـور ب
  .ها متالطم نشود تحريم

در عرصه ديپلماسي كشور موفق اسـت و   •
ـايج   دولتي مي تواند پشت ميز مذاكره به نت

مورد نظرش برسـد كـه متكـي بـه نيـروي      
از . هــاي داخلــي باشــد زا و توانــايي درون

  .برند چنين دولتي حساب مي
 "نـه "هاي آمريكا  ران به خواستهملت اي •

تواند  گفت و گفت آمريكا هيچ غلطي نمي
آمريكا با موجوديت، اقتـدار، و نفـوذ   . بكند

ـالف اسـت   آرزوي . جمهوري اسالمي مخ
ـار   آنها يك ايران ضعيف، كنارمانده، بي اعتب

  .احترام است و بي
ـيم  • . به دشمني كه لبخند ميزند اعتماد نكن

زننـد و   لبخند مـي  طرف ها از آن آمريكايي
كننـد و از ايـن    اظهار ميل به مـذاكره مـي  

ـا   گوينـد همـه گزينـه    طرف بالفاصله مي ه
روي ميز است، خـب چـه غلطـي ممكـن     

  .است انجام دهند؟
ـار    • ـاه دچ ما در مواجهه با دشمنان هيچگ

استيصال نشديم و بعد از اين نيـز نخـواهيم   
در ابتداي انقالب در ضـعف بـوديم و   . شد

ـا امـروز   . ل در اوج توانايي بودجبهه مقاب ام
وضعيت عكس است و مشكالت ما در مقايسه 

  .با آنها صفر است
ـــالب اســـالمی ترتيب، موضـــع  بـــدين :انق

 – ۱. بــــــار روشــــــن اســــــت ای اين خامنــــــه
ـا  گفتگــو فقـــط در مـــورد مســـئله اتمـــی و بــ

ــــر ۱+۵کشــــورهای   – ۲. اســــت و الغي
پـــــيش از ايـــــن، دونوبـــــت، او نســـــبت بـــــه 

ای کــه ممکــن  ا و نتيجــهگفتگــو بــا امريکــ
اســــــت از آن بدســــــت آيــــــد بــــــدبين بــــــود، 

بــار، بــه خيــال خــود، زيرکانــه، گفتگــو  اين
با امريکا بر سـرعادی کـردن رابطـه را بـه 

کنـد کـه ايرانيـان تصـور  ترتيبی ممنـوع می
کنند در دوبار گذشـته نيـز، او نسـبت بـه 

ـا کشــــورهای  خــــوش بــــين  ۱+۵گفتگــــو بـــ
ـا  – ۳! نيســـــت ـا موجوديـــــت« امريکــــ ، بــــ

اقتدار و نفـوذ جمهـوری اسـالمی مخـالف 
ايــن جملــه، بــا تمــام اهميتــی کــه . »اســت

کــــذائی را بــــه » گران تحليــــل«دارد، توجــــه 
ای  مســئله خامنــه. اســت خــود جلــب نکرده

، در »جمهـــوری اســـالمی«نـــه ايـــران کـــه 
او . يم واليـت مطلقـه فقيـه اسـتژواقع، ر

ـا  - الــف: خواهــد از امريکــا می ـا بـ نــه تنهـ
مخالف نباشد، بلکـه آن  يمژموجوديت ر

بـــر اقتــدار ايـــن  –و ب ! را تضــمين کنــد
ــــم در ايــــران، بــــه ســــخن ديگــــر بــــر ژر ي

يــــــم، صــــــحه ژاســــــتبداد ويرانگــــــر ايــــــن ر
يـــــم را در ژنفـــــوذ ايـــــن ر - بگـــــذارد و ج 
دقيــــــق بخــــــواهی، او از . منطقــــــه بپــــــذيرد

ـا می خواهـــد بجـــای محـــور اســـرائيل  امريکــ
يــــــــم جمهــــــــوری ژيــــــــم ســــــــعودی، رژر - 

سياســـــــت خـــــــود در  اســــــالمی را محـــــــور
هرگاه امريکـا خواسـتهای . منطقه بشناسد

ـا  خامنـــــه ـا امريکــــ ــــ ـــــرآورد، رابطـــــه ب ای را ب
ـا ر. شـــــود برقـــــرار می يـــــم شـــــاه را ژ امريکــــ

کــه  اين اال . انــدارم خلــيج فــارس شــناختژ
وضـــــــــعيت امـــــــــروز وضـــــــــعيت آن روز 

يـــــــم واليـــــــت مطلقـــــــه فقيـــــــه ژ نيســـــــت و ر
ــــده در کشــــور و خــــالی از مــــرام و  درمان

ان مـــالی و نظــــامی کــــه از اخـــالق و تــــو 
خواهــــــد وجــــــودش را  قــــــدرت خــــــارجی می
توانـــد در حـــوزه خلـــيج  تضـــمين کنـــد، نمی

انــــــدارم را برعهــــــده ژفــــــارس نيــــــز نقــــــش 
  .بگيرد
ـــــه      ـــــت خامن ـــــف درياف ای چـــــه  و ظري
ــــد می ــــود و او . گوي ســــخنان او صــــريح ب
پـيش . توانست بگويد درکشان نکـردم نمی

ای توســــــط  از آن، ترجمــــــه قــــــول خامنــــــه
  :صادق الريجانی را بخوانيدشيخ 

  
حـداقل : ٭ شیخ صادق الریجانی

اسـت کـه در  فایده گفتگوها ایـن 
داخل و خارج از کشـور، حجـت 

  :کند ای تمام می را برعده
  
ـاني، صادق الر يخ، ش92آبان  15در  ☚  يج

ـائ  »يسرئ« ـئوالن  «در جلسـه   يه،قوه قض مس
ـار   «: است گفته ،»يهقوه قضائ يعال ما بـه رفت
 يستيمن ينب در مذاكرات خوش ها يكاييآمر
ـار   يراخ يا هسته يها وگو گفت اما  حتماً آث
 يجهنت يندر برخواهد داشت و كمتر يمثبت

اسـت كـه    ينا يمذاكرات در مقطع كنون
در داخل و خارج كشور  يا حجت بر عده

نادرست بر ضد  يغاتو باب تبل شود يتمام م 
  .  »شود يبسته م ها ييجو بهانه يزكشورمان و ن

دورتـر خــواهيم ديـد چــرا : انقــالب اســالمی
ـــــه گويـــــد  ای عصـــــبانی اســـــت و می خامن

جـــا، خـــاطر نشـــان  در اين. بـــدبين اســـت
ای و دســــــــتياران او،  کنــــــــيم کــــــــه خامنــــــــه

خواهنــــــــد بــــــــار شکســــــــت  پيشـــــــاپيش، می
ـا را از دوش خــــــــــود  احتمــــــــــالی گفتگوهـــــــــ

  . بردارند و طلبکارهم بشوند
  

ــا اســتار  ٭ ظریــف، در مصــاحبه ب
ای  مـــذاکرات هســـتهدر : ترکیـــه
ســازی روابــط بــا آمریکــا در  عادی

  :دستور کار نیست
  
آبان، ظريف، در مصاحبه با استار  12در  ☚

ـلي مـذاكرات   : است تركيه گفته  هدف اص
سازي روابط با آمريكا نيسـت   اي عادي هسته

ـته   بلكه مي اي ايـران   خواهيم موضـوع هس
  .حل شود

بــه دنبــال ســخنان : انقــالب اســالمی ــانی نیــز نســبت بــه  ای، خامنــه ـا کشـورهای روح بـدبین  ۱+۵گفتگوها ب   :شد
  

هماننـــد : ٭ خبرگـــزاری فرانســـه
ای، روحــــانی نیــــز بــــه  خامنــــه

خوشـبین  ۱+۵گفتگوها با گروه 
  :نیست

  
، خبرگزاري فرانسه، قول 92آبان  13در  ☚

ـيش   : سان انتشار داد روحاني را اين امـروز پ
ـا     ـته اي ب از آغاز دور جديد مـذاكرات هس

در مـورد  : ، حسن روحاني گفت1+5 گروه
در اظهاراتي . اين مذاكرات خوشبين نيست

اي در روز يكشنبه، روحاني نيـز   مشابه خامنه
ـا و   ــورد غربيهـ ــت وي در م ــت حكوم گف

  .مذاكرات جاري خوشبين نيست
روحاني با اشاره به تحريمهاي بين المللي     

كه اقتصاد بيمار ايران را داغان كرده اسـت  
اين بدان معني نيست كه ما نبايـد  گفت، اما 

ـته    اميدي به از ميان برداشتن مشـكالت داش
اين اظهارات يك روز بعد از سخنان . باشيم
اي كه حرف آخر را در مورد برنامـه   خامنه

  .زند، بيان مي شود اتمي ايران مي
  

٭ اما ظریف براین باور اسـت کـه 
 ۸و  ۷در گفتگوهـــای روزهـــای 
بـر سـر  نوامبر، ساخت پایه توافق

ـــین  ـــران، تعی ـــی ای ـــده اتم پرون
  :خواهد شد

  
محمـد  ) 92آبان  14( 2013نوامبر  5در  ☚

جواد ظريف كه به فرانسـه آمـده بـود، در    
ـتنده تلويزيـوني فـرانس     ،  24گفتگو با فرس

ـاي  : است گفته نـوامبر در   8و 7در گفتگوه
. نو، برسر ساخت پايه توافق خواهـد شـد  ژ

ـ   در دو طرف بسيار بـي  ـادي نس بت بـه  اعتم
ـاخت   . يكديگر وجود دارد باوجود ايـن، س
تعيين . تواند تعيين شود پايه توافق نهائي مي

  اين ساخت جهشي بزرگ به پيش است 
و چـــون بســـياري از تحليـــل گـــران  •

ـات    مي ـامي جزئي گويند كه توافق برسر تم
ــول     ـا بط ــومي، ماههـ ــق عم ـين تواف چنـ

اگـر در  : دهـد  انجامد، ظريف پاسخ مي مي
ـين    اين هفته سا ـائي تعي خت پايه توافـق نه

  . نشود، فاجعه نخواهد بود
مــانع بــزرگ برســر راه توافــق، كنگــره  •

ـان انـدازه كـه حكومـت     . امريكا است بهم
روحاني آماده دادن امتيازهاي مهم در باره 
ـار   برنامه اتمي ايران است، كنگره امريكا فش

ـاري  . آورد كه تحريمها برداشته نشوند مي ك
ـ   ـا م توانـد بكنـد، آزاد    يكه حكومت اوبام

ـا   با اين. كردن پولهاي ايران است كار پوله
. به خزانه خالي ايران ريخته خواهنـد شـد  

ـاز بـه      وزارت خزانه ـا، بـدون ني داري امريك
توانـد   كسب موافقت كنگره، اين كار را مي

  .بكند
ـاحبه  2013نوامبر  6در  ☚ اي  ، ظريـف مص

در ايـن  : است با لوموند بعمل آورده و گفته
لوموند به . آورد توان توافقي بعمل ه، ميهفت

ـا   او گفته است رهبر نظام نسبت به گفتگوها ب
خوشبين نيسـت و ظريـف    1+5كشورهاي 

است ايشان به تيم مذاكره كننده ايران  گفته
ـبت بـه طـرف مقابـل،     . ابراز اعتماد كرد نس

ـا    . اعتماد اسـت  بي ـالهاي اخيـر، غربيه در س
به خود ويران بناي اعتماد ايرانيان را نسبت 

ـا     . اند كرده ـائي عـالوه بـر مجازاته مجازاته
ـاي شـوراي امنيـت،     مندرج در قطعنامـه  ه

حال،  بااين. اند برضد ايران، به اجرا گذاشته
است و اين پنجره را   اي گشوده شده پنجره

وئــن، بــا انتخــاب ژمــردم ايــران، در مــاه 
ـا گفتگوكننـدگاني   . انـد  روحاني گشـوده  م

روشي جديد و همـه   جدي هستيم با راه و
ـا جـدي      دنيا تصـديق كـرده    اسـت كـه م

ـا جـدي     ژهستيم، در  نـو، در نيويـورك، م
ما در انتظار راه و روش مشابهي از . ايم بوده

  .سوي طرفهاي خود هستيم
است،  ظريف در پاسخ لوموند كه پرسيده •

ــه  : اســت آيــا از توافــق دور هســتيد؟، گفت
ـا  . چندان نه ـاره آنه ، ما موضوعهائي كه درب

ـين   هريك از طرفها مي بايد عمل كند را مع
ـيش، در ويـن، عـالوه بـر     . ايم كرده هفته پ

ـين  ژگفتگوي بسيار مثبت با آ المللـي   انـس ب
ـان دو     ژانر ـاع كارشناس ـا اجتم ي اتمـي، م

آنها همه آنچه را . طرف را نيز ترتيب داديم
روي ميـز گفتگــو بـود، موضــوع گفتگــو و   

ــد ــي كردنـ ــي. بررسـ ــك مـ ــد  اينـ بايـ
ـاند و    هيساماند ـام رس هاي ضرور را به انج

توان  نو، ميژدر اين هفته در . به جلو رفت
اگرهم توافـق بعمـل   . آورد توافقي را بعمل

  .نيامد، فاجعه نيست
آيــا : اســت لومونــد از ظريــف پرســيده •

ـا دارد؟ و   فرانسه، موضعي سخت تر از امريك
ــه: اســت  او پاســخ داده مــا بــا پــاريس . بل

فرانسه يك همباز . ايم روزهاي بهتري داشته
ـاريخي    . مهمي است ما با يكـديگر عالئـق ت

اينك پائين . اند داريم كه باال و پائين داشته
توانيم بپيش برويم  اما اميدوارم مي... هستند

بيني و نرمش و اراده انجام  و فرانسويها واقع
انبوهي از . توافق خود را نشان خواهند داد
نيم متحقق توا همكاريها وجود دارند كه مي

  .بگردانيم
جــا، رويــه متخــذ  تــا اين: انقــالب اســالمی

ای و روحانی و ظريف، رويـه بـيم  خامنه
ـــــــد اســـــــت ـــــــت، احتمـــــــال . و امي در حقيق

دهنــد طرفهــای گفتگــو بــا تــوافقی کــه  نمی
آنها بتوانند پيـروزيش جلـوه دهنـد، موافقـت 

  :کنند
  
ـــا شـــرکت  ۱۳نمـــایش ٭ ـــان ب آب

اجباری شماری از دانـش آمـوزان 
س، پوشش برای سازش و یـا مدار

قابـل «گویای ناامیـدی از توافـق 
  :»قبول

هاشـمی رفسـنجانی نيـز : انقالب اسـالمی
ـا  ــــ ـــــدار عـــــادی کـــــردن رابطـــــه ب کـــــه ميدان

امام موافـق بودنـد : گفت امريکا بود و می
ـا برداشـــــته  کـــــه شـــــعار مـــــرگ بـــــر امريکــــ

راهــی جــز «نشــود، ناگهــان، دريافــت کــه 
ـا وجـــو  د مقاومـــت سرســـختانه عليـــه امريکــ

  : »ندارد
ســايت مشــرق ســخنان  1392/8/14در  ☚

: اســت هاشــمي رفســنجاني را انتشــار داده
گرچه از نظر ما همه اسرائيل غصـب اسـت   

هاي جوالن چه بيـت المقـدس،    چه بلندي
ـاي    ـا و هرج چه اورشليم چه يافا و چه حيف
ــوم     ــد از حلق ـا باي ــه اينهـ ــرائيل و هم اس

  . صهيونيست بيرون بيايد
ني درباره مقاومـت عليـه   هاشمي رفسنجا    

ما بارديگر : آمريكا و رژيم صهيونيستي گفت
حرف هميشگي خودمان را به دنياي اسـالم  

كنيم كه هيچ راهي جز مقاومـت   تكرار مي
اقتصادي عليـه   - سرسختانه نظامي و سياسي 

ــوگيري از    ــراي جل ــرائيل ب ـا و اس آمريكـ
  .تجاوزات اسرائيل وجود ندارد

ـ 92آبان  15در  ☚ ـا، در  ، در مجل س مافياه
رضــا ســليمي،  نطــق ميــان دســتور، علــي 

سـخنان حكيمانـه رهبـر معظـم     : است گفته
ـاه فصـل   آبان 12انقالب در روز  ـاب   م الخط

له از  معظم. وگوها و مبارزات اخير بود گفت
سو موضوع مذاكره را مشخص نمـوده   يك

فقط مـذاكره در مـورد   و تعيين كردند كه 
طرف ديگر، ، از اي است و الغير مسئله هسته

اي قدرت استدالل و  با پشتيباني از تيم هسته
ـا   چانه زني آنان را باال برده و توان مانور آنه

  .را افزايش دادند
ـا و       ـياه آمريك عين حال به دليل كارنامه س

ـا     ليست بلند جناياتي كه در مـورد ملـت م
ـبين بـود و    انجام داده، نبايد به نتيجه خوش

ـئله گـ   برخـي  . ره زدهمه چيز را به اين مس
ـيه  اظهارات شگفت ـازي  آور و حاش ـاي   س ه

غيرضرور مانند بحث حذف شعار مرگ بـر  
آمريكــا جــز كشــيدن صــندلي از زيرپــاي 

اي كشــورمان و  كننــدگان هســته مــذاكره
ــه امــور   مشــغول ســازي مســئوالن نظــام ب

  تواند داشته باشد؟ غيرمتناوب چه معنايي مي
قرار، ميـان نصـب  بـدين: انقالب اسـالمی

» صداقت امريکـا«اع تابلوهای بزرگ انو 
آبـــــــــان و اصـــــــــرار بـــــــــر  ۱۳و نمـــــــــايش 

ـا«ســــردادن شــــعار  و » مــــرگ بــــر امريکـــ
ای مسـتقيم  نـو، رابطـهژ ۸و ۷گفتگوهای 
  :وجود دارد

ـان     ژبنابر رويه، ر – 1 ـار كـه در پنه يـم هرب
است، درعلن، برشدت تظاهر   سازش كرده

. اسـت  با امريكا و اسرائيل افزوده دشمنيبه 
شدن دو اجتماع، يكي در سوئيس و  برگزار

ــي   ــن م ــه، روش ــري در فرانس ــد  ديگ كن
ـا مطالبـه    گري ظاهري خامنه خشونت اي، ب

  : است توافق پنهاني همراه
اجتماع محرمانه اول در سوئيس و بـراي   •

ـا       بررسي خلـع سـالح اتمـي خاورميانـه، ب
يــم واليـت فقيــه و  ژشـركت نماينـدگان ر  

  . حكومت اسرائيل، تشكيل شده است
) 2013نوامبر  5(روزنامه سوئيسي و نيز رويتر 

  اجتماع محرمانه در هتل : كنند گزارش مي
  
  

  4 صفحهدر

 گروگانهائی که ایرانیانند
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گليون، واقع در نزديكي مونترو، تشكيل شده 
نماينــدگان ايــران و اســرائيل و   . اســت 

ـاع شـركت     كشورهاي عرب در ايـن اجتم
موضوع گفتگو تشكيل كنفرانسـي  . اند داشته
الح اتمي خاورميانـه  المللي برسر خلع س بين

ـاي   . اسـت  بوده  ـاع در روزه  22و  21اجتم
ـتاي گليـون،     اكتبر در هتل گليـون در روس

  . است نزديك مونترو برپا شده
ـاي        بنابر قول يك مسئول اسرائيلي، هيأته

نمايندگي نظرهاي خويش را در باره تشكيل 
چنــين كنفرانســي در بــاره ممنــوع كــردن 

تن سالح اتمـي،  كشورهاي خاورميانه از داش
ميان نمايندگان عرب و ايران، . اظهار كردند

ـتقيم پديـد نيامـد    . تماس مستقيم و يا غير مس
ـا و  . فني بود ˝اجتماع اساسا نمايندگان امريك

ـاع شـركت      چندين كشـور عـرب در اجتم
هيأت در اجتماع شـركت   14تا  13. داشتند
ـأمور  . داشتند معاون وزارت خارجه فنالند م

ـاع بـود  تشكيل اين اجت خـود نيـز در آن   . م
اجتماع بعدي، قرار است در . شركت داشت

اما هنوز معلوم نيست . ماه نوامبر تشكيل شود
  .در كدام كشور

ـا       ـازنده  «بنابرقول يك ديپلمات، بحثه » س
  . بودند

ــوامبر  6در  • ــه 2013ن ـال «، روزنام فايننشـ
ـيش از   است كه، هفتـه  خبرداده » تايمز اي پ

فرانسـه،   اي  در  اع محرمانـه اين تاريخ، اجتم
يك نماينده سابق مجلس . است تشكيل شده

ـپاه پاسـداران از     اسرائيل با يك فرمانـده س
اي ايـران   ايران، ديدار و درباره برنامه هسته

شـخص اسـرائيلي   . گو كـرده اسـت   و گفت
ايـن شـخص،   . دارون آويتال بـوده اسـت  

درگذشته، فرماندهي واحد ويژه كماندويي 
ـته اسـت   » اتكالسايِرِت م« . را بر عهـده داش

فايننشال تايمز هويت افسر سپاه پاسداران را 
  .  است معرفي نكرده

ــران و       ـاتي از اي ـاع،  مقامـ ــن اجتمـ در اي
  . اند اسرائيل و چين و آمريكا شركت داشته

ژان كريستف فون فتن، تاجر فرانسوي، كه    
است، به  در كاخ او اين اجتماع تشكيل شده

من واقعاً از گرم شـدن  «: است گفتهروزنامه 
تدريجي دارون و ژنرال ايراني شگفت زده 

اين تاجر فرانسوي كه ارتباط نزديكي . »شدم
ـام ژنـرال    نيز با دولت چين دارد، از گفتن ن
ـا    ايراني و اين كه آيا وي بازنشسته شـده و ي

  .هنوز در خدمت است، خودداري كرد
ـ          ـال در اجتم اع و بگفته او، شـركت آويت

ـاهي و       ـا آگ ـا ژنـرال ايرانـي، ب ديدار وي ب
ـام   حمايت وزارت جنگ رژيم اسرائيل، انج

  . است  شده
، ايـن  :است آويتال به فايننشال تايمز گفته     

» گردهمايي خصوصي دانشگاهي«اجتماع، 
بود و در باره نقش چين در خاورميانه و اين 
ـاده تغييـري راهبـردي در      كه آيا ايـران آم

اي خود هست يا خير،  و منطقه سياست اتمي
  .بوده است

ـبق       نخست وزير سابق استراليا و وزراي اس
خارجه و دفاع فرانسه نيز در ايـن كنفـرانس   

  .اند شركت داشته
ـاهر بـه   : گوينـد  اين دو خبر نيـز مـي       تظ

ـارت     دشمني، واقعيتي را مي ـاند كـه عب پوش
يــم بــه انجــام تــوافقي بــا ژاســت از نيــاز ر

ـارج    تا مگـر از بـن   1+5كشورهاي  بسـت خ
  باوجود اين، . شود

است كه  يم متوجه شدهژباوجود اين، ر – 2
تراشان قوي و برداشتن موانع از سـرراه   مانع

اي و  نياز به دادن امتيازهائي دارد كه خامنـه 
كردند داراي چنان  دست يارانش تصور نمي

ـا، بـس       اهميتي باشند كـه تـن دادن بـه آنه
ه پيش از سـخنراني  است ك اين. مشكل باشد

اي، دستياران او، پيشاپيش، گفتگوها را  خامنه
شكست خورده توصيف كردنـد و خـود او   

افزون . نسبت به موفقيتشان، ابراز بدبيني كرد
ـا دور اول    براين، برابر اطـالع، هـم   ـان ب زم

ـان دادن بـه    گفتگوها، امريكا در مقام اطمين
در درجه اول قبرس (ها  متحدانش، به واسطه

ركيه و نيز شركتهائي كه سود هنگفتـي از  و ت
) زننـد  وسيله دور زدن تحريمها به جيب مي

فشــار شــديد وارد كــرده و آنهــا را مجبــور 
ـامالت      كرده است نقـش رابطـه را بـراي مع

ــد ژر ـا كنن ــم، رهـ ــه . ي ـبانيت خامن اي  عصـ
ـا، هـم    بدين ـا    خاطر است كـه امريك ـان ب زم

ــه و اظهــار   اســتقبال از گفتگوهــاي دوجانب
يني، در حقيقت، تحريمها را تشـديد  ب خوش
داند كه  اي مي همه، خامنه با اين. است كرده

ـان   راه پس و پيش را بر خود بسته است و زم
ـا    ژبه زيان او و ر يم اواست، قيمـت نفـت بس
آيد و از نياز به نفت ايران، زمان  پائين نيز مي

عـراق  : گويد زنگنه مي. شود به زمان، كم مي

دارد جاي ايران را پـر   با استفاده از فرصت،
ـا   (پس، برغم رجز خـواني  . كند مي وضـع م

و برغم ) خوب است و وضع امريكا بد است 
سران  يم نيز جز سختژاين واقعيت كه در ر
است و بايد هواي آنها  موافقي برايش نمانده

بايد به حل شـدن مشـكل    باشد، مي را داشته
كه قصد خود كشي  مگر اين. اتمي تن بدهد

  .شدبا داشته
ازآن طرف،  مانع تراشها نيز به مانع تراشي      

    :دهند اند و مي ادامه داده
کاران جدیــد و  محافظــه
یــــــم ژســــــران ر سخت

کوشــــند تــــا مگــــر  می
گفتگوهـــا بـــه شکســـت 

   :بیانجامند
ـيش از روز   2013نوامبر  4در  ☚ ، سـه روز پ

يــم بــا ژاول گفتگوهــا  هيــأت نماينــدگي ر
، پل پيالر، 1+5هيأتهاي نمايندگي كشورهاي 

ـائي مقالـه پيرامـون نقـش       تحليل گـر امريك
كاران جديد و البي اسرائيل انتشار و  محافظه

  :است درآن، هشدار داده
كاران جديد فكر ثابت خود را در  محافظه •

ـا مـي    ـاي    اين باره كـه امريك بايـد در جنگه
ـا نمـي    . كننـد  خاورميانه شركت كنـد را ره

ـا  كننـد گفتگ  است كه سخت تقال مي اين وه
برسر سوريه و پرونده اتمي ايران به شكسـت  

درحال حاضر، سياست پرزيـدنت  . بيانجامد
ـا  . اوباما اينست كه از تنشها با ايران بكاهـد  ام

گويند تا آخـر   آنها كه در امريكا و ايران مي
  .خواهند بايد رفت، جز اين مي

برغم چندين اختالف ميان امريكا و ايران،  •
ابير براي كاستن از دو طرف دركار اتخاذ تد

تدابير متخذ قرينـه يكـديگر نيـز    . شدت آنها
خواهنــد  مســئوالن دو كشــور مــي. هســتند

اختالفها برسر برنامه اتمي ايـران را برطـرف   
هردو طرف، نسبت به دست يافتن بـه  . كنند

ــق، خوشــبين نيســتند ــن، . تواف بــاوجود اي
بايد  هر دو طرف مي. كوشند گفتگو كنند مي

ـاهم     با مقاومت افرا ـالف تف ـايي كـه مخ طيه
بايد خود  هردو طرف مي. هستند، مقابله كنند

ـام سازشــكاري رويــه كــردن و     را از اتهـ
براي هـر دو  . امتيازدادن، مرتب، تبرئه كنند
ـاآخر بايـد   «طرف، مهاركردن طرفـداران   ت

ـيار مشـكل   . ، سخت مشـكل اسـت  »رفت بس
است زيرا اينان، مخالفت زباني را با مخالفت 

  . اند كردهعملي همراه 
ــا، بـه تــازگي، بـه كنگــره     • حكومـت اوبام

ـا را فعـال   تصـويب   ˝فشارآورد طرح تحريمه
اكنـون ايـران    خاطر نشان كرد كه هم. نكند

ـا اسـت و تصـويب      زير كـوهي از تحريمه
تحريمهاي جديد به كوشش حكومت براي 
ـا آســيب   ــز گشــتن گفتگوهـ ــت آمي موفقي

رساند و اقبال رسيدن به توافق را كاهش  مي
ـاگوش  . دهد يم اين كار سيلي نواختن به بن

از . متصديان تحول مثبـت در ايـران اسـت   
ـاي   ديد بسياري از ايرانيان، تصويب تحريمه

ـتي    جديد عالمت آن ـا براس است كه امريك
خواهان حل و فصـل مشـكل اتمـي ايـران     

ـا   نيست بلكه مي خواهد زمان بدست آورد ت
  .كه تحريمها اقتصاد ايران را ازپا درآورند

يــم جمهــوري اســالمي ايــران، ژرهبــر ر •
كوشـد سـخت سـران     اي، مي آيةاهللا خامنه

يــم را مهاركنــد تــا كــه گفتگوكننــدگان ژر
ـانند  هـدف  . بتوانند گفتگوها را به جائي برس

 12(نـوامبر   3اصلي سخنراني روز يك شنبه 
كـس   هيچ«: او گفت. او همين بود)92آبان 

... دنبايد گفتگوكنندگان ما را سازشكار بخوان
آنها مأموريت سختي برعهده دارنـد و يـك   
مأمور را حين انجام مأموريت نبايد تضـعيف  

  . »كرد
ـاذ   سخنان خامنه     اي و موضع قوي كه اتخ

كرد جا براي ترديد باقي نگذاشت كه ابتكار 
ديپلماتيك روحاني، رئيس جمهوري ايران و 
محمد جـواد ظريـف، وزيـر خارجـه او، از     

  .خوردار استيم برژحمايت رهبر ر
كرد كه  حال كه تصريح مي او، در همان      

ولو ابتكار گفتگو كردن از او نيست و بـدبين  
است كه، باوجود دشمني مداوم طرف مقابل 
و تهديدهايش، از جمله تهديـد بـه جنـگ،    

ــيد بتـوان بــه نتيجــه  ــير روي . اي رس در تفس
: خوش نشان دادن امريكا به ايران، او گفـت 

ـا     ما نبايد به د« ـيم كـه بـه م شمني اعتماد كن
ها به ما  از يك طرف امريكائي. زند لبخند مي
زنند و تمايل خود بـه مـذاكره را    لبخند مي
ـله،     اظهار مي كنند و از طـرف ديگـر، بالفاص

  . »ها روي ميز است گويند همه گزينه مي
روشـــن اســت کـــه ايـــن : انقـــالب اســـالمی

ای را  گر امريکــائی، ســخنان خامنــه تحليــل
هماننــد . خوانــد خواهــد می ر کــه میطــو  آن

گران ايرانــی در کــار توجيــه، وارونــه  تحليــل
ـــــد می ـــــی نمی. بين ـــــه حت ـــــد کـــــه خامن ای  بين

: اســــــت گفتگــــــو کننــــــدگان را محــــــدود کرده
ـا نــــــه ـا امريکـــــ ـا . گفتگــــــو بـــــ در گفتگــــــو بـــــ

، هــم از خــط قرمــزی کــه ۱+۵کشــورهای 
  .است، نبايد عبور کنند او ترسيم کرده 

خواهنـد   هائي كـه مـي  در امريكا، همه آن •
بايـد   اي مجهز نشود، مي ايران به سالح هسته

چراكـه بهتـرين   . از گفتگوها حمايت كننـد 
در . وســيله رســيدن بــه ايــن هــدف اســت
يـم  ژحمايت كردن، وجود سخت سـران ر 

ايران و لزوم خنثي كردن مخالفت آنها، نيز، 
بايـد از   بخصـوص مـي  . بايد لحاظ شود مي

ر اين سخت سران خوراك تبليغاتي در اختيا
ـتدالل    مي. گذاشتن، اجتناب گردد بايـد اس

ـا     آنها را كه گفتگوكردنها اتـالف وقـت و بس
  .اعتبار كرد براي ايران خطرناك است، بي

حمايت همچنين اعتناء نكردن به سخنان      
. گيرد هاي ايران را دربر مي افراطي افراطي

ـان    اين سخنان افراطـي را افراطـي   ـا برزب ه
ـام   كه نميآورند  مي خواهند توافقي به انج
ـتند كـه   ژكساني از مقامات ر. رسد يم نيز هس

معتقدند تا آخر بايد رفت و موافق سرگرفتن 
براي مثال، در اين هفتـه، در  .  توافق نيستند

ـا در تهـران، در    سالروز تسخير سفارت امريك
بيشتر سـرداده  » مرگ برامريكا«، شعار 1979
ـاني در   اين رفتار قرينه رفتار و. شد گفتار كس

خواهنـد هيچگونـه    امريكا اسـت كـه نمـي   
ـان از جنـگ   . توافقي با ايران بعمل آيـد  اين

ـا     سخن مي گويند و ايـران را دشـمن امريك
تا گفتن سخني افتضاح آور پيش . خوانند مي
ـاران  : روند مي ايران را بايد با بمب اتمي بمب
  . كرد

ـــالب اســـالمی نوشـــته پـــيالر، پنـــد و : انق
هــــيچ در شــــيوه . ارش اســــتانـــدرز و ســــف
. کاران جديــد در آن نيســت عمــل محافظــه

اسـت کــه  فايـده انتشــار ترجمـه آن در ايــن 
خواننــدگان گرامــی مشــاهده کننــد کــه ميــان 

هـــــــای  افراطی«و » هـــــــای ايـــــــران افراطی«
ارتبــاطی از نــوع ارتبــاط ظــروف » امريکــا

زمــانی ســخت ســران . مرتبطــه وجــود دارد
) ره بـوشدو (امريکائی در حکومت بودند 

ـــــرون حکومـــــت هســـــتند و  و امـــــروز دربي
ـا البـــی اســـرائيل و حکومـــت  ــ همداســـتان ب

  .نتان ياهو
ای در بـــاره  و امـــا، روبـــرت پـــاری، مقالـــه 

خواهنــــد  ســــخت ســــران امريکــــائی کــــه می
ـا بمـــب اتمـــی، بمبــــاران  ـا ايـــران را بـــ امريکــ

    :است کند، انتشار داده
تهدید ایران به سالح اتمـی، 

بـرای  باوجود فشار به ایـران
کــه اســلحه اتمــی تولیــد  این
  !نکند

  
اكتبـر   26مقاله را روبرت پاري در تاريخ      

  :است انتشار داده 2013
شلدون آدلسون، كه بيشترين كمك مالي  •

كند، از  خواه امريكا مي را به حزب جمهوري
خواهد نخست يك بمب  حكومت اوباما مي

يم ژاتمي بر كوير لوت فرو ريزد و سپس به ر
بمــب بعــدي را بــر تهــران : ن بگويــدايــرا

سخن او كه برانگيختن به . فروخواهد ريخت
كشتار جمعي ايرانيان است، سبب نشـد كـه   
ـاي رسـمي، آن را محكـوم     مقامي از مقامه

  .كند
ـالي كننـده بـه      وقتي مهم • ترين كمـك م

ـازمانهاي سياســي متعلــق بــه حــزب      سـ
خـــواه از حكومـــت امريكـــا  جمهـــوري

ان بمب اتمي منفجر خواهد در كوير اير مي
يم ايران اخطاركنـد كـه   ژكند و بدان، به ر

بمب اتمي بعدي در تهران منفجر خواهـد  «

است كه شخصيتهاي سياسي  ، انتظار اين»شد
امريكا و وسائل ارتباط جمعي بزرگ امريكا، 

ـتار مـردم   ژ شانتا كردن ايران با تهديد به كش
ـا     ـا و  ̋ شهر بزرگـي چـون تهـران را قوي افش

  . دمحكوم كنن
ميليون جمعيت و  8تهران شهري است با      

ميليونها تن ديگر نيز در شهركهاي اطراف آن 
تهديد كردن اين جمعيت . كنند زندگي مي

ــه كشــتار دســتجمعي، از صــاحب   عظــيم ب
ـلدون آدلسـون، بـه آن      كازينوئي چـون ش

ماند كه بمبي اتمي در صحراي خالي از  مي
د كنند سكنه امريكا منفجر كنند و سپس تهدي

خواهيم نكنيد، نيويـورك را   اگر آنچه را مي
  .بمباران خواهيم كرد

 Sheldon Adelson: انقالب اسـالمی
ـا  ســــــــيزدهمين  –يــــــــک ميليــــــــاردر امريکـــــــ

و از جملـــه، صـــاحب  –ثروتمنـــد جهـــان 
  . چند کازينو است

اكتبـر    22اظهار انزجار نسبت بـه سـخنان    •
آندلســون، بطــور عمــده، محــدود شــد بــه  

سياستمداران طراز اول امريكا ابـراز  . انترنت
ـان طـراز    جمهوري. انزجاري نكردند خواه

كـه از بـذل و     اول اعتراض نيز نكردند چرا
سـخن  . بخششهاي اين ميلياردر برخوردانـد 

ـائل    ـتمداران و وس آندلسون و سكوت سياس
ـان و       ارتباط جمعـي، ايـن فكـر را بـه ايراني

كنـد كـه حـق     بسياري از مسلمانان القاء مي
  . باشند  ارند به امريكا سوء ظن داشتهد

ـاع          بخصوص كـه هوفينگتـون پسـت دف
ـار داد   . آتشين خاخام شوملي بـوتيچ را انتش

مشـهورترين  «اين خاخام يهودي كـه او را  
اي را  توصيف كردند، جلسـه » خاخام امريكا

ــت در    ــخن گف ــون س ــه در آن،  آندلس ك
. ترتيـــب داد Yeshivaدانشـــگاه يشـــيوا 

يكا با ايران بايد همان رفتاري را گويد امر مي
  .كند بكند كه آندلسون پيشنهاد مي

كـه پـوزش بخواهـد از     بوتيچ بجاي اين    
ــن كــه مجلســي را برپــا كــرده و درآن،   اي

آندلسون ايرانيان را به كشتار جمعي تهديـد  
اســت، از اظهــار انزجارهــا از ســخن  كــرده

: نويسـد   كند و مي آندلسون، ابراز انزجار مي
از اين نظر كه . واكنشها را روشنگر يافتم من«

وقتي نوبت به . اي است گوياي رفتار دوگانه
رسد نسبت به سـخنان احمـدي    اسرائيل مي

ـار نمـي   او ترجمـه  . »كننـد  نژاد ، ابراز انزج
نادرســت از ســخنان احمــدي نــژاد را بــاز 

اسرائيل بايد از نقشه جهان پاك «: نويسد مي
اگر قرار «: كند طور استدالل مي و اين» شود

 6بر حذف اسرائيل از صفحه تاريخ باشد، بايد 
ـتار شـوند   . »ميليون جمعيت اسرائيل نيز كش

تواننـد   آنكه يهوديان و فلسـطينيان مـي   حال
ـاالت متحـده     اياالت متحده اي همچـون اي

امريكا بوجود آورند كه، در آن، دولت دين 
ها را محترم بشمارد،   نداشته باشد و همه دين

  .كه نياز به كشته شدن كسي باشدآن بي
كه  رها شدن از دو افراط گري، يكي اين    

بايد دولتي داراي ديـن يهـود،    اسرائيل مي
ـا   بمنزله دين رسمي باشـد و غيـر يهـودي    ه

شــهروندان درجــه دوم باشــند، و ديگــري، 
ـام شـوند،    اين كه تمامي يهوديان بايد قتل ع

ـيض      دو افراطي ـتند كـه يكـي تبع گري هس
  . و ديگري قتل عام است نژادي

اي رهبـر   بوبيچ سخنان اخير علي خامنـه       
ـاره ويـران     جمهوري اسالمي ايـران را در ب

. كنـد  كردن تل آويو و حيفا، نيز تحريف مي
ـا و   خاخام بوبيچ سـخنان خامنـه   اي را از ج

اي تهديـد   خامنـه : كند موقعيتش خارج مي
كند كه در صـورت حملـه اسـرائيل بـه      مي

ـا را   يران نيز ميايران، ا تواند تل آويو و حيف
اي  بــه ســخن ديگــر، خامنــه. ويــران ســازد

اگر اسـرائيل شـهرهاي ايـران را    : گويد مي
ـام   ويران سازد، ايران نيز حق مي يابد، در مق

  . تالفي، شهرهاي اسرائيل را ويران كند
اسـت،    اما تهديدي كه ايران هرگز نكرده•

تمي بـر  تهديد اسرائيل به فرو ريختن بمب ا
ايران بمـب اتمـي نـدارد و    . اسرائيل است

ـتن ايـن    مي گويد سودي در ساختن و داش
ـترش   . بيند بمب نمي ايران قرارداد منـع گس
اسـت و ايـن    اي را امضاء كـرده  سالح هسته

ي ژالمللي انـر  انس بينژقرارداد به مفتشان آ
دهد از تأسيسات اتمي ايران  اتمي امكان مي
ــد ــد كنن ـا و و در ازاي . بازدي ــو مجازاتهـ لغ

تحريمهاي اقتصادي، حاضر اسـت قـرارداد   
  . الحاقي را نيز امضاءكند

در عوض، اسرائيل زرادخانه بمب اتمـي،       

ترين اسلحه اتمي در دنيا، را   در شمار پيشرفته
ـار   . دارد ـلحه را اظهـ ــن اسـ ــود اي ـا وج امـ
ـترش سـالح     . است نكرده قـرارداد منـع گس
ـيچ   هسته مفتشـي از   اي را امضاء نكـرده و ه

اسرائيل . است تأسيسات اتميش بازرسي نكرده
ـيش   ايران را تهديد مي كند كه تأسيسات اتم

اما چنين بمباراني بـراي  . كند را بمباران مي
ـاي    كه كارگر شود، مي اين بايد توسـط بمبه

  . آيد اتمي تاكتيكي، بعمل 
قرار سخنان نامربوط يك صهيونيست  بدين •

ـا  مشهور امريكا، در دفاع ا ز حمله اتمي امريك
ـالي    به ايران، از ديد ايرانيان مي توانـد احتم

بخصوص باتوجه به روابط . واقعي تلقي شود
بسيار نزديك آندلسون با  شخصيتهاي طـراز  

ـين    حزب  جمهوري  اول ـا،  چن خواه امريك
توانـد شـمرده    سخني تهديدي جدي مـي 

  .گردد
اين امر كه سخنان آندلسون در نيويورك     

اند و هيچگونه واكنش منفي قابل  شده اظهار
تواند پيامي بـه   اند، مي اعتنائي درپي نياورده

خواهد بمـب اتمـي    ايران باشد كه اگر نمي
برسرش فروريخته شود، گفتگو بر سر پرونده 

  .اتمي خود را جدي بگيرد
هافينگتن پست نيز، در تفسير سخنان بوتيچ،  •

بـر آن قسـمت از سـخن     ˝تكيه را، منحصـرا 
شود به  است كه مربوط مي ندلسون گذاشتهآ

فروريختن يك بمب اتمـي بـر كـوير كـه     
. توانــد دومــار يــا دو عقــرب را بكشــد مــي
ست انساني و نه ژكار، سخن او را يك  بدين

. اسـت  تهديد ايرانيان به قتل عام، گردانـده  
ـير بـي  «: است بوتيچ نوشته ربـط سـخن    تفس

 شلدون در باره فروريختن بمب بر كوير كه
ممكن است مار و عقرب را بكشد، شماري از 

اسـت كـه    وبالك نويسان را به خشم آورده 
ـابودي     وقتي احمدي نژاد اسـرائيل را بـه ن

  .»تهديد كرد، دم فرو بسته بودند
اما فكـري كـه آندلسـون مطـرح كـرد،          

ـار بـه     بمباران اتمي كوير ايران، بمثابـه اخط
! نيدبي مي« : است آندلسون گفته. ايران است 

. شـد  بمب بعدي بر تهران فروريخته خواهد
خواهيد نابود شويد؟ برويد موضع سختي  مي

را بگيريد و به اجراي برنامه اتمي خود ادامه 
در اين  لحظه، اجتماع كنندگان در . »دهيد

دانشگاه يشيوا، سخنان او را با كـف و هلهلـه   
    .قطع كردند

  :ها خواه ٭ نفوذ جمهوری
  
يك ميليادر پير بود خود  اگر آدلسون تنها •

محور و ضد خارجي بود كه در دانشـگاهي  
در نيويورك، ايرانيان را به قتل عام تهديـد  

ـا  . بـود   كرد، كاري بسيار زشت كـرده  مي ام
آدلســــون، چهــــره مهــــم در حــــزب 

است كه پشـت صـحنه نقـش     جمهوريخواه
ـا 2012در سال . كند بازي مي بـه   ˝، او تقريب

ـاتي نيـوت   هاي مبارزا تنهائي هزينه ت انتخاب
گريچ، رئيس اسبق مجلس نمايندگان را  گين

بـــراي نـــامزد شـــدن از ســـوي حـــزب 
كـه   و پـس از آن . جمهوريخواه  تأمين كرد

ـام قـدرت    ميت رامني، نامزد حزب شد، تم
او . مالي خود را در حمايت از او بكار گرفت

پـر عكـس و   «همراه ميت رامنـي، بـه سـفر    
ان سفري كه هم. ، به اسرائيل رفت»تفصيالت

ـان پرزيـدنت    مسلم كرد تنش هاي شديد مي
ـاهو، نخسـت وزيـر اسـرائيل،      اوباما و نتان ي

  . وجود دارند
استقبال بسيار گرم از رامنـي در اسـرائيل،       

ـامزد   تأييد  مؤثر نتان ياهو از رامني ، بمنزله ن
ـامزدي  . رياست جمهوري امريكا تلقي شد ن

ـامي ته   ديـد  كه مرتب ايران را به حملـه نظ
در اسرائيل، رامني رامني سخنراني . كرد مي

  : خصومت زائي ايراد كرد و، درآن گفت
من بسيار خوشحال خواهم شد از حمايت از 

  .حمله نظامي اسرائيل به ايران
اي  او خطاب به مخاطبان اسرائيلي و پاره      

: از امريكائيان ثروتمند طرفدار اسرائيل گفت
ـاده  ـنم و    ام همـه تـدابير را   من آم ـاذ ك اتخ

ـاختن  » قابليـت «بكاربرم تاكه ايران نتواند  س
ـائي توليـد   . اسلحه اتمي را بدست آورد توان

چراكه از . اي مفهومي مبهم است سالح هسته
» قابليـت «توان  ببعد را ميژ داشتن سانتريفو

  .توليد بمب اتمي خواند
دان سنور، مشاور ارشد رامني در سياسـت   •

ـير  خارجي، سخنراني او را تو ضيح داد و تفس
  جانبه اسرائيل به  رامني با حمله يك: كرد

  
  5 صفحهدر
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اگر اسرائيل تصـميم بـه   . ايران موافق است
را محترم  حمله به ايران را بگيرد، رامني آن

  .خواهد شمرد
يم ايـران بـه   ژامروز، ر«: رامني گفته بود     

. اســت توليــد بمــب اتمــي نزديــك شــده 
ايجــاب  رجحــان مطلــق امنيــت ملــي مــا

كند مانع از آن شويم كـه ايـران بمـب     مي
ما نبايد خود را با اين خياالت ... اتمي بسازد

كه گويا  محدوده معين كردن براي ايران، 
ـا   ما مي. بسپريم بايد همه تدابير را بكاربريم ت
ـته   ژكه ر ـاختن سـالح هس اي  يم ايران از س

سخت اميدواريم كـه تـدابير   . منصرف شود
ـار     ديپلماتيك و اقت ـادي ايـن نتيجـه را بب ص

ـائي،    . آورند مي باوجود ايـن، در تحليـل نه
ـته     هيچ گزينه اي نبايـد از روي ميـز برداش

  . »شود
ـاظ    » قابليت«با     توليد بمـب اتمـي را، بلح

امنيت ملي امريكا، رجحان اول گردانـدن،  
ـيله    اي بـراي   و وعده دادن كـه از هـر وس

رسيدن به اين مقصود استفاده خواهد شـد،  
ر موقعيــت كنــوني، رامنــي ايــران را بــه د

ـا  . كرد جنگ تهديد مي او از بيان مبهم اوبام
دورتر رفت و صـريح ايـران را بـه جنـگ     

ـا موضـع   . تهديد كرد تفاوت موضع اوباما ب
زيرا  سازمانهاي اطالعاتي . رامني، مهم است

و نيز سازمانهاي اطالعاتي اسـرائيل   –امريكا 
ان تصميم بـه  به اين نتيجه رسيدند كه اير –

هرچنـد در  . اسـت  توليد بمب اتمي نگرفته
انـد و رهبـران    قلمرو اتمي پيشرفت كـرده 

ـاي اتمـي ايـران      ايران مـي  گوينـد فعاليته
روشن اسـت كـه   .صلح آميز است ˝منحصرا

برنامه صلح آميز اتمي به كشوري كه چنين 
ـائي «كنـد، يـك    اي را اجرا مي برنامه » توان
نيسـت كـه    اما اين بـدان معنـي  . بخشد مي

  .سازد ايران بمب اتمي مي
ــت    • ـات رياس ــي، در انتخابـ ــه رامن گرچ

اما نظـر  . ،  بازنده شد2012جمهوري نوامبر 
ـاي شــكاري كنگــره و     ــوب بازهـ او مطل
ـائل    ـنگتن و وس مجموعه اطالقهاي فكر واش
ارتباط جمعي، طرفـدار اسـرائيل،  اسـت و    

  . كنند مرتب مطرح مي
رد و بكار آدلسون همچنين نفوذ واقعي دا •

ـام، ثروتـي     . برد مي خـود و همسـرش ميري
ــه   ــزرگ ك ــرآورد   92,8ب ـارد دالر ب ميليـ

ـال   شده ، بـراي  2012است، در انتخابات س
ها پـول خـرج    خواه پيروز شدن جمهوري

هاي امثال او  و نظر او و افراطي. است كرده
در امريكا و اسرائيل است كه، در خاورميانه، 

ـا   نع از پيـدا  براي حل مسائل اين منطقـه، م
شدن و بعمل درآمـدن هرگونـه راه حـل    

ـائل منطقـه را    . اند سياسي  شده بسا حـل مس
    .اند ناممكن گردانده

اسرائیل نمایندگان کنگره 
خــــــرد و مــــــأمور   را می

خرابکاری در گفتگوهای 
صـــلح امریکـــا بـــا ایـــران 

  :کند می
  

تحليل از جيمس پتراس است  –گزارش      
  :است ر يافتهانتشا 2013نوامبر  2و در 

هــاي سياســي طرفــدار اســرائيل  گــروه •
بــا منــابع مــالي ، AIPACگوينــد كــار  مــي
است كـه   انتهائي كه در اختيار دارد، اين بي

به سياست امريكا در خاورميانه، همان سمت 
  . خواهد و سوئي را ببخشد كه اسرائيل مي

ـئله        ـا ايـران، مس ـلح ب اي  مسئله جنگ يا ص
ـيس جمهـو   . ري و كنگـره است برعهده رئ

ـيس    ـاني، رئ گشودن باب صلح توسط روح
جمهوري جديد ايران، بازتاب مساعدي در 
ــرائيل و     ــر از اس ــت غي ـا داش ـامي دنيـ تمـ
ـا و    صهيونيستهاي طرفدار اسـرائيل در امريك

با هيأت  1+5گفتگوي اول كشورهاي . اروپا
آنكه دو طرف  ايراني جديد، پايان يافت بي

ـبيانه ارزياب. يكديگر را متهم كنند اي  ي خوش
ـاوجود ايـن،   . نيز از گفتگو بعمل آوردنـد  ب

اسرائيل جنگ تبليغاتي خود برضد ايران را 
ـا، در  . تشديد كرد عواملش در كنگره امريك

وسائل ارتباط جمعي امريكا و در قوه مجريه 
امريكا، بسيج شدند تا گفتگوها را به شكسـت  

ـا و   اسرائيل مي. بكشانند خواهد ارتش امريك
ـامي قشـون      ارتشهاي ـاتو، ح ـان ن عضو پيم

ـار كـه كشـوري      ـند هرب كشي اسرائيل باش
ازكشورهاي خاورميانه جرأت كرد هژموني 

ضـميمه  . اسرائيل را زير عالمت سئوال ببرد
بار سرزمينهاي فلسـطيني بـه    كردن خشونت

ـاميش بـه    خاك اسرائيل و توانائي حمله نظ
ــه مــا   ــه، ب هريــك از كشــورهاي خاورميان

ـاي   فهمانند دعوا مي برسر چيست و گفتگوه
ــد     ــه باي ــرائيل، چگون ــد اس ـلح، از دي صـ

  .  يابي كنند سمت
زير فشار اسرائيل، امريكا اعالن كرد كـه،   •

ـا، از جملـه    همه گزينـه «در مورد ايران،  ه
امــا در .»گزينــه نظــامي، روي ميــز هســتند

ميليون ايرانـي، بقصـد    76صورت جنگ با 
يـم ايـن كشـور،    ژتخريب اقتصاد ايران و ر

تواند دست به حمله متقابل بزند و  تهران مي
ـاه ــه و   پايگـ ـا در منطق هــاي نظــامي امريكـ

تأسيسات نفتي كشورهاي صادركننده نفـت  
. و اســـرائيل را مـــورد حملـــه قراردهـــد

  .شود اش بحران جهاني مي نتيجه
ـاورنكردني     بنابراين، بموقع اسـت قـدرت ب

كـه   اسرائيلي را بر روند سياست امريكا و اين
گذارد را  ر گفتگوهاي امروز اثر ميچسان ب

  .بررسي كنيم
     

ـــر  ـــرائیل ب ـــامی اس ـــوق نظ ٭ تف
  :کشورهای خاورمیانه

  
ـاني بـدين   •  سـو،   از پايان جنـگ دوم جه

اسرائيل كشورهاي ديگر منطقه  خاورميانه و 
ـا قشـون       ـاران كـرده و بـه آنه افريقا را بمب

فهرست . است و آنها را اشغال كرده  كشيده
ـان و مصـر و    قربانيان اسـر  ائيل سـوريه و لبن

عــراق و اردن و ســودان و يمــن را در بــر 
ــي ــرد م ــراين فهرســت نــام  . گي هرگــاه ب

ـا     كشورهائي را بيفزائيم كه اسـرائيل بـه آنه
ـا توسـط    حمله هاي نظامي پنهان كرده و ي

شبكه ترور خود به عمليات تروريستي دست 
ـامي حـدود     كشـور   12زده است، بايـد اس

ـا را  ديگر، واقع در آسي ا و اروپا و خود امريك
  . بر اين فهرست افزود

ـائيش بـه          ـامي اسـرائيل و توان قدرت نظ
دست زدن به جنگ تهاجمي، از مصـونيت  

بـرغم  . نزديك به كاملي نيز برخوردار است
ـين   المللـي، از   تجاوزهاي مكرر به حقـوق ب

ــريت،   ــت برضــد بش ــه ارتكــاب جناي جمل
مللـي  ال گاه دريك دادگاه بين اسرائيل هيچ

ـادي    ـازات اقتص محاكمه نگشته و هرگز مج
زيــرا هــر نوبــت، حكومــت .  اســت نشــده 

امريكا با استفاده از حق وتو، مانع از تصويب 
  .هاي شوراي امنيت شده است قطعنامه

ـنايع   • تفوق نظامي اسرائيل را فرآورده ص
ـال تكنولـو   ي اتمـي و  ژنظامي امريكا و انتق

ــو ــژشــيميائي و بيول ا يــك و اســلحه امريك
ـتهاي  .  امريكائي به اسـرائيل اسـت   صهيونيس

ـتراتژيك    ــي اسـ ـائي نقش ـائي و اروپـ امريكـ
ـال دادن ايـن   ) خيانت( در دزديدن و انتق

ي اتمـي بـه   ژيها، بخصوص تكنولـو ژتكنولو
ايـن واقعيـت را   . اند و دارند اسرائيل داشته

ـيا،     ـبق س ـيس اس تحقيق ريچارد هلمس، رئ
  .آشكار گرداند

ـاي        ــرائيل انبارهـ ـلحه  اس ــزرگ از اسـ ب
ـازه  ژشيميائي و بيولو يك و اتمي دارد و اج

ــه هــيچ ســازمان بــين  المللــي را  تفتــيش ب
ـاري    . دهد نمي ـام هـر ك امريكا مانع از انج
است مانع از توليد  توانسته است كه مي شده

. اسلحه كشتار جمعي توسط اسرائيل بگـردد 
در حقيقت، امريكا همچنان به صدور اسلحه 

تژيك به اسـرائيل ادامـه   كشتار جمعي استرا
ـا نقـض قـوانين        مي ـا را، ب ـا كـه آنه دهد ت
ـايه خـود    بين المللي، برضد كشورهاي همس

ـا     . بكار برد ـته، امريك ـيم قـرن گذش ظرف ن
ي ژميليارد دالر اسلحه و تكنولو 100معادل 

در ســال . اســت نظــامي بــه اســرائيل داده
، مداخله امريكا بود كه اسـرائيل را از  1973

  ...نجات دادشكست نظامي 
ـامي تشـكيك ناپـذير اسـرائيل،      • تفوق نظ

هايش را به همكاران و بسا  بسياري از همسايه
مصـر و  . است مشتريهاي اسرائيل بدل كرده

ـته   ــز گشـ ــرائيل ني ــد اس ــد اردون، متح . ان
يمهاي سلطنتي خليج فارس نيز متحـدان  ژر

يمهاي بـه اسـرائيل   ژاين ر. اند اسرائيل شده
و اسرائيل به آنها در ها  در سركوب فلسطيني

ــك     ــي كم ــهاي اعتراض ــركوب جنبش س
ـا بـه عـراق و     . كنند مي ـامي امريك حمله نظ

ـيل    سپس حمله ناتو به ليبي و اينـك در گس
ـار   مزدورهاي مسلح به سوريه، اسرائيل همك

  . يمهاي عرب و امريكا استژر
همزمان با قدرتمنـد شـدن اسـرائيل در        

 منطقــه و توســعه ســرزمين از راه تصــاحب
ـا،      ـازي درآنه سرزمين فلسـطينيها و خانـه س

شـود بـراي ويـران كـردن      دارد آماده مي
  . واپسين مانع، ايران، برسر راه سلطه برمنطقه

كم دو دهه است كـه اسـرائيل بـه     دست •
دســتور )  ZPC(عوامــل خــود در خــارج  

. است دولت ايـران را تخريـب كننـد    داده
ـات كـردن جامعـه،     كار را از راه بـي  اين ثب
شتن دانشمندان و بمباران و منفجر كردن  ك

هــا و خفــه  تأسيســات نظــامي و  آزمايشــگاه
بعـد از  . كردن اقتصاد اين كشور بايد بكنند

ـتن حـزب اهللا     ـان برداش جنگ عراق، از مي
ـتند كـه     ژلبنان و ر ـاتي هس يم سـوريه، عملي

بقصد منزوي كردن دولـت ايـران، بقصـد    
ـ . گيرند حمله به اين كشور، انجام مي ه حمل

ـان، بـرغم فراوانـي    2006اسرائيل در  ، به لبن
ها، باوجود حمايت امريكا،   ها و ويراني كشته

ـتش   .  به شكست انجاميد براي جبـران شكس
ـاال بـردن      در حمله به حـزب اهللا و بقصـد ب

، بخــش 2009و  2008روحيــه، در ســالهاي 
ــرد و     ــران كـ ــزه را ويـ ــي از غـ بزرگـ

 هاي بسياري را كشت و غزه را بـه  فلسطيني
  . ترين زندان بي سقف دنيا بدل كرد بزرگ

تواند به ايران حملـه   چون به تنهائي نمي •
كند، اسرائيل عوامـل خـود را بـه اغـواي     

است تا مگر ارتش  حكومت امريكا برانگيخته
فرمانـدهان  . امريكا بـه ايـران حملـه كنـد    

ـاي سياسـي خـود     نظامي اسرائيل بـرگ  ه
)ZPC( است  را در سراسر امريكا فعال كرده

  . تا كه در تخريب ايران بكوشند
ــرائيل و       ـتتراتژي اسـ ــراي  ZPCاســ بـ

كشاندن امريكا به روياروئي نظامي با ايـران،  
استفاده از فساد، براي خريدن مقامهاي قوه 

ـائل   . مجريه و قوه مقننـه اسـت   كنتـرل وس
ـان      ارتباط جمعي بـه عوامـل اسـرائيل امك

ـا ر    مي ا دهد دو قوه مجريـه و مقننـه امريك
همه روز، نيويورك . بيشتر تحت نفوذ گيرند

هـــا و  تـــايمز و واشـــنگتن پســـت مقالـــه
هاي محرك به جنگ برضد ايران،  سرمقاله

ــد انتشــار مــي وزارت خارجــه  ZPC. دهن
ـارآوردن بـه كشـورهاي     امريكا را براي فش

. بـرد  ديگر براي روياروئي با ايران، بكار مـي 
ـتراتژي اسـرائيل،     عناصر تركيب كننـده اس

ار سياسي به امريكا و مجازاتهاي اقتصادي فش
تهديـد بـه   . و تهديد به حمله نظامي هستند

جنگ همراه است با جنگ سايبري و ديگر 
اشكال جنگ پنهان، نظير كشتن دانشمندان 

هــاي موشــكي و  و منفجــر كــردن پايگــاه
ـتفاده از     ـا اس انبارهاي مهمات و موشـك، ب

ـار  . هاي تروريست ايراني  اسـت  گروه و فش
ـامل مـي   س ـا، ش شـود نصـب    ياسي به امريك

طرفــداران سياســت اســرائيل بــه مقامــات 
ــه  ــدي در وزارتخان ــه و   كلي ـاي خارج هـ

داري و دفــاع امريكــا و بــرانگيختن  خزانــه
غير از . كنگره به تصويب طرحهاي مجازات

امريكــا، هــيچ كشــور ديگــري نيســت كــه 
ـلط    اسرائيل بتواند با حمايت او برمنطقـه مس

ـلطه اسـرائ  . شود يل برخاورميانـه مـديون   س
توانائيش در برانگيختن امريكا به حمايـت از  
خود و دست زدن به اقـداماتي اسـت كـه    

  . گردند سبب سلطه اسرائيل بر منطقه مي
دهد چگونه  جا، نويسنده شرح مي در اين    

و توســط كســاني كــه در حكومــت بــوش 
ـال   ـا   2001مقامهاي كليدي داشتند، از س ت

خـدمت متحقـق   ، حكومت بوش در2008
ــه    ــرائيل درخاورميان ــدفهاي اس ــدن ه ش

  . قرارگرفت
اما چگونه كميته عمليات سياسي اسـرائيل   •

ـا      كنگره امريكا را كنتـرل و زمينـه جنـگ ب
صهيونيســم بــا : كنــد؟ ايــران را آمــاده مــي

استفاده از قدرت مالي عظيم خود، سياست 
امريكــا در خاورميانــه را بــه كنگــره ديكتــه 

ــي ــت  م ــد و مراقب ــيكن ــس  م ــد مجل كن
نمايندگان و سناي امريكا از منافع اسـرائيل  

ـنگتن    . فاصله نگيرند البـي اسـرائيل در واش
پولهاي هنگفت براي انتخاب شدن نامزدي 
ـاجوري خـرج      ـامزد ن و شكست خـوردن ن

سال  30بنا بر برآوردها، در جريان . كند مي
ميليـون دالر، بطـور    100اخير، ايـن البـي   

به نماينـدگان كنگـره   مستقيم و غير مستقيم، 
پس جاي تعجب ندارد اگـر  . اند پول داده

نمايندگاني كه بيشترين پول البي اسـرائيل  
ـند    را دريافت مي ـتي باش كنند حامي سياس

ــرائيل اســت  ــوب اس ــه مطل ـا . ك در امريكـ
» گـري  البي«خريدن رأي يك سياستمدار، 

ـانوني و آشـكار   . شود خوانده مي اين كار ق
ـا   . است محـل خريـد و     قـوه مقننـه امريك

ـنگين  . است فروش نمايندگان گشته بهاي س
ـان   اين رأي خريدن را بي شمار انسانها با ج

  . پردازند خود مي
• ZPC  ،در مجلـــس نماينـــدگان و ســـنا

 435از : اسـت  نمايندگان بسياري را خريده
 219نماينــده مجلــس نماينــدگان امريكــا، 

در . اند پول دريافت كرده PCZنماينده، از 
. انـد  ن، به دلخواه اسرائيل رأي دادهازاي آ

تر  در سناي امريكا، دامنه فساد بازهم گسترده
پـول   PCZتن از  94سناتور،  100از  .است

هم جمهوريخواه و هـم  . اند دريافت كرده
.  انـد  دموكرات از اين پول دريافت كـرده 

باهم رأي دادنهايشان وقتي پاي اسرائيل بـه  
حمايتهاشان . خاطر است آيد، بدين ميان مي

از اسرائيل حتي وقتـي دسـت بـه جنايـت     
تصـويب  . جهت است زند، بدين جنگي مي

ــه   3ســاالنه  ـا ب ميليــارد دالر كمــك امريكـ
 50در دهه اخير، . خاطر است اسرائيل بدين

هزار  100سناتور، بطور متوسط، هر يك، از 
پول دريافـت   ZPCتا يك ميليون دالر از 

ـ  در عـوض، رأي داده . اند كرده د كـه از  ان
جيب ماليات دهندگان امريكائي، در طول 

ــه اســرائيل  100نــيم قــرن،  ميليــارد دالر ب
ـناتورها ارزان   .  پرداخت شود برخـي از س
  . هزار دالر 238تا  50: اند خريداري شده

ـان از        نمايندگان و سناتورهائي كـه آتشش
ـتري دريافـت    همه تيزتر است، پولهاي بيش

كسي كـه  (ك سناتور مارك كير: كنند مي
ـاران بايـد كـرد      مي ، )گويـد تهـران را بمب

هزار دالر  925او . گيرد بيشترين پول را مي
ـناتور  . است پول گرفته ZPCاز  بعد از او، س

ـا روش  : گفـت  كه مي(جون مك كين  تنه
هـزار   771، )كارآ برضد ايران بمباران است

ـناتورها و  .... است دالر دريافت كرده اين س
هستند كه مخالف بيمـه  ها  نمايندگان همان

ـتند تاكـه     سالمندان و مردم كم درآمـد هس
  .بتوان پول بيشتري به اسرائيل داد

كنـد كـه    البي اسرائيل به اين بسنده نمي •
به نامزدهاي هوادار اسرائيل پـول بدهـد،   
ـائي كـه     ـا نامزده بلكه برضد نمايندگان و ي

كنـد و   حاضر به هواداري نشوند، تبليغ مـي 
انــدازه الزم باشــد پــول در تخريبشــان، هر

ـات مـي  . كند خرج مي ـازد و   ضد اطالع س
ـا دالر    براي اين. كند پخش مي ـار ميليونه ك

حتــي در منــاطقي كــه . كنــد خــرج مــي
افريقــائي تبارهــا و امريكــاي التــين تبارهــا 

ـيچ نفـوذ     زندگي مي ـتها ه كنند و صهيونيس
  .كند ندارند، تبليغ و ضد تبليغ مي

ي قـــدرت در امريكـــا، هـــيچ ســـازمان     
ـنجم     البي ـتون پ هاي اسرائيل، در واقـع س

ـابر مـداركي   . اسرائيل در امريكا را ندارد بن
ــميت،     ــت اس ــجاع، گرن ــق ش ــه محق ك

ـال    است، دست آوري كرده جمع كـم از س
ـا      بدين 1963 ـتري امريك سـو، وزيـر دادگس

ـاره     حاضر نشده ـا را درب ـانون امريك است ق
ـان   ـال كـه    كساني اجرا كند كـه، در هم ح

كنند، بعنوان  مي وري خارجي كاربراي كش
ـام نكـرده   . انـد  مأمور كشور خارجي ثبت ن

، باموفقيــت، وزيــر   ZPCســهل اســت،  
آي را، .اس.و ان. آي.بي.دادگستري و اف

بخاطر تحقيق در باره خود و مـوارد نقـض   
ـائي     قانون توسط خود، تحـت تعقيـب قض

ـائي  . است قرارداده اين البي شهروند امريك
ر انتقاد از اسـرائيل و  وطن دوست را، بخاط

ـين ازآن     ــه زمـ ــت ك ــن حقيق ـتن اي گفـ
ــه   ــراض ب ــطينيان اســت و بخــاطر اعت فلس
ـا،      ـامانه سياسـي امريك فسادكاري البـي و س

  .دهد تحت تعقيب قضائي قرار مي
گرفتار فساد و انحطاط شدن دموكراسي  •

امريكــا را وســائل ارتبــاط جمعــي فســاد و 
 استون لنـدمن، بـه  . اند سازشكار سبب شده

يمن تحقيق درباره نيويورك تايمز، رابطـه  
مستقيم ميان اسرائيل و وسائل ارتباط جمعي 

ـات  . است امريكا را بازيافته و بازگفته مطبوع
ها كه در باره اسـرائيل   عمده امريكا در مقاله

. كننـد  نويسند، كاري بيش از تبليغ مـي  مي
ـان روابــط     شــماري از روزنامــه نگارانشـ

ـان  . رائيل دارنـد خويشاوندي با اتباع اسـ  ات
ـايمز، پسـري    برونر، روزنامه نگار نيويورك ت
دارد كــه در ارتــش اســرائيل خــدمت    

گران قديمي  او يكي از ستايش. است كرده

ـنر، مقالـه  . اسرائيل است ـا در   ايزابل كرش ه
ـايمز مـي   نويسـد كـه پنـداري     نيويورك ت

ـاي   وزارت خارجه اسرائيل نگاشته و به امض
ـار مـي  او در نيويورك تايمز ان او . دهـد  تش

ـاهو در   همسر هيرش گودمن، مشاور نتان ي
ـايمز در بيـت    . امور امنيتي است نماينـده ت

المقدس، جودي رودورن، در اين شهر، در 
كنـد كـه بـه     اي زندگي راحتـي مـي   خانه

ـلب   فلسطيني تعلق دارد كه اسرائيل از او س
  .است مالكيت كرده 

ـايمز، طرفـدار      بدين      ـان، نيويـورك ت س
وار اسرائيل، سياست امريكا را در منطقه، است

ـافع اسـرائيل      ـا من وقتي در انطباق كامـل ب
كنــد و از آن حمايــت  اســت، توجيــه مــي

  ... كند واشنگتن پست نيز چنين مي. كند مي
براي سـردرآوردن از چرائـي دشـمني     •

كنگره با گفتگوها با ايران و تقاليـش بـراي   
ـا وضـع       ـا ب دچار شكسـت كـردن گفتگوه

بايـد سرچشـمه را    هاي جديـد، مـي  مجازات
خــط را . سرچشـمه اسـرائيل اسـت   . يافـت 

هاشان  مقامهاي ارشد اسرائيل، با موضعگيري
، رئيس سابق 2013در پايان اكتبر . دهند مي

ـادلين،     اطالعات ارتش اسـرائيل، آمـوس ي
شـود،   درآنچه به ايران مربـوط مـي  : گفت

ـاران  ) اتمـي ايـران  (بايد ميان بمـب   و بمب
ـاب كـرد   ي) ايران( بالدرنـگ،  . كـي را انتخ

سازمان يهودي  امريكا سخن او،  52رؤساي 
ــن نتيجــه    ــه اي ــداري، خــود ب ــه پن چنانك

 22در . گويند، تكرار كردند اند و مي رسيده
ـات   2013اكتبر  ، يوال استينيتز، وزيـر اطالع

اســرائيل، از امريكــا خواســت مجازاتهــاي 
ـا كـه    سخت تري برضد ايران وضع شوند ت

رهاكردن كامل برنامه اتمي خـود  ايران به 
ـاع اسـرائيل   . تن دهد موشه يالون، وزير دف
گونه توافقي را كه بـه   اسرائيل هيچ«: گفت

ايران اجازه غني سازي اورانيوم را بدهـد،  
ـاه  . »نخواهد پذيرفت روش است كه هرگ
ـار بـه جنـگ     ايران تن به اين كار ندهد، ك

و سخنان اين وزير، موضع رسمي . كشد مي
ـا شـده اسـت     البي . هاي اسـرائيل در امريك

مجلس نمايندگان امريكا مجازاتهاي جديد 
ـا از    را تصويب كرده است و حكومـت اوبام

ـا نتيجـه    است دست نگاه سنا خواسته دارد ت
  .گفتگوها معلوم شود

ـاد ايـران و      در اين      ـنده بـه اقتص جا نويس
ــه و    ـاز آن پرداختـ ــت و گــ ـابع نفـ منــ

پيــروي از اســت ســود امريكــا در  پرســيده
  ...سياست اسرائيل، چيست؟

ــن   • ــخن اي ــل س ـا و   حاص ــه امريكـ  5ك
كنند، با  كشورديگري كه با ايران گفتگو مي

موانع بزرگي روبرو هستند كه نفوذ اسرائيل 
در طـول  . است در كنگره امريكا ببار آورده

هاي اخير، عوامل اسرائيل شرف گروه  دهه
ان اين. اند بزرگي از اعضاي كنگره را خريده
داننـد و از   منافع امريكا را منافع اسرائيل مي

و اينك، از . كنند موضع اسرائيل پيروي مي
  .گيرند جنگ سازان اسرائيل خط مي

ــن       ــگ «اي ــور جن ــي» مح ـا و  ويران هـ
خســارتهاي بــزرگ در ســطح جهــان ببــار 

ـاي    . است آورده  ـاني جنگه ميليونها تـن قرب
و  خاورميانه و جنگهاي امريكا در خاورميانـه 

ـاي شـمالي،     آسياي جنوب شـرقي و افريق
ـاد و ورشكسـت آشـكار قـوه     . انـد  شده فس
ـپردن بـه    قانون گذاري امريكا، بخاطر سرس

رو كه اين  از اين. است يك قدرت خارجي
سامانه و سياستمداران واشنگتن نشين، مورد 

ـتند  ـاه  . تحقير شهروندان امريكائي هس هرگ
ZPC  موفـــق شـــود از طريـــق كنگـــره

ـازد و  گفتگوهاي ا مريكا با ايران را ويران س
  كار به جنگ بكشد، مردم امريكا هستند كه 

ـال    مي ـان و م بايد هزينه سنگين آن را، باج
  .خود،  بپردازند

بايد برخاست و به نقش . وقت عمل است •
ـا، بـه نقـش     البي  52هاي اسرائيل در امريك

سازمان يهودي در امريكا در فاسـد كـردن   
ـا بـه   كنگره و تبديل نمايندگ ان مردم امريك

بايد سـكوت را  . البي اسرائيل، اعتراض كرد
  بسيار كم شمار هستند وسائل ارتباط . شكست

ـا مـي    كننـد و   جمعي كه نقش بـديل را ايف
قدرت اسرائيل بر كنگره امريكا را افشا و بـه  

  .كنند آن اعتراض مي
ــالمی ــالب اس هــا در  جــا، مانع تــا اين: انق

ن را داخــــــــــل ايــــــــــران و بيــــــــــرون از ايــــــــــرا
و نيز از زبـان نظرهـای . شناسائی کرديم

اظهـــــار شـــــده و نيـــــز امرهـــــای واقـــــع، از 
  ای و علت چرائی موضعگيری خامنه

  
  6 صفحهدر

  

 گروگانهائی که ایرانیانند
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مشــــــــی تبليغــــــــاتی دســــــــتياران و ارگــــــــان  
اما دليل حمايـت . تبليغاتی او، آگاه شديم

جانبــه کنگــره امريکــا از اســرائيل تنهــا  يک
ايــن نيســت کــه گروهــی از نماينــدگان آن 

مهمتـر از . خرند های اسرائيل می را البی
داری و نقـــش اســـرائيل  آن، منـــافع ســـرمايه

. در خــــــدمت ايــــــن ســــــرمايه داری اســــــت
  موقعيت سرمايه 

داری در اقتصــــــاد منطقــــــه خاورميانــــــه و 
کنــد کــه اســرائيل نقــش  جهــان، ايجــاب می

ارتش محلی را بازی کند و قدرت امريکـا 
  .از آن حمايت کند

 ۸وامبر و نيــز روز نــ ۷و تمـام روز     
ـا ســاعت  شــب، گفتگوهــای  ۱۱نــوامبر تـ

ـــــدگی کشـــــورهای  و  ۱+۵هيأتهـــــای نماين
يـــــم واليـــــت فقيـــــه، ژهيـــــأت نماينـــــدگی  ر

نـــــوامبر،  ۸بعـــــد از ظهـــــر. ادامـــــه يافـــــت
وزيـــران خارجـــه چهـــار کشـــور غربـــی در 

 ۹در گفتگوهـای . گفتگوها شرکت کردند
، وزيــران خارجــه روســيه و ۲۰۱۳نــوامبر 

ـا شــــرکت کردنــــدچــــين نيــــز در گف . تگوهـــ
  :نتيجه؟

  
اي  دلخواه خامنه توافق

و توافــق دلخــواه نتــان 
» معقـول «و توافق  ياهو

ــرائيل و  ــد اســ از ديــ
كاران جديـد و   محافظه

  ...عربستان و
  

ای؟  توافق دلخواه خامنـه
ــوافقی کــه وســائل  ــواد ت م

نـوامبر   ۸ارتباط جمعی در 
  :محتمل شمردند

ــه ــان خامن ــان زب ــی کیه ای  ٭ وقت
 ۹د، عنـوان یادداشـت روز شو می

خود ) ۹۲آبان  ۱۸( ۲۰۱۳نوامبر 
کنـد  می» نوژسراب توافق در «را 

ای را، در  و توافق دلخـواه خامنـه
ســان بــه نوشــته  زبــانی مــبهم، این

  :آورد می در
  

ـايي    ـاه آمريك ـا نگ  - توافق خوب از نگاه ما ب
از نگاه . صهيونيستي متفاوت و متعارض است

ـاظر بـه   جمهوري اسالمي توافق خـوب  ، ن
ـناختن    المللـي و بـه   حقوق بين رسـميت ش

ـال    ــران در قبـ ــروع اي ــوق مش ــل حق كام
ـانوني     اقدامات شفاف ـارچوب ق ـاز در چ س

هيئت ايراني همچنين اميدوار اسـت  . است
سازي و سلب بهانـه از   در راستاي اين شفاف

ــريم  ــل، تح ــرف مقاب ــه و   ط ـاي ظالمان هـ
ـا در نقطـه مقابـل،    . غيرقانوني لغو شـوند  ام

ش اصلي بر اين راهبرد استوار است كه تال
ـام    ـام از حقـوق     ايران بـه صـورت گ بـه گ

سازي خلع شود  مشروع خود در زمينه غني
ـلي تحـريم   ـير      و فشار اص ـا بـه مثابـه شمش ه

ـام  . داموكلس محفوظ بماند در اين تلقي گ
ـازي   گام، غرب مايـل بـه تعليـق غنـي     به س

درصد، كاهش تعداد و سـرعت فعاليـت   20
ـازي   غنـي (اي تاسيسات نطنز سانتريفيوژه س

، اجراي پروتكل الحاقي و احياناً )درصد5/3
سازي شده است  خروج بخشي از مواد غني

ـان    و البته سـرانجام، ايـده   ال خـود را هم
سال پيش به دسـت   10داند كه  چيزي مي

پيداست كـه  ! سازي آورد؛ تعليق كامل غني
ـاطر   . فاصله دو تلقي بسيار است ـين خ به هم

ـاون وزيـر     هم هست كه دكتر عراقچـي مع
ـاران در ژنــو     خارجــه در جمــع خبرنگـ

شـود و در   احتماال سندي امضا نمي« :گفت

ـترك   اين حد خواهد بود كه يك بيانيه مش
ـات  . صادر شود اين بيانيه در خصوص جزئي

ـترك و      ـام آخـر و هـدف مش گام اول، گ
. »اقداماتي كه بايد صـورت بگيـرد، اسـت   

ــع    ــز در جم ــف ني ــر ظري ـان دكت  همزمـ
ـان دارد بـه   «: خبرنگاران اظهار داشـت  امك

. يك بيانيه مشترك يا چيزي مانند آن برسيم
ـاي آن باشـد، بحـث       ـاز بـه امض اين كه ني

ـال  » .ديگري است دكتر ظريف در عين ح
برنامـه  «ان گفته اسـت   ان در مصاحبه با سي

ما . شود سازي به طور كامل تعليق نمي غني
ـاي   در سال ـا   2003ه ـ   2005ت ي برنامـه غن

ـا      سازي را به طور كامـل تعليـق كـرديم ام
نتايج مثبتي به همراه نداشت و ديگـر ايـن   

اين » .دهيم مسئله را مورد آزمايش قرار نمي
وگو بر سر بخشـي   سخن البته احتمال گفت

ـازي   از غني ـاً تاييـد     20س درصـد را تلويح
  .كند مي

ـا : انقــــالب اســــالمی هرگــــاه بخــــواهيم، بـــ
نوشــته را اطــالع حاصــل از ايــران، رمــز 

  :شود باز کنيم، چنين می
اقل کــــه شــــناختن  ای بــــه حــــد خامنــــه – ۱

حق غنی سازی در حـد سـوخت نيروگـاه 
قــول وزيــر . اســت اتمــی اســت، رضــا داده
کــه بايــد حــق غنــی  خارجــه روســيه بــر اين

ســــازی اورانيــــوم درحــــد ســــوخت و تحــــت 
ــــن  بازرســــی کامــــل را پــــذيرفت، گويــــای ت

  . است ای به آن دادن خامنه
ای بــا شــفاف ســازی فعاليتهــا  امنــهخ – ۲

ـــــرارداد الحـــــاقی و تحـــــت  از راه اجـــــرای ق
بازرســـــــی کامـــــــل قرارگـــــــرفتن فعاليتهـــــــای 

  .است اتمی، تن داده
خواهــــد کــــه توافــــق در اولــــين  او می – ۳

فرصــت انجــام بگيــرد و تحريمهــا برداشــته 
نگــــران اســــت کــــه طــــوالنی شــــدن . شــــوند

ــــازهم ضــــعيف  ـا موقعيــــت او را ب گفتگوهـــ
   .تربگرداند

اين، بنـــابر اطـــالع، عصـــر  بـــاوجود      
ــــوامبر  ۸جمعــــه،  ظريــــف، ) آبــــان ۱۷(ن

مــــوادی را طــــرف غربــــی حاضــــر اســــت 
برسرشــان توافــق کنــد، از طريــق روحــانی 

ای رســــــانده و گفتــــــه  بــــــه اطــــــالع خامنــــــه
هرگــاه موافقــت کامــل و بــدون امــا : اســت 

و اگــــر حاصــــل اســــت، او کــــار را تمــــام 
ب تمـام است کار جمعه شـ قراربوده . کند
اما شب هنگام، خبر آمدن وزيـران . شود

. خارجه روسيه و چين نيز انتشـار يافـت
شب گفتگوها ختم و بنـابر ادامـه  ۱۱در 

  .آنها در روز شنبه شد
  

٭مواد مورد موافقـت غـرب بنـابر 
وســائل ارتبــاط جمعــی، از جملــه 

  :لوموند و فیگارو
  
، دومين روز گفتگوها، 2013نوامبر  8در  ☚

ـ  اط جمعـي غـرب، مـواد زيـر،     وسائل ارتب
ـالي، بـراي      بعنوان مواد يـك توافـق احتم

  :ماه دوره گفتگوها، انتشار دادند 6مدت 
درصـد را   20سازي اورانيـوم   ايران غني •

درصــد  20كنــد و  اورانيــوم  متوقــف مــي
  كند؛ موجود خود را به سوخت تبديل مي

درصـد   3,5سازي اورانيـوم   ايران به غني •
ـانتريفوژها  . هدتواند ادامه بد مي اما تعداد س

  . كند را محدود مي
ـنگين اراك را    • ــه آب سـ ــران كارخان اي

. كند كند و پلوتونيوم توليد نمي متوقف مي
ـا   . را طي دوره شش ماهه متوقـف كنـد   ام

  . را ادامه دهد تواند كار تكميل آن مي
) IR2(ايران سانتريفوژهاي فوق مـدرن   •

تـر   ابر سريعتوانند اورانيوم را چند بر كه مي
    .دهد مورد استفاده قرار نمي  كنند، غني

هــاي  در برابــر، امريكــا و اروپــا دارايــي •
ـارجي   مسدود شده ايران در بانك هاي خ

ـا   اين دارائي. كند را، از انجماد خارج مي ه
عـالوه  . كننـد  ميليارد دالر برآورد مي 50را 
اين، درآنچه به صنايع پتروشيمي و خريد  بر

ــت در ازاي ــي  نف ــوط م ــال مرب ــود،  ط ش
  . شوند تسهيالتي قائل مي

شـوند، برگشـت    تحريمها كه برداشته مي     
: نــوامبر، اوبامــا گفــت 8در : پــذير هســتند

ـا مـي    ـا برج مانـد و برخـي    ساخت تحريمه
ـند،    تحريمها، بطوري كه برگشت پـذير باش

ـائي   . شوند لغو مي هرگاه ايران به توافـق نه

ـام  هاي انجام شد تن ندهد و توافق ه را انج
كـه  . شـوند  ندهد، تحريمها از نو برقرار مـي 

ـا       ـاد توافـق را زيـر پ ايران هر كـدام از مف
ـار ديگـر    توان اين تحريم گذارد مي ها را ب
  .اعمال كرد

ـنبه      ☚ ـا ظهـر ش  9جديدترين اطـالع را ت
. اسـت  نوامبر، روزنامه فرانسوي فيگارو داده

ـيح      ـا ايـن توض اطالع مواد باال را شامل و ب
  :اه استهمر

توافـق  «هنگام اميد ايـن بـود كـه     تا اين •
رسد اما بسا تنها بر سـر   به امضاء مي» تاريخي

هاي آينـده،   براي ماه» نقشه راهي شكننده«
آيـد،   توافقي كه بعمل مي.  آيد توافق بعمل

يــك توافــق اصــولي بــراي دوره زمــاني 
ماه  6اين توافق، در پايان  . محدودي است

  . توافق نهائي بيانجامبايد به  گفتگو، مي
ـاه از           ـابع آگ ـتناد قـول من روزنامه به اس

  . شمارد گفتگوها، مواد باال را بر مي
. طرح اوليه توافق، مورد پسند فرانسه نشد •

ـاز بحــران، موضــع      فرانســه كــه از آغـ
است، از قـول   اي را اتخاذ كرده سختگيرانه

: گويد لوران فابوس، وزير خارجه خود مي
اي روي ميـز   ل عمده حل نشدههنوز مسائ«

كـه بـر    ايم براي اين نو نيامدهژما به . هستند
اگـر  . »روبان جعبه هديه،  گره زيبائي بزنيم 

است كه به توافق  ايم براي اين نو آمدهژبه 
  . درخوري دست يابيم

ــت         ـارو بدس ــه فيگـ ـاتي ك ـابر اطالعـ بنـ
است، ديپلماسي فرانسه طرح توافـق   آورده

بر متن . است تر كرده را سختبا ايران  5+1
» به انـدازه الزم محكـم  «ابتدائي كه آن را 

. اســت ارزيــابي نكــرده، نكــاتي را افــزوده
ـاره رآكتـور     ـتر در ب خواستار ضمانتهاي بيش
آب سنگين اراك و نيز سرنوشت اورانيـوم  

درصدي كه در اختيار ايـران اسـت، و    20
ـازي اورانيـوم   «بطور عمومي تر،  »  غنـي س

باوجود اين، ظرف .  است ن شدهتوسط ايرا
ـيه،     ـا و روس ـاراك اوبام چند ماه، زير نفوذ ب
ـالف هرگونـه غنـي     پاريس كه نخست مخ

اسـت   سازي اورانيوم بود، اينـك پذيرفتـه  
ـازي اورانيـوم درحـد      ايران حق غنـي س

  .باشد سوخت نيروگاه برق اتمي داشته
گيـرد،   تنها فرانسه نيست كه سـخت مـي   •

ـار    گفتگو كنندگان ايراني نيز كه تحـت فش
ـات      ـتند، توقع سخت سـران در تهـران، هس
ـان      ــود، در ميـ ـاي خ ـا طرفهـ ــود را بـ خ

سبك شدن تحريمهاي نفتـي و  :  اند گذاشته
  . بانكي، هم در مرحله اول توافق موقت

ـارس كــه از     • كشـورهاي عـرب خلــيج ف
ـيعه بـه سـالح        مجهز شـدن يـك كشـور ش

ـين      اي مي هسته ـام چن ـند، موافـق انج ترس
ـاهو،  . يستند و سوءظن دارندتوافقي ن نتان ي

نخست وزير اسرائيل، توافق را بطور كامـل  
ـاپيش، آن را  . كند رد مي ـيار بـد  «و پيش » بس

ـازه    . كند توصيف مي چراكه بـه ايـران اج
دهد ظرفيت و توانائي توليد بمب اتمي  مي

گويد اين توافق بـراي   او مي. را حفظ كند
ي اسرائيل تعهد آور نيسـت و اسـرائيل، بـرا   

ـار را الزم ببينـد،      حفظ امنيـت خـود، هرك
  .دهد انجام مي

 19000باتوجه بـه ايـن امـر كـه ايـران       •
 20دارد، كــه ذخيــره اورانيــوم ژ ســانتريفو

تواند اورانيوم غني  درصد دارد، كه هم مي
كنــد و هــم پلوتونيــوم توليــد كنــد، كــه  
تأسيسات اتمي زير زمينـي فـردو را دارد، و   

دوربرد، بطـور   كه در قلمرو ساخت موشك
تـوان   را مـي  كنـد، آن  مستمر پيشرفت مـي 

. دانسـت » كشوري در آستانه اتمي شـدن «
ــده شــدن تأسيســات و كنــار   ــدون برچي ب
گذاشتن برنامه اتمي، كشوري داراي توان 

رو  از ايـن . مانـد  توليد بمب اتمي باقي مـي 
است كه اسرائيل خواهان برچيـده  شـدن   

چـه  گر. تمامي تأسيسات اتمي ايران اسـت 
اسرائيل يكي از كشورهاي شـركت كننـده   
در گفتگوها نيست، اما نقش تعيين كننده در 

توانـد   كاخ سـفيد نمـي  . اين گفتگوها دارد
اسـت كـه    ايـن . موضعش را ناديده بگيـرد 

) نوامبر 8(اوباما، در مصاحبه روز جمعه خود 
ـا اسـرائيل را تكـذيب     وجود اختالف نظر ب

ـيچ گزينـه     ي، از ا كرد و تأكيد كـرد كـه ه
ــر   ــز ب ــه نظــامي، را از روي مي ــه گزين جمل

اما مطمئن نيست كـه متحـدانش   . دارد نمي
، بـه انـدازه   )اسرائيل و كشـورهاي عـرب  (

  . گذشته، به او اعتماد اعتماد كنند
نوامبر، فابيوس، وزير خارجه فرانسه،  9در  •

تصـديق  » فـرانس انتـر  «در گفتگو با راديو 
ق نبـوده و  كرد كه با طرح اوليه توافق مواف

هــاي  آن را كــافي نمــي دانســته و نگرانــي
اسرائيل جدي هستند و بايد آنها را در نظـر  

   ...از دو خط قرمز سخن گفت و . گرفت
اظهار خشم نتـان يـاهو، : انقالب اسالمی

گويــــــای ايــــــن واقعيــــــت اســــــت کــــــه او از 
انتشـار مـواد . است گفتگوها اطالع داشته

طرحــــی کــــه قــــرار اســــت برســــرش توافــــق 
نيــــز گويــــای ايــــن واقعيــــت اســـــت  شــــود،

وســـائل ارتبـــاط جمعـــی غـــرب نيـــز از آن 
پــس تنهــا مــردم ايــران هســتند . هســتند آگاه

ـا آگــاه باشــند . کــه حــق ندارنــد از گفتگوهـ
  :ها نيز آگاه نيستند آنها از کارشکنی

  
خبرهای منتشره دربـاره 
ــــال  گفتگوهــــا و احتم
ادامه آنها در طول هفته 

های کنگــره  و کارشــکنی
  :و اسرائیلامریکا 

  
ـنبه         ـاعت روز ش  9خبرهاي ساعت بـه س

ايـم بـه خواننـدگان     آورده نوامبر كه گـرد 
دهنـد راسـت و دروغ اطـالع     امكان مـي 

ـتنده   ـا و   رساني و تحليل هر يـك از فرس ه
سايتها را، دريابند و دريابند حاصل سـه روز  

  : گفتگو چرا آن شد كه شد
  

 ۹٭خبرهـــا تـــا ظهـــر روز شـــنبه 
  :۲۰۱۳نوامبر 

  
ــحبت از  ☚ كــه  و ايــن»  نقشــه راه«ص

ـنبه  (توانند درهفته بعـد   ها مي گفتگو از دوش
ـا مگـر بـه    ) نوامبر ببعد 11 ادامه پيدا كنند ت

ـام    .  توافقي بيانجامند ـا در مق كنگـره امريك
ـته   اسـت روز   كارشكني، از حكومت خواس
  .چهارشنبه به كنگره گزارش دهد

 دهد نوامبر، فورين پاليسي خبر مي 9در  ☚
ـاي عـرب از   ژكه اعضاي كنگره و نيز ر يمه

ـازي را در بـر    اين كه توافق، توقف غني س
ـا      نمي گيرد، نگراننـد و مخالفـت خـود را ب

توافقي كه شامل توقف غني سازي نباشـد،  
  .كنند اظهار مي

ـنا دسـت     هم     ـانكي س اكنون، كميسيون ب
ـالي جديـد    بكار وضع مجازاتهاي پولي و م

  . برضد ايران شده است
نوامبر، واشنگتن پست، زير عنـوان   9در  ☚

توانــد توافــق را  نتــان يــاهم چكونــه مــي«
اي كـه گذشـت،    هفتـه : نويسـد  ، مي»بكشد

ـا   : هفته بدي براي نتان ياهو بود روابطـش ب
امريكا سرد گشت و توافق با ايران نزديـك  

تـر   به انجام شد و اسرائيل در جهان منـزوي 
هرمي باوجود اين، او، در واشنگتن، ا. گشت

تواند بكارش اندازد و توافق را  دارد كه مي
  . بكشد

ــه        ــت ك ـاهو  در اينس ـان يـ ــداقبالي نتـ ب
ها  اروپائي. ها بدتر است روابطش با اروپائي

بيش از پيش نسبت به او و حكومتش بـدبين  
ـا ايـران تـوافقي را      هستند و مي خواهنـد ب
ـاهو    . بعمل آورند ـان ي ـا از نت عصبانيت اروپ

ـانع از    بدانحد است ك ـاه بداننـد او م ه هرگ
ـاي خـود     انجام توافق شده اسـت، تحريمه

ـابراين،  . برضد ايران را لغو خواهند كـرد  بن
باتوجه به سخت سري او در گفتگوهايش با 

ـاي     فلسطيني ـا و كارشـكنيش در گفتگوه ه
با ايران، او را درزماني كـه   1+5كشورهاي 

ـا ، هرچـه      ـاز دارد، در دني ـا ني به كمك دني
  .كند نزويش ميبيشتر، م

. همه، اهرم نتان ياهو كنگره است  با اين     
ـار انـدازد   او مي مشـكل  . تواند كنگره را بك

ـاني     ـا و حكومــت روحـ حكومــت اوبامـ
ـالف   اين است كه در درون، يك جبهه مخ

ـاي كنگـره، نـه    . قوي دارند بسياري از اعض
ـا نيـز    خواه تنها جمهوري ها، بلكه دموكراته

  .دانند خطرناك مي كاستن از مجازاتها را
ـا     واشنگتن پست بر       اين اسـت كـه امريك
تواند توافقي را به ايران تحميل كند كه  مي

محل براي اندك احتمال خطري از ايـن  

بابت كه زماني ايـران بتوانـد بمـب اتمـي     
رو نبايـد بـه    از ايـن . توليد كند، باقي نماند

  .يم ايران اعتناء كندژخط قرمز ر
ر باره علت عصبانيت نتان نوامبر، د 9در  ☚

  ياهو، گفته شد كه
او موقعيت خود را در اسرائيل از دست  – 1

ـئله اتمـي ايـران بطـور      مي دهد هرگاه مس
زيرا بـه  . صلح آميز و از راه گفتگو حل شود

يمن بزرگ نمائي خطر مجهز شدن ايـران  
ــه ســالح هســته  ــر افتــادن   ب ــه خط اي و ب

موجوديـت اســرائيل، او از نــو بــه نخســت  
هرگاه جنگ بعنوان . زيري اسرائيل رسيدو

ـاهو ديگـري     ـان ي راه حل، مردود شود، نت
ـان  . حرفي براي گفتن نخواهد داشـت  او ن

اســرائيل در خطــر اســت را   » امنيــت«
ـاني   مي خورد و اگر مسئله حل شود، ديگر ن

  .براي خوردن نخواهد داشت
در سوريه نيز راه حل نظامي به شكست  – 2

ـ . انجاميد ار عمـومي غـرب از   همزمان، افك
ـته    ـيمان گش . اسـت  مداخله ناتو به ليبـي پش

بنابراين، جنگ براي براندازي ديكتاتورها و 
. استقرار دموكراسي، ديگر طرفداري ندارد

  و 
ـاهو،   – 3 كري در سفر به اسرائيل، به نتان ي

بخــاطر شــهرك ســازي و جــدي نگــرفتن 
. اسـت  ها، هشـدارداده  گفتگوها با فلسطيني

ـا   ران اگر حل شود، توجهبحران اتمي اي ه
  . شود از نو متوجه فلسطين مي

ـار      بدين      ـامي كن ـاه گزينـه نظ قرار، هرگ
گذاشته شود، زمان به زيان اسـرائيل عمـل   

به سخن ديگر، اسرائيل مجبور . خواهد كرد
  .است مسئله فلسطين را حل كند

اي در حمايت از  اي اظهاريه دفتر خامنه ☚
ايــن حمايــت  .گفتگوكننــدگان انتشــارداد

اي موافـق اسـت كـه     كه خامنـه  يعني اين
ـاي    .  طرح امضاء شود حملـه شـديد ارگانه

كـه در واقـع    –يـم بـه فرانسـه    ژتبليغاتي ر
يم سعودي و اسرائيل شده است ژنماينده ر

بنابر توضيح نـوول ابسـرواتور كـه در زيـر     
كنـد طـرف ايـران     نيز آشكار مي –آيد  مي

ـاه  . ستا نامه بوده آماده امضاي توافق هرگ
ـا   قول خبرگزاري فارس را باوركنيم، امريك

ـاي موافقـت    نامـه و   و انگلستان موافـق امض
ـالف آن  ـات   . اسـت  فرانسه مخ البتـه مطبوع

نويسند كه نقش سخت سـر را   فرانسه نيز مي
  .است فرانسه برعهده گرفته

  
٭ خبرهــای منتشــره از ظهــر تــا 

  :۲۰۰۹نوامبر  ۹پایان شب 
ل   عباس عراقچي، قو) نوامبر 9(لوموند  ☚

ـا  : معاون ظريف را نقل كرده است گفتگوه
يا امشـب  . روز يك شنبه دنبال نخواهند شد

به پايان مي رسند و يا دور ديگري خواهند 
هنوز زود است بگوئيم كدام يـك از  . يافت

بايد منتظر . دو احتمال وقوع خواهد يافت
ـان وزيـران     نتيجه گفتگوهاي سه جانبـه، مي

ـتون شـد   خارجه امريكا و . ايران و خانم آش
دومين دور اين گفتگوها، در نيمه روز شنبه 

ـاعت  . آغاز شده است بعـد از ظهـر،    3تا س
  .هنوز پايان نيافته بودند

فابيوس، وزير خارجه فرانسه، در گفتگـو   ☚
، مي گويد هيچ نه معلوم كه »فرانس انتر«با 

به توافقي برسيم و از دو خط قرمـز سـخن   
دليل ) نوامبر 9(بسرواتور گويد و نوول ا مي

ـان   سخت سري حكومت فرانسـه را ايـن   س
  :دهد توضيح مي

 شـود كـه    خط قرمز اول مربـوط مـي   – 1
ــه    ـنگين اراك ك ــد آب سـ ــه تولي كارخان

اين كارخانه . تواند پلوتونيوم توليد كند مي
وزيـر خارجـه   . آماده بهره بـرداري اسـت  

خواهد اطمينان پيدا كند كه اين  فرانسه مي
  . نه بكار نخواهد افتادكارخا

خــط قرمــز دوم اينســت كــه تكليــف   – 2
اين اورانيوم . درصد معين شود 20اورانيوم 

ـار توليـد     ـتر و بك بايد قابليت غني شدن بيش
  . بمب اتمي رفتن را از دست بدهد

نويسد كه كشورهاي  نوول ابسرواتور مي     
ـتند و      ـا فرانسـه موافـق هس ديگر در اصل ب

ــون  ــر چگ ـتالف برس ــن  اخـ ــق اي گي تحق
  برخالف فرانسه، انگلستان. دومقصود است

  . است ترين موضع را اتخاذ كرده نرم 
است كه  گيري فرانسه اين اما علت سخت ●

  سال 10ابتكار ورود به گفتگو با ايران، در 
  

   7 صفحهدر 
  
  

 گروگانهائی که ایرانیانند
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دومينيك ولپپن، . است پيش، با فرانسه بوده
وزير خارجه فرانسه، مشوق امضاي توافـق  

آلمـان و  (سه كشـور اروپـائي   . س شدپاري
با روحاني، دبيـر وقـت   ) انگلستان و فرانسه

شــوراي عــالي امنيــت ملــي ايــران،     
اي را امضـاء كردنـد كـه بـه      نامه موافقت

موجب آن، ايران غني سازي را به حـال  
المللــي  انــس بـين ژتعليـق درآورد و بـه آ  

ي اتمـي اجـازه داد، طبـق قـرارداد     ژانر
ـ   ي ايـران را بطـور   الحاقي، تأسيسـات اتم
پس از آنكه ايـران  . كامل تحت نظر بگيرد

از عمل به توافق باز ايستاد، فرانسـه مبتكـر   
پيشنهاد تحريم خريد نفت ايران به اتحاديه 

  . اروپا شد
ــي      ــه از آن مـ ــك، فرانسـ ــد  اينـ ترسـ

گوينـد،   كـه  كارشناسـان مـي    طـور  همان
خواهــد از خاورميانــه  امريكــا چــون مــي

كم از حضور و نقش  دست بيرون رود و يا
  خود در اين

خواهد توافقي را  منطقه بكاهد، امريكا مي 
با ايران بعمل آورد كه بـالقوه خطرنـاك   

اكنـون   است كه ايران هم مسئله اين. است
ظرفيت و توانائي فني توليد بمب اتمي را 

يم تصميم ژپس اگر هرزمان، رهبر ر. دارد
به قـول سـيا يـك    (بگيرد، در مدت كمي 

تهيه مواد براي توليد بمب اتمي، در . ل سا
تواند بمـب اتمـي را    ، ايران مي)چند ماه 
تواند عربستان  اين ظرفيت مي. توليد كند

و مصر را نيز برآن دارد كه درپـي توليـد   
صورت، ايران در  اين در. بمب اتمي شوند

براي . توليد اين بمب درنگ نخواهد كرد
، بايـد  محل شوند ها بي كه اين نگراني اين

ــران خواســتهاي مشخصــي داشــت  : از اي
ويران كردن تأسيسـات و از كارانـداختن   

از قرار، فرانسـه  ... ها و انتقال مواد و ماشين
ــي،     ــتهاي فن ــن خواس ــق اي ــراي تحق ب

خواهد زمان توقـف تأسيسـات اتمـي     مي
  .ايران طوالني تر باشد

ــاگرفتن موضــع ســخت      ــر، فرانســه  ب ت
كـم   تدسـ  –خواهد خـود را حـامي    مي

كشورهاي منطقـه باشـد كـه     –سخنگوي 
كنند امريكا رهايشان كرده است  حس مي

و امكــان مجهــز شــدن ايــران بــه ســالح 
البتـه  . كنـد  شان مـي  اي وحشت زده هسته

دولت اسرائيل نگران است اما تنها دولـت  
نگران نيست، دولت سـعودي كـه طـرف    
شور مرتب لوران فابيوس است، نيز نگران 

رهگذر سخت سـري در  پاريس از .  است
ــي ــا، م ــه   گفتگوه خواهــد خــود را بمثاب

مخاطب دولت سعودي، به كرسي قبـول  
دانـد كـه ايـن امـر موقعيـت       مـي . بنشاند

ديپلماتيك و بازرگاني فرانسه را در منطقـه  
  .كند بسيار مستحكم مي

ــاعت  ☚ ــه   12:38س ــه   9دقيق ــوامبر، ب ن
: است گزارش رويترز،  لوران فابيوس گفته

جود ندارد كه توافقي به امضاء اطميناني و
  .برسد
نـو  ژبعد از ظهر بـه وقـت    4در ساعت  ☚

نــوامبر، در پايــان گفتگوهــاي ســه  9روز 
، ظريـف  )كري و ظريف و آشـتون (جانبه 
  :است گفته

ــد   «     ــي كن ــدا م ــه پي ــار دارد ادام . ك
موضوعات مختلفي داريم، قبال هم گفتـيم  

و در  به مرحله تدوين توافقنامـه رسـيديم  
ــز  مرح ــدوين بايــد در خصــوص ري ــه ت ل

ــيم ــار كن ــاره برخــي . موضــوعات ك درب
دربـاره  . موضوعات به توافق دست يافتيم

برخي موضـوعات تفـاوت هـايي وجـود     
ــدگاه. دارد ــاوت دي ــا در درون  تف  5+1ه

ــا  . وجــود دارد ــه اينه ــر روي هم ــد ب باي
  .كاركنيم، البته پيشرفت هست

در پاسخ به اين پرسش كه آيا امشب به      
هنـوز  : است تيجه خواهيد رسيد؟ او گفتهن

معلوم نيست كه بتـوانيم امشـب بـه نتيجـه     
برسيم، ولي تا به حال پيشرفت بـد نبـوده   

  .است
در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگـزاري      

فارس كه آيا مذاكرات  فـردا نيـز دنبـال    
بعيد مي دانم، : است شوند؟ ظريف گفته مي

تشـكيل  اگر نياز باشد بايد جلسـه ديگـري   
شود ولي فعال داريم روي مـتن كـار مـي    
. كنيم و ممكن است امشب به نتيجه نرسيم

ديدگاه هـاي مختلفـي هسـت، در درون    
ديدگاه هاي متفـاوتي وجـود دارد،    1+5

نياز است نگراني هاي جمهوري اسـالمي  
اگـر  . ايران رفع شود و لذا بايد كار كنـيم 
روز  10امشب به نتيجه نرسـيم، مـذاكرات   

  .»از سرگرفته خواهد شد ديگر،
در همــين روز، هاشــمي رفســنجاني    •

رهنمودهـاي اخيـر رهبـري    «: است گفته
ويژه در مقطع كنـوني در   معظم انقالب به

ــذاكره  ــيم م ــورد حمايــت از ت ــده  م كنن
جمهوري اسالمي ايران را بسيار راهگشـا و  

هـا در   اين رهنمـود : بامعنا دانست و گفت
داشـتند  اي سـعي   حالي ارائه شد كه عده

در آستانه مذاكرات، جو سياسي جامعـه را  
كننـده را   تـيم مـذاكره    ملتهب، دوگانـه و 

ــن    ــابراين اي ــد بن ــي كنن ــكار معرف سازش
ها، عزم نمايندگان سياسي ايـران   رهنمود

تر كرد و دنيا  ها جدي را براي ادامه گفتگو
هـا پشـتيباني    كننده هم متوجه شد مذاكره

مــردم و  رهبــري و بــه تبــع آن پشــتيباني
مسئوالن را هم دارند و اگر جدي نبودند، 

شــدند و وزراي  هــا هــم جــدي نمــي آن
ــو نمــي 1+5خارجــه  شــدند و  راهــي ژن
ساعته آقـاي ظريـف بـا آقـاي      5مذاكره 

كــري و خــانم اشــتون دليــل خــوبي بــر 
  .»جديت دو طرف است

ــوني ان ☚ ــتنده تلويزي ــي. فرس ــي . ب س
هيـأت نماينـدگي   : گزارش كـرده اسـت  

است پـيش نويسـي را امضـاء     آماده ايران
  .اند كند كه كشورهاي غربي تهيه كرده

يـم  ژاز آن طـرف، هيـأت نماينـدگي ر       
هـاي   هرگونه گمانه زني رسانه: است گفته

غربي درباره محتواي مذاكرات عـاري از  
محتواي مذاكرات همچنان . حقيقت است
  !محرمانه است

نـوامبر، بـه    9بعد از ظهـر   5در ساعت  ☚
مذاكرات سه جانبه محمد جواد نو، ژ وقت

ظريف و سرگئي الروف وزيـران خارجـه   
ايران و روسيه و كاترين اشـتون مسـوول   
. سياست خارجي اتحاديه اروپا برگزار شد

رود كه الورف و وزيـر خارجـه    انتظار مي
كشور غربي را تعديل  5چين، نظر وزيران 

  .كنند
 20و  8خبرگزاري فـارس در سـاعت    ☚

از ظهر به وقت تهران، خبرهاي  دقيقه بعد
  :است زير را داده

اشــتون جزئيــات : ،  مايكــل مــان19:25 •
ــذاكرات   ــراي پيشــبرد م ــدامات الزم ب اق

  اي را تشريح كرد هسته
): سخنگوي آشـتون (، مايكل مان 19:33 •

يـابي بـه نتـايج ادامـه      ها تـا دسـت   نشست
  خواهند داشت

بحث ما بهبود روابط بـا  : ، ظريف20:17  •
اگر جاي كشورهاي منطقـه  . ريكا نيستآم

اي  بودم كمك مي كـردم مشـكل هسـته   
مــا هميشــه گفتــه ايــم كــه  . حــل شــود 

همسايگان براي ما اولويت دارند، االن هم 
بحث ما بهبود روابط با آمريكا نيست و نمي 
دانــم چــرا برخــي از كشــورهاي منطقــه 

  .اينقدر از اين موضوع نگران هستند
وارد جلسـه   5+1وزراي خارجه  00:01 •

  داخلي شدند
ــرائيل 00:02 • ــابق اس ــام س ــاهو : مق نتاني

اي ايـران   گري عليه مذاكره هسته هوچي
  را خيلي زود شروع كرده است

گاليه مقامـات ارشـد اسـرائيل از     00:40•
امتيازات زياد آمريكا به ايران در مذاكرات 

  ژنو
تا ساعتي  5+1نمايندگان ايران و  00:41•

ــرانس  ــري در كنف ــر   ديگ ــري حاض خب
  شوند مي

نشســت ظريــف و وزراي خارجــه 1:22 •
  با حضور اشتون 1+5

ــوم میســخنان ظریــف بــه : انقــالب اســالمی ــنی معل ــر از  روش ــه غی ــد ک ـــورهای کن ـــتان و کش ـــرائیل، عربس   .اندنتیجه رسیدن گفتگوها، اقـدام کـرده طریق فرانسه، برای جلـوگیری از بـه دیگــر خلــیج فــارس، بخصــوص از اس
 2013نـوامبر،   9دقيقه شـب   11:30در  ☚

بوقت فرانسه رويترز ، از قول ديپلماتهـاي  
گفتگوها بر سر : است غربي، گزارش كرده

رود كـه بـدون    پرونده اتمي ايـران، مـي  
موانـع بـر   . نامه به پايان برسـد  انعقاد توافق

گفتگو . سر راه حصول توافق وجوددارند
ظــرف چنــد هفتــه آينــده از ســر گرفتــه 

د جواد ظريف گفته بود خواهند شد  محم
اگر توافق به انجام نرسد، در يك هفته تـا  

روز آينـــده، گفتگوهـــا از ســـرگرفته 10
  .خواهند شد

فرانسه موانع جدي ايجادكرد كه مانـه       
سـان اتحـاد    بـدين . از انعقاد توافـق شـد  

فابيوس گفت . كشورهاي غرب عمل نكرد
خواهان توافق هستيم امـا حاضـر نيسـتيم    

  . خريمجنس تقلبي ب
قرار، جو دوستانه كه بـر دور اول   بدين     

گفتگوهــا در مــاه اكتبــر و دو روز اول   
گفتگوهاي دور دوم حاكم بود، روي به از 

عبـاس عراقچـي در   .  ميان رفتن گذاشت
گفتگو با خبرگزاري مهر شـكوه كـرد كـه    

بايد بايكديگر  كشورها مرتب مي 6هيأتهاي 
نـگ  كردند تـا بايكـديگر همĤه   گفتكو مي

. گرفتنـد  شدند و موضع مشـترك مـي   مي
درباره برخي مسائل توافق بود و در مورد 

  . برخي ديگر از مسائل توافق نبود
امريكائيهـا و  : گويـد  يك ديپلمات مـي       

ها مدت دوماه است  اتحاديه اروپا و ايراني
همه روز كاركرده و طرح توافـق را تهيـه   

وه كه جل كردند و حاال، فابيوس، براي اين
اورانيوم . كند، زحمت دو ماهه را برهم زد

درصد و كارخانه آب سنگين عراق دو  20
اظهارات . مسئله موضوع عدم توافق بودند

ــتن اتحــاد   ــان رف ــاي از مي ــابيوس بمعن ف
  . كشورهاي غرب است

كر ي روز جمعه بمـدت دو سـاعت و         
ساعت، با حضور خـانم   5روز شنبه بمدت 

. يف گفتگو كردآشتون با محمد جواد ظر
اگـرهم  : نـو گفتنـد  ژديپلماتهاي غربي در 

توافق مـوقتي انجـام بگيـرد، آغـاز يـك      
فراگرد طوالني جستجوي يـك راه حـل   
. دائمي بـراي مسـئله اتمـي ايـران اسـت     

ــدن  ــام    5آم ــائم مق ــه و ق ــر خارج وزي
گويد انجـام توافـق    وزيرخارجه چين مي

  .است بسيار نزديك بوده
گـزارش كـرد   ) انآب 18(نوامبر  9ايسنا  ☚

ـابيوس   كه كري نارضائي خود را از رفتار ف
  .است به حكومت فرانسه اطالع داده

، )آبان 19(نوامبر  10بامداد  1در ساعت  ☚
توافـق  : در يك كنفرانس مطبوعاتي گفتند

، دور 2013نــوامبر  20انجــام نگرفــت و در 
  .گيرد سوم مذاكرات انجام مي

ه فصل اول ايـن مجموعـ: انقالب اسالمی
و فصـــــــــل دوم آن، واقعيتهـــــــــای زيـــــــــر را 

  :کنند  آشکار می
  

وقتـی محرمانـه : ٭ حاصل سخن
علنی شد اما نه برای مـردم ایـران 

  :عدم توافق شد» توافق قرن«و 
  
هرگاه اطالع مهمي كه رويترز از قول  – ۱

ـار داده  اسـت، راسـت باشـد،     ديپلماتها انتش
نامه در طول دوماه كار فشـرده   يعني توافق

ـان   سخنان خامنـه  –ده باشد تهيه ش اي و نت
 - كننـد  ياهو داللت بر راست بـودنش مـي  

  پس،
به گفتگو با امريكا خوش «اي  وقتي خامنه •

كشور خوش  6به گفتگو با «را با » بين نيستم
ـتم  ـين نيسـ ـاد   » بـ ـين كــرد، از مفـ جانشـ

ــت ــت   موافق ــالع داش ــه اط ــخت . نام س
گرفت بلكه جلوه تسليم شـدن بـه اراده    مي

  .دا نكندغرب را پي
  نتان ياهو نيز از مفاد توافق مطلـع بـوده   •

» توافـق قـرن  «است وگرنه چرا بايد آن را 
ـيف كنـد؟ او نيـز سـخت      بسود ايران توص

گرفت تا مگر از اين توافق، نزديـك بـه    مي
  . هيچ عايد ايران شود

ـتند كـه،    مواد مورد گفتگو همان – 2 ها هس
ـابيوس، وزيـر   . نـد  ا برشـمرده شـده   ˝فوقا ف
رجــه فرانســه، رعايــت محرمانــه بــودن خا

گفتگوها را نيز نكرد و گفت برسـر كارخانـه   
ــوم  درصــد  20آب ســنگين اراك و اوراني

ـاز محرمانـه در   .  اختالف نظر وجود دارد ب
شد  آنچه به نقش وزيران خارجه مربوط مي

ـابيوس   . مخفي نماند روشن گفته شد كـه ف
نقش سختگير و مـدافع موضـع اسـرائيل و    

رب را بــازي كــرد و وزيــر كشــورهاي عــ
خارجه انگليس جانبدار نرمش و راه آمـدن  
با ايران را برعهـده گرفـت و كـري نقـش     

خواهـد   كسي را برعهده گرفـت كـه مـي   
ـا موافقتنامـه هـم بايـد       مشكل حل شـود ام
كنگره را راضي كند و هم متحدان اروپائي 

وزير خارجه آلمان نيز ميانـه روي  . امريكا را
ارجه روسيه و چين نيـز  پيشه كرد و وزير خ

  .موافق امضاي قطعنامه بودند
وســائل ارتبــاط جمعــي انگلــيس، هــم  – 3

انگليسي زبان و هم فارسي زبان، بسود انجام 
صداي طبل تبليغاتي را . توافق تبليغ كردند

بيش از انـدازه  بلنـد كردنـد و مرتـب بـه      
» توافق قـرن «توافق انجام ناگرفته، عنوان 

ـ  اين. را دادند ـاهو آن را توافـق   كه نت ان ي
ـان   . قرن بخواند، قابل فهم اسـت  زيـرا او ن

خورد  را مي» امنيت اسرائيل درخطر است«
ـام بگيـرد     و نمي ـا  . خواهـد تـوافقي انج ام

وســائل ارتبــاط جمعــي غــرب، بخصــوص 
انگليس، تنها از اين باب كه سرانجام تحـريم  
اقتصادي ايـران مـؤثر شـد و ايـران بزانـو      

توافق را توافـق قـرن   توانستند  درآمد، مي
ـتند    . بنامند . بسا قصدي جـز ايـن هـم نداش

ـار اطـالع      غافل از اين كه نتيجـه، هـم اعتب
رساني آنها را از ميان برد و هم معلوم كـرد  

  .اند مايه هاشان بي كه تحليل
درمرحلـه تـدوين   (اميددادنهاي ظريف     

، بنوبه خود، مشـوق  ...)نامه هستيم و موافقت
ـاراني « پندارنـد   بـود كـه مـي    »روزنامه نگ

ـان       ـالي بقصـد بـه هيج ـاري طب روزنامه نگ
  .آوردن مردم است

ـاي      – 4 ـاط جمعـي كـه ارگانه وسائل ارتب
ـتند، چـون از آنچـه     تبليغاتي  خامنه اي هس

گذشت، مطلع بودند، درآنچه به وصول  مي
شـد، موضـع واقـع     به توافـق مربـوط مـي   

ـاذ كردنـد   بيانه ـان عنـوان   . تري را اتخ كيه
» ســراب توافــق«وز خــود را  يادداشــت ر

باوجود اين، نه اين نشريه و نه ديگر . گرداند
ــه   ـاتي خامن ـاي تبليغـ ـتند  ارگانهـ اي توانسـ

ـيش از     ـام تـوافقي، ب مخالفت خود را با انج
  .داند، پنهان كنند آنچه كيهان پذيرفتني مي

هم موانع برشمرده در فصل اول و هم  – 5
اطالعات و نظرهاي جمـع آوري شـده در   

دوم، از جملــه گــزارش ســاعت بــه فصــل 
ـا، پيرامــون     ـاعت روز ســوم گفتگوهـ سـ

اي كه  گفتگوها درآن بودند، روشن  مرحله
كننــد كــه بــاوجود موانــع برســر راه،  مــي

رســيدن بــه توافــق بســيار مشــكل بــوده و 
كـه   مگر ايـن . است انجام بگيرد توانسته نمي

يـم واليـت   ژبگردد، يعنـي ر » توافق قرن«
توجـه بـه   .  را سربكشدمطلقه فقيه جام زهر 

ـيار      فكري كـه در كنگـره وجـود دارد، بس
توانـد   بنابرآن فكر، امريكا مـي . ضرور است

اراده خود را به ايران تحميل كنـد و نبايـد   
ـات اتمـي    جز به برچيده شدن كامل تأسيس

  باوجود اين،. ايران رضا دهد
كـه  - بنا بر توافق مرحله اول و موقـت،  – 6

نوامبر  20وهاي فابيوس گفته است در گفتگ
تواند اورانيوم  ايران مي - انجام خواهد شد

ـات «كـه   اال ايـن . را غني كند يعنـي  » جزئي
قدر سخت باشند  توانند آن شروطي كه مي

    . كه ايران نتواند اورانيوم را غني كند
حاصل سه روز گفتگو کـه 
از بعـــد از ظهـــر روز دوم، 
ـــار  ـــه چه ـــران خارج وزی
کشور غرب و از روز شنبه، 

کشور  ۶ران خارجه هروزی
  :درآن شرکت کردند

  
ــوامبر، دو  ۱۰٭ در یــک بامــداد  ن
ـــد ـــرف گفتن ـــام : ط ـــق انج تواف

نـوامبر  ۲۰نگرفت و گفتگوها در 
  :از سرگرفته خواهند شد

  
ــوامبر  10در  ☚ ــه  2013ن ــه نتيج ــر ب ، خب

ـار يافـت   نرسيدن گفتگوها اين در :طور انتش
ـئله اتمـي ايـران بـه     ژ نو، گفتگوها برسر مس

لوران فابيوس، وزير خارجه . نرسيدند نتيجه
هنوز چند مسئله وجود دارند : فرانسه، گفت

 10در . كه بايـد از راه گفتگـو حـل شـوند    
نـــوامبر، لومونـــد گـــزارش كـــرد كـــه 

كــاران جديــد از فــابيوس تشــكر  محافظــه
ـاد     كردند اما بسياري ديگـر، او را مـورد انتق

  .قراردادند
ان، قرار، در ايــر  بــدين: انقــالب اســالمي 

بنــديهای طرفــدار واليــت مطلقــه فقيــه  گروه
و در خــارج از ) از جملــه ســعيد جليلــی(

ايــــــــران، حکومــــــــت نتــــــــان يــــــــاهو و در 
امريکــا، محافظــه کــاران جديــد و بخشــی 
از اعضـــای کنگـــره طرفـــدار اســـرائيل و 
در اروپا، فرانسـه، تنهـا بـدين خـاطر کـه 

ها و  جلــب نظــر دولــت ســعوديها و شــيخ
. انـــــــد هـــــــای بوده عاســـــــرائيل را بکنـــــــد، مان

  . هرکدام به دليلی
وزيران خارجه ايران و كشورهاي عضـو       

از چــين، قــائم مقــام وزيــر  - ، 1+5گــروه 
،  - خارجه آمد و در گفتگوها شركت كـرد 

آنكـه تـوافقي را    از يكديگر جدا شدند بـي 
ـاء   امضاء كنند كه بنظر مي رسيد آماده امض

سومين دور گفتگوها، از آغاز رياست . است
نـوامبر   20جمهوري روحاني بدين سو،  در 

  . آغاز خواهد شد
ـيدن بـه تـوافقي           ـا رس موضوع گفتگوه

ـال آن،   . موقت و مرحله اولي است بـه دنب
ـيدن بـه     ـئله و رس گفتگوها تا حل قطعي مس

  . توافق نهائي، ادامه خواهند يافت
در كنفرانس مطبوعاتي مشترك اشتون  ☚

  ظريف، - 
) 5+1(شـور  شـش ك : اسـت  ظريف گفتـه  •

هاي نظري داشته باشند اما اميد  شايد تفاوت
ـابيم    ــت يـ ــق دس ــك تواف ــه ي ــم ب . داري

ايم و اميد داريم كمـي   هايي داشته پيشرفت
  .تر به توافق برسيم پيش

در پاسخ به سئوالي درباره نقش فرانسـه و      
ـار  : اسـت  موضع ايـن كشـور، او گفتـه    انتظ

ـته    3+3داريم اعضاي  ديدگاه خـود را داش
هــا بــراي حضــور در  اشــند و از همــه آنب

و در پاسـخ بـه   . كنم كنفرانس قدرداني مي
اين سئوال كه آيا از موضع فرانسه نارحـت  

طبيعــي اســت وقتــي بــه : هســتيد؟ گفــت
ـاوت  جزييات مي ـايي هسـت   پردازيم تف . ه
زيرا جلسه خوبي بود و بيش از . نااميد نشدم

چه كه مهـم   آن. دو ساعت صحبت كرديم
ــه ايــن اســت اراده  ــراي خاتمــه دادن ب ب
. توافق حاصـل خواهـد شـد   . شرايط است

اين اراده را داريـم كـه درنشسـت بعـدي     
ــرداريم  گــام ــويي ب ــه جل ـا . هــاي رو ب امـ
هايي داريم به همين دليـل مـذاكره    تفاوت
ـاعت   . كنيم مي ـا س اگر تفاوت نداشتيم كه ت

ــه وقــت محلــي(يــك صــبح  مــذاكره ) ب
  . كرديم نمي

ـارجي  كاترين آشتون، ريي • س سياست خ
مذاكرات ايران و : است اتحاديه اروپا، گفته

ــوامبر  20، 1+5 ــه ) آبــان 29(ن از ســر گرفت
در جلسه طوالني حضور داشتيم و . شود مي

سه روز درگير مذاكرات سازنده بوديم و از 
ــن    ــه در اي ــران خارج ــور وزي ـا  حض جـ

ـاي ظريـف   . سپاسگذاريم همان طور كه آق
ـ  وديم و هم گفت درگير مذاكرات سخت ب

مان اين است كه به نتيجه برسيم و بـه   هدف
ـاله      اين محل برمي گرديم كـه بـه ايـن مس

  .بپردازيم
در پاسخ به پرسش در باره نقش فرانسه، او     

ايفا  5+1فرانسه نقش مهمي را در : است گفته
  .كند و امروز هم همين طور بود مي
ـا،    ☚ ــه امريكـ ــر خارج ــري، وزي جــان ك
ـازنده و   مـذاكرا ت  : است گفته جـدي و س

روز  3پـس از  . مبتني بر احترام متقابل بـود 
ــران و  ــذاكرات اي ــراق،  5+1م ــدون اغ ، ب

گويم كـه پيشـرفت قابـل تـوجهي در      مي
ـتيم   االن كـه ژنـو را   . حركت به جلـو داش

ـنم وجـود      ترك مي ـنم پرسشـي در ذه ك
توانيم بـه موفقيـت    با حسن نيت مي. ندارد

ـان    . دست پيدا كنيم ـاز  ديپلماسـي بـه زم ني
ـين دو      دارد و طول مي ـاد ب ـا اعتم كشـد ت
ـين   كشوري كه زمان هاي طوالني اعتماد ب

  .ها از بين رفته است احيا شود آن
هاي متحـدان خـود توجـه     ما به نگراني     

كه بر روي مدت زمان زيادي است . داريم
ـار مـي    ـيم و سـعي    مسئله اتمي ايـران ك كن

آميز براي آن پيـدا   كنيم راهي مسالمت مي
  .نيمك

در پاسخ به  اين پرسش، سنا چرا اصـرار        
ـاي جديـد برضـد     دارد به وضع تحـريم  ه

ـايي : است ايران، كري گفته ـا نبايـد    امريك ه
ـاهم عقـب     . اشتباه كنند هـر روزي كـه تف

ـام    سازي بيش افتد ايران غني مي تـري انج
پس بايد اقداماتي انجام دهيم كه . دهد مي

. شـود تـر   رسيدن به يك توافـق  نزديـك  
  انجام ندادن يك تفاهم به معناي نداشتن 

ـان    ما بـه ايـن  . تفاهم نيست ـا زب ـا ب ـاي   ج ه
بايد با . ايم و اين طبيعي است مختلفي آمده

  و . هم كار كنيم و اين طبيعت مذاكره است
  

  8 صفحهدر
  

 هائی که ایرانیانندگروگان
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او دربـــاره رآكتـــور آب ســـنگين اراك 
ـاره بايـد    نگراني: است گفته هاي ما در اين ب

  .رفع شوند
قــول جــون کــری حــاکی : الب اســالمیانقــ
اســـت کـــه اطـــالع رويتـــرز از قـــول  اين از

توافق حاصل دوماه کار فشـرده (ديپلماتها 
کـــه  اال اين. توانـــد صـــحيح باشـــد ، می)بـــود

ـا ممکـــن اســـت توافـــق  غـــرب می خواهـــد تــ
  .خواهد همان شود که می

ـا،   ☚ ـان گفتگوهـ ـابيوس، در پايـ ــوران فـ ل
ـاي  : است گفته نـوامبر   20توافق در گفتگوه

سر را بازي  او نقش سخت. آمد بعمل خواهد
ـام توافـق     كرده بود از چـه  رو، خبـر از انج

ـاظران      مي داد؟ در پاسخ بـه ايـن پرسـش، ن
در مـورد  (وزيـر خارجـه ديگـر     5: اند گفته

اند موضـع او   موفق شده) چين، معاون وزير
ظريف نيز با اطالع از اين امـر،  . را نرم كنند

ـان   نسبت به رفتار فابيو س، واكنش منفـي نش
از «: بـوك خـود نوشـت    تنها در فيس. نداد

ايـد كـه يكـي از     اظهارات علني وزرا شنيده
باوجود اين، . »ها قدري مشكل داشت هيات

و حتـي   1+5كشـورهاي  : با ظرافت، گفـت 
  . داستان نيستند چهار كشور غرب ديگر هم

  
٭ واکـــــنش ارگـــــان تبلیغـــــاتی 

بــرد یــا  –توافــق بــرد «ای  خامنــه
  :چای ارداد ترکمنقر
  

ــالمی ــالب اس ای از  امــا دفتــر خامنــه: انق
پــس ايــن . يــم حمايــتژهيــأت نماينــدگی ر
ای معلـــــوم هســـــتند و او  مفـــــاد بـــــر خامنـــــه

دانـــد کــــه اگـــر وســــائل ارتبـــاط جمعــــی  می
» توافـــــق قـــــرن«غـــــرب چنـــــين تـــــوافقی را 

اســت کــه بــه قــول  خواننــد، بخــاطر اين می
ـا نيـــــوز، قـــــرارداد ترکمن . چـــــای اســـــت رجــــ

کــه فرانســه هنــوز راضــی نيســت  ه اينطرفــ
. يـــم تســـليم محـــض شـــودژخواهـــد ر و می
ـا کـــــــــــه در ايـــــــــــن دو فصـــــــــــل  اطالع هــــــــــ
ايم بوضـــــــوح گويـــــــای دو دلـــــــی  آورده گـــــــرد
او . بســت اســت ای در موقعيــت بن خامنــه

چـــــــای را  خواهـــــــد قــــــرارداد ترکمن هــــــم نمی
ای جز  امضاء کند و هم برای خود، چاره

    .  بيند آن نمی امضای
چرا  توافـق : هایابی  علت

امضاء نشد؟ آیـا فرانسـه بـه 
توانست مـانع از  تنهائی می

  :امضای قرارداد شود؟
  

ـــابیوس، از  ـــت ف ـــت مخالف ٭ عل
جملـــه، بســـتن قـــرارداد فـــروش 

  :اسلحه به دولت سعودی است
  
ــوامبر  9در  ☚ ــه2013ن ــي  ، مقال اي در امپت

ويل، انتشار يافت درچرائـي، سـخت سـري    
نو داراي ژوهاي وزيرخارجه فرانسه در گفتگ

  :اين اطالعات
ـار مقالـه   • اي در وال  چند هفته بعد از انتش

ورنال كـه درآن  خشـم بنـدربن    ژاستريت 
يــك «الســلطان از اعمــال امريكــا، از قــول 

بود، معلوم شد كه  شرح شده» ديپلمات غربي
ـامي فرانسـوي    اين ديپلمات كسي غير از مق

است كه شاهزاده  ديپلمات گفته. نبوده است
در كه فعاليتهاي تأمين مالي افراد مسلحي را بن

ـامي   كه به سوريه گسيل مي شوند و تعليم نظ
كنـد،   آنها و مسلح كردنشان را رهبـري مـي  

ـليب سـرخ در    سك ديپلمات غربي را به ص
ـان    ـاس حرم بندر جده دعوت كرده تا احس
ـا و    ــت اوبامـ ــعودي را از حكوم ــت س دول
سياستهايش در منطقـه خاورميانـه، از جملـه    
. تصميم به بمباران نكردن سوريه، اظهار كند

سخن بندر پيامي به امريكا بود و نه به سازمان 
  . ملل متحد

اسـت   بنابر قول اين ديپلمات، بندر گفتـه       
ـاتي غـرب     ـازمانهاي اطالع كه سيا و ديگر س
محرمانه  در تعليم شورشيان سوريه شـركت  

دولت سعودي با دولتهاي كشورهاي . دارند
از جملــه، فرانســه و اردن همكــاري ديگــر، 

  . كند مي

ـيش از حملـه هـوائي كـه      • در روزهاي پ
امريكا قصد داشت به سـوريه بكنـد، دولـت    
سعودي از امريكا خواست تفصيل نقشه حمله 
را در اختيار عربستان بگذارد تا ايـن دولـت   
بتواند از تأسيسات نفتي خود دفاع كنـد و از  

ـا    ـائي بخواهـد از تأسيس ت نفتـي  نيروي دري
اين دولت بسيار متعجب . عربستان دفاع كنند

ـا گفـت نيـروي      شد وقتي حكومـت امريك
ـات اتمـي    دريائي امريكا نمي تواند از تأسيس

  .عربستان حمايت كند
ــه          ــعوديها ب ـا، س ـار امريكـ ــزده از رفتـ دل

اند جاي امريكا  اند آماده حكومت اوباما گفته
را دولتهــاي ديگــري بدهنــد و از دولتهــاي 

  . ديگري اسلحه بخرد
دولـت  : گويد مي» ديپلمات غربي«و باز،  •

ـامي ديگـري     سعودي خواهان شـريك نظ
  . است

سان، شاهزاده بندر  نماينده فرانسه را  بدين     
ـا بـراي     به رياض دعوت كرده است، نـه تنه

ـا، بلكـه     شكوه كردن از رفتار حكومـت اوبام
  . براي گفتگو درباره خريد اسلحه از فرانسه

و حاال، لوران فابيوس، وزير خارجه فرانسه،  •
كند تا توافق اتمي ميان ايران  كارشكني مي
بـه ديگـر   . منعقـد نگـردد   1+5و كشورهاي 

دهـد   سخن به فرانسه وعده خريد اسلحه مي
ـام نگيـرد      براي اين . كـه توافـق اتمـي انج

ـيس       دانستني اسـت كـه فرانسـوا اوالنـد، رئ
ـ     ـين هفت ه بـه  جمهوري فرانسـه نيـز، در هم

  .رود اسرائيل مي
ـاد قـرارداد    • مخالفت دولت سعودي با انعق

شـديد اسـت    1+5ميان ايران و كشورهاي 
ـاني كـه رابطـه      زيرا عربستان مي دانـد از زم

ـادي شـود، هـم        ـا ايـن كشـورها ع ايران ب
ـيش تضـعيف مـي    شـود و هـم    موقعيت نفت

ـاد مـي   هزينه ـاي   هاي عظيمش برب رود و بج
يانه، بـه انـزوا   يافتن نقش محوري در خاورم

و در (موقعيت خويش در عـراق  . آيد درمي
سوريه و لبنان و فلسطين، ونيز، در افغانستان و 

  .  دهد از دست مي) پاكستان
به اين ترتيب، فرانسه اميـدوار اسـت بـه      •

نو، قرار فروش ژبشكست كشاندن گفتگوهاي 
.  اسلحه مهمي با عربستان سعودي منعقد كنـد 

يـه سياسـت خـود در    خواهـد پا  فرانسه مي
  .اسرائيل قراردهد –منطقه را، اتحاد عربستان 

ــن،  يــادآور مــي ☚ شــود كــه پــيش از اي
ـا    1قراردادي به مبلغ  ميليارد يورو، فرانسـه ب

ـاء كـرده اسـت بـراي       دولت سـعوي امض
نوسازي نيروي دريائي عربستان و به تازگي، 
مونت بورگ، وزير توسعه اقتصادي فرانسـه،  

ـند   ـاد ص ـترك فرانسـه   دركار ايج  –وق مش
  .عربستان براي سرمايه گذاري است

  
ـــدن ـــاردین لن ـــا از : ٭ گ دیپلماته

فرانســه عصــبانی هســتند چراکــه 
  :مانع انعقاد توافق با ایران شد

  
اي  ، گــاردين مقالــه2013نــوامبر  10در  ☚

  :است حاوي اطالعات زير انتشار داده
سه روز ديپلماسي بس ستوه آور، در سطح  •

و، در باب برنامه اتمي ايـران، بـه   نژعالي، در 
فرانسه مانع از آن شد كه توافق . پايان رسيد

ـام  . اي به امضاء برسد اوليه هرگاه توافق انج
ـتن     گرفت، تنش مي ـين رف ها شروع بـه از ب
كردند و براي گفتگوها زمان خريـداري   مي
  .شد مي

ـتون و ظريـف در     • برغم مواضعي كـه آش
ـا از  علن گرفتند، بطـور خصوصـي، ديپ   لماته

ـباني   دست وزير خارجه فرانسه، فابيوس، عص
كردنـد كـه محرمانـه     او را متهم مـي . بودند

بودن گفتگوها را رعايـت نكـرد و بمحـض    
نو، با علني كردن مـوارد مخالفـت   ژورود به 

خــود، وزيــران خارجــه ديگــر را وضــعيتي 
قرارداد كه نتوانند با طرح توافـق موافقـت   

ايت پروتكل را نكرد و باز او بود، كه رع. كنند
و هنوز ظريف و آشتون، كنفرانس مطبوعاتي 

گفتگوها به توافـق راه  : را آغاز نكرده، گفت
  .نبردند

اين فابيوس، در مقام وزير خارجه فرانسه،  •
نظر را اظهار كـرد كـه طـرح موافقتنامـه را     

خواهند اروپا را  اند و مي امريكا و ايران نوشته
و فرانسـه  . اردهنـد در برابر امر انجام شده قر

ـام شـده قـرار      نمي خواهد دربرابر امـر انج
اي كـه، درآن، فرانسـه سـفيه     و معامله. بگيرد

تريب، فرانسه  بدين. پذيرد فرض شود را نمي
ـان كشـورهاي طـرف     عامل اختالف شد مي

  .گفتگو با ايران
ظريف نخواست بـه نقـش فرانسـه بطـور      •

شـش كشـورند و   : اما گفت. مستقيم بپردازد
هروقت اين كشـورها  . ك نظري دارندهري

ـاده   ـا آم ايـم   ميان خود به توافق رسيدند، م
  .توافق را بعمل بياوريم

ـائل كليـدي،      • فابيوس گفـت يكـي از مس
اين رآكتور . رآكتور آب سنگين اراك بود

. شـود  سال آينده آماده بهـره بـرداري مـي   
گويند رآكتور پلوتونيوم  غرب و اسرائيل مي

ـار توليـد بمـب    كند و اي توليد مي ن ماده بك
پس ساختن آن را ايران بايـد  . آيد اتمي مي

ــران . تــا پايــان گفتگوهــا متوقــف كنــد  اي
گويد كه اين رآكتـور ايزوتـوپ اتمـي     مي

ـاورزي    توليد مي كند كه در پزشـكي و كش
البته، در جريان توليد ايزوتوپها، . كاربرد دارد

اسرائيل تهديـد  . شود پلوتونيوم نيز توليد مي
ـاده      مي كند كه ايـن رآكتـور را قبـل از آم

زيرا بعد از شروع . شدن بمباران خواهد كرد
را بمباران كرد زيـرا   توان آن بكار ديگر نمي

  . پراكند اشعه راديو را در منطقه بزرگي مي
ـتهم     • برخي از مسئوالن غربـي فرانسـه را م

كنند به اين كه اميدهاي پديد آمده بـه   مي
ـايت   انعقاد يك توافق را، بخ اطر جلـب رض

ـارس،     ـيج ف اسرائيل و كشورهاي عـرب خل
ـاي    سال، ايـن  10بعد از . برباد داد ـار، امض ب

توافق ممكن و نزديك شد، اما فابيوس مانع 
  . از آن شد

کــه حکومــت فرانســه  اين: انقــالب اســالمی
ـا  می گويــــد طــــرح توافــــق را ايــــران و امريکـــ

حــــال کــــه نشــــان  انــــد، در همان تهيــــه کرده
 ۱۳ای و نمـــايش  خامنـــه دهـــد ســـخنان می

آبـــــان، ظـــــاهر ســـــازی بخـــــاطر پوشـــــاندن 
ـا در ژهمکـــــاری ر(واقعيـــــت  يـــــم و امريکــــ

است، دليـل  ، بوده )نامه تهيه طرح موافقت
ديگـــری اســـت برصـــحت گـــزارش رويتـــرز 

بـــر روی طـــرح دومـــاه کـــار فشـــرده انجـــام (
بخصـوص کـه کـری سـخنی ). است گرفته

  :گفت و ظريف پاسخی داد سخت گويا
، جون كـري، وزيـر   2013امبر نو 11در  ☚

اگر توافق امضاء نشـد  : خارجه امريكا، گفت
ـا، كشـورهاي    . تقصير ايران بود ـنبه، م روز ش

، پيشنهاد خود را به ايران عرضه كـرديم  5+1
اما ايران در موقعيتي نبود كـه آن را قبـول   

اميدوارم درچند ماه آينده به تـوافقي  . كند
  .اشددست يابيم كه براي همه قابل قبول ب

، محمـد جـواد   )آبان 20(نوامبر،  12در  ☚
ــد و   ــت خوان ــخنان او را نادرس ــف س ظري

ـات   بازي با كلمات نمي«:  نوشت تواند واقعي
ـاعت    بين پنج ـنبه س ـنبه     6ش ـا ش بعـدازظهر ت
ـاي  . بعدازظهر را تغيير دهـد  5:45ساعت  آق
ـنج وزير ـنبه شـب،    ، آيا اين ايران بود كه پ ش

و رو كـرد و  نويس آمريكا را زير  نصف پيش
  »جمعه صبح، علناً عليه آن صحبت كرد؟

بدين سان، ظريف تصديق مي كنـد كـه        
ـا تهيـه   » ايران«پيش نويس طرح را  و امريك

ـاردين،     كرده اند و اطالع منتشـره توسـط گ
بنابر اطالع، با تغييـري كـه در   . صحيح است

اي آن را  شـود، خامنـه   پيش نويس داده مي
ـا  تشب. داند قابل قبول نمي يه طرح روز شنبه ب
چاي، هم منعكس كننده نظر  قرارداد تركمن

ـاي او را      خامنه اي اسـت و هـم دسـت و پ
  . بندد مي
) 2013نـوامبر   10(اطالعي كـه لومونـد    ☚

دهــد، ظريــف را تصــديق و كــري را  مــي
لوموند با نقل قول از منابع : كند تكذيب مي

دهـد كـه موضـعگيري     امريكائي، اطالع مي
ـأت   لوران فابيوس ، وزير خارجه فرانسـه، هي

نمايندگي امريكا تحت رياست جون كـري  
خاطر كـه او رعايـت    بدين. كند را دمغ مي

ـا را نكـرد    رعايـت  . محرمانه بـودن گفتگوه
نكردن قرار محرمانه بودن گفتگوها موقعيت 

يـم  ژظريف را لرزان و زبان سخن سـران ر 
  .ايران را، در سرزنش او، دراز كرد

  
ــق مم ــار تواف ــه  کــن و این٭ چه ک

دستگاه اطالعاتی اسرائیل به نتان 
یــاهو از پیشــرفتها در حــل مشــکل 
ـــزارش  ـــب گ ـــران، مرت ـــی ای اتم

  :دهد می

  
، گزارشي در فوريني 2013نوامبر  10در  ☚

  : پاليسي انتشارداده است داراي اين اطالعات
ـان   • ماه گذشته، چند روز پيش از ديدار نت

اداره ياهو گزارشي از آويو كوچاوي، رئيس 
. اطالعــات ارتــش اســرائيل دريافــت كــرد

گزارش گوياي تغيير سياست داخلي ايران، 
ايـن  . از زمان انتخاب حسن روحاني، اسـت 

ـتراتژيك      تغيير نه تنها واقعـي كـه مهـم و اس
بنابر هاآرتص، گزارش حاكي اسـت  . است

ـا    كه مقاومـت ميانـه   ـا دربرابـر راديكاله  روه
ـ    51. اسـت  افزايش يافتـه  ه درصـد مـردم ب

يـم  ژروحاني رأي دادند كه مطلوب رهبر ر
ـام اصـالحات در     . نبود ـاني قصـد انج روح

ـان دادن   داخل و گشايش بروي غرب و پاي
توان  اين تحول را نمي. به تحريمها  را دارد

باوجود دريافت اين گزارش، . ناديده گرفت
در سفر خود، . نتان ياهو آن را ناديده گرفت
با اوباما و هـم   در آخر ماه سپتامبر، در گفتگو

درسخنرانيش در سازمان ملل، اين گـزارش  
ـاني را    را بطور كامل ناديده گرفـت و روح

  . گرگي در لباس ميش توصيف كرد
كه ايران برنامـه   كوچاوي اعتراضي به اين •

بنــابر . اي دارد، نــدارد توليــد ســالح هســته
گزارش او، هدف اين برنامـه تعييـر نكـرده    

ـائي    ايران همچنان مـي «. است  كوشـد توان
با يافتن ايـن  . »توليد بمب اتمي را پيدا كند

توانـد بـه    توانائي، هرزمان الزم ببينـد، مـي  
ـان  . سرعت بمب اتمي را بسازد البته آنچه نت

ـار توليـد بمـب     (گويد  ياهو مي ايـران درك
ـات  ) اتمي است غير از گزارش رئيس اطالع

گويـد ايـران    ارتش اسرائيل است كـه مـي  
ـائ   مي ي توليـد بمـب اتمـي را    خواهـد توان

  .بدست آورد
سه ماه قبل از انتخابات رياست جمهـوري   •

ايران، كوچاوي بروز داد كه منابع اطالعاتي 
كننـد   اسرائيل در داخل ايران، گزارش مي

  .كه ايران در كار  تحصيل اين قابليت است
ـين اداره         ـيس پيشـ ـادلين، رئـ ــوس يـ آم

ـان  ـاهو   اطالعات وزارت دفاع نيز با رويه نت ي
ـالف اسـت   ــادلين   .  مخ ـپتامبر، ي ـان، س درپاي

ـاهو     اعالميه ـان ي ـارداد و درآن از نت اي انتش
او . خواســت رويــه مثبتــي را اتخــاذ كننــد

ديپلماسي و گفتگو را بر جنگ رجحان نهاد و 
گفتگـو كـردن خـود    «خاطر نشان كرد كه 

ـيدن   هدف نيست بلكه روشي است براي رس
شدن  به هدفي كه  خنثي كردن خطر محهز

  .»اي است ايران به سالح هسته
اكتبر، او ، بـه   15ورنال ژدر وال استريت     

اي نوشـت و درآن،   اتفاق ديگري، سـرمقاله 
ـاي   نـو را بـر   ژچهارنوع توافق  در گفتگوه

كمــال مطلــوب و معقــول و بــد و : شــمرد
كمال مطلوب حداقلي است كـه  . تدريجي

و آن متعهد شـدن  . كند نتان ياهو مطالبه مي
يران با از ميان برداشتن تأسيسات اتمي و بـه  ا

. كنار گذاشتن برنامه اتمـي خـويش اسـت   
كار با تعطيل فردو و رآكتور آب سنگين  اين

ـپس اورانيـوم غنـي    . شود اراك  آغاز مي س
ـارج از ايـران منتقـل مـي     . شـود  شده به خ
تواننـد    هرگاه چنين شود، همه مجازاتها مي

  .لغو شوند
است كه  اما عاقالنه اين توافق كمتر خوب     

 3,5ايران حق غني سازي اورانيوم را تا حد 
ـازه داده    درصد پيدا مي كند و به ايـران اج

ـانتريفو  مي ـاه  ژ شود كه اندك شماري س نگ
پـذيرد و   ايران قرارداد الحاقي را مـي . دارد

ي ژالمللي انر تحت نظارت كامل سازمان بين
 فـردو و رآكتـور اراك  . گيرد اتمي قرار مي

ـاه  . شوند تعطيل مي اورانيوم مورد نياز نيروگ
ـارج از   اتمي تهران و رآكتور پزشكي در خ

ـات اتمـي ايـران    . شود ايران غني مي تأسيس
و بـه شـوراي امنيـت    . شـوند  برچيده نمـي 

ســازمان ملــل متحــد فرصــت كــافي داده 
كه از عـدم توليـد بمـب     شود براي اين مي

مدت ايـن  .  اتمي توسط ايران مطمئن شود
لت نه چند ماه كه چند سال خواهد بـود  مه

تا كه از ساخته نشـدن بمـب اتمـي توسـط     
  .ايران، اطمينان كامل حاصل آيد

توافق بد الغاي مجازاتهاي ايران در ازاي      
. محدود شدن فعاليتهاي اتمي ايـران اسـت  

سخت سران امريكائي و اسرائيلي، اتفاق نظر 

ـادلين  . دارند كه چنين توافقي بد است ـا  ي ب
ـابر آن، در ازاي    روش تــدريجي كــه، بنـ
هرنوبت محدود شدن برنامه اتمـي ايـران،   
.  بخشي از مجازاتها لغو شوند، نيز موافق نيست

بايد برجا بمانند  از ديد او، تمامي مجازاتها مي
تا وقتي كه ايران تمامي عناصر كليدي برنامه 

ـاي غربـي،   . اتمي خود را رها كند ديپلماته
يابند،  مطلوب را ممكن نمي اگر توافق كمال
  .بايد پاي توافق عاقالنه بايستند دست كم مي

نوامبر، يادلين به نتان ياهو اعتراض  8روز      
ـاد     ـان فريـ ــه چنـ ــرد ك ــرگ«ك » آي گ

. است كه پنداري توافق نهائي است سرداده
ايـن توافـق   . كه توافق اوليه است حال اين

  . نهائي است كه بايد ديد خوب و يا بد است
قرار، فـابيوس، وزيـر  بدين: انقالب اسالمی

خارجــه فرانســه، همــان موضــعی را اتخــاذ 
توصـيفش » معقـول«است که يـادلين  کرده
و ايـــــــــران و مـــــــــردم ايـــــــــران در . کنـــــــــد می

يـــــم واليـــــت ژهـــــم ر: گروگـــــان دو طرفنـــــد
اسـت  مطلقه فقيه آنها را بـه گروگـان گرفته

جهــــت کــــه   بــــدان. و هــــم غــــرب و شــــرق
تقــدم مطلــق بخشــيده يــم بــه بقــای خــود ژر
اســت و حاضــر نيســت حقــوق شــهروندی  

ايرانيــــــــــان را بپــــــــــذيرد و بگــــــــــذارد دولــــــــــت 
حقوقمـدار و منتخـب واقعـی مـردم بگـردد، 
ـــران، خـــود دســـتيار  ـا تخريـــب اقتصـــاد اي ــ ب
قــــــدرتهای خــــــارجی تحــــــريم کننــــــده گشــــــته 

يارانـه بگيــر کـردن ايرانيــان، هـم مــا . اسـت 
بــه ازای بــه گروگــان درآمــدن آنهــا اســت و 

م بقصد مهار آنها در موقعيت گروگان ه
  :است

  
  ژاله وفا

  
بررسی ضـربات قـانون 
هدفمندی یارانه ها بـر 

    )۲(پیکره تولید کشور 
در بخش اول  اين نوشتار  به بررسي مقاصد 
ــژاد و   ــل سياســي دولــت احمــدي ن و عل
ـاي نقـدي      روحاني در پرداخـت يارانـه ه
پرداختيم كه چگونه سياستي را كه محتواي 

ـان   واقعي آن آزادسازي قيمت ها و از ارك
ـيه    ـتي و توص اصلي سياست هاي نئوليبراليس
ـاعنوان    صندوق بين المللي پول اسـت را، ب
ـا   غلط اندازهدفمندسازي يارانه ها قصد ج
ـلي     انداختن رد جامعه دارنـد و مقاصـد اص
ـان     خود را از اجراي ان از ديـد مـردم پنه

در بخش دوم قرار بود به اين امر .مي دارند
بپردازيم كه آيا مزايايي كه دولت احمدي 
نژاد و مجلس نظام براي نقدي كردن يارانه 
ـا از بخـش توليـد بـه        ـال يارانـه ه ها و انتق
مصرف بر مي شردند در عمل محقق  شـده  
ـار دو بخـش ايـن      ـله انتش است؟ اما در فاص
نوشتار، نگارنـده ايميلـي از يـك همـوطن     

ـامبيز م   ـام ك ت دريافـت كـرده   .گرامي بن
ـاري   ":ت كه در آن نوشته اند اس يـك بيم

  اپوزيسيون ايران دارد و آن اينكه هر اتفاق
بدي كه در مملكت ميافتد ادعا  مي كند ما  

اين را قبال هشدار داده ايم اين را نه تنها من 
ـان ميداننـد    ـياري از هموطن وقتـي  . بلكه بس

  مقاصد"بخش اول مقاله شما تحت عنوان 
ــه دولــت  ــد الي هــاي  اصــلي سياســت چن

ـا  نژاد و روحاني در حذف يارانه احمدي  "ه
راخواندم  عين همين  جملـه را نيـز در آن    

شما خانم وفا كـي  . مقاله شما مشاهده كردم 
اين هشدار ها را نسبت به افزايش نقدينگي و 

  تورم داده ايد؟ مقداري منصف باشيد و
ـيون    شما ديگه در اين دامي كه همه اپوزيس

  ".در آن افتاده نيفتيد
ـايي را از         با اين وجود كه دليـل هـر ادع

خود مدعي بايد پرسيد ،و وظيفه ايشان است 
كه وقتي مدعي مي شوند من اين هشدار ها 
را بموقع نداده ام خود بايد  ثابت كنند كـه  

ـا  .من بموقع هشدار نداده ام و نه اينجانب ام
با اين وجود پاسخ اين همـوطن گرامـي را   

  ك را برايشان بطور شخصي دادم ومدار
  

  9 صفحهدر
  

 گروگانهائی که ایرانیانند
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ولي از آنجا كه ايشان مـدعي  . ارسال كردم
شده اند اين امر را بسياري از هموطنان نيـز  
ميدانند، اينجانب به ضرس قاطع مي گـويم  
در دادن هشدار نسبت بـه افـزايش تـورم و    
ـال يارانـه از      نقدينگي و اثـرات مخـرب انتق
بخش توليد به مصرف و پرداخت نقدي آن 

ل افزايش پايه پولي كشور و دامن زدن از قبي
ـبختانه     ـا نبـودم و خوش به تورم اينجانب تنه
بســياري از هموطنــان اعــم از  كارشناســان 
ـتقل و هــم     ـادي و  تحليلگــران مسـ اقتصـ
هموطنان بيدار بموقع اين هشدارها را داده 

  .اند
نمونه هشدار خودم را در ذيل به دو منظور   

حافظـه   نقل مي كنم يكي براي تازه شـدن 
آن كساني كه اين هموطن گرامي مـدعي  
هستند با شما ايشان هم  نظرند و ديگر  بـراي   
اينكه به موضوع بخش دوم نوشتار مـن نيـز   

  .ربط مستقيم دارد
 "در مقالــه89بهمــن  4اينجانــب در تــاريخ 

ـايي جلـوه     ناتواني كه ناتواني خـود را توان
كـه در   "افزايـد  اش مـي  دهد بر ناتواني مي

ـارج از كشـور     سايتها ي مختلـف خبـري خ
منجمله انقالب اسالمي در هجرت، گويا نيوز 

درج شد موارد ذيل را ياد ... و پيك ايران و 
 :آور شدم

ـاد علمـي        بر همگان واضح است كـه اقتص
است كه همه اجزاء كالن و خـورد آن بـه   
يكديگر چون ظروف مرتبطه متصل و از  هم 

بعلـت  . ندتاثيرات همسو و نا همسو  مي پذير
اينكه در حال حاضر بر اقتصاد كشور خصوصا 
در شرايط تحريم  ركود حاكم اسـت، پـس   

  :در اين شرايط
  هر گونه تزريق پولي خورد و بتدريج  به - 1

ـا، بـه    جامعه، همچون توزيع نقدي يارا نه ه
  جاي جذب بازار توليد مولد شدن، جذب 

ـاهده  . بازار مصرف غير مولد مـي گـردد   مش
ـا  اثرات تورم ي اينگونه تزريق پول پيوسته ب

 .فاصله زماني چند ماهه رخ مي دهد
، 89دي  3وقتــي  بگــزارش ايلنــا در  در  - 2

آخرين رقم اعالم شده از حجم نقدينگي در 
هزار ميليارد تومان است  ،مسلما  250گردش 
ميليارد تومان منابع مرحله اول  4800با واريز 

پرداخــت نقــدي قــانون هدفمنــد كــردن 
ها به حساب مردم، حجم نقـدينگي در   نهيارا

ـان     300گـردش از مـرز    ـارد توم هـزار ميلي
 .خواهد گذشت

ـتيابي بـه پـول     - 3 و چون دولت بابـت دس
پرداختي به حساب خانوارها، استقراضـي از  
ـام داده اسـت و بانـك      بانك مركـزي  انج
مركزي اين رقم را قبل از آنكه معادل آنـرا  

ـاند،   ـار   در بازار به دالر بفـروش رس در اختي
دولت قرار داده است، و بازار به دليل ركود 
حاكم بر آن، ظرفيت جذب اين ميزان دالر 
را ندارد، خود ايـن امـر پايـه گـذار تـورم      

 .شديدي  مي گردد 
ـارجي   - 4 ـاي خ از سوي ديگر بر دارايي ه

بانك مركزي اضافه مي شـود كـه درنتيجـه    
بانك مركزي بابت تسعير ارز انباشته شده در 

صل دارايي هاي خارجي خود نيز بايـد  سرف
هزار ميليارد تومان بـه عنـوان    5تا  3حدود 

ماليات به دولت بپردازد كه اين نيز بر حجـم  
نقدينگي و درنهايـت بـر عـدد نـرخ تـورم      
خواهد افزود و ميتوان پيش بيني كـرد كـه   

هـزار   300بدينسان حجم نقدينگي  از مـرز  
 .ميليارد تومان نيز بگذرد

ـنج - 5 ـا بصـورت     اثر پ م پرداخـت يارانـه ه
نقدي، اين است كـه  بـه تناسـب افـزايش      
سريع نقدينگي در جامعه، كاال توليد نشده در 
نتيجه در فاصله چند ماه جامعه شاهد افزايش  

درصـد    50قيمت كاال ها نزديك به حداقل 
 .خواهد شد

ـا  - 6 اثر ديگرتورم  ناشي از آزاد سازي قيمته
فتادن ما بين در آمد و به يكباره، فاصله بيشتر ا

و مردم  تحت فشار عظيم . هزينه مردم است
ـات شـديد      ـابات و اعتراض تورم، يا بـه اعتص
متوسل خواهندشد و يا دولت به باج دهي و 
عقب نشيني متوسل مي شود و عمـال فاتحـه   
طرح هدفمندي يارانه ها خوانده ميشـود و  
يا باز از پول نفت، حقوق و دستمزد كاركنان 

مختلف دولتي و غير دولتي را نيز  بخش هاي
هر چند . به همين ميزان افزايش خواهد داد

ـيون    به گفته موسي الرضا ثروتي عضـو كميس
هزار بنگاه  300برنامه و بودجه مجلس، يارانه 

ـته پرداخـت نشـده      ـال گذش كوچك از س
است و آنها در خطر ورشكستگي قرار دارنـد  

توانـد موضـوع    ولي شوراي عالي كار نمي
ـين حـداقل     فمندي يارانـه هد ـا را در تعي ه

دستمزد سال آينده در نظر بگيرد، چـرا كـه   
پـردازد و   ها را به مردم مي دولت پول يارانه

در اين زمينه نيازي به افزايش بيش از اندازه 
ـانون       ـتمزد بـه دليـل اجـراي ق حداقل دس

 !ها نيست هدفمند كردن يارانه
ش از  اثرات ديگر آزاد سازي قيمتها،كاه - 7

ـاه مـدت     ـا دركوت ميزان سرمايه گذاري ه
تحت تاثير افزايش قيمت حاملهاي سوختي 

ـيچ بخـش توليـدي      . مي باشد چـرا كـه ه
ـات   ـا مختص : خصوصي در محيط اقتصادي ب

درصدي، بي ثباتي تصميم گيريهاي  50تورم 
ـاعي    - دولتي و نيز عدم وجود امنيـت اجتم

ـات را   سياسي  توان و قوه حيات و ادامه حي
ـتر   نخواهد  داشت اين مختصات زمينـه و بس

تجارت غير مولـد و رانـت خـواي و سـود     
آوريهاي غير توليدي و داللي را فراهم مـي  

 .آورد
ـادي را     - 8 و همين امـر ميـزان ركـود اقتص

تشديد ساخته  بر ميزان بيكاري و به تبـع آن  
 .جرمهاي اجتماعي  مي افزايد

همچنين ميزان هزينه هاي جاري دولت - 9
ردد و نيز بعلت افـزايش سـود   افزوده مي گ

آوري بخش اقتصاد غير مولـد، بـر سـرعت    
گردش پول و درنتيجـه حجـم نقـدينگي و     

  .تعداد واسطه ها  افزوده خواهد شد
 و 

ـاال كـه در    ... - 10 اما با وجود هشـدارهاي ب
ـال  ـياري از    89سـ ــون بسـ ــده همچ نگارن

ـا گذشـت     3هموطنان داده است، اكنون  ب
هدفمندي يارانه ها  "قانون"سال از اجراي 

ـا جـرح و تعـديالتي     واقعيات اقتصادي كه ب
حتي بر زيان مسئوالن همين نظام جاري مي 

 40شود همچون افزايش نرخ تورم به باالي 
هزار ميليارد  300درصد، افزايش نقدينگي از 

ـان     650تومان به  ـارد توم گفتـه  ( هـزار ميلي
ـاني   ) آقاي طيب نيا وزير اقتصاد دولت روح

ورشكستگي بسياري از صنايع  و واحـد  و نيز 
هاي توليدي خود شاهدي بر درست بودن 

  هشدارهايي كه در باال نقل شدند نيست؟
در ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانـه    

ها دولت احمدي نژاد و مجلس نظام مزيتها 
و محاسني چند بـراي اجـراي هدفمنـدي    

  .يارانه ها بر مي شمردند
ل از بررسي آنها بـه  براي روشن شدن امر قب

چند آمار رسمي مقامات نظام واليـت فقيـه   
  :توجه كنيم

هاي مجلس شوراي اسـالمي   مركز پژوهش
ـان   02در تاريخ  پرداخـت   خبـر از  1392آب

 33هزار ميلياردتومان يارانه نقدي طي  109
ماه گذشته داده كه از محل افزايش قيمـت  
ـامين   حامل هاي انرژي و استقراض دولتي ت

و در عمل كل سهم بخش توليـد  !تشده اس
هزار ميليارد  3,1در صورت تخصيص واقعي 

ـاس   تومان  در حالي بوده در حالي كه براس
ـان بـه    31قانون بايد بالغ بر  هزار ميليارد توم

شـد پـس  سـهم     بخش توليد يارانه داده مي
درصـد از   90بخش توليد در بهترين حالت 

 ميزان پيش بيني شده در قانون كمتـر بـوده  
ـتقراض از بانـك مركـزي    ".است معناي اس

يعني چاپ پول بدون پشتيبان و دامن زدن 
به افرايش پايه پولي يعني رشد نقـدينگي  و  
ـادي    باال بردن قدرت خريد آنهـم  در اقتص

اقاي زنگنـه وزيـر نفـت    . كه  توليدي ندارد
روزنامـه  - 92مهـر   27(دولت آقاي روحاني 

ارانه بـه  به اسم دادن ي ":اعالم كرد) انتخاب 
هاي بزرگ انـرژي همچـون    مردم دستگاه

هاي  توانير، شركت پااليش و پخش فرآورده
ـات صـريح و     ـا تخلف نفتي و شركت گاز را ب

  ".مكرر از قانون، نابود كردند 
ـيار     دولت احمدي نژاد به دليـل كسـري بس
ها  زياد درآمدهاي ناشي از هدفمندي يارانه
 30نتوانست در سال اول اجراي اين قانون 

درصد مصوب حمايت تسهيالتي از توليد را 
درصد بـود    20اجرا كند و در سال دوم كه 

ـين     را  نيز نپرداخت واين امر منجـر بـه از ب
هاي شغلي و ورشكستگي برخي  رفتن فرصت

بر اساس آمارهاي . از واحدهاي توليدي شد
ماهـه   11هاي توليد در  بانك مركزي، هزينه

ت به مدت مشابه نسب 1390منتهي به بهمن ماه 
درصد افزايش پيـدا كـرده    58سال قبلش، 

  .است
حال با در نظر گرفتن اين امر كه سهمي كه 
قرار بود دولت از درآمد حاصل از افـزايش  
قيمت حاملهاي انرژي به توليد بپردازد نه تنها 

درصد از ميزان پيش  90پرداخت نشده بلكه 
مصوب مجلس كمتر  "قانون "بيني شده از 

در كنار آن نيز اقدامات جانبي دولت  بوده و
ـانكي و نيـز       همچون افـزايش نـرخ بهـره ب

افزايش ناگهاني نرخ ارز  در نظر بگيريم كـه  
چه ضربات اساسي به پيكره نحيف توليد وارد 

  .آورده است
ضرباتي كه عدم پرداخت يارانه بخش توليد 
همراه با اقدامات جانبي همچـون افـزايش   

افـزايش قيمـت ارز بـر    نرخ بهره بانكي و نيز 
 :پيكره توليد وارد آورد

خوانندگان گرامي مي دانند كه افـزايش     
قيمت حامل هاي انرژي بـراي واحـدهاي   
توليدي، به معناي افزايش هزينه هاي توليـد  

ـين  . واحد ها و بنگاههاي توليدي اسـت  هم
ـاال را      موضوع،به خـود ي خـود قيمـت ك

ـا تهديـد بـه    . افزايش مي دهد ـا ب  دولت ام
ــزات در  ماهــه اول  اجــراي قــانون  5تعزي

هدفمند كردن يارانه ها، توليدكننـدگان را  
مجبور كرد  كه قيمت كاالهاي خـود را  را  

ـاي موجـود   . افزايش ندهند با فروش كااله
اين واحدها در انبارها، افزايش قيمتها ابتـدا  
ـا      ـان ندادنـد ام خود را بشكل محسـوس نش

افـزايش   واقعيت افزايش هزينه هاي توليـد  
قيمــت كاالهــا را بــدنبال داشــت و هزينــه 
. سرمايه گذار ي و ميل بـه توليـدرا كاسـت   

پس هم با كاهش توليد روبرو شديم و هم با 
كاسته شدن ميل به سرمايه گذاري توليـدي  
و همين دو عامل باعث شد بسياري از سرمايه 
ها از ترس ضرر بسوي بازارهاي مسكن و طال 

و باز چون  . ير شوندو ارز و سودا گري سراز
توليد كننده براي به بروز رساني تكنولـوژي  
بنگاهش و اتخاذ تدابيري تا سوخت كمتري 
ـانكي اسـت     مصرف كند،نيازمند  تسـهيالت ب
ـا     كه دولت وعده داده بود آنرا بپـردازد، ام
دولت نه تنها از پرداخت آن سر باز زد، بلكه  

رائـه   بانكها  در قبال نرخ سود باال  حاضر بـه ا 
تسهيالت به توليد كننـدگان شـدند، ميـزان    
ضرر وارده به توليد كننده خصوصا خورد باز 
هم افزايش يافت و اغلب فاقد انگيزه بـراي   

  .توليد گشتند
وقتي دولت علنا اقرار مي كند كه از سهمي   

ـاي      كه از درآمد افـزايش قيمـت حامـل ه
ايـن امـر   . انرژي داشته، استفاده نكرده است

ع به اين معناست كه من باب نمونه در در واق
بخش خدمات  بيمارستان هاي دولتي نيز كه 
تورم حاصل از افزايش قيمتها باعث شده كه 
كاالهايشان را گران بخرند، كيفيت خدمات 
ـتقيم     افت كرده و اين كمبـود خـدمات مس

  .اثرش  به بيمار منتقل مي شود 
ـاتي      ـار تبلغ اما دولت احمـدي نـژاد در كن

  : آميز از نوعاغراق 
ـيچ فقيـري در       • ـال آينـده ه ظرف دو س

  ! كشور نخواهد بود
حسيني وزير اقتصاد دولت احمدي نـژاد   •

ـاخص  (نيز خبر از بهبـود ضـريب جينـي     ش
اقتصادي براي محاسبه توزيع ثروت در ميان 

توزيع درآمد در روستا ها  و  كاهش ) مردم
  ! درصد داد 0,3به حدود  0,4ميزان آن از  

يمي معاون اول احمدي نـژاد اعـالم   رح •
اجراي قانون هدفمندي يارانه ها همه : كرد

و در جمهـوري   جهان را به شگفتي انداخت
اسالمي ايران هيچ كس با گرسنگي سـر بـه   

گذارد و همـه از حـداقل ممكـن     بالين نمي
  ! برخوردار هستند

سه حسن بزرگ  بر قانون هدفمندي يارانه   
كند در  نده سعي ميشمرد  كه نگار ها بر مي

ـا    حد ظرفيت يك مقاله  چگونگي اجـرا و ي
  .عدم اجراي آن ها را بررسي كند

ـاي يارانـه اي كـه     - 1 كاهش قاچاق كااله
  :بعلت تفاوت قيمتي بوجود مي آمدند

 
ـا     بعد از اجراي قانون هدفمنـدي يارانـه ه
بسياري از مسئوالن دولت اعالم كردند كه از 

ـا  قاچاق سوخت جلوگيري شـده اسـ   ت ام
واقعيت آن است كه اخيرا بعـد از  افـزايش   
ـاهش  ارزش پـول     ناگهاني قيمـت ارز و ك
ملي، دو باره  شاهد قاچاق سوخت به دليـل  
اخــتالف فــاحش بــين ارزش ريــال و دالر 
ـتيم كـه     ـين هس خصوصا در استانهاي مرز نش

بگذريم كه . موضوع قاچاق را سودآور كرد
ـاي  در حقيقت براي مهار قاچاق بايد ويژگ يه

ـاد     ـيني و ابع ـيه نش اجتماعي و فرهنگي حاش
ـاي   فرهنگي قاچاق كاال  و آثار متقابل كااله
قاچاق و حاشيه نشيني مورد توجه قرار بگيرد 
ـين   كه نگرفته است و چون رابطه نزديكي ب
ـاال     ـاق ك فقر و مشاغل كاذبي همچـون قاچ
ــا    ـادي خصوص ــارهاي اقتص وجـود دارد فش

 45هانـه  بيكاري رفع گردنـد و پرداخـت ما  
هزار تومان يارانه نقدي، زندگي مرزنشيناني 

كه در درياي شن تورم در حال غرق است 
نه تنها نجات نمي يابـد بلكـه همانگونـه كـه     
شــرحش رفــت بيكــاري از نتــايج بالفصــل 
سياست انتقال يارانه از بخش توليد به بخـش  

  .مصرف است
  كاهش يافتن مصرف سوخت/2

نـرژي  دولـت   در زمينه مصرف حاملهاي ا    
مدعي است كه  مصرف  بنزين بعد از اجراي 
قانون هدفمند كردن يارانه كاهش چشمگير 
يافته است اما واقعيات امر ديگري را گزارش 

در حال حاضربراساس اعالم رسمي . ميدهد
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران 

در بازه ) باشگاه خبرنگاران (1392مهر  29در 
مهر امسال، روزانـه بـه طـور     26تا  20زماني 

هزار ليتر بنزين در  700ميليون و  69ميانگين 
كشور مصرف شد كه اين مقدار در مقايسه با 

بـه  ) هـزار ليتـر   300ميليون و  67(هفته قبل 
ميليون ليتر در روز افزايش  2،4طور ميانگين 
ـان كـرد   . داشته است اما بايستي نيز خاطر نش

ـا   كه  نسبت به آغاز هدفمند كرد ن يارانـه ه
ـاز سـي ان    در كنار مصرف بنرين مصرف گ

ميليون ليتر در روز رسيده  20جي به  بيش از 
يعني اگر حجـم مصـرف بنـزين نيـز     . است

افزايش پيدا نكرده است، معادل آن گاز سي 
جـداي ازآن بـه   . ان جي مصرف مي شود

ميزان افزايش نرخ سوخت ،وقتي با  كاهش  
ـاره   ارزش پول ملي نيزروبرو مي ش ويم دوب

اختالف قيمت در عرضه سـوخت بـه نـرخ    
. ريالي و بازار جهاني وجود خواهد داشـت 

يعني زماني كه نرخ دالر هزار تومان بود اين 
اختالف قيمت وجود  داشت ولـي اكنـون    

ـان    3000وامروز 3500كه دالرتا به مرز  توم
رسيده باز اين اختالف قيمـت باعـث سـود    

و افـزايش  آوري قاچاق بنـزين مـي شـود    
قيمت سوخت كارساز نخواهد بـود چـون   
اگر ارزش پول ملي دوباره كاهش پيدا كند 
بازهم بايد نرخ سوخت افزايش پيدا كنـد و  

  .اين چرخه دوري باطل است
تغيير الگوي و بهينه سازي و كاسته شدن از  / 3

  مصرف انرژي 
در اين رابطه بايستي گفت واقعيت اقتصاد    

اختارهاي توليـدي در  ايران اين است كه س
ايران بر مبناي انـرژي ارزان قيمـت شـكل    

بخش خانگي و تجاري يكي از . گرفته است
كننده انـرژي   هاي مصرف ترين بخش عمده
مصرف انرژي در اين بخش با رشد . باشد مي

درصد از كل  39درصد در دهه گذشته  5/7
انرژي مصرفي را دركشور به خود اختصاص 

ـتفاده    حاملبيشترين سهم . دهد مي ـاي اس ه
ـامل   1380شده در اين بخش در سال   52ش

هاي  درصد فرآورده 36درصد گاز طبيعي و 
هاي  درصد سوخت 1درصد برق و  11نفتي، 

ـاز مصـرفي    . جامد بوده است يعني ميزان گ
ـيش از  75كشور  ميليون نفري ما در زمستان ب

) كشور28(مجموع گاز مصرفي اتحاديه اروپا 
 !ار سردتر استبا آب و هواي بسي

اصوال شدت مصرف انرژي در ايران نگـران  
ـارت   .كننده است شاخص شدت انـرژي عب

است از انرژي مورد نياز براي توليـد مقـدار   
شـدت انـرژي   . معيني از كاالها و خـدمات 

برحسب عرضه انرژي اوليه و يا مصرف نهايي 
ـاخص       ـبه مـي شـود و ايـن ش انرژي محاس

ـتفاد   ه قـرار  معموالً درسطح كالن مـورد اس
گرفته و درجه بهينگي استفاده از انـرژي در  

ـان مـي دهـد     ـاس  .. يك كشـور را نش براس
، شدت انرژي در   1385ترازنامه انرژي  سال 

ـاني اسـت    بـه  . ايران پنج برابر متوسـط جه
عبارت ديگر براي ايجاد يـك ميليـون دالر   

ـادل    900درآمد ناخالص در ايـران   تـن مع
ـالي  نفت خام انرژي مصرف مي شود  د ر ح

كه ميزان مصرف انرژي در خاورميانه بـراي  
ـالص ،     توليد يك ميليـون دالر درآمـد ناخ

ـام اسـت    1/361حدود  . تن معادل نفـت خ
ــران بــا   ــرژي اي مقايســه شــدت مصــرف ان

حكايت از  1385كشورهاي مختلف در سال 
برابر  5/3آن دارد كه شدت انرژي در ايران 

ـ  5/14برابر چين،  3/2تركيه،   5ن، و برابر ژاپ
  .برابر متوسط جهاني است

اما دولت احمدي نـژاد قبـل از اجـراي         
ـتن    قانون هدفمندي يارا نه ها نه بـراي كاس
ـنعت و      شدت انرژي در هـر سـه بخـش ص
تجاري و خانگي  تمهيداتي سنجيده بود و نه  
تعهداتش براي ياري رساندن به بخش توليد 
بهبود بهره وري و تغيير الگوي مصرف انرژي 

اينجور كه از شـواهد پيداسـت   . عملي كرد
دولت آقاي روحاني نيز در اين زمينه داراي 

  .هيچ برنامه مشخصي نيست
ـاال بـودن    شايان توجه است كه با توجه به ب
ميزان انحصارات در كشور، اغلب بنگاه هاي 
انحصاري افزايش هزينه هاي خودرا بر اثـر  
ـادگي بـه     افزايش نرخ حاملهاي انرژي، به س

مت محصوالت خود منتقل مـي كننـد و   قي
ـان بـراي اجـراي     هيچ انگيزه اي براي ايش

 . پروژه هاي بهينه سازي ندارند
باليي كه بر سر واحد هاي توليدي بر اثـر     

ـا    اجراي اجراي قانون هدفمندي يارا نـه ه
ـا  و اجـراي       ـاخت ه ـاختن زيـر س بدون س
تعهدات حمايتي آمده اسـت از ايـن قـرار    

ـاه    ــاي    اسـت كـه دركوت ـاه ه مـدت كارگ
ـيش     ) واحدهاي توليدي( ـا ب ـنعتي كـم ي ص

ماشين هاي فرسوده خود را تعطيـل كـرده   
ـاي     ـاي انـرژي و تقاض اند وبدن خاطر تقاض

اين اولين اقدام . نيروي كار كاهش مي يابد
ـالتبع    صنايع در برابر افزايش هزينه هاست وب
ـا و افـزايش    منجر به تعطيلي برخي ماشين ه

از اينرو در اولين . ي شودبيكاري در صنعت م
فاز، ضمن ورشكستگي بسياري ازصنايع دراثر 
قانون هدفمند سازي يارانه ها، امنيت شغلي 
ـاهر   ميليون ها  نفر اعم از كارگر كارگران م
ـان مـي    صنايع، تكنسين ها و مهندسان  از مي

در مورد مساله ورشكستگي صنايع توجه .رود
 خوانندگان محترم را بـه، گـزارش جالـب    
ـاورزي   اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كش
ـايم كـه بـه  بررسـي       اصفهان جلب مـي نم
ـتان و      ـال در ايـن اس ـنعتي فع واحدهاي ص
ـانون هدفمنـدي در قالـب     تبعات اجراي ق

منتشـر  91تيـر  4يك تحقيـق پرداختـه و در   
  .كرده است

واحد صنعتي  219در اين گزارش وضعيت    
ـيمي   ايي، فعال در صنايع فوالدي، غـذايي، ش

تاثير اجـراي  . بررسي شده است... نساجي و 
قانون هدفمندي يارانه ها بر تغيير در حجـم  
توليد، ميزان اشتغال، حجم فـروش، هزينـه   
ــروش    ــوالت، قيمــت ف ــده محص ـام ش تمـ
محصوالت، حجم صادرات، حجـم واردات  
كاالهاي مشابه توليد داخلي، حجم مطالبات 

نظـر  معوق و استفاده از تسهيالت حمايتي در 
گرفته شده از سـوي دولـت بررسـي شـده     

ـاس ايـن گـزارش، اثـر طـرح      . است بر اس
ـان      ـنايع مختلـف يكس اصالح يارانه ها بـر ص

  .نيست
درصـد از جامعـه مـورد     71بر اساس نظـر   

بررسي در اين تحقيق، پس از اجراي قانون 
ـا    هدفمندي يارانه ها حجم توليد واحـدها ب

 رو شده است و پس از اجـراي  كاهش روبه
درصــد واحــدها بــا  60قــانون هدفمنــدي 

ـار مواجـه      ـتغال نيـروي ك كاهش سطح اش
ـا    درصد واحـدهاي  62اند و  بوده ـنعتي ب ص

ـا  . انـد  كاهش حجم فروش مواجه شـده  وب
درصد باز  90ها حتي تا  وجود افزايش قيمت

هم ميزان ايـن افـزايش كمتـر از افـزايش     
  قيمت تمام شده آنها بوده 

ـنعتي  است و بر اساس اعـالم واحـ   دهاي ص
درصد از واحـدها پـس از    10مورد بررسي 

ـاهش   اجراي قانون هدفمندي يارانه ها با ك
ـادرات    حجم صادرات مواجه بوده انـد و ص

تعدادي از واحدها نيز به طور كامـل قطـع   
  .شده است

اما نا گفته پيداست كه مي تـوان ميـزان        
ـاهش ميـزان       مصرف انرژي را بـه قيمـت ك

سطح رفاه جامعه كاهش  توليد ملي و كاهش
ــد از قــانون  !داد  ــران بع كــاري كــه در اي

هدفمندي يارانه ها عمال رخ داد ه است كه 
ـازي    طبيعتا اين مساله هيچ ربطي با  بهينـه س

 .مصرف انرژي ندارد
ختم كالم اين كه  با توجه بـه ويـژه گـي      

اقتصاد در نظام واليت فقيه كه بر پايه رانـت  
شكل گرفته است و مطابق نظر آقاي طيـب  

درصـد   90" نيا وزير اقتصاد دولت روحاني
و با توجه به اين امر كه  "اقتصاد دولتي است

در نظام واليت فقيه بودجـه از توليـد ملـي    
ـاي  حاصل نمي شود بلكـه از فـرو   ش ثروته

ـاف     كشور تشكيل مي شود و وقتـي هـم كف
نكرد رويه دولت ها اين است كـه  از بانـك   
مركزي استقراض مي كنند و اسكناس  چاپ 
مي كنند و آنرا جزو بودجه حساب كـرده و  
خرج مي كنند؛ به ضرس قاطع ميتوان گفت 
ــران و    ـاد اي ـار اقتصـ ـئوليت احتضـ ــه مسـ ك

ـا     ـتهاي نظ ـنايع ايـران سياس م ورشكستگي ص
داده هاي اقتصادي نشان . واليت فقيه است

ـتبدادي     ـام اس گر اين امر است كـه  در نظ
  هيچ طرحي  وقتي قرار است  در خدمت 

  
  10 صفحهدر

  

 گروگانهائی که ایرانیانند
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ـاي    الزامات و نيازهاي قدرت حاكمـه و مافي
ــد در  - مــالي  نظــامي آن باشــد نمــي توان

ـام      خدمت رفاه مردم قـرار گيـرد و هـر نظ
ست خارجي استبدادي همانگونه كه در سيا

ـاج دادن   و روابط خارجي خودش محتاج ب
است در سياست داخلي نيز شيره حياتي هر 
ملتي را مكيده  آنرا تغيير شكل داده و بعنوان 

آوردن پـول  "باج و بشكل نقدي تحت نام 
ـا    هـدر مـي دهـد و     "نفت بر سر سـفره ه

هدفش از اينكار نيزتيشه زدن به ريشه توليـد  
ـ    ـاختن اقش ـته س ـياري بـه   كشور و وابس ار بس

  .درآمد دولت  است
حكومت آقاي روحاني نيز از آنجا كـه از      

ـته  ــد برخاسـ ـام فاس ــت و در  همــين نظـ اس
چــارچوب همــين نظــام قصــد عمــل دارد 

اي جز ادامه روند دولت احمدي نژاد  چاره
ـنايع كشـور، در    ندارد و با توجه وضعيت ص

ها، با چالشـهاي   زمينه قانون هدفمندي يارانه
وبــرو اســت و چنانچــه در صــدد بزرگــي ر

كوچكترين تغيير ساختاري در اقتصاد باشـد  
ـام     ـاي نظ ـا مافي ـالي  - ناچار از در افتادن ب م

  با وجود سخن آقاي روحاني . است
ما قراردادهاي بزرگ را به «: خطاب به سپاه

، چنين درافتادني بسيار بعيـد  »!دهيم سپاه مي
  .به نظر ميرسد

ت گـرفتن همزمـان بـا شـد: انقالب اسالمی
سرکوبگريها، خاصـه اعـدامها، جنبشـهای 
اعتراضـــــی کـــــارگران و دانشـــــجويان نيـــــز 

  :اند فزونی گرفته
  
  

شدت  فراواني اعدامها و 
پرشمارترشدن  سركوبهاو

و   اعتراضهاي دانشجوئي  
   :كارگري

  
  
ـا، در روز   92آبان  5در  ☚ ، به گـزارش ايلن

ـارگران فـوالد زاگـرس در      دوم  تجمـع ك
ـارگران    170دود حـ  مقابل مجلس نفـر از ك

در » فـوالد زاگـرس  «اخراج شده كارخانه 
اعتراض به اجرا نشدن مصـوبات مجلـس در   
مورد مشكالت كارخانه با سفر بـه تهـران در   
ـاختمان مجلـس شـوراي اسـالمي      مقابل س

اين فعاالن كارگري در خاتمه .تجمع كردند
ـين   خواستار دريافت حقوق قانوني و همچن

و روانـي ناشـي از    جبران خسارت جسماني
ـاظتي   محيط كار و عدم اعمال اقدامات حف

 .اند ايمني شده
ـان  5در  ☚ ـايت   92آبـ ، بــه گــزارش سـ

دانشجونيوز، محوطه دانشگاه صنعتي اروميـه  
بار ديگر صحنه تجمع و اعتراض دانشجويان 

اين تجمع كه . به مديريت دانشگاه خود بود 
ـنعتي    دومين تحصن دانشجويان دانشـگاه ص

بود از مقابل سلف سـرويس واقـع در    اروميه
بيرون دانشگاه شروع شد سپس دانشجويان با 
سر دادن شعارهايي به سمت حياط دانشـگاه  

  .حركت كردند
دانشــجويان علــت حركــت اعتراضــي را    

ـا   ممانعت دانشگاه از فعاليت نشريات، كانون ه
ـئولين دانشـگاه    و انجمن ها و نگاه امنيتي مس

دن دانشجويان منتقـد  دانستند و از كشيده ش
 .به نهاد هاي امنيتي و اطالعاتي انتقاد كردند

، به گزارش ايلنا، در دومين 92آبان  6در  ☚
روز حضــور كــارگران فــوالد زاگــرس در 

ـارگران   170تهران، صبح امروز  نفر از اين ك
شان بار ديگر در  براي پيگيري مطالبات صنفي

ـا بـه دليـل       مقابل مجلس تجمـع كردنـد ام
ــ ي مجلــس و محقــق نشــدن وعــده  تعطيل

كارفرما، اين كارگران راهي وزارت تعاون، 
 .كار و رفاه اجتماعي شدند

، به گزارش به پايگاه اطالع 92آبان  6در  ☚
رساني پليس، يك نفر در شهرستان خرم آباد 
لرستان به جرم عضويت و همكاري با گـروه  
عبدالمالك ريگي، نگهداري جليقه انفجاري 

 .ز به دار آويخته شدو خروج غيرمجا
ـان  8در  ☚ ، بــه گــزارش كميتــه   92آبـ

ها،  گزارشگران حقوق بشر،  بر اساس گزارش
سعيد لعالي، امير ياري و محمد پوالدي، سـه  
فعال دانشجويي و وبنگار منتقد، در اصـفهان  

هنـوز از وضـعيت، دليـل    .بازداشت شـدند 

بازداشت و محـل نگهـداري ايـن سـه تـن      
 .است  خبري منتشر نشده

،  به گـزارش بـه گـزارش    92آبان  8در  ☚
ـيط     هرانا، علـي  ـيش فـروش بل ـاي   رغـم پ ه

ـام     كنسرت يكي از خواننده ـاپ بـه ن هاي پ
ـاري   مجيد خراطها در آبادان، در هفته ي ج

ي جلـوگيري از   نيروهاي امنيتـي بـه بهانـه   
، مانع برگزاري ايـن كنسـرت   "ايجاد فساد"

يـز  آبادان ن  در همين زمينه امام جمعه .شدند
اين هفته، صـراحتاً    هاي نماز جمعه در خطبه

ـا را   برپايي اين قبيـل كنسـرت   موجـب  "ه
 .اعالم كرده بود "گسترش فساد

، به گزارش موكريان، منابع 92آبان  8در  ☚
 2نفر، از جملـه   11محلي در ايران از اعدام 

 .اند زن، در زندان مركزي اروميه خبر داده
، تعدادي از ، به گزارش ايسنا92آبان  8در ☚

ـتان در   كارگران كارخانه ذوب آهن كردس
ـاعي     ـاه اجتم ـاون و رف مقابل وزارت كار، تع

ـارگران از    .تجمع كردند در ايـن تجمـع ك
ـا بـه ضـمن      وزير كار درخواست كردنـد ت
پرداخت حقوق معوقه آنان شرايطي جهت 
ـان    ـانواده ايش تضمين امنيت شغلي و رفاه خ

 .فراهم شود
ـا، محتـرم   ، به گز92آبان  9در  ☚ ارش ايرن

رحماني از فعاالن مدني قزوين به سه ميليون 
اين  .تومان جريمه نقدي محكوم شده است

فعال مدني كه به همـراه تعـداد ديگـري از    
ـته     ـال گذش ـائيز س فعاالن مدني قزوين در پ
ـاه     بازداشت و محاكمه شـد، از سـوي دادگ
انقالب قزوين به اتهام تبليغ عليه نظام و يا بـه  

ـال     هنفع گرو هاي مخالف نظام بـه يـك س
 .زندان محكوم شد

: ، به گزارش انصاف نيـوز 92آبان  10در  ☚
ـان در   جمعي از دانشجويان دانشگاه هرمزگ

شرايط بد رفاهي دانشگاه، «اعتراض به آنچه 
ـامان سـرويس رفـت و     به ويژه وضعيت نابس

 4خواندند، طي هفته گذشته  مي» برگشتشان
آميـز جلـوي   روز پياپي به تجمع اعتـراض  

ــگاه و درب   ــت دانش ـاختمان رياس درب سـ
 .خروجي دانشگاه دست زدند

ـا    92آبان  11در  ☚  800: ، بـه گـزارش ايلن
ــران در   ــه پلــي اكريــل اي كــارگر  كارخان

ــه آنچــه  ــراض ب ــر «اعت تصــميم كارفرمــا ب
ــر  جداســازي برخــي از شــركت هــاي زي

ـاختمان  »مجموعه اين كارخانه ، در مقابل س
ــه  ــن كارخان ــع اداري اي ــفهان تجم در اص

 .كردند
ـا، كليـه   92آبان  11در  ☚ ، به گزارش هران

زندان رجايي شهر  12زندانيان سياسي سالن 
ـتگاه     ـاي   كرج در اعتـراض بـه نصـب دس ه

پارازيت سـه روز از گـرفتن جيـره غـذايي     
 .كنند خود اجتناب مي

ــه گــزارش 92آبــان  11در  ☚ فعــالين «، ب
معلــم » حقــوق بشــر و دمكراســي در ايــران

زنشسته زنداني محمد امين اگوشي كـه در  با
برد  زندان مركزي زاهدان در تبعيد بسر مي

ـاب غـذا     با بستن لبهاي خود اقدام بـه اعتص
هفته پيش به رئيس زندان و ساير  2او از. نمود

زندانبانان اعالم كرده بود كه اگر به خواسته 
ـاني او اسـت      هايش كه از حقـوق اوليـه انس

اعتصاب غذا خواهد رسيدگي نشود ناچار از 
 .شد
ـبز    92آبان  11در  ☚ ، به گـزارش نـداي س

ــور عزيزي،مــدير مســئول : آزادي ســعيد پ
روزنامه بهار به دليل شكايت مـدعي العمـوم   

مناسبت روز عيد  روزنامه بهار به.بازداشت شد
ـا عنـوان    غدير خم يادداشـت وارده  اي را ب

ـاني « بـه  » امام؛ پيشواي سياسي يا الگوي ايم
 .  چاپ رساند

ـارس،  92آبــان  11در  ☚ ــزارش فـ ــه گ ، ب
ماه است حقوق  15فلز كه  كارگران گرگان

ـتانداري     نگرفته ـالي در مقابـل اس اند،  در ح
ـيس     گلستان تجمع كردند كه عـالوه بـر رئ
كارخانه، استانداري هم حاضر به كمك آنها 

 .نشد
ـان  11در  ☚ ــه،  92آبـ ــزارش كلم ــه گ ، ب

ـاني،   عبدالفتاح سلطاني، اميـر خسـرو دليـر    ث
سعيد مدني و مهدي خدايي از ظهـر امـروز   
در اعتراض به وضعيت زندانيان بيمار كه نياز 
ـارج از زنـدان      ـيدگي پزشـكي در خ به رس
ـئولين زنـدان بـه       دارند و عـدم توجـه مس
ـاب غـذا    وضعيت وخيم آنان دست به اعتص

 .زده اند
، آبان به گزارش كلمه، تعـداد  92 11در  ☚

دانيان رجايي شهر زيادي از خانواده هاي زن

با حضور در دادستاني تهران و ديدار معاون 
ها  دادستان خواستار جمع شدن اين دستگاه

از بند شدند و تاكيد كردند كه امـواج ايـن   
ـادي ماننـد      دستگاه ـاي زي ها باعـث بيماريه

 .سرطان و سردرد هاي شديد مي شود
، به گزارش  هرانا، رحيم 92آبان  11در   ☚

پيشين هفته نامه اصالح طلب سركار، سردبير 
» توهين به رهبـري «حديث قزوين به اتهام 

از طريق چاپ مقاالت ديگران و نشر اكاذيب 
ـئول آن   16به  ماه حبس تعزيري و مدير مس

 .نيز به دو سال حبس محكوم شد
، به گزارش دي ، تجمـع  92آبان  11در  ☚

مردم در مقابـل بيمـه دي كـه روز بـه روز     
ـيد  يافت، ا افزايش مي مروز به اوج خود رس

تا جايي كه نيروي انتظامي نيـز بـراي حـل    
ـئوالن بيمـه دي   .مشكل وارد ماجرا شـد  مس

اند كه صندوق مالي بيمه به  امروز اعالم كرده
طــور كامــل خــالي اســت و از پرداخــت  

 .هاي بيمه معذورند هزينه
ـان  11در  ☚ ــده،  92آبـ ــزارش آين ــه گ ، ب

اض به دانشجويان دانشگاه هرمزگان در اعتر
ـاهي دانشـگاه بـويژه وضـعيت      شرايط بد رف

ــف  ـامان و اس ــت و    نابسـ ــرويس رف ـار س بـ
ـته    ـاپي   4برگشتشان، طي هفتـه گذش روز پي

دست به تجمع اعتراض آميز جلـوي درب  
ساختمان رياست دانشگاه و درب خروجـي  

 .دانشگاه زدند
ـان  11در  ☚ ـا،    92آبـ ، بــه گــزارش ايلنـ

شـركت  بر  هفتصدوپنجاه نفر از كارگران ني
آبان دسـت   6نيشكر هفت تپه از روز دوشنبه 

بر در ديدار  كارگران ني. اند به اعتصاب زده
آبان  7شنبه  با مديريت شركت نيشكر روز سه

ــرده  ــالم ك ــه    اع ـتيابي ب ـا دسـ ــه تـ ــد ك ان
ـاب ادامـه خواهنـد     خواسته هايشان به اعتص

 .داد
، به گزارش اميد، معاونت 92آبان  11در  ☚

ـن   ـيرواني بابـل   فرهنگي دانشـگاه ص عتي نوش
كانون اين دانشگاه را معلق اعـالم   6فعاليت 

اين شش كانون به اضافه شوراي صنفي .كرد
اصلي ترين تشكلهاي دانشجويي باقي مانـده  
از دوران وزارت علوم كامران دانشجو بودند 
كه به صورت مستقل و با راي مستقيم اعضا در 

 .دادند اين دانشگاه به فعاليت ادامه مي
ـا   92آبان  11در  ☚ ـا، رض ، به گزارش  هران

وهري مــتهم بــه قتــل عمــدروز گــحبيبــي 
آبان ماه جهت اجراي حكـم بـه    8شنبه  پنج

سلول انفرادي منتقـل شـد و سـحرگاه روز    
ـانواده   11شنبه  ـا خ آبان ماه پس از مالقات ب

خود در محوطه زندان الكان رشت اعـدام  
 .شد
ر از نف 80، به گزارش ايلنا، 92آبان  12در  ☚

ـاري   ـبز   «كارگران شركت پيمانك ـاحل س س
وابسته بـه شـهرداري منطقـه دو    » خوزستان

ـات   اهواز در اعتراض به عدم دريافت مطالب
صنفي خود در پارك ايثار اهواز دسـت بـه   

 .تجمع زدند
، به گزارش سايت آينده، 92آبان  12در  ☚

ـانه بـراي     بازپرس دادسراي فرهنـگ و رس
ـار،  سعيد پورعزيزي مدير مسئول  روزنامه به

 .ميليون توماني صادر كرد 200قرار وثيقه 
ـابي   92آبان  12در  ☚ ، چهار زنـداني اعتص

اوين در طي بيانيه اي علت اعتصاب غـذاي  
ـادآوري زنـدانياني    خود را شرح داده و با ي
ـا فـوت      كه به داليل پزشـكي در زنـدان ه
ــه وضــعيت   ــد خواهــان رســيدگي ب كردن

 .زندانيان بيمار شدند
ـيش از  92آبان  12در  ☚ ، به گزارش ايلنا ، ب

هزار نفر از كارگران پلي اكريل ايران براي 
سومين بار طي پنج روز گذشته،در اعتراض 

در مقابــل » كوچــك ســازي«بــه سياســت 
ساختمان اداري ايـن كارخانـه در اصـفهان    

 .تجمع كردند
ـين    92آبان  13در  ☚ ، بنابـه گـزارش كمپ

ـاعات  دفاع از زندانيان سياسي و مـدني   ، س
اوليه بامداد شيركو معارفي زنـداني سياسـي   
ـلول انفـرادي      كرد محكوم به اعـدام بـه س
ـيش اعـدام شـد و     منتقل شده بود ساعتي پ
يكي از اعضاي خانواده اين زنداني سياسـي  
خبر اعدام وي را تاييد كرد و گفت كه حاال 
جلو درب زندان سقز هستيم و منتظريم كـه  

 .جنازه را بهمان پس بدهند
، به گزارش ايسنا ، جمعي 92آبان  13در  ☚

ـاز   ـارس     13از كارگران ف ـازي پ ميـدان گ
ـلويه ديـروز در اعتـراض بـه      جنوبي در عس
ـار ماهـه خـود      پرداخت نشدن حقـوق چه

 .تجمع كردند
ـاالن در    92آبان  13در  ☚ ، بـه گـزارش فع

ـافره،    تبعيد، غازي عباسي، عبدالرضا اميـر خن
ـار  االمير مجدمي و جاسم مقد عبد م پناه چه

فعال عرب اهل شادگان صبح امروز اعـدام  
 .شدند
ـيش از  92آبان  14در  ☚ ، به گزارش ايلنا،  ب

هزار نفر از كارگران پلي اكريل ايران براي 
ـار در طـي هفـت روز اخيـر در      چهارمين ب

ـازي   «اعتراض به آنچه سياست  كوچـك س
كردنــد در محوطــه   عنــوان مـي » كارخانـه 

 .كردندداخلي كارخانه تجمع 
، به گزارش ايرنا، حـدود  92آبان  14در  ☚
نفر از مديران عامل تعاوني هاي توليدي  50

كشاورزي روستايي با تجمع در مقابل مجلس 
خواستار عمل به مصوبه مجلس مبني بر لزوم 
ـاوني     استخدام ناظران و مـديران عامـل تع

 .هاي توليدي كشاورزي روستايي شدند
ايسنا، جمعـي   ، به گزارش92آبان  14در  ☚

از متقاضيان مسكن ويژه تهرانسر با تجمـع در  
مقابــل مجلــس شــوراي اســالمي خواســتار 

ـان بـراي تحويـل     رسيدگي بـه وضـعيت   ش
 .گرفتن مسكن شدند

ـا، يـك    92آبان  14در  ☚ ، به گـزارش ايلن
فعــال كــارگري از ادامــه اعتــراض صــنفي 

ـاي    ـاغل در فازه ، 13جمعي از كارگران ش
ويژه عسلويه به وضـعيت  منطقه  24و  22، 14

ـان پـس از تصـميمات اخيـر      نامبهم شغلي ش
 .وزارت نفت خبر داد

، به گزارش خبر گـزاري  92آبان  15در  ☚
هاسـت كـه از    جبهه ملي ايران،  واواك ماه

برگزاري جلسات جبهه ملي ايران جلوگيري 
بنــا بــود پــس از انتخابــات رياســت . ميكنــد

 ها برطرف جمهوري اسالمي اين محدوديت
) پلنوم( شود و جبهه ملي ايران بتواند كنگره

به نام  1392خود را در تاريخ هفدهم آبانماه 
دكترسيدحسين فاطمي پس از سالها برگـزار  

 . اما از آن ممانعت شد.نمايد 
، به گزارش واحد مركزي 92آبان  15در ☚

ـاق مـواد مخـدر در      خبر، پنج  متهم بـه قاچ
ـيس   . زندان جيرفت به دار آويخته شدند رئ

اين زنـدانيان از  : دادگستري جيرفت گفت
ـيش از   محكومان سابقه دار بودند كه حمل ب

كيلو گرم هروئين را در پرونـده خـود    200
 .داشتند

ترم  7، به گزارش آرمان، 92آبان  16در ☚
ـيل بـراي     3نفـر و توقيـف    4تعليق از تحص

اين كارنامه مـديريت دانشـگاه   . نشريه منتقد
علي بخشـي  . ز اخير استرو 10اميركبير در 

نفـر   4: گويد دانشجوي دانشگاه اميركبير مي
ـا    2از دانشجويان دانشـگاه در   ـته ب روز گذش

 .اند احكام محروميت از تحصيل مواجه شده
ـيس  92آبان  16در  ☚ ، به گزارش فارس رئ

ـارس     دادگستري جيرفت بـه خبرگـزاري ف
ـا     گفته است كه پنج زنداني اعـدامي كـه ب

ـام   كندن تونلي قصد فرار داشتند پيش از تم
  .كردن تونل فرار لو رفتند و اعدام شدند

روز  5روز آنها ظرف  به گفته احمدعلي انجم
متر ديگر تا  3متر تونل كنده بودند و تنها  15

 .رسيدن به خارج از زندان فاصله داشتند
فعــالين «، بــه گــزارش  92آبــان  16در  ☚

 زنـداني  2» حقوق بشر و دمكراسي در ايران
. در زندان مركزي بندر عباس  اعـدام شـد  

ـتگيري   زنداني احمد جنكيجو كه هنگام دس
 88او از سال . پانزده ساله بود 1388در سال 

زنـدان بنـدرعباس    6تا زمان اعدام در بنـد  
زنداني ديگر اسماعيل محمودي . زنداني بود

زنـدان   2ساله كـه در بنـد    20فرزند موسي 
. مروز زنداني بودتا به ا 88بندر عباس از سال 

 .زنداني از اهالي شهر ميناب بودند 2اين 
نفر 130،  به گزارش ايلنا ، 92آبان  18در  ☚

ـيالن     ـات بتنـي گ از كارگران كارخانه قطع
براي پنجمين  بار طي روز گذشته، در مقابل 
ساختمان ايـن كارخانـه در رشـت تجمـع     

 .كردند
، به گزارش هرانا ، جمعي 92آبان  18در  ☚
ـبح امـروز در   از ك ارگران نيروگاه دماوند ص

ـات معوقـه    اعتراض به پرداخت نشدن مطالب
خــود در مقابــل درب ورودي ايــن واحــد 

 .توليدي تجمع كردند
ـان،    92آبان  18در ☚ ، بـه گـزارش موكري

ـار كـرد    دادگاه انقالب مهاباد دو روزنامه نگ
سال  9برادران كردپور را مجموعا به تحمل 

ـا تبعيـد    و شش ماه حبس تعزيـري   همـراه ب
 .محكوم كرد

  ، به گزارش ايسنا، روزنامه92آبان  19در  ☚
ـين  ايران«استاني  كـه يكـي از ضـمائم    » زم
 .است، تعطيل شد» ايران»  روزنامه

ـاالن در    92آبان  19در ☚ ، بـه گـزارش فع
تبعيد،  دكتر رضا حيدرپور، پزشـك زنـدان   
ـار      اوين به دليـل شـهادت در خصـوص آث

ـان   ضرب و جرح در پيك ر وبالگ نـويس ج
 209باخته، ستار بهشتي؛ بازداشـت و بـه بنـد    

 .اوين منتقل شد
ـان  19در  ☚ ــه،  92آبـ ــزارش كلم ــه گ ، ب

همسران و فرزندان جمعي از روحانيون قـم  
ـام      ـنبه در اعتـراض بـه احك صبح امروز يكش
صادره از سوي دادگاه ويژه روحانيـت قـم   

پوش مقابل  براي همسرانشان به صورت كفن
 .وراي اسالمي تجمع كردندمجلس ش

 
  
  

روانشناسي اعتماد بنفس 
)3(  

  
تجارب تعليم و تربيتي، در دوران كـودكي  
و نوجواني، عامل بس مهمي براي تقويت و 
ـتند    ـان هس ـنفس در انس . يا تضعيف اعتماد ب

ـا و   ــدگي و كارهـ ــب انســانهائيكه در زن غال
فعاليتهــاي خــويش خيلــي زود از خــود و 

ـاد  توانائيهاي خويش قطع ا ميد ميكنند، اعتم
اينگونه افـراد ميتواننـد   . بنفس ضعيفي دارند

ــر بوجــود   در خــود و درون خــويش تغيي
. آورند و اعتماد بنفس خويش را قوي كنند

حاصــل تحقيقــات جديــدي كــه توســط  
روانشناسان سر شناس در مورد اعتماد بنفس 
ـا    بوجود آمده اند، نظري نو و جديـد را بم

ل ناتانيل برانـدن،  براي مثا.  گوشزد ميكنند
ـائي   روان درمانگر و محقق سرشناس آمريك
ـنفس    ـاد ب كه كتابهاي متعدي پيرامون اعتم

  :، مينويسدداده استانتشار 
ـا در دوران  " سطح و درجة اعتماد بنفس م

ــراي هميشــه تعيــين و تثبيــت   كــودكي، ب
هنگامي كه ما بالغ تر و مسـن  . نخواهند شد

ـ      ـادريم مقـدار و سـطح اعتم اد تر شـديم، ق
ـتر   بنفس خود را رشد دهيم و آنرا بهتر و بيش

البته بهمين نسبت نيز ميتوانيم آنرا بـد  . كنيم
  )6( ".تر و ضعيفتر كنيم

در اينصورت هر انساني قادر اسـت در هـر    
زمان از عمر خـويش، بكمـك خواسـت و    
ارادة خود، انديشه و عمل خويش را تغييـر  

ـنفس را در درون خـويش     دهد و ـاد ب اعتم
در واقع به يمن تغيير نفس . و قويتر كندبهتر 

خود، ميتوان اعتماد بنفس را نيز تغييـر داد و  
  .آنرا قويتر و كار سازتر كرد

ـلي و بـس مهـم اينسـت     ـا  : اما سئوال اص م
چگونه ميتوانيم درون خود را تغيير دهيم و 
صاحب اعتماد بنفس قوي گرديم؟ پاسخ به 
اين پرسش را از ديد روانشناسـي فـردي و   

جتماعي در نوشتة بعدي بنظر خواننـدگان  ا
  .گرامي خواهم د رسانيد
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Company, New York 1987]  
5.   
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6.   
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آمده ام  يدمتعد يها يجنگ با اجنب يخود برا ةت متبوعبنا به دول من«
گذاشـته انـد و    يـران ا ينبوده است كه آنها قدم به سرزم ينت هم اعلّ. 

داده انـد و   يلخود در آورده اند قشون تشـك  يفارس را تحت نفوذ رسم
 .كرده اند  ينبه وطن من تجاوز و به هموطنانم توه

راه  يـت هـزار تومـان و امن   يكصدلغ مب فعالً يدگو يمنتصر الملك م وقتي
دهنـد   ياده توپ به شما معرّ 4اصفهان تا بوشهر و دو هزار قبضه تفنگ و 

 .  ييدقبول بفرما
 :دهند  يجواب م " ييقشقا يرسردار عشا "الدوله صولت

 يلا " ياستبنده حاضر هستم از ر يدقول من به حضرت واال عرض كن از
من هستند صرفنظر كـنم بعـالوه مبلـغ     فرزندان ةكه همه به منزل "ييقشقا
ـ   يسـيها انگل ينكهكنم مشروط بر ا يمهزار تومان هم تقد يستدو از  يبـه كلّ
جنوب را منحل نكنند و از فارس  يسپل يخارج شوند و اگر به زود يرانا
 يزمجبورم با آنها بجنگم و تا جان در بدن دارم دست از سـت  ،نشوند ارجخ

 ».بر نكشم 
 

 »)ييقشقا يرسردار عشا(خان صولت الدوله  يلسخنان اسماع از«
  
در جنـگ  . هيچ وقت نمي شود به اين قشـقاييهاي لعنتـي اعتمـاد كـرد    « 

شـما خيلـي عاقالنـه رفتـار      .جهاني اول و دوم آنها پدر مـا را درآوردنـد  
 ».كرديد كه از رفتن شاه به شيراز جلوگيري كرديد

 هادر مالقات با روزولت در باره قشقايي   چرچيل
  

آنهـا درسـت مـي     ةدوستان شما خانهاي قشقايي، شما در بـار ، }شاه{.. « 
آنها نمي تواننـد  . شنيدم به تهران آمده وشما را تهديد كرده بودند. گفتيد

بـا موافقـت كامـل    }روزولت{من. آنها بايد تبعيد شوند.در مملكت بمانند
دوبـاره  وقاطعانه اشاره كردم ، بهتر است مواظـب آنهـا باشـيد كـه مبـادا      

  ».آنها دشمناني هستند كه بايد جديشان گرفت.يواشكي برگردند
  قسمتي از مذاكرات شاه و كرمليت روزولت 

  
 يي الدوله قشقا اسماعيل خان صولت ◀
  

در  1252در  »  سردار عشاير « و  معروف به صولت الدوله ييقشقا اسماعيل
ـ .  د شد متولّ يروزآبادف  يو مـرد  يئقشـقا  يـل ا يسپدرش داراب خان رئ

تربيت اولية  اسمعيل  در ايل  انجـام گرفـت و    . و وطن پرست بود يدرش
 يلاسـمع  يـري ت رشادت و دلعلّ پس از آموختن  تحصيالت  متعارف  و به

شـاه   ينرالد، در اواخر سلطنت مظفّ يزانيپارت يها و جنگ يراندازيدر ت
 . لقب صولت الدوله داده شد يبه و
ـ . شـد  يقشـقائ  يبزرگ و جنگجو يلا ةاراز طرف پدر مأمور اد او  ينهم
 . را از هر جهت حفظ كرد يرانجنوب ا يتبود كه امن يلا

 ياسـت رسـماً بـه ر   يقمر 1324الدوله در سال  صولتاز مرگ پدر،  پس
يد و تقريباً  تمام ايالت  جنوب  ايـران  از او تمكـين  مـي    رس يقشقائ يلا

اعـالم بـي طرفـي ، قـواي      در جنگ  بين المللي اول بر خـالف  .  كردند
نظامي  انگليس ، روسيه ، عثماني  و آلمان  خاك  ايران  را مورد تاخت و 
تاز   قرار دادند، از  جمله  جنوب ايران  توسـط قـواي  نظـامي  انگلـيس      
اشغال  گرديد و سازماني به نام پليس جنوب  در آنجـا  تشـكيل شـد كـه     

ي  بود و افسران  جزء   سـربازان   فرماندهي  آن با افسران  انگليسي و هند
پليس  جنوب  در اجـراي  خواسـته   .  از ميان  ايرانيان  انتخاب مي شدند

هاي  خود دست  به يك سلسله اقدامات  حـاد زد و از جملـه  مخـالفين     
صولت الدوله  كه به غايت وطـن پرسـت   . خود را دستگير   واعدام  نمود

ها بر آمد و با همكاري  ساير  ايالت  بـا  بود، در مقام  اعتراض   به انگليس 
  .انگليس  ها به جنگ  پرداخت

سايرطبقات نيز با او همكاري  نموده اعالمية جهـاد  دادنـد و    روحانيون و
و شيراز  و مواضـع     جنگ  بين قواي  عشاير ايران و انگليس ها در گرفت

ر تهـران  د انگليسـيها . از قبضة  قواي بيگانه خارج گرديـد   حساس  فارس
 ياالتا يسركوب يبرا يزرا تحت فشار قرار دادند ودولت ن يدولت مركز

 يـات صـولت الدولـه نتوانسـت عمل    برآمـد و طبعـاً   يراز در مخالفت با عشا
  .خود را ادامه دهد ةاستقالل طلبان

در  يگانگاناو از بدو امر طرفدار مشروطه خواهان بوده و همواره با نفوذ ب 
ـ     . اسـت  فارس مخـالف بـوده   يخط شـ پـس از صـدور حكـم جهـاد توس 

 يجنوب به قسـمت  يسض پلو تعرّ يسيانانگل يهعل يمجتهد الر ينعبدالحس
فـارس   ياستبه جهاد گرفت و تا عزل فرمانفرما از ر تصميم ييقشقا يلاز ا

يقمـر  1338آخـر سـال    يعنـي ق السلطنه بـه فـارس   و ورود دكتر مصد 
ـ  يرازه به شالسلطن قپس از ورود دكتر مصد. جنگيد يم ت آمد و مورد محب

 يـز او ن يافـت  ييرتغ يرانواقع شد و چون سردار سپه ظهور كرد و اوضاع ا
 يي،قشقا يلسا در تهران ساكن شد و از طرف اؤر ديگرالملك و  مانند قوام

ـ   يسپل يلاز تشك يافت پسرا  يملّ يوكالت مجلس شورا ط جنـوب توس
و  يريآنـان در دسـتگ   ت حادو اقداما يرانها در مناطق جنوب ا)يسانگل

وطـن پرسـت بـود بـه      يتخود، صولت الدوله، كه به غا يناعدام مخالف
بـه جنـگ    يسـيها بـا انگل  يـاالت ا يرسـا  ياعتراض كرد و با همكار يسيهاانگل

 . پرداخت
 يلا يانبه م يگانه،ب ياز قوا يرانا يةل و تخلاو يجنگ جهان ةاز خاتم پس 

ةرا بر عهده گرفت در انتخابات دور ييقاقش يلا ياستر داًبرگشت و مجد 
 .از جهرم به وكالت انتخاب شد يملّ يپنجم مجلس شورا

 
 هـاي  يدر فارس شروع شد و تندرو يركه خلع سالح عشا 1307اواسط  از
را به شـورش و   ير، عشا كراز افسران لش يو بعض يروملشكر محمودآقا آ يرام
 . وادار نمود  يحكومت مركز يهعل يامق

خـود را   يهـا  خواسـته  يردر فارس شد و عشا يمسئله موجب ناامن نهمي
 .شدند يردر مورد عشا يفهعنوان نمودند، از جمله خواستار لغو نظام وظ

اقدامات صولت الدوله  يجةرا نت يرانجنوب ا يكاتلشكر جنوب ، تحر امير
بـا آن موافقـت    يزاو را نمود و مركز ن يريدستگ يدانسته و از مركز تقاضا

 .شد يو زندان يافتو به تهران انتقال  يرود و صولت الدوله دستگنم
 

و  يرانجنوب ا. كرد يشتررا ب يرصولت الدوله شتاب شورش عشا دستگيري

حبيب اهللا  خـان شـيباني  بـا     . به خود گرفت  يفارس وضع بحران ةمنطق
درجة  امير لشكري  فرماندهي  قواي  جنوب  را بر عهده گرفتـه  و عـازم   

صولت الدوله  يآزاد يانشورش يشنهادهايپ يناز مهمتر ز شد و يكيشيرا
 . بود

بازگشت و سرانجام با كمك و  يرازالدوله از زندان آزاد شد و به ش صولت
 . فرونشست يتا حد يرمساعدت او،شورش عشا

 ينـدگي صولت الدوله از جهرم به نما ي،ملّ يهشتم مجلس شورا ةدور در
در همان دوره از آباده  يزناصرخان پسرش ن. مردم در مجلس انتخاب شد

 .  يدرس يملّ يبه وكالت مجلس شورا
نداشـت و درصـدد بـود بـه هـر       اي يانهم ياالتا يساؤبا ر اصوالً رضاشاه

 . ببرد يانكه ممكن شود آنها را از م ينحو
داشـت و   يـادي ز يكـي و نزد يالممـاك دوسـت   يالدوله با مستوف صولت

 يمستوف 1311در  كرد يان او را فراهم مموجبات حفظ ج يوجود مستوف
 . نمود  ييرتغ يزاو همه چ ييعو تش يندر گذشت پس از انجام مراسم تدف

مجلس  يلهر دو وك يكهالدوله و پسرش ناصرخان در حال ، صولت بالفاصله
و  و به زندان افتادند  يردستگ ياسيس يسط پلداشتند توس يتبودند و مصون

ورالملك وزير  داخله  تقاضاي  سـلب  مصـونيت    چند روز  بعد  علي  منص
نيز  بدون چون  و چرا  آن ]  رضا خاني [ آنها  را به مجلس  برد  و مجلس 

 يطشش ماه در زندان قصر در شـرا  يبصولت الدوله قر را تصويب  كرد 
 . به سر برد  ينامساعد

كه در زندان عارض شـده بـود در    يعفون يماريب يكسرانجام در اثر  او
  ) 2( .در زندان درگذشت 1311مهر  16

داننـد   يم ينت مرگ صولت الدوله را هم معلول اعلّ ييقشقا ناصرخان«
نداشـت   يـاتي زندان كه در شغل خـود تجرب  يمدژخ يكه پزشك احمد

، بـه   بـود  يدشـد  يلياستعمال نمود خ يونانژكس يلةكه به وس يسم يزانم
ـ  يعني يقربان ينلاو ينكه ا يطور در حـال نمـاز    ييه قشـقا صولت الدول

ـ ) رضا خـان ( وخواندن سكته كرد  ـ . آورد  يـرون ب يرا از نگران ا دكتـر  ام
گفتـه بـود كـه     ييجسد صولت الدولـه قشـقا   ينةكه پس از معا يكردستان

 هـذيان هم بـه جنـون و   آمپول سم بوده او را متّ يقاز تزر يمرگ او ناش
  ».كردند ييگو

   
   ناصر خان قشقايي ◀
  

قشقايي،فرزند اسماعيل خـان صـولت الدولـه، فرزنـد      محمدناصر صولت
داراب خان ايل بيگي،فرزند مصطفي قلي خان ،فرزند جاني خان ، فرزند 

 .اسماعيل خان ، فرزند جاني آقا قشقايي است
از كودكي در كنار پـدر بـه امـور    . شمسي به دنيا آمد 1278ناصر در سال 

قشقايي ها با  ةداي مقابلل وابتدر جريان جنگ جهاني او. ايالتي پرداخت
پـس از  .بريتانيا به نمايندگي از طرف پدر به مذاكره با دشمنان پرداخـت 

شكست در جنگ نيز چنان كه ذكر شـد، از جانـب صـولت بـا انگلسـتان      
هشتم نيز به همراه پدرش به نمايندگي  ةدر دور. قرارداد صلح امضا نمود

ـ . مجلس انتخاب شد وبا وي نيز دستگير گرديد تي پـس از مـرگ   دوي م
پس از آزادي ، ابتـدا بـه خراسـان    . صولت الدوله،از زندان آزاد گرديد

سپس دوباره به تهران بازگشت ودر آدران شـهريار بـه كشـاورزي    . رفت
شمسـي خودسـرانه بـه     1320وبه دنبال حوادث شـهريور  . مشغول گرديد

 .فارس وميان ايل بازگشت
بي در ايران گرديده بـود  موجب آزادي نس 1320هرچند وقايع شهريور 

اعمـال   ةراً در بـار ولي، ايل قشقايي كماكان تحـت مراقبـت بـود ومكـرّ    
وزيـر كشـور   .وحركات آنان گزارشهاي مختلفي به مركز ارسال مي شـد 

بـه   27/8/1320تلگـراف رمـزي بـه تـاريخ      طـي ) سرلشكر جهانباني(وقت
ي در نظـر  براي جلب ناصر قشقايي چه اقدام« : استاندار فارس مي نويسد

دارند؟ آيا صالح مي دانيد از طرف دولت به وي خدمتي مراجعـه شـود؟   
واگر خود اينجانب به آن حدود بيايم براي رفع سوء تفاهمات كـه پـيش   
آمده است، ممكن است كه بـا اينجانـب بـه طهـران آمـده وبـا دسـتور        

 ».ريت دولتي به آن حدود مراجعت نمايد؟ وزير كشوروومأم
سرلشكر امـان اهللا جهانبـاني    ةا استاندار فارس به نامجواب شمس ملك آر

ناصر قشقايي اگر مجبور نشود ، « : بسيار خواندني وحاوي نكاتي مهم است
ـ . شيراز يا تهران نخواهد آمد از انگليسـها بـيم   .سياسـي دارد  ةموضوع جنب

برادرش ملك منصور در برلن اطمينانهايي گرفته . دارد وبه آلمان اميدوار 
ممكن  اًايي داده ، مأموريت دادن به ناصر بر فرض تمكين ظاهرووعده ه

از طرف ديگر انگليسـيها بـراي   .است خودآرايي كند ومنتظر فرصت شود
ـ   حمل مهم د ات مشغول راه سازي شده اند ودر مقابل كنتراتچـي هـا تعه

ـ .امنيت كرده اند وممكن است براي رفع بي نظمي دخالت كنند فانه متأس
راه انتظام فارس به نظر بنده آن است كه خود . زايد استاغتشاش رو به ت

ي تشـريف  كافي غير محلّ ةتيمسار وزير كشور يا يك افسر ارشد اليق با قو
ظـاهراً  » .شمس ملك آرا.ي را از اين منطقه دور كننديباورند وقواي محلّ

اين موضوع بـه  .ت داشته استاميدواري وارتباط ناصرخان با آلمانها صح
حبيـب اهللا نوبخـت   .ر خاطرات سر ريدر بوالرد آمـده اسـت  صراحت د

فقـين  هم به همكاري مستقيم با آلمانها عليـه متّ مجلس ،فردي كه متّ ةنمايند
دكتـر شـولتس   . تها با پسرش نزد ناصرخان مخفي گرديـده بـود  بوده، مد

جاسوس وديپلمات آلماني در جنگ جهاني دوم در خـاطرات خـود بـه    
ل قشقايي به تشويق نوبخت اشـاره مـي كنـد ومـي     رفتن خود به ميان اي

ناصرخان روي اين مسئله كه مي خواهد با دولت آلمان همكاري « :نويسد
ـ      الع كند تكيه مي نمود و من هم به او قـول دادم كـه جريـان را بـه اطّ

تي بعـد جاسوسـان انگليسـي از حضـور     مد» .مقامات دولت آلمان برسانم
انگليسيها به ناصـر پيشـنهاد پـنج    . بر شدندشولتس در ميان ايل قشقايي با خ

ميليون تومان پول كردند تا در ازاي آن شولتس بـه آنـان تحويـل داده    
شولتس . العي كردشود ولي ناصر از وجود وي در ميان ايل اظهار بي اطّ
ي ناصر حتّ. فقين نمودناصرخان را ترغيب به خريد سالح جهت مقابله با متّ

اشبند وفيروز آباد دو فرودگـاه جهـت فـرود    رّخان دستور داده بود در ف
ساختمان اين فرودگاههـا تحـت   . آمدن هواپيماهاي آلماني ساخته شود

 .نظر يك نفر آلماني به نام كنستانتين ژاكوب انجام مي شد
ال آلمان هيتلري بـود ودر آن هنگـام   ژنرال زاهدي كه از طرفداران فع

ـ     تي كـه فرمانده لشكر اصفهان بود، پس از مد  ةتحـت نظـر بـود در منطق

ـ    .اصفهان دستگير گرديد ط انگليسـيها ،  به دنبـال دسـتگيري زاهـدي توس
تي بعد هيئتي از طرف سرلشكر شاه بختي به جانشيني وي منصوب شد ومد

در اين مالقـات بـر   .اشبند آمداو جهت مذاكره با ناصرخان به ارتفاعات فرّ
ايل قشـقايي نشـد،   خالف نظر خان قشقايي هيچ صحبتي از خودمختاري 

بلكه شاه بختي مطرح نمود كه در برابر بيست ميليون تومان پول نقد،ناصر 
. خان اسلحه ،مهمات وميسيون نظامي آلمـان را بـه دولـت تسـليم نمايـد     

به شاه بختي بگوييد شما به آن پستي ورذالتي كه در « : ناصرخان گفته بود
شـما  . وانيد معامله كنيـد تهران رفتار مي كنيد با عشاير ميهن پرست نمي ت

 ».نمي توانيد غرور وآزادگي عشاير را به طالي نفرت آور خود بخريد
فهميدم چون هيئت، «: ي را مطرح مي سازدمهم ةشولتس در اين باره نكت

ـ  ةاصوالً مسئل ـ « نه قـرار نـداده وآ  خودمختاري را مـورد توج  ةرا از برنام
وپيشـنهادات   مذاكرات حذف كرده است،ناصـرخان هـم عصـباني شـده    

هيئت را غير قبول دانسته است،زيرا خوب مي دانستم كه هدف ناصرخان 
تقالل داخلي بـراي  ساقداماتي كه مي كند فقط به دست آوردن ا ةياز كلّ
 ».قشقايي مي باشد ةمنطق

پس از اين مالقات ناصرخان از شولتس مي خواهد تا قوايش را به فنـون  
ـ  پس از شروع. جنگهاي جديد آشنا كند قـواي دولتـي، نيروهـاي     ةحمل

خسروخان قشقايي در سميرم شكست سختي به قواي دولتي وارد آوردند 
 .وتلفات سنگيني به آنان وارد ساختند

 ةچند روز پس از فتح قشقاييها، شاه بختي از طرف دولـت آمـاده مـذاكر   
مهمترين شرط ناصرخان براي شروع مـذاكرات  . صلح با ناصرخان گرديد

ـ    : از صلح عبارت بود  ةبه رسميت شـناختن اسـتقالل وخودمختـاري منطق
قشقايي واين شرطي بود كه يكايك افراد قشـقايي بـا آن موافـق بودنـد     

 .واصوالً براي به دست آوردن آن جنگ ومبارزه مي كردند
خـود هنگـامي كـه فهميـد وجـود       ةناصر خان با حيله گري سياستمداران

ت مركزي است، با حيلـه  شولتس وهمراهانش مخلّ مذاكرات صلح با دول
 .فقين فرستادآنان را ميان ايل بويراحمدي وسپس به زندان متّ

ل به نفع قشقايي ها تمام شد وبعـد بـه سـود    در حقيقت شورش سميرم او
چرا كـه هـم قشـقايها بـه مقـداري از خواسـته       . دولت مركزي وانگلستان

  ي تي طـوالني از خطـر  هايشان رسيده بودند وهم دولت مركزي تـا مـد
ق به قطع ايادي رايش سوم در بالقوه رهانيده شده بود وهم انگلستان موفّ

مضـاف بـر ايـن كـه ايـن شـورش، خـوانين را بـه         . فارس گرديد ةمنطق
 .استانداري ،فرمانداري و وكالت نيز رسانيد

  
ـ   ومد 1325به هنگام نخست وزيري قوام در سال   ةتي پـس از بـروز حادث

ه، در فارس نيز واعالن خودمختاري آن خطّدمكرات در آذربايجان  ةفرق
 .شورشي به راه افتاد

ته هـاي خـويش را   سـ تلگرافي به دولت وقت خوا سران ايل قشقايي طي
 :بدين شرح اعالن كردند

 ساي ناصالح در ارتشؤاخراج وزيران توده اي از كابينه وتغيير ر - 1
الي واگذاري كارهاي ادارات فارس از لشكري وكشوري به خود اهـ  - 2

 .فارس كه تحت نظر مردم اداره مي شد
 تشكيل انجمن هاي ايالتي و واليتي در فارس - 3
 ازدياد نمايندگان مجلس به تناسب جمعيت - 4
 ياختصاص مبلغ كافي جهت عمران ،فرهنگ وبهداشت محلّ - 5
 .ي كه منافي قانون اساسي استتجديد نظر در قوانين مضرّ - 6
 اه هراز وبوشهر وآسفالت جادصال راه آهن مركزي به شياتّ - 7

–خسرو قشقايي - ملك منصور قشقايي- دناصر قشقاييمحم: امضاء كنندگان
دحسن قشقاييمحم. 

ب از اعزاز نيك پي معاون نخست وزير از جانب نخست وزير ،هيئتي مركّ
سردار فـاخر حكمـت اسـتاندار فـارس، علـي هيئـت دادسـتان ديـوان         

ي وامير همـايون بوشـهري عـازم    شهربان يس كلّئكشور،سرپاس صفاري ر
پيش از اين هيئت نيز سرلشكر زاهدي عازم منطقه گرديـده  . شيراز شدند

جالبي كه در بافت اين هيئت وجود داشت اين بود كه همگي  ةنكت. بود 
ت در ايـن مـد  . اعضاي آن از دوستان صميمي خود ناصر خان بوده انـد 

ف شـيراز  را براي تصرّ ف بوشهر و كازرون ، خودعشاير فارس پس از تصرّ
سرلشكر زاهدي در پاسـخ بـه درخواسـت نماينـدگان     .آماده مي كردند

اين كار مربوط به من نيسـت،ما قصـد   : فارس مبني بر مقابله با عشاير گفت
 ».برادر كشي نداريم ومي خواهيم قضايا را با مسالمت حل كنيم

فسـران  در اين حادثه كه به سرعت خاتمـه پيـدا كرد،تعـداد زيـادي از ا    
ـ  وعشاير به قتل رسيدند وچندين مرتبه مقرّ ط نيـروي هـوايي   ايل نيز توس

ـ . بمباران شد هـوايي بـه چـادر     ةدر شيراز دو نفر از خلبانان به جرم حمل
 .ناصرخان واقع در آق چشمه توبيخ شدند

فاق ناصر بر اصول زير توافق ت كمي مذاكره، هيئت صلح به اتّپس از مد
 :پيدا كرد نمودند وغائله خاتمه

 اجراي كامل قانون اساسي - 1
 تشكيل انجمنهاي ايالتي فارس - 2
 ازدياد تعداد وكالي فارس - 3
 صال راه آهنهاي كشور به فارساتّ - 4
5 - ه هاي فارساسفالت جاد 
 امور بهداشت وفرهنگ فارس ةتعميم وتوسع - 6
 اصالح امور اقتصادي - 7
 اصالح قوانين مربوط به فارس - 8
 أمورين انتخابات از ميان اهالي فارسانتخاب م - 9

 اعالن عفو عمومي در فارس - 10
ي فارس بـر اسـاس وطـن پرسـتي     ابقاء وبرقراري وتداوم نهضت ملّ - 11

شخص جناب اشرف آقـاي   ءكاوحفظ استقالل تماميت كشور ايران وبه اتّ
  .قوام السلطنه

چنان كه درآخرهمين اعالميه آمده است نهضت فارس به رهبري شخص 
آن ايجـاد تسـهيالت جهـت حـلّ      ةعمد ةلطنه برپا گرديد وانگيزسوام الق

فريــدون كشــاورز،ايرج (مشــكل آذربايجــان واخــراج وزراي تــوده اي 
  هرچند وزراي توده اي وديگر .از كابينه بود) اسكندري، مرتضي يزدي

  
  12 صفحهدر

  »مصدق دکترتولدسالگردو یکمینبمناسبت صد و سیُ ،خرداد۲۶«
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خـود  )از قبيل عباس اسكندري شـهردارتهران (صاحب منصبان اين حزب
جامعه آنان را وادار به كنـاره   دند ولي در حقيقت ،شرايط خاصاستعفا دا

ضمناً خود قشقاييها نيز بار ديگر به بعضي از خواسـته هايشـان   . گيري نمود
 .رسيده بودند

خوبي با  ةام رابطذكر اين نكته ضروري است كه ناصر قشقايي از قديم االي
ري براي اولين د وي به نخست وزيي هنگام انتخاب مجدقوام داشت وحتّ

ايـن تلگـراف دو هفتـه قبـل از     . بار در طول حياتش به وي تبريك گفت
 :شروع ماجراي فارس مخابره شده است

حضور مبارك حضرت اشرف آقاي قوام السلطنه نخست وزيـر محبـوب   «
از راديو شنيده شد مجلس با اكثريت تمام رأي اعتمـاد بـه    .ت عظمتهدام

حضـرت اشـرف داده، بـا نهايـت شـعف      ابقاي مقام شامخ نخست وزيري 
قيت را نه تنها ومسرّت تبريكات صميمانه تقديم ومخصوصاً اين شادباش موفّ
نيز بايد عموم  .به حضرت اشرف بلكه به خود وعموم ملّت ايران مي گويم

از مجلس اميدوار بود كه در اين موقع خطير وبحران مملكـت تشـخيص   
شكالت را مرتفـع نمايـد، حضـرت    داده اند تنها كسي كه مي تواند اين م

اميدوارم خود بنده هم قريباً بـه مركـز آمـده از زيـارت     .اشرف مي باشد
اوامرمطاعه را پيوسـته تـا زمـان شـرفيابي     . وجود مبارك بهره مند گردد

 دناصر قشقاييمحم» .منتظرم
ت كمي شاه فرمان عفـو عمـومي صـادر    همين ماجرا پس از مد ةدر ادام

 :ي شدپايان يافته تلقّكرد وماجرا عمالً 
در استان فارس حوادثي رخ داده ودر اثر  1320نظر به اين كه از سال « 

ه اي از افراد ايالت وشهرنشينان آن استان اقداماتي نمودند كـه از  آن عد
مراتب ميهن پرستي آنان انتظار نمي رفت واز اين جهت بيم آن را دارند 

همـواره احساسـات مـيهن     كه مورد بي مرحمتي ما واقع گردنـد، چـون  
ما نيز جـز تـأمين رفـاه     ةآنها منظور نظر بوده وخاطر خطير ملوكان ةپرستان

وآسايش افراد اهالي كشور هدف ديگري نداشته وهمه وقت معطوف بـه  
اطاعت قوانين مملكت مي باشد،  بسط عدالت وتشويق مردم به كوشش و

 ما را ةحم ملوكان، شمول مرار مي داريم جناب اشرف نخست وزيرلذا مقرّ
غيـره ابـالغ كـرده وآنهـا را     وايلي  و به عموم اهالي فارس اعم از شهري

مطمئن سازد مادام كه در آتيه عملي مخالف قـوانين كشـور ويـا منـافي     
امنيت وآسايش عموم مرتكب نگردند، مورد عواطف ملوكانه بوده واز هر 

 ».ض مصون ومحفوظ خواهند بودقسم تعرّ
 محمدرضا پهلوي

 :، غرض اصلي نهضت را اين گونه بازگو كردالخره خود ناصر خانباو
چون حكومت دموكرات آذربايجان به استقالل ايـران آسـيب بزرگـي    «

احزاب وفـرَق   ةمي رساند وكار به جايي رسيد كه مركز نيز داشت به وسيل
، دسـت  با وجود احتمال هرگونه عيب جويي چپ وتندرو اداره مي شد،

 ةبا اين كه همه مي دانستند كه نهضت جنوب پاي شد و به اين نهضت زده
علمي وفرهنگي ندارد وقابل بقاء و دوام نيست، به عنوان يك مانور سياسي 

اس بر له كشور از آن استفاده شدوحس....ه اي ماجراجو وغارتگر از اين عد
هيجان عمومي سوء استفاده كرده ،باعث نا امني وغارتگريهايي در برخي 

ودر نقاطي ماجراجويان توانستند به مردم بي گنـاه  ... فارس شدند نقاط زا
فـارس بـه نفـع     ةاز نظر بين المللي حادث...آزارهايي برسانند نوبي خانما

ول خارجي بودعده اي از د..« 
ي شـدن صـنعت نفـت    دناصر قشقايي وبرادرانش از شروع نهضت ملّمحم

د مايران،به طور همه جانبه به ياري دكتر محمي تا آنان حتّ. ق شتافتندصد
در . ق و راهش عليه انگليس حمايت كردنداز مصد 1332بعد از كودتاي 

 قشقايي ها از كتاب ضدةاينجا به ذكر دو نقل قول از شاه وچرچيل در بار
 .اح اصلي كودتا اكتفا مي شودكودتا كرمليت روزولت طرّ

 :قسمتي از مذاكرات شاه و روزولت چنين است
. آنهـا درسـت مـي گفتيـد     ةتان شما خانهاي قشقايي، شما در بـار دوس...« 

آنهـا نمـي تواننـد در    . شنيدم به تهران آمده وشما را تهديد كرده بودنـد 
بـا موافقـت كامـل    }روزولـت {مـن . آنها بايد تبعيد شـوند .مملكت بمانند

وقاطعانه اشاره كردم ، بهتر است مواظـب آنهـا باشـيد كـه مبـادا دوبـاره       
 ».آنها دشمناني هستند كه بايد جديشان گرفت.نديواشكي برگرد

 :چرچيل نيز در مالقات با روزولت در باره قشقايي ها چنين مي گويد
در جنـگ  . هيچ وقت نمي شود به اين قشـقاييهاي لعنتـي اعتمـاد كـرد    « 

شـما خيلـي عاقالنـه رفتـار      .جهاني اول و دوم آنها پدر مـا را درآوردنـد  
   ) 3(».شيراز جلوگيري كرديد كرديد كه از رفتن شاه به

 
شمسي، بـه ايـران    1358ناصر خان قشقايي پس از انقالب اسالمي در سال 

هايي از  در اين زمان با مشاركت در تشكيل اردو به همراه گروه. بازگشت
ـ   پس از مـد . ها، به مخالفت با دولت برخاست قشقايي  ةتي بـه دليـل مقابل

شي شد و او ناچار به تـرك وطـن   ها متال نيروهاي دولتي، اردوي قشقايي
  .آمريكا درگذشت ةحدشمسي در اياالت متّ 1362وي در سال  .شد

  
   بخشي از يادداشتهاي  ناصرخان قشقايي ◀
  
ن تلگرافاتي چند كه يكي ازآنهـا ذيـالً  درج مـي    تم  -  1332مرداد  25 ٭

صبح بيست و پنج مرداد به طهران مخابره و اين تلگراف   8شود درساعت 
: مـرداد  25پاسخ  تلگراف خصوصي  نخست وزير رسيده است در عصر در

د ناصرقشقائي؛  پس از عرض سالم، مفاد  تلگراف  فوري ، جناب آقاي محم
جنابعالي  به وسيله  آقاي وزير پسـت و تلگـراف باستحضـار جنـاب آقـاي      

رمي كنم، نخست وزير رسانيده  فرمودند ازمراحم  سركارخيلي خيلي تشكّ
هللا  بخير گذشت اگر بجائي الزم است تشـريف ببريـد ، ضـرورت     الحمد ا

متن تلگرافي كه صبح . الع خواهم داد،  ارادتمند جامعي ايجاب نمايد اطّ
  :مخابره  گرديد ] مرداد [بيست و پنج  

د مصدق نخست وزيرمحبوب ، رونوشـت تبليغـات   جناب آقاي دكترمحم
اد كه ريشة مليـت واسـتقالل   استماع  خبرصبح بيست و پنج مرد  - تهران  

ملّت كهن سال ايران را مرتعش مي سازد يك شوروهيجان زايد الوصفي 
درافراد ايالت قشقائي بوجود آورده و اكنون تعداد زيادي تجمع كـرده  

ه ايكـه  اين عد: خواسته ها ومنويات خويش را بدينوسيله معروض ميدارند
خشد، مايلند با كسب اجازه برق وطن پرستي وحرّيت از پيشانيشان مي در

از پيشواي خود براي حفظ مقدسات ملّـي  و آن يگانـه رهبربـزرگ  بـه     
سوي تهران حركت و در راه  مصالح ملك و ملّت جانبازي نمايند و نيز با 

كمال بي صبري  طرد و مجازات  نمك پرورده  و مزدوران  خـارجي  را  
س ملّـي را كـه  بـا    كه  هر آن  مي خواهند  درخت آزادي  نهضت مقد

خون  جوانمردان  ايران  آبياري  گرديده ، ريشه  كن  ساخته  و مقاصـد   
ـ   وقبـل از شـروع    . عمـل در آورنـد خواهاننـد     ةپليد  خود  را بـه مرحل

هيجدهم مجلس مؤسسان تشكيل  شـود كـه  نماينـدگان     ةانتخابات  دور
ن اساسـي  را  ت تكليف اشخاص خائن  بدون مسئوليت  و اصالح  قـانو ملّ

ه ايكه پيوسته با كمال  نـاجوانمردي  مگر  اين عده ، اين عد. تعيين  نمايند
در صدد سرنگون سـاختن نهضـت ملّـت ايـران هسـتند، تـا چـه انـدازه         
درخوربخشايش واغماضند وتا كي بايد برخطاها وگناهان غيرقابل عفوآنها 

لبريـز شـده و   ت ايـران  صبر وشكيبائي ملّةقلم بخشايش كشيد؟  ديگر كاس
ت ومملكت جايز بيش ازاين سهل انگاري وتسامح درمجازات خائنين به ملّ

عدة اخاللگران هركس درهرمقام وهرلباسي كـه باشـند بايـد بـي     . نيست
درنگ محاكمه صحرائي و به مجازات اعمال ناشايست  و ضد ملّي خويش 

  .برسند
با اين  همه لطـايف  آشوبگران  صريحاً  بدانند  كه . ملت بازي  مي كنندبا

الحيل و كودتاها و  ساير  رجاّله  بازيها   نه تنها  به آرمان  نهائي  خويش  و 
اربابان  نرسيده  و پيشرفت  نمي كنند ، بلكه  با آتش خشـم  و كـين ملّـت    

اينجانب افتخاراً بنـام عمـوم   . وطنخواه وهوشيار ايران روبرو خواهند شد
ايالت وبلوكات قشقائي وخودم بĤن جوانان وطن پرست جنوب وفارس و 

ق مظهـر     ةه ايكه ازجريگعدت خارجند  ابالغ  مي كنيم  كـه مصـدايراني
يك ملّت  قهرمـان  و رنجديـده    ةملّت ايران  است و بالشك  اراد ةاراد

  .محمد ناصر قشقائي . پيروز  خواهدشد
  
  !اما چگونه كودتا  شد؟ ٭
  

»  !چگونه كودتا  شـد؟ « شاره  به اينكه ناصر خان قشقائي در خاطراتش  با  ا
  :مي نويسد

چند ماه بود كه آمريكائي ها  بناي  مخالفت   را گذاشـته  بودنـد و ميـل      
ايـن  .  دكتر مصدق  حل شـود  ةداشتند  بهرشكلي  است  كار نفت به وسيل

پير مرد  لجوج  وطنخواه  به هيچوجه  حاضر نمي شد، تـا آمريكـائي هـا     
ل  خنثي  شـد و شـاه فـراراً    كودتاي  او. ه مخالفت شديدشروع  كردند ب

ق  مي خواست  بگيرد  رفت  به اروپا  و سرلشكر زاهدي را كه  دولت مصد
يـك  )  گـودوين . ( و حبس  نمايد ،  محرمانه رفت  بـه سـفارت  آمريكـا    

د حسينخان  و خسـرو خـان  مالقـات  نمـود و اظهـار       نفرآمريكائي با محم
ريكا  تصميم  گرفته  كه مصدق السلطنه  را از كار  بركنار داشت  دولت آم

  .خسرو خان جواب داده ملّت پشتيبان  است. كند
. جواب  داده قول  شرف مي دهم  تا دومـاه طـول  نكشـد   )  گودوين ( 

حال  شما بيائيد  نقداً پـنج  ميليـون دالر  بگيريـد و سرلشـكر زاهـدي  را      
ي،  در آنجا فرمان  نخست وزيري  كه شاه  برداريد ببريد  داخل  ايل قشقائ

به زاهدي داده اعالم  كنيد و  از آنجا  زاهدي  را برداريد بيائيد  به طرف 
آنوقت ما همه نوع  تضمين مي كنـيم، دونفـراز خودتـان وزيـر     .  طهران

كلية اختيارات  فارس و  . بشويد يك نفر هم سفير كبير ، درهر جا كه مايليد
شما و بعد از آن هم  ماهي  پنج مليون دالر مـي دهـم    جنوب  هم براي  

آقايان جـواب داده بودنـد كـه مـا بـا مصـدق        . مرتباً  از آن سهم  بگيريد
همكار  بوده ايم  و حاال  نمي توانيم خيانت  كنيم ولي اينكه  شـما  پانصـد    
مليون دالر  هم بدهيد، غير ممكن  است  كه ما مرتكب  چنين كاري شده 

. م  اينكه  ما با شـاه  مخـالفيم  دو. ه داركنيمكّل خودمان را ننگين و لو فامي
با شاه ] شما را[دهيم  كه  يجواب  داده بودند كه هر تضميني  بخواهيد  م

فردا كودتا شروع  شـد  . جواب  داده بودند غير ممكن است. صلح بدهيم
معروف است  كه صاحب منصب هاي آمريكائي داخل تانـك  . و ختم شد

اين بـود  . را با مسلسل و تانك  نابود  مي كرده اند ]  طهران[ده واهالي بو
مختصري  از وضع كودتا  و شاه و نخست وزيـر  كـه از سـفارت  آمريكـا      

حقيقتاً  تـف  بـه   .  بيرون  آمده  و تكيه  بر كرسي صدارت  زده و مي زند
  . ق به حرف ما گوش ندادفانه  دكتر مصدسأمت. اين وضع زندگي 

سه ربع  ساعت  بعد از ظهر آقايان  هيئـت و  :   1332يكشنبه هشتم شهريور 
فرماندة لشكر آمدند و شب  را هم ماندند و مذاكرات آقايان از اين قـرار   

اف تبريـك  نخسـت وزيـري     گراچرا به آقاي سرلشكر زاهدي تل)  1: (بود
ديد و  بـه  خود من استاندار  بودم ، چرا  تلگراف  ساده كر)  2(نكرده ايد؟

قاي زاهدي  با شـما  اينقـدر خـوب و    آ)  3( اسم استاندار تبريك  نگفتيد؟
مهربان است  و متجاوز از سي  سال است  كه دوست هسـتيد  چـرا  ايـن    

صالح  در اين است  كـه شـما بيائيـد  السـاعه      )  4( قسم  رفتار  مي نمائيد؟
 راو ترتيب  كارها  سوار شده  با هم  برويم طهران  با نخست وزير  مالقات

فعالً  تلگـراف  تبريكـي  بـه شـاه و     )   6.( شاه را مالقات  نمائيد)  5.(بدهيد
اوالً  بنده  با آقاي  سرلشكر زاهـدي  :  جوابهاي من . نخست وزير  بنمايئد

ت هاي  دوست بوده و حاال هم هستم  و خود حضرتعالي هم  هميشه  محب
ميدانم و همان انـدازه احتـرام دارم،   زياد فرموده ايد  و مثل  پدر خودم 

ق  بوده وهستم وايشان را يگانه نخست وزير ملّـي   ولي  من هواخواه مصد
وقتي ايشان را . ميدانم  و آقاي  سرلشكر زاهدي  را به رسميت  نمي شناسم

به [براي نخست وزيري به رسميت نشناختم، طبعاً به جنابعالي هم نمي توانم
آقـاي زاهـدي را شـاه    : در جـواب فرمودنـد   . ف نمايماستاندارتلگرا] نام

عرض كردم نخست وزيري كه از . نخست وزير كرده است و قانوني است
هم شاه وهم نخست . سفارت آمريكا بيرون بيايد، من برسميت نمي شناسم 
چنين اشخاصي داخل . وزير شما هر دو نوكري آمريكا را قبول  كرده اند

ائيد بيايم طهران، كه را مالقات كـنم؟ مـردم چـه    بعد مي فرم.  آدم نيستند
خواهند گفت؟ ازآن گذشته بنده  نه وزيرم نه وكيل نه ايلخاني، نه حاكم 

خالصه هرچه كردند كه . ، يك فرد عادي هستم با كسي هم كاري ندارم
آخرگفتم به يك شرط ممكن است كـه  . الاقل تلگرافي كنم قبول نكردم

را كه حبس كـرده انـد آزاد كننـد، ممكـن     ق وسايررفقا آقاي دكترمصد
آخر پس ازمذاكرات چندين ساعت قرارشـد كـه   . است از درصلح  بيايم

  .خود آقاي هيئت برود طهران و مذاكره كند
ظهرآقايـان ملـك   ). تنگ يراق( آمديم به : يكشنبه بيست و دوم شهريور ٭

ي نيست آمدند خبر مهم) بيضا( منصورخان وخسروخان  بااتومبيل ازطرف 
در طهران  هم تمام احـزاب اتّحـاد   . جزاينكه تمام مردم حاضرند ومنتظر

دكترهم كه ازطهـران آمـده   . كرده و دولت هم فوق العاده نگران است
است اظهارمي دارد كه مردم فوق العاده نگران وهمه به اين دولت بدبين 

. مي كنندت را مي نمايند و مردم  را حبس اذي ي، نظامي ها منتها]هستند[ 
ل  يك نفر نظامي  با موقع امتحانات در مدارس باالي سرهر چهارنفر محص

در شيراز هم همين قسـم  بـوده اسـت و كـم كـم      . سرنيزه ايستاده است
امريكائي ها هم بطور خصوصـي گفتـه   . صداي مردم  دارد بلند مي شود

بودند خوب فهميديم هواخواهان شاه چند فاحشه اسـت و چنـد گـدا و    
ق زياد تعريف مي كرده اند ولي مي گفتـه  وازمصد. صاحب منصبچند 

اند چاره اي نداشتيم ، ازترس كمونيست ها ما مجبوربـه كمـك بـه شـاه     
جـرج واشـنگتن  (ق از شديم وخودشان تصديق مي كرده اند  كه مصد (

   ) 4(.هم باالتر است
  

معروف به خسروخان،  يديخورش 1296د متولّ ييخان صولت قشقا خسرو
پـس از   يي،قشـقا  يـل ا يلخـان الدوله ا خان صولت يلپسر اسماع ينارمچه
محمخان بود يند حسد ناصر خان، ملك منصورخان و محم. 
گسـترش   يبـرا  يحكومت رضاشـاه و تـالش دولـت مركـز     ◌ٔ دوره در

كه  ييالدوله قشقا خان صولت يلو حذف عناصر پرنفوذ، اسماع ييفرمانروا
ـ  يشـورا مجلس  يلو وك ييقشقا يلا يلخانا بـود بـا دولـت دچـار      يملّ

پـس  . اختالف شد و به زندان افتاد و جان خود را در زندان از دست داد
كه در تهران و تحـت   ييخسرو صولت قشقا يديخورش 1320 يوراز شهر

در فارس بازگشت و تا سال  ييقشقا يلا ياننظر حكومت رضاشاه بود به م
 ◌ٔ پرنفوذ در صحنه داريياستمساله به عنوان س 12 ◌ٔ دوره يك يبرا 1332

 .كرد يتلاو فارس فع يرانا ياسيس
ـ  يديخورشـ  1322 يـر ت يـل كـه در اوا  يرمنبرد سـم  يدر ماجرا وي  ينب

 9لشـكر   يسـتون از قـوا   يـك سو و  يكاز  يراحمدو بو ييقشقا يروهاين
پس از آن بـه  . كرد يم يرا باز يرخ داد نقش اصل يگرد ياصفهان از سو

 .شدوارد  يرانا ياسيس ◌ٔ صحنه
ـ  يپانزدهم، شـانزدهم و هفـدهم مجلـس شـورا     ةانتخابات دور در  يملّ
 ينهضت ملّ ياندر جر. يدرس يملّ يشد و به وكالت مجلس شورا يندهنما

كرد يتق حماشدن نفت از دكتر مصد. 
 يلق تشـك دكتر مصد ياستنفت به ر خاص يسيونكه كم 1325 يرماهت در

بـود كـه خـدمات     يسـيون كم يآن و منش ياز اعضا يكيشد، خسروخان 
خسـرو صـولت    يتالشـها . شدن نفـت انجـام داد   يرا در راه ملّ يفراوان
ـ   يببه تصو يرانا يملّ ةجبه يندگاننما يگرو د ييقشقا شـدن   يقـانون ملّ

ـ  ياجرا ةنحو يا هماد 9به طرح  ينو همچن 1329اسفند  29نفت در   يملّ
 .يدانجام 1330 يبهشتارد 5نفت در  يسيونكردن در كم

و پـس   1332ق در سال د رضا شاه و دكتر مصداختالفات محم يانجر رد
دناصـرخان، ملـك   محم يعنـي  ييمـرداد، بـرادران قشـقا    28 ياز كودتا

يـل عنوان سـران ا  به ييخان و خسروخان قشقا يندحسمنصورخان، محم 
كـه   يحمسلّ يرويبه تنها ن ييقشقا يلكردند و ا يتق حمااز مصد ييقشقا

ـ  . شـد  يلتفنگ بدست گرفت تبـد  صدقد محماز م يتبه حما  ينبـه هم
 ي،ق و اسـتقرار دولـت سـپهبد زاهـد    دولت مصد يپس از سرنگون يلدل

 يدوطن و تبع يمصادره شده و آنها مجبور به جال ييامالك برادران قشقا
 .و اقامت در اروپا شدند

شد؛ سـپس در شـهر    يتالياكشور ا يراه يرانخان پس از خروج از ا خسرو
 . كرد يدر آنجا زندگ 1357تا سال . آلمان ساكن شد خيمون

ـ   25ت در اروپا به مد ييبرادران قشقا يدتبع دوران بـا  . يدسال طـول كش
در  ييناصرخان و خسروخان قشقا ي،پهلو يمرژ يانقالب و فروپاش يروزيپ

فارس برگشتند  يروزآبادف يعنيقدرت خود  و محلّ يرانبه ا 1357زمستان 
 ينيباآنها ضمن پشـت . روبرو شدند ييقشقا يلا يرعشا ◌ٔ ستردهو با استقبال گ

 ةنظم در منطق ◌ٔ اعاده يزگذشته و ن يلياقتدار ا ◌ٔ از انقالب، به منظور اعاده
 .را آغاز كردند يبه فارس رفته و اقدامات ييقشقا
كه در اثر آشـوب و اغتشـاش    اي يندهفزا ياسيس يها هنگام تنش ينا در

كشور  يفضا يدنظام جد يريو شكل گ يدشاهنظام پا يحاصل از فروپاش
را هم  ييرا تحت الشعاع قرار داده بود سرانجام دامن خسرو صولت قشقا

 ياز انقالب و آرمانهـا  يكلّ يبانيت به رغم پشتمد ينكه در ا يو. گرفت
تنـدرو،   يشهايگرا يا ق و انتقاد از پارهراه دكترمصد ةبر ادام يدكأآن، با ت

بـود، در   يختـه از عناصر برآمده از انقالب را برانگ ييتندرو يفمخالفت ط
شـركت كـرده و در بهـار     ياسالم يمجلس شورا ةدور ينانتخابات نخست

ـ  يافت،در مجلس حضور  يداز مردم شهرستان اقل يندگيبه نما 1359  يول
 يتنـدرو  ي يروهـا ن ياو كه هدف انتقادها. نشد يبتصو يو ◌ٔ نامه اراعتب
 يرومسلمان پ يانهامات دانشجوو اتّ يهاهدف افشاگر قرار گرفته بود؛ يانقالب
از اسـناد بـه دسـت آمـده از      يا امام قرار گرفت كه براسـاس پـاره   خطّ

هم شد، خسـرو خـان كـه در آن زمـان در     متّ يبه جاسوس يكاسفارت آمر
ح ربوده و مضروب شدگروه مسلّ يكط تهران بود توس. 

از  يبانيدر اعـالم پشـت   ييقشقا يلاز مردم ا يخبر انبوه ينانتشار ا يپ در
فـارس را   ياصـل  يها هاز جاد يعمل تعداد ينخسروخان و اعتراض به ا

بــه كالنتــران و  ينمســدود كــرده و دســت بــه اســلحه بردنــد و همچنــ
آمـاده   –ر بود فن 70كه تعدادشان  –در سراسر فارس  ييقشقا يانكدخدا

ـ . دجوانان جنگجو شدن يو آنها مشغول گردآور دباش داده ش  يندر هم
ـ     ييخسرو قشقا ييحال دستور رها در  يو ياز بازداشـت صـادر شـد ول

 .درنگ خود را به فارس رساند يتهران منتظر ننشست و ب
 يـن كه بـه ا  يماجرا، حركت ينا يزحل مسالمت آم يبرا ييرغم تالشها به

 يرشـته زد و خوردهـا   يـك ت دو سـال و بـا   نحو آغاز شده بود به مـد 
تا سرانجام پـس از   يافتادامه  يحكومت يروهايو ن ييهاقشقا يانپراكنده م

 يروزآبـاد، ف يكـي در نزد 1361 يبهشـت ارد يلدر اوا يينها ياروييرو يك
   1 .در هم شكست تحرك ينا
»آمـد و در منـزل    يرازدر كوه مقاومت كرد بعد به شـ  يتخسرو خان مد

ـ    ها يياز قشقا يكي در  نالو رفت و بازداشت شد و از آنجـا كـه در آن زم
مهـرداد    و  يكاظم يهمچون مصطف يافراد يرازاطالعات ش ةرأس ادار
بودنـد  ) 1377در سـال   اي يـره زنج يها قتل ◌ٔ همان پروندهمتّ(عاليخاني، 

هنگام اعدام گفته است بدانيـد   يرا شكنجه و بعد اعدام كردند كه و يو
اينهـا   و شـتند گيرنـد وانگليسـها مـن را ك    يكه انگليسها دارند انتقام از ما م

  اين رويداد همزمان بود با بازداشت ، محاكمه و .عوامل انگليس هستند
  

  13 صفحهدر
  

  »مصدق دکترتولدسالگردو یکمینبمناسبت صد و سیُ ،خرداد۲۶«
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صـادق  .اسالمي يحكومت جمهور ةاعدام صادق قطب زاده وزير خارج
 13 يمهر يعن 9 يو خسرو خان قشقاي شهريور اعدام شد 24قطب زاده در 

س كـانون  هـا در فيـروز آبـاد فـار     ياعدام ايلخان قشقاي حكم . روز بعد
  » .به مورد اجرا گذاشته شد يقدرت ايل قشقاي

ي  در بارة  خسرو قشقايي و برادران قشقايي در روزهاي مرداد نجف يزكامب
ـ  يوقت ييقشقا خسرو: مي نويسد   32 ق خـارج شـد در   مصـد  ةكه از خان

و  يـاب مواجه شد كـه در غ  يپراكنده ا يچند بار با گروه ها يرطول مس
 يق فحاشـ و به مصد يدندكش يكه عربده م يدر حال يان،چشم نظام يشپ
ـ   يكردند به دفاتر احزاب و مطبوعات از جمله تـوده ا  يم هـا   يهـا و ملّ

رفتار و گفتار آنها از جمله ناسزاها . يدندكش يكردند و به آتش م يحمله م
ـ   يـون ق و ملّكه بـه مصـد   يكيو عبارات رك بـه   يشـتر دادنـد ب  ينسـبت م

هـا از   يكه بعدها پهلو يمانست تا مبارزان يها مچاقوكش ها و قداره بند
 .كردند يم ياد يونآنان به عنوان انقالب

  
ق در امـور  و مشـاور مصـد   يملّ يمجلس شورا يندةكه نما ييقشقا خسرو

از آنكه تهران را بـه   يشپ) يشمس 1332(مرداد  28بود، عصر روز  يا يلهقب
) ها ييقشقا يسخنگو( ييرضازاده قشقا يبمقصد جنوب ترك كند، با حب

فـتح شـده بـه     يـادين هـا و م  يابانخودش را از خ ييح قشقاو مردان مسلّ
را متقاعد كنـد كـه    يرق رسانده بود تا نخست وزمصد ةو خان اخك يابانخ

 ييقشقا يلا يانجانش در خطر است و بهتر است همراه آنها به جنوب و م
 ييقشـقا . يرنـد بگ برود تا آنها حفاظـت و مراقبـت از جـان او را برعهـده    

 يـران با مـردم ا  يرازش يوتواند از راد يكرده بود كه او م يشنهادپ ينهمچن
 يفاق مقاومت را از آنجا آغاز و در همـه جـا  و در صورت اتّ گويدسخن ب

بـرو، مـن   ! پسرم«: موافقت نكرده و گفته بود يرمردا پام. ادامه دهند يرانا
 يـا شوند و  يجنازه ام رد م يوها از ر ينا يامانم  يجا م ينهم يم،آ ينم

 ».يرندگ يم يممردم خود تصم
احمدآباد و در جـواب   ياز روستا 1341مرداد  يعنيسال بعد،  9 مصدق 

در آلمان نوشته و از او خواسته بـود تـا در    يدكه از تبع يينامه خسرو قشقا
روز اشـاره كـرده و    يـن كند، به ا يفاال افع يدر اروپا نقش يجبهه ملّ يانبن

 نـده كـه نـزد ب   1332مـرداد   28قربانت گردم، از صـبح روز  <: نوشته بود
كه به جنـوب حركـت كـنم، اكنـون      يدو دعوتم فرمود يدآورد يفتشر

 >.گذرد يسال م 9درست 
  

 ياز او خـدمت  يگـر كبـر سـن د   ةبه واسـط  ينكهـ و در ادامه با گفتن ا  الف
 يدخـالت  يملّ ةهدر امور جب ياضافه كرده بود از آنجا كه و يست،ساخته ن

صالح عـدم دخالـت    ياربه الله يدر نامه ا يزماه قبل ن 3كند، چنانچه  ينم
كه هم خسرو و هم  يحتوض ينبا ا(ر داده و عذر خواسته بود خود را تذكّ

فاق اعـالم كـرده   اتّ ينمرداد را به عنوان روز ا 28بعداز ظهر  ييناصر قشقا
اند ام29ماجرا نوشته؛ به صبح  يناز اسال بعد 10خود كه  ةق در ناما مصد 

ـ     28ا خسروخان عصر مرداد اشاره كرده والّ  يمـرداد از تهـران خـارج م
 .)شود

مسدود بودن  ياو  يتچندبار به خاطر ازدحام جمع ييخسرو قشقا اتومبيل 
 يروهاين يتعداد ي،كودتاچ يانعالوه بر نظام. ف شده بودها متوقّ يابانخ

و  يابـان ها و شكستن درختان، خ يلاتومب يكبا آتش زدن الست يزن يشخص
 كـت با  يكاله مخمل يچهارراه، مرد يكاز جمله سر . معابر را بسته بودند

رفتـه بـود و    يكاييفورد آمر يكسقف  يرو يدسف يراهنو پ ياهو شلوار س
ـ  يادبلند فر يانگار كه مست باشد رو به اجتماع و با صدا ! زد، اقـدس  يم

يدند،كش يم يادآنها فرق و مرگ من بگو مرگ بر مصد ق و مرگ بر مصد
 يظـي غل يـش زن كه آرا! شاه يدبگو، جاو يرهتن بم ينا! عصمت يگر،بار د

بـاد سـلطنت    يـد زد گفت، زنده و جاو يكه بشكن م يبود در حال ردهك
 .يپهلو

  
 يآورد، روز يادرا به  يشسال پ 2شد،  يكه از تهران دور م يوقت قشقايي

به كمـك   يسو انگل يكاآمر يبود كه دولت ها ق هشدار دادهكه به مصد
 يسـرنگون  يبرا ياتيعمل ياحخود در حال تدارك و طرّ يعوامل داخل

ق در نهم مـرداد  مصد. هستند يرملّيغ يكار آوردن دولت يدولت او و رو
ماه  يبهشتنماند كه عصر روز چهارشنبه، چهارم ارد يمخف«: نوشت 1331
 يـن ا ينيـه تقن 16محتـرم دوره   ينـدة نما ييخسرو قشقا يجناب آقا 1330

 يممستحضر نمـوده و تصـم   يگانهب ياستبه نفع س يدولت يلجانب را از تشك
اسـفند   29(شدن صنعت نفت يخود راجع به ملّ يشنهاديپ ةگرفتم نه ماد

عضو  يشانا ينكهشود، گذشته از ا يبزودتر تصو چههر) يديخورش 1329
 يبموافق دادند در تصو أيبودند و ر يملّ ينفت مجلس شورا يسيونكم

. گذشت يبنمودند و همان روز از تصو يارجانب كمك بس ينبه ا يزآن ن
 ...يوستكه داده بودند به وقوع پ يالعاتاطّ

 يمجلس سـنا بـود بـو    يندةكه آن روزها نما يياز كودتا ناصر قشقا پيش 
 500اجازه دهد تا  يخواهد كه به و يق ماو از مصد. بود يدهتوطئه را شن

خود بـه   ينةها را با هز ييقشقا يكاركشته و جنگجو يروهاينفر از ن 400 - 
 هدر شمال تهران بود ب يو يكه ملك شخص يرهتهران آورد و در باغ انج

حالت آماده باش نگه دارد، امنـه آقاجـان، نـه    « ينكـه، ق با گفـتن ا ا مصد
ـ  ينظام يدكار را بكن ينآقاجان، اگر شما ا افقـت  مو» شـوند  يها نگران م

ـ  يم يروز«ناصرخان هم در جواب گفته بود، . نكرده بود  ينرسد كه هم
 يبساط به هم م ينا يرند،گ يشما را م. آورند يها پدر شما را درم ينظام
ا ماهـا را  ام يدشو يكنند و بعد آزاد م يدو، سه سال شما را حبس م يزد،ر

ـ  يختـه رود، خون ها ر يكنند، مملكت م ينابود م هـا  شـود، ثـروت    يم
ا، كه لجاجت او معروف بود قبـول نكـرد و   ام يرمردپ» ...شود يمصادره م

 ياصـرار  يگـر ناصـرخان هـم د  » .من اسـت  يآرزو ينآقاجان ا«: گفت
ـ  يتانبه آرزو يبه زود«كه  ينكرد به ا ندهنكرده و بس  يدشـا » .يدرسـ  يم

مسـاله   ينها داشت از ا ييكه به قشقا يق هم با همه اعتماد و اعتقادمصد
ـ  يـر ها، با آنكه در قـرون اخ  ييفل نبود كه قشقاغا  يروهـاي ن ينرترثّؤاز م

 يسلسله هـا و تاجگـذار   ييرفقط شاهد تغ يشها همبوده اند ام يرانجنوب ا
به  ينامه ا يختگر يرازدخان از شكه آقامحم يوقت. ها بوده اند هشاهزاد

دعـوت   يصـدارت او را بـه همكـار    ةنوشت و با وعد ييخان قشقا يجان
خـان بـود و    يمو مشاور كر يككه از مالزمان نزد ييقشقا يلخانا اام. ردك
قجـر بـه    خـواج  يانتدخان كه از خداشته با او، در جواب آقامحم يالفت

خود را در  ينةبسنده كرد تا ك يتيدو ب يكفقط به نوشتن  بودخشم آمده 

و وفا  نه مهر«: بگذارد يشههم يقاجار برا ةدخان و بر دل سلسلدل آقامحم
تو را كه  يشنه ر/ كنم يتكنم، نه جود و سخا كه مدح عال يتكه جانفشان

 ».كنم يتمال... كه ... سازم، نه يشخندتر
  
ـ   يستب ةهمه، بعداز حادث ينا با روز عـزل  (مانـد  يمو پنجم كه كودتـا عق

مصديي، ناصـر قشـقا  )يشمس 1332خرداد  25ط محمد رضاشاه در ق توس 
ـ  يـل كه آن روزها در ا ـ ود بـه مصـد  ب  200000: زد و نوشـت  يق تلگراف

ـ   يبه سو ييداگر اجازه فرما. يمآماده دار يتفنگچ  »يمتهران حركـت كن
شما . گذشت يربه خ يول ييبود قضا يدهرس«: نوشتق هم در پاسخ مصد

  2».يستن يبه تفنگچ يازين. بروند يشانبه خانه ها يدافراد را آزاد كن
 پـس از انقـالب    ييو برادران قشقاسرنوشت خسرو خان  از  يفخسرو س◀

 : اين گونه شرح مي دهد
زاد شـده  آگمان كردند كه مملكت  يديانتبع. ييراتاز تغ يبه دنبال برخ 

از  يكـي بازگشتند خسرو خان هم  يراننها به اآ ةوجود دارد هم يزادآو 
مجلس انتخاب شـد   يهم برا يرازش ةاز حوز يحتّ يشانمد اآنها بود كه آ
را داده  يشكه تمـام زنـدگ   يكس!!! .نكردند يبرا تصو يو ةر ناما اعتباام

ـ  يتاز سازمان امن يشانگفتند ا يم يانقاآبود  جالـب  ! گرفتـه  يحقوق م
نها را گرفته آ يملكنموده و همه ما يدتبع يرانرا كه شاه از ا يهست كسان

 يدر حال! گرفته  يحقوق م يو يتكه از سازمان امن يندگو ين وقت مآ
داننـد   يرا م ينكرد و همه ا يم يلمان فرش فروشآ يخدر مون نيشاكه ا

دسـتور   ينـي خم يقاآگفت خود  يكه خسرو خان م يدجالب هست بدان
نها باز هست آ يدر اتاق من به رو يندآ يم ييبرادران قشقا يداده كه وقت

بـا   يـان آقا يدارمانع د يك يچدارم ه يمحرمانه و خصوص ةاگر جلس يعني
 يكـا برنامه جور كردند كه عامل امر يو يحال برا هربه من نخواهد بود 

داشت و به  يتالفع يلينه خيزم ينا يفروهر رو يقاآاست و گرفتنش كه 
 ياقا ينكهتا ا. زادش كردند زده بودند دندانش را شكسته بودندآهرحال 

 ينكه جزو مبارز يرازيش ينبه نام رباّ يرازداشت در ش يا يندهنما ينيخم
بار به زندان افتاده بود و انتقاداتش را از وضع  ينچند وه بود گذ شت يمرژ

 يـوش شـب كـه باشـادروان دار    يـك گفت  يم ينيخم يقاآموجود به 
مـن  : گفـت  يرازيش يربان يقاآ يمخورد يشام م يگرد يفروهر و تعداد

 ينا يمگو يكه من م ييها يزهللا زمان شوم چون چافضل  يخترسم ش يم
 ينهـا بـاز ا  يرازروم ش يمن م.كند  ميهم گوش  ينيخم. ها همه مخالفند

ـ  يقاآجور كردند و  يبه هرحال تصادف. كنند يكار خودشان را م يانرب 
ضا تشان را به تعرّ ينهاا يكشته شد و با كشته شدن و يرازش ةدر جاد يشراز
خسرو خان و ناصر خان هم زدنـد بـه    يعني يهاشروع نمودند قشقا ييهاقشقا

خارج درس خوانده بـود و پزشـك    رداشت كه د يكوه ناصر خان پسر
نجـا سـكته كـرده و    آكه در  يلخدمت به ا يشده بود اوهم رفته بود برا

خارج شد كه در همان خـارج از   يرانن ناصر خان از اآفوت شد پس از 
مـد  آدر كوه مقاومت كـرد بعـد    يتخسرو خان هم مد. فوت نمود يرانا
ل گمان دهندكه او يرا لو م يه وك ييهااز خود قشقا يكيدر منزل  يرازش
ـ  ييهااز قشقا يكيا خود صاحب خانه لو داده ام يمكرد يم گفـت كـه    يم
س أدر آن زمان در ر.كار را كردند  ينا يگرد ينبوده و كسان ينگونها ينا

كـه   يخان يو عال يكاظم يهمچون مصطف يافراد يرازالعات شاطّةادار
 يو من گمان م. ندودند قرار داشتب يزن يا يرهجنز يس قتل هاأدر ر بعداً

در انجـا مشـغول    ينهابوده كه ا يخسرو خان هنگام ةكنم گرفتن و شكنج
 يهنگام ينزد و حتّ يحرف يا ورا شكنجه نمودند ام يو يليكار بودند خ

ـ    يسهاكه انگل يدبدان: زدند گفت يرا دار م يكه و  يدارند انتقـام از مـا م
كه  ين حال نزارآ اا بفراوان داد ام بحث يحرف جا ينه اكه البتّ يرندگ
 ينهـا مـن را كشـتند و ا   يسهاكه انگل يدهم بود گفت مردم بدان يهوشب يمهن

  ) 5( 3.هستند يسعوامل انگل
  
 »عشاير فارس با قواى انگليس ةمرورى بر مبارز« ◀
  

مـرورى بـر   «در نوشتة  تحليلي خود تحت عنـوان     ضياءالدين رجايى
سلحشوران دشـت  «در بارة مبارزة » واى انگليسعشاير فارس با قةمبارز
 :  سلطة انگليس در ايران  مي نويسد با» ارژن

 
استعمارى ايالت و عشاير جنوب منافع امپراتورى هنگامى كه نهضت ضد

شيراز بـه داخـل    - بريتانيا را مورد تهديد قرار داد و راه ارتباطى بوشهر
سته شد و قيـام افسـران   كشور معروف به راه شاهى به روى انگليسى ها ب

ژاندارمرى فارس و دستگيرى و تبعيد انگليسيان مقيم شـيراز بزرگتـرين   
لطمه را به حيثيت و اعتبار اين امپراتـورى وارد آورد، دولتـين روس و   
انگليس در مخالفت با نيروى ژاندارمرى تحت فرمان سـوئدى هـا كـه    

ـ     ا انحـالل  آشكارا از آلمان جانبدارى مى كردند توافـق كردنـد كـه ب
واحدهاى ژاندارمرى براى ايجـاد امنيـت و حفـظ منـافع امپراتـورى      
بريتانيا در جنوب ايران كه حوزه هاى نفتى را نيز شامل مى شد سپاهى 

ى زير نظر افسران انگليسى تشكيل شود و در مناطق شمال و از افراد محلّ
اق زيـر فرمـان فرمانـدهان    غرب ايران نيز همچون گذشته بريگـاد قـزّ  

 !وسى عهده دار اين مسئوليت باشدر
اين هر دو نيرو بين لندن و پتروگراد توافق شد كـه   ةمين هزينأبراى ت

اختصاص يابـد بـدين معنـى كـه     ) استمهال(وجوهى به نام مورا توريم 
دولتين مذكور براى وصول اقساط بدهى ايران كه از درآمد گمركات 

 ر عـوض از محـلّ  كشور حاصل مى شد به اين دولت مهلت بدهند و د
اين درآمد، ماهيانه دويست هزار تومان در اختيار دولت ايران بگذارند 

در مقابل قروضى كه سالطين قاجـار از دولتـين روس و انگلـيس مـى     (
اشى هاى خود مى كردند گمركات ايـران همـواره   گرفتند و صرف عي

و پرداخت ايـن وجـه را مشـروط بـه ايـن      ) در گرو اين دو دولت بود
دو عضـو  «ب از پنج عضو كه اين مبلغ با نظارت كميسيونى مركّ كردند

به مصرف برسد كه دولت ايران زيـر فشـار   » !ايرانى و سه عضو خارجى
دايم التزايد روس و انگليس به تشكيل چنين كميسيونى كه به كميسيون 
مختلط شهرت يافت رضايت داد كه تازه بعـد از ايـن موافقـت وزارت    

مه اى از سفارتين روس و انگلـيس دريافـت كـرد    ايران نا ةامور خارج
درآمدها و مخارج دولـت ايـران بايـد بـه تصـويب       ةمبنى براينكه هم

كميسيون مختلط برسد و هرگونه تغيير و تبديل در سازمان نظامى ايران 

ايـران تصـميم    ةالع كميسيون صورت بگيرد و چون وزارت خارجبا اطّ
ا كه خارج از وظايف خود مـى  گيرى در موارد مطروحه در اين نامه ر

دانست آن را نپذيرفت وزراى مختار دولتـين مـذكور مفـاد آن را بـه     
صورت يادداشت تهديدآميز بـا مهلـت دو روزه تسـليم رئـيس الـوزرا      

اين يادداشت دولـت ايـران را   . دوليخان سپهساالر تنكابنى كردندمحم
دو دولت  ف مى كرد كه امور مالى و نظامى ايران را تحت نظارتمكلّ

روس و انگليس قرار دهد و با تشكيل قشونى به تعداد يازده هزار نفر در 
واليات جنوبى تحت فرماندهى افسران انگليسى موافقت كند و تعـداد  
سربازان ايرانى را در واليات شمالى به همـان انـدازه افـزايش دهـد و     

ـ ! ل كندآن را به روال گذشته به افسران روسى محو ةادار االر كه سپهس
نظر به اوضـاع كنـونى و فـرس مـاژور     (متن يادداشت را با قيد عبارت 

كه با ) 1295مردادماه  14/ 1916پنجم اوت ( 1امضا كرد) قبول مى كنم
چنين يادداشتى نظارت روس و انگليس بـر   تسليم شدن سپهساالر به مفاد

ل شداقتصاد و نظام ايران مسج! 
قطعى يادداشـت را بـه تصـويب    گفتنى است با اينكه سپهساالر پذيرش 

مجلس موكول كرده بود دولتين مذكور موافقت رئيس الوزرا را براى 
اقخانـه هـا در   روس ها به تعداد قزّ. شروع اقدامات خود كافى دانستند

شهرهاى زير نفوذ خود افزودند و انگليس ها با ارسال نامه اى به وزارت 
ى رياست قـوايى كـه   ايران ژنرال سرپرسى سايكس را برا ةامور خارج

قرار بود تحت فرماندهى افسران انگليسى در جنوب ايران تشكيل شود 
) اس پـى آر (فى كردند كه اين نيرو بعد از تشكيل به پليس جنـوب  معرّ

سرپرسى سايكس كه قـبالً در سـمت كنسـول انگلـيس در     . معروف شد
ـ   مور دولــت هنــد در خراســان أكرمـان و بلوچســتان و سركنســول و م

هايى را انجام داده و به اوضاع و احوال ايران آشنايى كامل  موريتأم
داشت با وظايف مهم و اختيارات وسيع به ايران اعزام شد و بـه همـراه   

در بندرعباس پاى  1916تعدادى از افسران انگليسى و هندى در مارس 
بعد . به خشكى نهاد و كار خود را با سربازگيرى در اين بندر شروع كرد

فت و ستاد عملياتى خود را چندى در آنجا تشكيل داد و در به كرمان ر
اين راهپيمايى از طريـق يـزد و اصـفهان و سـربازگيرى در ايـن       ةادام

 . شهرها راهى شيراز شد
انگليس به مارلينگ  ةپيش از رسيدن سايكس به شيراز وزارت امورخارج

گذارد وزيرمختار خود در تهران دستور داد تا دولت ايران را زيرفشار ب
كه فرمانفرما را كه از دوستان نزديك سرپرسى سايكس بود به حكمرانى 

سر دنيس رايت ديپلمات كهنه كار انگليسى كـه در  . فارس منصوب كند
ق د مصدى دكتر محمشمسى پس از سقوط دولت ملّ 1332/ 1953سال 

 1971تا  1963براى بازگشايى سفارت انگليس به تهران آمد و نيز از سال 
انگلـيس هـا در   «ركبير انگليس در تهران بود و دو كتـاب ارزشـمند   سفي

از تاليفات او است، در يادداشت » ايرانيان در ميان انگليس ها«و » ايران
عبدالحسين ميـرزا فرمانفرمـا، انگليسـى هـا و جنـگ      «هايى زير عنوان 

در «: دولتى سايكس و فرمانفرمـا مـى نويسـد    ةسابق ةدربار» لجهانى او
از نگهبانان سوار ) سرپرسى سايكس بعدى(وان پى  ام سايكس ست 1893

م در سفر به هندوستان از طريق كرمان در اين شهر با فرمانفرما والى دو
در . ايالت مالقات كرد و سه روز به عنوان مهمان او در آنجا اقامت كرد

براى گشودن نخستين ) اال(سايكس همراه با خواهرش  1895اوايل سال 
او سـپس دوسـتى بسـيار    . بريتانيا در كرمان به آنجا بازگشت كنسولگرى

دوستى فرمانفرما بيست سال بعد در . صميمانه اى را با فرمانفرما آغاز كرد
 2».طول جنگ بزرگ ارزش عظيم خود را ثابت كرد

سپهساالر به خواست انگلـيس گـردن نهـاد و جـاى فرمانفرمـا دوسـت       
ه حكومت كرمان برگزيـده  صميمى سرپرسى سايكس را كه به تازگى ب

شده بود با نصرت السلطنه والى فـارس كـه بـه جانشـينى مخبرالسـلطنه      
سر ! ماموريت خود نرفته بود عوض كرد انتخاب و تا اين تاريخ به محلّ

... «: يت اين انتصاب مى نويسـد اهم ةدنيس رايت در همين مقاله دربار
دنـد، زيـرا خواسـتار    ت فشار مـى آور بريتانيايى ها براى اين امر به شد

فقين در آنجا بودند تا به اوضاع خصـمانه و آشـفته اى   فردى طرفدار متّ
كنسول يار » .كه در آن زمان در ايالت فارس حكمفرما بود، فيصله دهد

به قتل رسـيده بـود، بانـك     1915بريتانيا كه يك هندى بود در سپتامبر 
همه در ماه نوامبر شاهى تحت مالكيت بريتانيا غارت شده بود و بدتر از 

سركنسول و اعضاى كنسولگرى بريتانيا و برخى ديگر از اتباع انگليسى را 
 1916در مـه  . دستگير كرده و به اسارت به سواحل جنوب برده بودنـد 

مارلينگ گزارش داد كه شاه با اكراه با تعويض عمـوى محبـوب خـود    
والى فـارس  با فرمانفرما به عنوان ) نصرت السلطنه عموى احمدشاه بود(

 3»...موافقت كرده است به شرط آنكه عموى او والى كرمان شود
انتخاب فرمانفرما به حكمرانى فارس با مخالفـت اسـمعيل خـان سـردار     

رئيس ايل قشقايى روبه رو شد و در مالقـاتى كـه   ) صولت الدوله(عشاير 
 4كنسول جديد انگليس» گاف«بين او و فرمانفرما كه به همراه سرهنگ 

آباده صورت گرفت فرمانفرما مبلـغ قابـل   » ده بيد«شيراز بود در عازم 
القـدم از وى مطالبـه كـرد كـه      حـقّ  5»ده هزار ليره«هى معادل توج

صولت الدوله از پرداخت چنين باجى امتناع ورزيد و در بازگشـت بـه   
شيراز ابراهيم قوام الملك نايب الحكومه فـارس و ديگـران را ترغيـب    

 !عليه والى جديد تشكيل دهند مخالفى ةكرد كه جبه
فرمانفرما در چنين شرايطى حركت به شيراز را مصـلحت ندانسـت و از   

به آباده عقب نشست و با برقرارى تماس با قوام الملك و دادن » ده بيد«
اطمينان هايى به وى و نيز با تهديداتى كه از مركز بـه صـولت الدولـه    

راهم آمـد و در شـانزدهم   صورت گرفت زمينه براى ورود او به شيراز ف
در حالى كـه قـوام و جمعـى از معـاريف و      1295مهر  24/ 1916اكتبر 

اعيان شهر تا چند كيلومترى به استقبالش آمده بودنـد بـه شـيراز ورود    
كرد و سردار عشاير بدون تظاهر به هرگونه احترام به حكمران جديد از 

 رمانفرمـا بـه مقـرّ   بـا ورود ف . خود رفت ةشيراز خارج شد و به ميان قبيل
حكومت خود، سرپرسى سايكس نيز به شيراز رسيد و كار سربازگيرى را 
در اين شهر شروع كرد و همراه با كنسول به ديدار فرمانفرما رفت و از 

» پليس جنـوب «وى خواست كه به افراد ژاندارمرى ابالغ كند كه در 
  نام نويسى كنند 

کامـل الب اسـالمی، بعلت محدود بودن جا در نشریه انقـ :يحتوض   .در سایت انقالب اسالمی خواهد آمد آن 
  

  »مصدق دکترتولدسالگردو یکمینبمناسبت صد و سیُ ،خرداد۲۶«
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  )3(روانشناسي اعتماد بنفس 
  

نوع تربيت والدين و تجاربي كـه مـا   : تأثيرات ارثي و موروثي و ب. الف
انسانها در دوران كودكي و نوجواني و جواني خويش، حتي تا آخر عمـر  

  .خود ميكنيم
ت بيشماري كه بـا دوقلوهـاي تـك    تحقيقات و مطالعا: تأثيرات ارثي. الف

تخمي صورت گرفته اند، همگي بيانگراثبات اين امرند كه تأثيرات ژنتيكي 
نتايج اينگونه پژوهشها مبرهن . در ايجاد و تكوين اعتماد بنفس نقش دارند

ميكنند كه بنا بر نظر خانم آستريد شوتز، محقق سرشـناس اعتمـاد بـنفس،    
آيـد وارث مقـداري از اعتمـاد بـنفس     ظاهراً هر نوزادي كه بدينا مـي  "

خانم آستريد شوتز، در ماحصل تحقيقات خـويش در ايـن زمينـه     ".است
  :اينطور مينويسد

تعيين كننـدة نـوع و شـيوة ارتبـاط و برخـورد      ) ژنتيكي(عوامل ارثي  " 
اين امر بيانگر اينستكه نوزاد نسبت . كودك با جهان بيرون از خويش است

را  ئيويش از خود چه نوع كنشها و واكنشـها به محيط زيست اجتماعي خ
  )1( ".بروز ميدهد

براي مثال بچه ايكه از همان اوان كودكي خويش بشدت خجالتي است، 
. كمتر نسبت به چيزهاي غريب و نا آشنا از خود كنجكاوي نشـان ميدهـد  

دقيقـاً   .دارد به توجـه و مراقبـت والـدين خـويش     نياز اين كودك بيشتر
هــا از هــر گونــه خجلتــي بــا شــور و هيجــان، بــرعكس كــودكي كــه ر

ايـن نـوع رفتـار     با بنا بر نظر خانم شوتز،. جستجوگري و كنجكاوي ميكند
روندي كه ميتواند بـه  . روند و فراگرد تقويت اعتماد بنفس آغاز ميگردد"

  )2( ".تكوين و تحكيم خصوصيات شخصيتي فرد منجر شود
ضعف  يش،عامل ارثي خو خجالتي است، تنها بدليل اينكودكي كه البته 

و طبيعتاً هر بچه اي هم كه خجالتي نيست . اعتماد بنفس پيدا نخواهد كرد
و پر از شور و هيجان و كنجكاوي است، حتماً صاحب اعتماد بنفس قـوي  

، شـد خواهد كرده و بزرگ  اينكه يك كودك چگونه رشد. نخواهد شد
سيار زيادي به شيوة تعليم بلكه بمقدار ب. ندارد بستگي تنها به عوامل ارثي او

و تربيت والدين او و نوع رابطه اي كه آنها با فرزند خويش برقرار ميكنند، 
آيـا انسـانها   "خانم آستريد شوتز در جواب اين سـئوال كـه   . بستگي دارد

ميتوانند شيوه هائي چون خوشبين بودن، مثبت فكر كردن و اعتماد بنفس 
  :اينطور جواب ميدهد  "را بيا موزند؟

داشتن مواضع مثبـت در زنـدگي، مثـل خوشـبيني و     . بطور محدود بله"
اعتماد بنفس، دستكم بيست و پنج در صدش بطور ذاتي در ميراث ژني ما 

عالوه بر اين مقدار، تجارب ما در كودكي و نوجواني . انسانها وجود دارد
و البته در سنين باالتر تا بهنگـام پيـري   . دارندو جواني نيز نقش عمده اي 

كهولت سن نيز نمونه ها و شيوه هاي پندار و كردار مـا انسـانها از طريـق    
تمرين، چه در انواع گوناگون درمان روانيها و خـواه از راه بكـار بـردن    

ـ شيوه هاي ديگر دستيابي به تمـدد اعصـاب و تـنش زدائـي درون، تغي     ر ي
  )3( ".حاصل خواهد شد

بنفس را هـر انسـاني در   در اينصورت خوشبيني، مثبت انديشيدن و اعتماد 
هر دوره و زماني از عمر خود ميتواند بكمك تمرينهاي گوناگونان فكري 

مهم و برجسـته از   ئيحاصل اين تجارب را جزمل ع درو عملي بياموزد و 
  .گرداندبشخصيت خويش 

نقش خانواده و تأثير تعليم و تربيت در چگونگي تقويت و تضعيف اعتمـاد  
 :اني و جوانيبنفس بهنگام كودكي، نوجو

يعني در رابطه با اعتمـاد  . حال بپردازيم به تأثير تعليم و تربيت در خانواده
بنفس تجاربي را كه هر انساني در دوران كودكي و نوجـواني و جـواني   

بزباني روشـنتر،  . از جنبه روانشناسي بررسي و تفحص كنيم ،خويش ميكند
اعتمـاد   زندگي هر فرد در اين دوره ها از ببينيم كدامين عوامل ميتوانند

  تقويت و يا تضعيف كنند؟ اوبنفس را در 
پژوهشگران اعتماد بنفس سه دسته از تجارب بسيار مهم را چـه در دوران   

  :ذكر ميكنند جواني، در انسان خواه كودكي و نوجواني و
  :والدين من مرا بي چون و چرا دوست ميدارند. ولتجربة ا

يعني . باشدبي چون و چرا  شانبفرزنداگر دوستي و محبت والدين نسبت 
كه كـودك   اشدداراي چنان كيفيتي ب د خويشفرزن بهابراز محبت آنان 

مرا آنطور كه هستم،  "در درون خود اين يقين را پيدا كند، والدين من، 
اين يقين سبب خواهد شـد كـه    ".يعني بي چون و چرا دوست ميدارند

چـه وقـت كـودك بـه يـك      چرا؟ و . اعتماد بنفس در كودك زياد شود
  چنين باور و يقيني خواهد رسيد؟

بـا   و يا هر شخص ديگري كـه (اگر والدين : نظر غالب روانشناسان اينست
را بعهده دارد و يـا در   اومسئوليت تربيت  كودك رابطة نزديك دارد و يا

و بزرگتـر   مثل پدر و مادر بزرگها، خواهران و برادران .ت ميكندآن شرك
را بدون هيچگونه شـرط   بفرزند خويش دت و دوستي خوعشق و محب )...

 در درون كـودك  اين عمل سبب خواهد گرديـد . و شروطي ابراز كنند
مـن دوسـت داشـتني و بـا ارزش     ": ا بوجـود آيـد  احساسي با اين محتو

بـاين نتيجـه   اين احسـاس در كـودك، او بتـدريج     ايجاددر اثر  ".هستم
  .د استكه موجودي با ارزش و ارجمن خواهد رسيد

با اهميت بودن وجـود  ي زندگي خويش در ابتداهر انساني كه در واقع 
 ارزشمند بودن خـود هر چه بزرگتر ميشود نسبت به  ،را احساس كند دخو

كـودكي كـه چنـين تجربـه اي را در دوران     . پيدا ميكند بيشتري معرفت
د، در طي زمان به عزيز و گرامي بودن وجود خـود،  رطفوليت خويش ك

  .اعتماد ميكندباور و 
در   Heinz Kohutهـاينس كوهـوت  روان تحليلگر سرشناس آمريكائي، 

روانشناختي انسان،  "خود"يتحقيق و شناسائ بهنگام دهة هشتاد قرن بيستم،
  :ديباين نتيجة بسيار جالب رس

در برق شادي خود با مادرش، هر نوزادي بهنگام چشم در چشم دوختن "
و دوست داشتني بـودن خـود پـي    خويش چشم مادر، به اهميت وجود 

  )4( ".ميبرد
حال بر عكس هر كودكي كه احساس كند، پدر و مادرش تنها زماني او را 

عالوه بر . باشد "حرف شنو و سربراه"دوست خواهند داشت كه بچه اي 
بد . بدست آورد "نمرات درسي بسيار خوب تا حد عالي"اين در مدرسه 

 "كـامالً مطيـع و فرمـانبردار   "فرزنـد  تر و فاجعه آميزتر از ايـن دو، اگـر   
در اثر اين . ارزش دوست داشتن پيدا ميكند ، آنگاه اوبود والدين خويش

ارزش دوست داشـتن  خواهد كرد او تنها زماني احساس كودك  تجربه،
كـه   گرديداين تجربه سبب خواهد . يش باشدوالدين خودارد كه مطيع 

در نـد و  باتي را كسب ككودك نتواند در درون خويش اعتماد بنفس باث
خـويش را   خـود بـودن   قادر نميشـود، او  زيرا. طي زمان آنرا رشد دهد

بوجود ميĤيد اين احساس و تصور  در درون او در اينصورت. احساس كند
  .داردبه ارضاء توقعات والدينش  بستگي كه ارزش وجود او،

كودكي كـه بطـور طبيعـي درون گـرا اسـت و بـر اسـاس         بهمين خاطر
دهاي ذاتي و عاليق منطبق با مراحل رشد خويش، خـود انگيختـه   استعدا

. نخواهـد رفـت   دروني خويشارضاء نيازها و عاليق  ، بدنبالفعال ميشود
بلكه مجبور ميشود برون گرا گشته و در ابتدا فرمانبري از پدر و مادر خود 

 دعمـر خـو  سـپس تـا آخـر    . نشاندبرا بجاي خواسته هاي دروني خويش 
او هسـتند را هـدف زنـدگي    در برون ي كه اناز ديگر بريناطاعت و فرما

اين شيوه از انديشه و عمل، كودك بـاور و اعتمـاد   آموختن با . خود كند
بـراي هميشـه در    بطور حتم و او. را رها ميكند و توانائيهاي خويش بخود

وجود خود، خويشتن را گماشته و خدمتگذار ارضاء توقعات اين از بيرون 
  .گمان ميبرد، و آن صاحب قدرت

امـري كـه در دوران    - عالوه بر امر باال، اگـر از فرزنـد خطـائي سـرزد،     
كودكي غير قابل اجتناب است و تصحيح اشتباهات جزئي مهم از رشد هر 

اما والدين او خطاي  - كودك و نوجوان و جوان و اصالً هر انساني است 
ودك در بها ك. دردناو ارزيابي و قلمداد ك "ضعف شخصيت"او را بمثابه 

دادن بخويش و يافتن اعتماد بنفس، يعني باور به توانائيهاي خـود، چنـان   
دچار گيجي و سردرگمي و دست آخر شك و ترديد خواهد گرديد، كه 

  .در روان او آثار زخمي ديرپا بجا خواهد ماند
براي مثال اگر والدين و يا مربيان كودك بهنگام انتقاد از عمل خطاي او، 

بـي  "، "بي ليـاقتي "، "بي عرضگي"ا الفاظ و كلماتي چون، سرزنشهائي ب
يعني بجاي نقد عمل . به كودك نسبت دادند و بيان كردند... و  "شعوري

خطاي كودك، به شخصيت او توهين كردند و او را حقير و زبون قلمداد 
كودك در اثر اين رفتار غلط مربيان خـود، سـخت شـرمگين و    . نمودند

اين شرمندگي سبب خواهد گرديد، او بتدريج . خجالت زده خواهد شد
اين . اين تصور درش بوجود آيد كه او موجودي حقير و بي ارزش است

سـخت ويرانگـر اعتمـاد بـنفس در      ي، سم مهلك"تتعليم و تربي"شيوه از 
  .درون هر كودك، نوجوان و يا جواني خواهد گرديد

كودك تفاوت در حقيقت تنها اين عمل كودك است كه بايد نقد شود تا 
ميان عمل خوب و درست و بد و نـا درسـت خـويش را در طـي زمـان      

اگر شأن و مقام انساني و شخصيت رو به تكوين و رشـد او، مـورد   . بياموزد
، او هرگز شخصيتي قوي و با ثبات پيدا رفتسرزنش و بي احترامي قرار گ

 بدتر از آن اينكه كودكي كه مـدام تحقيـر شـود، توانـائي    . نخواهد كرد
  . سنجش كار خوب از بد را نيز نمي آموزد

واقعيت روانشناختي، بخصوص در جوامعي مثل ميهن ما ايران كـه مـنش   
هر فردي در : استبدادي همه جا حضوري مخرب و ويرانگر دارد، اينست

نه تنها نمي  ود، تحقير ش بي ارزش و كودكي و نوجواني و جواني خويش
بلكه براي شـأن و  . ي قائل شودآموزد براي شخصيت و وجود خويش بهائ

شخصيت انسانهاي ديگر هم هيچگونه ارزشي را برسـميت   شرف و و ،مقام
از ديد نويسندة اين سطور، تمامي مستبدين، با هر شكل . نخواهد شناخت

را  "تعلـيم و تربيـت  "و نامي كه بخود دهند، بدون استثناء ايـن نـوع از   
  .تجربه كرده و آموخته اند

و يا جواني كه دست به عملي غلط ميزند و براي مثـال  كودك، نو جوان 
منعي را زيرپا ميگذارد، بايستي در آن امر و وضعيت كامالً مشخص كـه از  
او خطا سر زده است، اشتباه او به او گوشزد شود و راه جبران خطـاي او  

نقـد   قادر به قبول انتقاد و اوالً با اينكار كودك. نيز باو آموزش داده شود
اما . كندتصحيح  اي خود ميشود و ثانياً ميĤموزد اشتباه خويش راعمل خط

خود كامگي "و بيانگر  "زشت و خبيث"اگر خطاي او بمثابه عملي اساساً 
 او يعني مربيـان . دياو، تلقي و محكوم گرد "و وحشيگري و خود خواهي

ـ   ند، در درون دمابين عمل كودك و شخصيت انساني او تفاوتي قائـل نش
 "ذاتـاً "ج اين باور و گمان تكوين و تحكـيم مييابـد كـه او   كودك بتدري

در حقيقت كلّ فاجعه از اينجا شروع ميشود كـه  . آدمي بد و خبيث است
در انديشة كودك، نوجوان و جوان اين باور غلط بوجود خواهـد آمـد   

يـر، تحـول ناپـذير و خـوار و زبـون بـاقي       يكه او براي هميشه غيرقابل تغ
  . خواهد ماند

  :ير در زندگي خودم هستميمن قادر بانجام كار و تغ. تجربة ب
اگر والدين از فرزند خويش فقط انتظار موفقيت و ظفرمندي در هر كار و 
فعاليتي را داشته باشند و اين انتظار را نيز امـري كـامالً طبيعـي و بـديهي     

در عين حال هر گونه خطا و اشتباه، و يا شكست موقتي فرزنـد در  . بدانند
ارزيابي و محكوم كنند و يا بسـيار بـدتر از    "فاجعه"ه اي را بمثابه هر زمين

آن، خطا و عدم موفقيت فرزند را با دريغ كردن دوستي و محبـت خـود   
در اينصورت فرزنـد آنـان بسـختي قـادر     . تنبيه و مجازات كنند نسبت او، 

خواهد شد در درون خود احساسي از توانا بودن به كـار و فعاليـت، و يـا    
  .بياموزدرا  دوضعيت زندگي خو دادن تغيير اصالً

 اعتماد و باور به قابليـت اثرگـذاري  در اثر محكوم كردن او به ناتواني، او 
او نـه   در اينصورت .بر امور زندگي خويش را از دست خواهد داد خود

تصـور  تنها از هر گونه ابداء و ابتكار و ريسك كردني بشدت ميترسد، بلكـه  
چرا كـه از همـان   . در درون او ايجاد هراس ميكند زني هر تغيير و تحولي

، بهنگام دست زدن به هر كار و ميĤموزداوان كودكي و نوجواني خويش 
فعاليتي، از آغاز و قبل از هرگونه حركتي، در ذهن خويش طرح شكست 

  .و عدم موفقيت را بريزد و از آن وحشت كند
زيـاده روي در انتقـاد از   امر بسيار مهم ديگر اينكه بهمان اندازه كه غلـو و  
بهمان مقدار نيز تشـويق و  . كودك براي اعتماد بنفس او زيان آورد است

تمجيد و ستايش نابجا از كودك مضّر و ويرانگر اعتماد به توانائي تغييـر در  
والديني كه فرزند خويش را بصورت كمـال مطلـوب،   . او خواهد گرديد

عالوه بر آن هر  ،ميدهند  هم براي خود فرزند و هم براي ديگران، جلوه
نظير قلمـداد و   كار و عملي را كه از فرزندشان سر زد، خوب و عالي و بي

تصديق صد در صد فرزنـد   در هر كاري و فعاليتي در واقع ،ارزيابي كنند
هسـتند، يعنـي    شعكـس آنچـه در آرزوي رسـيدن    ، درستخويش باشند

چـرا كـه بـا    . دايجاد اعتماد بنفس قوي در فرزند، حاصلشان خواهـد شـ  
ستايش بي جا و بي محل و بيش از حد فرزند، او نمي آموزد، نقاط قوت و 

اين عدم . ضعف خويش را بطور عيني تخمين زده، بدرستي شناسائي كند
 دوام با يشناخت سبب خواهد گرديد كه فرزند قادر به ايجاد اعتماد بنفس

نند كودكي در عمل اعتماد بنفس اين كودك نيز هما. نشود براي خويش
ست و بي ثبات خواهد گرديدكه مدام سرزنش و نكوهش ميشود، س.  

كودكي قادر به انجام كار و فعاليت و تغيير دلخـواه در زنـدگي خـويش    
خواهد شد كه از طريق تجارب شخصي خود نقاط ضعف و قوت خويش 

اين كودك در اثر زمان قادر ميشود، نقـاط ضـعف   . بشناسد عيني را بطور
او . يره قابل تغيير نداند و از آنها ترس و دلهره به دل راه ندهدخويش را غ

. ياد ميگيرد بمرور زمان نقاط ضعف خود را به قوت و توانائي تبديل كنـد 
براي هر كودك، نو جوان و جواني شناخت نقاط ضعف و قوت عمـل و  

زيرا كه به يمن اين شناخت هـر  . انديشة خود، حائز بيشترين اهميتها است
بـر  ي قادر ميشود، ناتوانائيهاي خويش را شناخته و در پي تصحيح آنها انسان
در كنار اينكار او قوتهاي خويش را نيز توسعه و تكامل داده و ميتواند . آيد

  . روز بروز آنها را بهتر و پر بارتر كند
  :  اين درست است و اين غلط و نادرست است. تجربة ج

روشن  كامالً ثابت و ل و ارزشهائيقوائد و اصو زشوالدين از طريق آمو 
، و از ميان خـوب و بـد   نشان دادن مرزبنديهاي پر معني، همراه با شفاف و

، اصـول و  خـويش  اسـتوار و محكـم   ثابت و اين دو مهمتر، با رفتار تربيتي
  .ميدهندانتقال  دارزشهاي اساسي و پايدار را بفرزند خو

درسـت و  "خيص عمـل  اگر فرزند از مربيان خويش بموقع و سروقت تش
را  "بــد و شــرّ"از  "خــوب و خيــر"و  "نادرســت و غلــط"از  "صـحيح 
اين فرزند بـراي هميشـه از شـك و ترديـدها ميـان صـواب و       . آموخت

د و مرد. گفتار خويش مصون خواهد ماند و ناصواب بودن پندار و كردار
بد، وجـود و هسـتي    يا ماندن مابين انديشه و عمل خوب و بودن و دودل

عالوه بر آن شك و ترديد ميان خـوب و  . ان را بطور دائم آزار ميدهدانس
  .بد، گاه و بيگاه  حيات و هستي انسان را بخطر مي اندازند

جـواني  يـا  كودك و نوجـوان و   هركه  ثابتي اصول و ارزشهاي پايه اي
هر زمان خواست براي امور  ش،بعدها در طول عمر ند،و تجربه ك بياموزد

تصميم بگيرد، مشعلي ميشوند راهنماي انديشه و عمل مهم زندگي خويش 
  .در گرفتن بهترين و درسترين تصميمات او
چرا كه ارزشها و اصول اساسي و پايه اي كه دروني فرزنـد ميشـوند، تـا     

او بـه يمـن ايـن    . آخر عمر او، باو اطمينان خاطر و اعتماد بنفس ميدهنـد 
، قـادر خواهـد   ه انـد شتگ او دروني كه اصول و ارزشهاي روشن و پايدار

. شد، درست و نادرست بودن پندار و كردار و گفتـار خـويش را بشناسـد   
  .كند عالوه بر آن توانا ميشود، امور زندگي خويش را خوب ارزيابي

فردي در همان اوان كودكي و نوجواني خويش، جهت يابي عمـل   اگر
عمـر   خوب از بد، و خير از شرّ را نياموخت، در جواني و حتـي تـا آخـر   

زيرا كه قـادر   .خود، با مشكالتي بس سنگين بايستي دست و پنجه نرم كند
در . كنـد  مشخصنخواهد شد، موضع حق از ناحق را براي خود تعيين و 

حقيقت ماندن در موضع حق نياز به جـرأت و شـهامتي محكـم و اسـتوار     
اين دو نيز بدون خاطرجمع بودن بر درستي حق و نادرستي ناحق، . دارد
  .بدون اعتماد بنفس قوي قابل تشخيص و تصميم گيري نيستند يعني

روانشناختي، هر انساني بطور ذاتي صـاحب اخـالق    دبنا بر تحقيقات متعد
ولي اخالق ذاتي نيز نياز به پرورش، تمرين و بازگوئي و تصـديق و  . است

ربط اعتماد بـنفس بـا اخـالق امـري بسـيار بـا       . دارد تأييد مربيان كودك
  .خور مطالعه، تحقيق و تفحص است اهميت و در

امر ديگري كه ربط مستقيم با اعتماد بنفس دارد، حاالت روحي و رواني و 
كه فرد در دوران كودكي و نوجواني و جواني هستند كيفيتهاي احساسي 
  :غالب روانشناسان محقق اعتماد بنفس معتقدند. خويش تجربه ميكند

 بـه  كـه  جتمـاعي رشـد كنـد   محيط ا درهر انساني كه در اوان كودكي  
يعني در آن دوران او و شخصيت او انساني او . رسد بآسي اعتماد بنفس او

وخيمـي در انتظـار او    پيامدهاي روحي و رواني مدام خوار و ذليل شود،
احساسات منفي مملو از غالباً  روح و روان اوي اكه محتوچون. خواهند بود

و لطمـات فـراوان وارد آمـده    زيرا كه به اعتماد بنفس او صدمات . هستند
  .اند

در اثر اين صدمات او قادر نيست بخـود و وجـود خـويش بهـاي الزم را     
. تمامي عمر خود را در رنج و محنت بسر خواهد برد در اينصورت. بدهد

، شـده انـد  در اثر ضربه هائي كـه بـه شخصـيت و اعتمـاد بـنفس او وارد      
بهمين دليل . د و نكرده اندنميكننكافي را تجربه  احساسات او ثبات الزم و

ايـن فـرد از جنبـة     .نيز احساسات او بشدت ضعيف و بي ثبات باقي ميماند
  .بسر ميبرد رنج و درد و عذابغالباً در  روحي

اعتمـاد بـنفس،   "مك كاي و فانينگ، دو روانشناس آلماني نويسندة كتاب 
ساز و كار بي ثبـاتي احسـاس را در ضـعف اعتمـاد      "قلب شخصيتي سالم

  :نفس شناسائي كرده و مينويسندب
 او ،)مثالً تحقير شود(در كودكي آسيب رسد  انسانياگر به اعتماد بنفس "

در همة وضعيتهاي  را خود آگاه و ناخود آگاه آن آسيبها اتتمامي خاطر
او همة . خواهد داشتبطور زنده نگاه  شدر درون خويشناگوار طفوليت 

 در. ، حفظ خواهد كردخويشة روح در حافظاين عذابها و ناراحتي ها را 
و يـا   است كرده او يا خود را اصالً احساس نمي ،وضعيتهاي ناخوشايند آن

  )5( ".احساسي بغايت بد و دردآور داشته است
زخمهاي عميقي كه : اين ساز و كار روحي در عمل اينگونه صورت ميگيرد

كـه   زخمهـائي هسـتند   ،به اعتماد بنفس انسان در كـودكي وارد ميشـوند  
در اثـر درمـان    آثار اين جراحات. رفتني نيستندهيچگاه آثارشان از ميان 

تنهـا   روانيها و يا تمرينهاي روحي شادي آور مثل ابتكار و خالقيت، شـايد 
ولي بهنگام هر گونه انتقاد، شكست، عمل خطا و يا . بطور سطحي شفا يابند

ان كـودكي  ، آن خاطره هاي دردآور اونو و تازه اي شدنذليل خوار و 
حاصـل فعـال شـدن ايـن     . بار ديگر در درون فرد زنده و فعـال ميشـوند  

احساسات منفي، كه غالباً نيز ناخود آگاه هستند، اينستكه فرد بشدت آزرده 
فـرا  وجـود او را   مبهمترسي او از خود بيخود ميشود و  .و ناراحت ميشود

در درون . دخواهد ش دهبيخوابي هاي آزار دهن گرفتار گاهي نيز .ميگيرد
آشـنا، او را وادار ميكننـد كـه بخـود      كامالً اين فرد صدائي قديمي، ولي

اين صـداي آشـناي    ".و بي ارزشم خوار و زبونمن موجودي ": بگويد
قديمي او را بشدت ناراحت و آزرده خـاطر، و گـاه كزكـرده و افسـرده     

  .ميكند
 ثر هـر انتقـاد،  چرا اين حاالت بد رواني در او بوجود ميĤيند؟ زيرا كه در ا

، هر چقدر كه باو وارد شوند و يا اهانتي تحقير كننده ،شكست و ناكامي هر
، آن تجـارب بـد دوران   و گاه فوق العاده بـي اهميـت   كوچك و جزئي

بـار ديگـر افروختـه و     ،كودكي در درون او بدون ممانعت و پيش گيري
ينگونـه افـراد   رفتار و گفتار و پندار ا بهمين خاطر .و فعال ميشوند شعله ور

و  مجـال فعـال   ،آنهـا  انسـاني  زيرا كه عقل و تدبير. دهستنبشدت واكنشي 
  .دنمي يابن شدن را خالق

خالصه و جمع بندي اثر تربيت در خانواده و محيط اجتماعي بـر اعتمـاد   
  :ها هستندبنفس اين

  
  10 صفحهدر
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تقابل دكترين واليت فقيه با مطالبات 
  14  - اساسي مردم ايران 

  
بشـر را  از جملـه  اعتـراض      اعتراض مـدافعان حقـوق   يراخ يها اعدامموج 

  . است يختهبرانگ را ... حقوق بشر و  يالملل ينب ينالملل، كمپ ينسازمان عفو ب
 يـران حكم اعـدام در ا  544سال گذشته  يكدر : اعالن كرده الملل ينب عفو

كـه   رفت يانتظار م  يكار آمدن دولت حسن روحان ياجرا شده است، با رو
ـا  يـر اخ يها در ماه يراناما ا يابد،كاهش  يرانها در ا روند اعدام  يركورده

ـ  دوعنوان نمونه در  به . ثبت رساند ها به از شمار اعدام يا تازه ـتم ب ينهفته ب  يس
تـن خبـر داده    50از اعدام  يرانيمقامات ا 1392تا سوم مهر ماه سال  يورشهر
اند كه روند  خواسته يرانبشر از دولت ا قمدافع حقو المللي ينب  ينهادها. اند

  .ها را متوقف كند اعدام
ـا تعـداد    در دوره رياست جمهوري روحاني كمتر روزي است كه دو نفر و ي

آمار اين اعدامها را  كميته بين المللي عليه اعدام هر روز . بيشتري اعدام نشوند
ه بهر طريق ممكن اعالم ميكند و از همگان دعوت ميكند به اين جنايات وحشيان

اكتبر آمار اعـدامها    5عليه اعدام درروز شنبه  كميته بين المللي . اعتراض كنند
  .نفر اعالم كرد  232در دوره روحاني را 

ـازمان  يرانسازمان حقوق بشر ا يمقدم، سخنگو يريام محمود ـا  كه از س  يه
ـات  پـس از انت "  : گويـد  يم» روز«اعدام است به  يهعل يعضو ائتالف جهان خاب

مـورد   184كه  يدهاعدام به ثبت رس 312تا كنون  يراندر ا يجمهور ياستر
 يـر غ رتبـه صـو   يگـر مورد د 128و   يدهرس يرانا ييآن به تائيد دستگاه قضا

     .مدافع حقوق بشر گزارش شده است يها به سازمان يرسم
سازمان ملل آمـده اسـت كـه     يژهگزارشگر و يداحمد شه  يگزارش آقا در
 يمشكل سازِ كارها و  يجد يهمچنان دغدغه ها يرانحقوق بشر در ا يطشرا

سازمان ملل متحد شـده اسـت بـه     يمختلف ناظر حقوق بشر و مجمع عموم
     . شود ينم يدهد ينهزم ينا در  يشرفتاز پ يا نشانه يچكه ه يطور 

 ي،و مذهب ينيد هاي يتاقل يهعل يضزنان و تبع يهخشونت عل يتي،جنس نابرابري
ـاي  يـت و اقل يـش دراو يحيان،مس ها، ييانند بهام ـا  ماننـد عـرب    يقـوم  ه  يه

ـان  يزو بلوچستان و ن يستانس يخوزستان، كردها، اهال مـوارد   يپناهندگان افغ
ـ   سازمان  يژهاست كه گزارشگر و يگريد بشـر در   وقملل متحد در امـور حق
  . سازد يرا به تداوم آن متهم م ياسالم يو جمهور كند يم ياداز آن  يرانا

ـتق   يبعنوان مسئول قانون يحسن روحان ياوجود دارد آ ترديد   يمو مسئول مس
 يش،سال پ 33 يست؟ن اعدامها  ينخود موافق ا يگيرد،آنچه  در كشور صورت م

نوژه،  يكودتا ياز جلسات مجلس پس از ماجرا يكيخود در  يحسن روحان
ـته   »بيشتري يرتاث«ا در نماز جمعه شد ت » گرها توطئه«زدن » دار«خواستار  داش

گرها را  است كه توطئه ينمن ا يگرد يتقاضا«: گفت 1359 يرماهاو در ت . باشد
 يشتريب يركنند تا تاث يزاننماز جمعه در حضور مردم به دار آو يبرگزار هنگام 

  ) 1(» !داشته باشد
از ابـزار   يكيو در مالء عام  يدستگاه خشونت، اعدام ها خصوصأ بطور علن در
ـا   يهفق  يتوال يمجو ارعاب و ترس است كه رژ يجادا يا براه از روز نخست ب
ـا   يريمخالفا ن را نابود كرده  و در جامعه مانع شكل گ يوهش ينا ـبش ه  يجن

ـا شـعار ام   يكه روحان يها از زمان اعدام  يشافزا. شده است ياعتراض و  يـد ب
 ييرهان تغكه خوا يمنظور است كه جنبش مدن ينكار آمده بد ياعتدال رو

ـا     يبرا يا ينهنطفه خفه شود و زم و تحول است در  ـاد ه  يبـروز و ظهـور نه
از  يـم رژ ينكـه ا يرغمروست كه عل يناز ا. و تحول خواه  فراهم نگردد يمدن

 ينـه در زم يژهشود  و بو يمحكوم م يالملل ينب يحقوق بشر  ينهاد ها يسو 
ـ  يطبهبود شرا يبرا يشيبه نما يازن يخارج ـار   يدارد ول ـا  فش ـاع   يه  ياجتم
به جز اعدام ها و باال بـردن جـو    يشده است كه راه يرگلو گ يشبرا يبقدر

  . يابد يارعاب نم
پس ا ز  يرود و اگر حل بحران اتم يم يشمهابا به پ يسركوب و اعدام ب اگر

و مـردم   يستندا يكار نم از  ياقتصاد يرود  و  اگر بحرانها ينم يشده  سال پ
قرار داده اسـت و همـه اگـر     يمرگ  و زندگ يندر بن بست برا روز به روز 

ـاص و   يژگيگاه  و و يهدارند و آن تك  يهتك يتئور يكهمه بر  يگر،د يها خ
كه خود بـه خـود    ياست، خشونت يهمطلقه فق يتوال» النصر بالرعب« يعموم

 يـن سازان ا يهآن را بوجود آورده اند، نظر يتئور ينآمران ا وجود ندارد و 
 ينا به  يدنبخش يتمشروع ييوال يدئولوژيا ياو مرام   ينبا اتكا به د خشونت

پرسـش   ينخشونت به ا ينسازان ا ظريهن.  كنند يم يغو تبل يينآنرا تب يه،نظر
  خواهند بافت؟   خشونت عمأل به كجا راه  يندهند كه با  ا يپاسخ نم

 يعدامهاسقوط  است،  موج سركوب و ا يبكه  در سراش يميرژ  يم،پرس مي
سال است بدست  يس كشور،  ينعلت آن است كه ا يست؟چ يروز افزون برا

قرار گرفته و »  نظام يمهعمود خ«بعنوان  يكه در رأس آن خامنه ا يبند بازان
 يو رو  ردنك يتازه و با مهندس يها يساز و با بحران  يدجد يهر روز با باز
راتب تبهكار تر از خـود  آن اصول گرا  كه بم يااصالح طلب  ينكار آوردن ا

خـود را بـر    يهفق يكتاتوريد يتاعمال زور و خشونت وال يخواهدم او هستند 
  .اعمال كند ينسرزم ينا

 يسه ماهه روحان كارنامه
ـانِ   مدت ـ    يِصـد روزه اول رو  يـك زم ـار آمـدن رئ در  يجمهـور  يسك

ـ  يالحراره ا يزانم ياسيس يلگرانرا تحل يغرب يكشورها داننـد كـه بـر      يم
را مورد سنجش قـرار   يجمهور يسآن رئ يندهآ يساس آن روند برنامه هاا
ـارق   يسـه مقا  يابينوع ارز  ينكشور ما  ا يدهند،  برا يم اسـت كـه    يمـع الف

 يريو از جهت گ يممطلقه وارد كن يتسنجش را  در دستگاه وال ينم ايبخواه
ـ دستگاه يندر ا يم،ارائه ده يديجد يابيارز  يددولت جد يتو  موفق  يس، رئ

ـ   »يتدارك چ«از خود ندارد و  ياراتيجمهور اخت ـ  يـه فق يول . يسـت ن يشب
 ازپس  يمو حدود سه ماه و ن يجمهور ياستپس از انتخابات ر يمو ن چهارماه 

سـخت و   مـردم   يزنـدگ  يطشرا يحسن روحان يآقا يفتحل يافتن يترسم
ـا  يحركـت محسوسـ   يچمـدت هـ   ينسخت تر شده است،  در ا  يشدر گش

در باره  يدبا«:  يندگو يم كار گزاران خود  خورد، يردم به چشم نمم يزندگ
به مردم بگوييم كـه صـد روزه     يدداده شود، با يحتوض يقامشكالت به مردم دق

مسكن را كاهش داد و  يمتق يتوانصد روزه نم وان تورم را كاهش داد،  يتنم
ـ      يمـت ق يتواندر مدت چند ماه نم ـاب بـه ت  يمخـودرو را ارزان كـرد، خط

اقتصاد را سامان داد،  يتوانفرصت ها نم ينبا ا:  يندگو يم  ي،روحان  ياقتصاد
ـا  ـان  ياحتماآل منظور آق ـاد در    يروح ـانِ روز، ب 100از بهبـود اقتص  يبررسـ   ي

ـاد   100در  يمشكالت اقتصاد  يروز است و نه حل آن،  حل مشـكالت اقتص
صـد روزه مشـكالت    يمباشـ  انتظار داشته  يدو نبا يبردحداقل چند سال زمان م

  )  2(» .حل شود
دند تاثير حضـور   دا ينويد م يروحان يكه دولتمردان حكومت آقا يحال در

دولت جديد مشهود  مردم در صد روز اول فعاليت  يدولت يازدهم بر زندگ

حكايت از آن دارد كه مردم تاثيرات اين حضور را،   يتخواهد بود، اما وضع
ـا   ستا يدنيپرس   . اند تجربه كرده  فتر يجز آنچه انتظار م يبه شكل  يكـه آق
چـه   يمرهم بگذارد و اعتدال برا يخواسترا م يچه كسان يدينا ام يروحان
ـا نبـود؟  آ  يـه فق يتحفظ نظام وال يبرا ينهاا همه  يابود ؟ آ ـامان   ي ـا  ينابس  يه
مردم در چشم انداز دارد؟  يدر زندگ يشيگشا يچه يابنده، يشافزا ياقتصاد

  )3(  
    يكا؟كردن رابطه با امر يباطل گفتگوها وعاد ردو
ـان بـه   )  يراندر ا يكااشغال سفارت امر( آبان  13سالروز  در بنا به قول خودش

كـه   يبـه طـور   شـود،   يداده م " يكامرگ بر آمر "شعار  يسابقه ا يطور ب
ـتق  يا يـه از اعتراضات را در داخل خود نظام بطـور كنا  يبرخ  يـر و غ يمو مس
ـام ن ياز شاخص ها  يكيكه  يشودمطرح م. است يختهانگ بر يممستق  يـت وال ظ
گذاشـت و   يرتأث ياسالم يداريشعار بر ب ينبود كه با هم يزياستكبار ست يه،فق

شـود   يمطرح م يگرد ياز سو. زند  ينظام ضربه م حاال عدول از آن به كل 
  !  يكاامراست و نه بهبود رابطه با  يحل مسئله اتم يبرا يكاكه مذاكره با امر

همواره در تنش  يو خارج يداخل يادامه بحرانها يخود را برا يازن يا خامنه
ـا رابطه با امر كردن  يدر رابطه با عاد يا خامنه  يداند،م يكابا امر «  يگويـد م يك

ـ  يستمن ينهمانطور كه در مشهد هم گفتم، به مذاكره خوشب ـاذن اهللا از   يول ب
ملت ما را باال  يفكر ظرفيتتجربه،  يناو  كنيم ينم هم  يمذاكرات ضرر ينا

نگرفتنـد   يجـه اگر نت يبرسد كه چه بهتر ول يجهخواهد برد؛ اگر مذاكرات به نت
  ».يستدخودش با يپا يرو يدباشد كه كشور با ينا يشمعنا 

مجموعـه مـذاكره    يـد نبا كـس  يچه«:  كرد و گفت يتاز دولت حما ايشان
 يـك . انقالبند يها بچه خود ما و  يها چهب ينهاكنندگان ما را سازشكار بداند، ا

ـامور  يدنبا كس يچرا برعهده دارند و ه يسخت يتمامور را كـه مشـغول    يم
  »كند يفاست، تضع يكار
او  يست،بعنوان شخص نگر يدرا نبا يا خامنه يحاكم، عل يمرژ ياسيس يباز در

رانها، عامل عامل بح يدبا او را . است يهمطلقه  فق يتوال يمژبمثابه ر يمژمحور ر
محور برجا اسـت، مـردم    ينكه ا يدانست و تا زمان يرانجامعه ا... بن بستها و 

  . خواهند بود يخارج  يو قدرتها يمژن، گروگان ر يراا
در مورد اين مذاكرات   يحسن روحان ي،خامنه ا يبه دنبال عل ينيمب يم اگر

ـ يكشن در روز  يا مشابه خامنه يخوشبين نيست و  در اظهارات در : يـد گو يبه م
ـان  يسخن)  4(خوشبين نيستم، يمورد غربيها و مذاكرات جار  يكه حسن روح

 ياسـالم  ايمجلـس شـور   يندگانبا نما  يداردر د 1392آبان  13روز دوشنبه 
ـ  يها يمطرح شده  و ابتدا خبرگزار ـ  ياز جملـه خبرگـزار   يداخل  يدولت

با  يكه  حسن  روحان يسخن. يكندآن را حذف م يعأسر منتشر كرده اما  ''يرناا''
: كه اقتصاد بيمار ايران را فلج كرده است گفت يبين الملل ياشاره به تحريمها

به از ميان برداشتن مشكالت داشته  ينيست كه ما نبايد اميد ياما اين بدان معن 
كـه حـرف آخـر را در      يا اين اظهارات يك روز بعد از سخنان خامنه. باشيم

  .شود يعنوان م زند يم يرانا يمورد برنامه اتم
ـار    و در گفت يداريعضو ارشد جبهه پا ياو    گو با خبرنگار حوزه احـزاب اظه

كـه   يزيآن چ كنم، يم  يررا تفس ينا يرهبر يها صحبت يمن منها: داشت
 يزيجهان اسالم شده است، استكبارست يندر ب ياسالم يموجب نفوذ جمهور

  ) 5.(است يكامقابل آمر در يرانمردم ا  يو مقاومت مل يستادگيو ا
مـذاكرات در مقطـع    يجهنت ينكمتر: يدگو يكه م يجانيصادق الر يخش يا و

  .شود يكشور تمام م در داخل و خارج  يا است كه حجت بر عده ينا يكنون
رهبر معظم انقالب  يمانهسخنان حك«: يدگو يدر مجلس م يميسل رضا يعل يا و

له از  معظم. بود يرمبارزات اخ وگوها و  الخطابِ گفت ماه فصل آبان 12در روز 
كردند كه فقط مذاكره در  يينموضوع مذاكره را مشخص نموده و تع سو يك

  ) 6( »يراست و الغ  يا مورد مسئله هسته
ـ    ي،رفسنجان يهاشم ينهمچن و ـتگاه   يختناقض گو،  و به نعـل و بـه م زن دس

را  »يكامرگ بر آمر«  ار شع يدبا:  نظام گفته بود يمهحفظ ستون خ يبرا  يت،وال
ـ     يها كه صحبت يدر حال يد؛حذف كن ـام موجـود اسـت، حت  يحضرت ام
ـا  تامور خارجه كه چگونه با ابرقدر  يرحضرت امام به وز نامه يتقسمت وص  ه

اند و انگار  فرموده يباكه امام چه ز يدد يدخواه يد،برخورد كرد را نگاه كن يدبا
ـام امور خارجـه پ  يرص وزروزها، مخصو ينا يبرا كه  ديدند يم ـتند   ي گذاش

  .بود يو ضداستكبار يضداستعمار يتماه يكامام  يتماه ينبنابرا
 يونيستيصه يمو رژ يكاآمر يهدر آستانه مذاكرات درباره مقاومت عل رفسنجاني

كه  كنيم ياسالم تكرار م  يايخودمان را به دن يشگيحرف هم يگرما بارد: گفت
ـا آمر يهعل ياقتصاد -  ياسيو س يه نظامجز مقاومت سرسختان يراه يچه و  يك

  .وجود ندارد يلتجاوزات اسرائ از  يريجلوگ يبرا يلاسرائ
معظم  يرهبر يراخ يرهنمودها«: است گفته يرفسنجان يروز، هاشم ينهم در

ـ  از  يـت در مـورد حما  ي،در مقطع كنـون  يژهو انقالب به كننـده   مـذاكره  يمت
ها  رهنمود ينا: گشا و بامعنا دانست و گفتراه ياررا بس يرانا ياسالم يجمهور
 ياسـي جـو س  ات،داشتند در آستانه مذاكر  يسع يا ارائه شد كه عده يدر حال

ـابرا  يكننده را سازشكار معرف مذاكره يمت  جامعه را ملتهب، دوگانه و  ينكنند بن
 تـر  يها جد ادامه گفتگو يرا برا يرانا ياسيس يندگانعزم نما ها،  رهنمود ينا
  ».ردك
 

 مذاكرات سه روزه ژنو
سابقه  يبه طور ب يابزرگ دن يخارجه كشور ها يكه وزرا 1392آبان  16 روز

ـان  18در ( يارگان خامنـه ا  يهان،و بقول ك يا ـا  )  آب ـ «  ب  يبـرا   »ياردوكش
رساندن مذاكرات  دور هم جمع شده  يجهبه نت يو برا»  سراب توافق در ژنو«

ـا » بكش يشدست پس بزن و با پا پ با « ييپلماسبا د يفجواد ظر. بودند  يشنم
در ... اثر بـوده اسـت و    يشما بر ما ب يها يمتحر«  يگويددهد و م يقدرت م

 ياگر بوده بـرا  يو ضرر يمشده ا يفيوژسانتر 19000 يدارا ما  يمدوران تحر
ـار    يـران ا يبرا ها يمتحر يمبگو يدبگذار«: گفت يفظر... مردم بوده،   چـه ب

ـانتر   19 ها يرانيا يبرا ها يمتحر اند؟ آورده  » انـد  كـرده  يـد تول يفيوژهـزار س
اما باعث ساخت  به همراه داشتند،  ييها از مردم مشقت يبرخ يبرا ها يمتحر«

  ) 7(» .شد ها يرانيا يبرا يفيوژهزار سانتر 19
ـام     يشـرفته موشك پ يكهمان روز سپاه پاسداران از  در پـرده   »يادصـ «بـه ن

ـاع   يـر از وز به نقـل   يرانا يبر اساس گزارش رسانه هاكند و  يم يبردار دف
ـام صـ    يديجد ييموشك پدافند هوا يدخط تول يدگو يم يرانا ـا ن  2يادرا ب

 ديابيو ر يكضد جنگ الكترون  يباال يتقابل«موشك  ينا. افتتاح كرده است
 يـن گفتـه  اسـت ا   يـران دفاع ا يردهقان، وز ينحس   . خودكار و مستقل دارد

 يـن دارد،  به گفته او  ا يبيترك يتهدا يستمو س ر سوخت جامد موشك موتو
ـا    يت،هدا يستمسوخت جامد و س  يژگي،دو و موشـك و   ييقدرت جابـه ج

  …  كند يم يادز دقت آن را 
در ژانـدارم    يم،قدرت رژ يششده در باال و همزمان مانور نما ياد سركوبهاي

ـاط   يرسانه ها از  يستن يلدل يارتباط و  ب ينشان دادن خود در منطقه  ب ارتب
 يزبان،  در راستا يفارس يزبان و كانالها يسيانگل يغرب كه ازكانالها  يجمع

ـام  » توافـق قـرن  «را  يتوافق ينكرده، چن  يغتبل يكابا امر يرانانجام توافق ا ن
كـه   يغاتيشد، تبل يخراآنها كوشها را م يغاتطبل تبل يكنند و صدا يم يگزار
 –توافق برد « يا خامنه يغاتيمعلوم بود و به بقول ارگان تبلاش   يجهنت يشاز پ

ـ   يخوانده شد و  قبول آن را برا يچا قرارداد تركمن برد يا  يا خامنـه  يعل
  )  8. (نمود يابيكشنده ارز يجام زهر
پشت سر گذاشته شد كه هم غرب و هـم دولـت    يدر ژنو در حال مذاكرات

ـ   حـل   "يـد كل"و آن را بسته بودنـد   يدبه آن ام ياربس يروحان  يمشـكالت م
رفت هر كدام به  يشنا هموار و پر چالش پ يريمذاكرات در مس يندانستند، ا

رابطه سهل و آسان را دوباره   ياديخواهانهز دنبال برد خود بودند، اما توقعات 
  . در بوته ابهام فروبرد

ـال     ينفرانسه ا يريگ شود علت سخت يم گفته  1383بوده اسـت كـه در س
  ،»يستوافق پار«   يخارجه وقت فرانسه، مشوق امضا يروز يلپن،دو و ينيكدوم

وقت  يردب ي،حسن روحان يآقا ينبا سه كشور فرانسه، آلمان و انگلستان  با هم
را امضاء كرده اند كه به موجب  يا نامه موافقت  يمرژ يمل يتامن يعال يشورا
ـ  انـس ژو به آ آورد يدرم يقرا به حال تعل يساز يغن يرانآن، ا  المللـي  ينب
ـ  يساتتأس ي،دهد  طبق قرارداد الحاق ياجازه م  ياتم يژانر را  يـران ا ياتم

توافق  به  بعد از  يرانكه  ا ياز آنجائ يبطور كامل تحت نظارت قرار دهد ول
  .موافقت نامه عمل نكرد، فرانسه را رنجانده است

هـر   ياقطر  ي،ربستان سعودع يل،اسرائ يافراط يگريهايفرانسه، الب »يشكن كار« 
 يبـرا   ياسـالم  يجمهور  يمرا به  رژ يفعآل موضع حق به جانب  يگري،بهانه د

ـاز    يشترب يخواه يازسركوب و ارعاب در داخل و امت در خارج دسـت او را ب
ادامه مذاكرات،  يبرا. بتازد يتبر اسب وال خواهد گذاشت كه هموار سوار 

ـا با . يـد موكـول گرد  2013نوامبر  20به روز  1+5خاجه  يوزرا يدارد  يـد ام
را رها نخواهد كـرد،   يانمال يقه يندهگذشته و مذاكرات  آ گفت،  مذاكرات 
ـافع خـود     يكابخصوص توقعات دولت امر يتوقعات دول غرب به كمتـر از من

در  يرانله قرار دادن تعهدات اينخواهند داد، آنان منافع خود را با وس يترضا 
تحت فشار قرار خواهند   يوستهرا پ يرانرر سازمان ملل، امك يقبال قطعنامه ها

ـازي  . داد ـ  ي،درصـد  20توقف برنامه هسته اي، توقف غني س كـردن   يخنث
را  يگرد يو انواع بهانه ها يراندر ا يدرصد  20 يومموجود اوران يها يرهذخ

 يـزي كار حاكم كه چ يبفر ياندر برابر حقوق از دست رفته ملت توسط مال
صنايع پتروشيمي  يما،قطعات هواپ يندر تام ياقتصاد هاي يتمحدود لغو : جز 

مسـدود شـده    دارايي هاي   يبرداشتن  تحريم ها از رو ياو  فلزات گرانبها و 
  . ايران است نخواهد بود

ـ  يانرژ يالملل آمانو، مديركل آژانس بين يوكيا ـ  ياتم ـالح  اكبـر  يو عل  ي،ص
بيانيه مشترك در  ايران يك  ياتم يجمهور و رئيس سازمان انرژ معاون رييس

ـ  آژانس بين يزمينه چارچوب همكار ـ  يانـرژ  يالملل و ايـران در روز   ياتم
هـدف   بارا  يشانوگو و گفت يهمكار توافق و امضا كردند كه  1392آبان 20

ايران از طريق حل همـه   يا آميز برنامه هسته اطمينان از ماهيت منحصرا صلح
  .نون توسط آژانس حل نشده است، تقويت كنندكه تاك  يا مسائل باقيمانده

 ادامه دارد
  :نوشت ها  پي

ـ    ياسالم يروزنامه جمهور   )1(   يمجلـس شـورا   يمتن گـزارش جلسـه علن
  1359 يرت 23در روز  ياسالم

  1392آبان  12تراز،    )2( 
  1392آبان  18 ي،روزنامه قانون، گروه اقتصاد   )3( 
ـان  ي،ا همانند خامنه: نوشت 92آبان  13فرانسه يخبرگذار   )4(  بـه   يـز ن يروح

  :يستن ينخوشب 1+5گفتگوها با گروه 
  1392آبان  14فارس يخبرگزار  ينيان،اهللا حس روح   )5( 
  1392آبان  15  ياسالم يمجلس شورا   )6( 
  1392آبان  18فارس  يخبرگزار   )7( 
   13942آبان  19 يوزمقاله منتشره در رجا ن   )8( 

  
  

مع اسالمي ايرانيان بمناسبت پانزدهمين پيام مجا
  سالگرد قتلهاي زنجيره اي

  
انقالب  شروع گشت و به خصوص به فرمان آقاي خميني تشـديد شـد،   
دور باطل بي پاياني است كه تنها با استقرار حكومتي حقوقمـدار پايـان   

تا زماني كه دولت در مناطق محروم، كـه مـردم آن ماننـد    . مي پذيرد
سراسر كشـور از حقـوق شـهروندي محرومنـد از فقـر      عموم مردم در 

نيـز رنجورنـد، تبعـيض دينـي و فرهنگـي و       فرهنگي و اقتصادي شديد
اقتصادي قائل است و بيكاري و عدم امنيت گريبانگير اكثريت هموطنان 
ما به خصوص جوانان كه نيروي محركه الزم در اين مناطق هستند مي 

ه بـه خـدمت بيگانـه در آمـده و     باشد، بستر براي فعاليت گروه هايي ك
عليـه   "مسلحانه، قيم مردم ميشوند و به نام آنهـا تحـت عنـوان مبـارزه     

به نقض حقوق انسان مي پردازند و هم چنين باند هاي قاچاق  "تبعيض
و انواع خشونت فراهم است و دست كساني كه براي احقاق حق مردم 

همه جانبه  چـه   خشونت زدايي را راه حل ميدانند بسته است و سانسور
از سوي حاكميت و چه از سوي دسته هاي زور مدار از رساندن صداي 

با اطالع رسـاني بـه موقـع و    . حق طلبانه آنها ممانعت به عمل مي آورد
  . افشاي جنايات بايد به شكستن اين سانسور ياري رساند

براي رهائي از رژيـم اسـتبدادي فاسـد و جنايتكـار و جـايگزين او بـا       
ري حقوقمــدار در ايــران، شايســته اســت كــه ضــمن يــاد و مردمســاال

گراميداشت سالروز قتل اين شهيدان و پيگيري و دادخواهي از اينهمـه  
جنايت و وحشيگري و خونخواري بدست آمرين و عاملين رژيمي كـه  
در حفظ قدرت، گوي سبقت را از همه رژيم هاي ديكتـانوري ربـوده   

اي احقـاق حقـوق مـدني و    است، با اعتراضات و كنش هاي درخور بر
دستيابي به حقوق شهروندي استقامت و ايستادگي كنيم و به اميد روزي 
كه با استقرار جمهوري ايران، جانباختگان آزادي خواه و وطندوسـت،  
الله هاي سرخ باغهاي آزادي آن باشند، به ايستادگي و مقاومت ادامـه  

  پاينده ايران. دهيم
           مجامع اسالمي ايرانيان        
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  رابطه منتخِب و منتخَب
  

امري كـه در ايـران   . با توسل به قوه قهريه، مالك انحصاري تصميم بگردد
ايجـاد  » نهادهاي انقالب«هرگاه : گويدتجربه مي. بعد از انقالب، واقع شد

ساز نيروهاي مسـلح و دسـتگاه اداري،    شدند و به جاي آن، ساخت ونمي
آمـد  و عدالت اجتماعي، بمثابه ميزان، دركار مي گشتساالرانه ميمردم

تا كه هركس سه نوع كار، كار توليد و كار دانش و فـن جـوئي و كـار    
يافت، حضور مردم در صحنه ميسر ميشركت در مديريت جامعه را مي

ه همگـاني كـردن مصـرف    داري از راها، سرمايهدر دموكراسي. گشت
انبوه كه نياز به درآمد براي پرداخت هزينه دارد، جمهـور مـردم را از   

  دارد،كار شركت در مديريت جامعه باز مي
ترتيب دادن بحثهاي آزاد، هم در باره هر تصميم و برنامه عمل و هم   •

در باره روشها، به ترتيبي كه در باره هيچ امري، براي مردم، ابهامي باقي 
بهوش بايد بود كه در حال حاضر، وسـائل ارتبـاط جمعـي شـبه     . ماندن

خواهند به مردم اند تا كه فكري را كه ميبحث را جانشين بحث كرده
شود،  اين روش را هـم  وسـائل   درآنچه به ايران مربوط مي. القاء كنند

برند و هم وسائل ارتباط جمعي فارسي زبان يم بكار ميژارتباط جمعي ر
است كه نه تنها ابهام زدائي نميمشخصه شبه بحثها اين. كشورخارج از 

آورند تا كه بيننده كنند، بلكه با بكاربردن منطق صوري، ابهامها پديد مي
  . كنند، نبيند و نشودو شنونده، جز آنچه آنها القاء مي

بايـد از عهـده كارهـائي    كننـد نيـز مـي   اما مردمي كه انتخاب مي. 3/2
  :برآيند

اسـت  بـديهي . بايد حامي منتخبان خود باشـند كنندگان مي انتخاب •
گيرد، انتخاب كنندگان چنين مسئوليتي را وقتي انتخابات آزاد انجام مي

  كنند،پيدا مي
اعتياد به اطاعت از قدرت و نيز ترس از قـدرت قدرتمـدارها سـبب     •

پرسند بلكـه  است كه مردم دليل ادعاهاي زورمندان را از آنها نميشده
اين باج مجاني دادن به زورمندان سبب مي. پرسندز منتخبان خود ميا

زورمندان مـي . زننداز عمل به مسئوليت خود، تن ميشود كه، بتدريج 
داننـد كـه   را نيـز مـي  سازند اما ايندانند كه دروغ و ضد اطالعات مي

خواهند، پس بتدريج دروغ گاه دليل را از مدعي نميچون مردم هيچ
بخصوص كـه زورمنـدان مـي   . ماند كند و مي ها رسوب ميدر ذهن آن

توانند با سانسور منتخب يا منتخبـان، مـردم را از افشـاي دروغ توسـط     
سان،  در طول زمان،  بدين. دارند  منتخب يا منتخبان خود، نا آگاه نگاه
مردم بار مسئوليت را بر زمين . كنندانواع ضد اطالعات كار خود را مي

ـ مي ي از آنهـا دروغهـا را دليـل شـانه خـالي كـردن از       گذارند و بخش
  .كنندمسئوليت خود نيز مي

برند كه دعوا سر لحـاف مـال، يعنـي حقـوق ملـي و      مردم از ياد مي     
پس برآنها اسـت كـه از مسـئوليت    . حقوق شهروندي يكايك آنها است

وجـود  . دست كم، دليل هـر ادعـائي را از مـدعي بخواهنـد    . نگريزند
كه مردم هستند براي ايننبود دليل در ادعاي مدعي، كافيسانسورها و 

  .فشارندبرعهد خو بمانند و بر حمايت از منتخب خود پاي
شوند، حقـوق  هاي قدرت ميها رابطهها، بميزاني كه رابطهدر جامعه •

در جامعه هاي امروز، سود و . روندملي و حقوق شهروندي، از يادها  مي
منـافع  «چنانكه به جاي حقوق ملي، . اندشدهزيان جانشين حق و ناحق 

نتيجـه  . انـد نشسته» منافع خصوصي«و به جاي حقوق شهروندي، »  ملي
) نفـع (= كه سنجيدن شخص به حق، جاي خود را به سنجيدن حق اين

شود، بايد نمـاد  شخصي كه حق بدان سنجيده مي. استبه شخص داده
  . قدرت باشد و هست

اين ويرانگري مي. آورندانگري مداومي را ببار مياما روابط قوا، وير     
هرگـاه  . بايد جامعه را آگاه كند كه نفع و زيان گوياي رابطه قوا هستند

حقوق ذاتي خود را بشناسند و با عمل به آنها، رابطه را رابطـه  حـق بـا    
تواننـد   شـوند و مـي  حق كنند، از سنجيدن حق به شخص نيز رها مـي 

  . شخص را به حق بسنجند
  : كنندتر ميدو مثال، اين راهكار بس مهم را روشن     

، ...در رابطه دو همسر  و كارگر و كارفرما و فروشنده و مشتري و –الف 
اي است، هرگاه دو طرف رابطه، حقوق انساني خود را كه رابطه روزمره

اما اگر نشناسند و . شودبشناسند و به آن عمل كنند، رابطه حق با حق مي
اسند و نخواهند به آنها عمل كنند، هريك از دو طرف بـر اسـاس   يا بشن

چنين . كنندكنند، رابطه برقرار ميسود و زياني كه براي خود تصور مي
وسـيله سـنجش پنـدار و    . شودمي) زور با زور(= اي رابطه قدرت رابطه

. شـود گفتار و كردار، ديگر نه حق كه سود و زيان در رابطه قدرت مي
بـه شـخص، بخـوانيم     - اسـت جاي خود را به نفـع داده  –ناگزير، حق 

  .شودقدرت شخص، سنجيده مي
اكثريـت بـزرگ   : واليت فقيه كه بتدريج،  واليت مطلقه فقيه شد –ب 

وجود آقاي خميني و فكر جمعي جباري . دانستندمردم هيچ از آن نمي
اندك شماري كه به خود يـاراي  . كه ايجاد كردند، مانع از نقد آن شد

دانست واليـت  الفت با واليت فقيه دادند بكنار، اقليت جامعه كه ميمخ
فقيه چيست، نفع خود را در قبول آن و يا سكوت ديد، اكثريت نيز نفع 

از ديد اكثريـت،  . خود را در اين ديد كه جانب آقاي خميني را بگيرد
خـود را  ) نفـع (= پس حق . »نماد دين«واليت فقيه يعني خميني بمثابه 

سان، حق را در نفع ناچيز كرد و خميني بدين. دادن به آن ديددر رأي 
است  كه نفس جانشين كردن حـق بـا قـدرت     روشن. را به آن سنجيد

اند، روبرو توانست مردم را با سرنوشتي كه يافتهاشتباه بزرگ بود و نمي
  . نكند
» حق را به شـخص «كس و يا گروه قرار، اين سخن  راكه اين بدين     

جد، هرگاه بخواهيم دقيق كنيم، يعني از صورت به محتوي گذر سنمي
  :بينيمكنيم، ميمي

  و. استسپردهحق جاي خود را به نفع  –الف  
  .استدر واقع، شخص به اين نفع سنجيده –ب  
كننـد،   ها همچنان مييابيم كه زيان بزرگ كه جامعهميروشن در - ج 

ه نفع يكي زيـان ديگـري را   جانشين كردن حق با نفع است و غافلند ك
  .  كندكه حق كسي حق ديگري را ايجاب مياينكند  حالايجاب مي

 –، آقاي ظريف سـخن از نفـع   1+5يم با  دولتهاي ژدر گفتگوهاي ر     
 –آورد از قرار، آن را معادل فارسي، اصـطالح دسـت  . نفع بميان آورد

عمل به حق  دو طرف يك رابطه، هرگاه. است آورد، گمان بردهدست
آورد خواهنـد  كنند و حقوق يكديگر را هم رعايت كنند، هردو دسـت 

برد سخن گفتن، برسر ميز قمـار، البتـه دروغ و دروغ    - از  برد . داشت
داند كه برنده نشيند، ميزيرا بر سر اين ميز، هركس مي. آشكاري است
ر ميز برس. برد، حالت قمار نكردن است - حالت برد . شودو يا بازنده مي

مذاكره هم، وقتي رابطه رابطه قوا است و بايد داد و گرفت، دو طـرف  
. برد و طرف ديگر زيـان ناگزير يك طرف نفع مي. توانند نفع ببرندنمي

پس اگر براصل موازنه عدمي، بر وفق حقوق ملي گفتگو شـود، حالـت   
حق، حالتي است كه، درآن، دو طرف  حقـوق يكـديگر را مـي    - حق 

كـه مـردم   بـراي ايـن  . كننـد بطه را رابطه حق با حق مـي پذيرند و را
  بايد زبان آزادي را بشناسند و بكاربرند؛گونه فريبها نخورند، مي اين

كننـد،  به ميزاني كه مردم زبان آزادي را جانشين زبـان قـدرت مـي    •
استقالل و آزادي . شناسندبيشتر حق و ويژگيهايش و حقوق خود را مي

و بديهي اسـت كـه كمتـر    . برندد و بيشتر بكار ميشناسنخود را بهتر مي
و  نگاران هرچند رواج دادن زبان آزادي كار روزنامه. خورندفريب مي

انديشمندان و دانشمندان و هنرمندان است، اما اين در خانه اسـت كـه   
اين جمهور مردم هستندكه بايـد  . بايد اين زبان را به كودكان آموخت

هرگاه منتخب مردم اين . اربردنش بگردنددرپي شناختن اين زبان و بك
زبان را بكار برد و مردم نيز، زورباوران و زورمنـدان چـون جـز زبـان     

  .شوندشناسند، از توليد و پخش ضد اطالعات ناتوان ميقدرت را نمي
هـاي آزاد واقعـي را روشـي    بايد، بحـث انتخاب كنندگان خود مي •

هاي كوچك، به ، درگروههرگاه  جمهور مردم. همگاني و دائمي كنند
بحث آزاد نشينند و شرط بحث آزاد را  بجا آورند كه نقد به قصد رفـع  

سان كه هست، سانسـور را  يافتن  واقعيت و حقيقت است، آننقص و باز
  .ناممكن  مي كنند و فريبها را نيز

تجربه بحثهاي آزاد در دوران شاه و نيز در بهار انقالب ايران، با همه      
حال آنكه اگر آنها كه مـي  . كه بعمل آمد، نتوانست ادامه يابد كوششي

خواهند ايرانيـان، در اسـتقالل و آزادي و بـا برخـورداري از حقـوق      
تواننـد دو  شهروندي زندگي كنند، به يمن بحثهاي آزاد است كـه مـي  

  :كار بس مهم و سخت اثرگذار را به انجام برند
يم  و در ژسي كه در درون رهاي سيامانع از آن شوند كه گروه –الف 

جويند، با استفاده از وسائل ارتباط جمعي در حاشيه آن، جا و موقع مي
يم، ميدانداري كننـد و  ژيم و قدرتهاي در ستيز و سازش با رژخدمت ر

  و. شبه بحثها را وسيله فريبكاري كنند
كننـد و هـم بـديل    ها را برقرارها و اطالعهم جريان آزاد انديشه –ب 

ساالر را  توانمند و، بدان، بر ترسها و ترديدهاي جامعه مدني، براي مردم
  .به جنبش برخاستن، پايان ببخشند

هـا، از راه  ها و اطـالع قرار، برقراركردن جريانهاي آزاد انديشهبدين •
نيز، كاري است كه جامعـه مـدني   » راديو بازار«شركت بازهم بيشتر در 

انـد در چـه وضـعيتي اسـت و     بايد تصدي كند هرگاه بخواهـد بد مي
كـم، مـانع از آن بگـردد كـه     گيرنده بگردد و يا، دستبخواهد تصميم

است، تصـميمهاي  اقليتي كه حق تصميم را مصادره و از آن خود كرده
  .ناقض حقوق ملي و حقوق شهروندي را بگيرد

هـاي  هاي نظير جامعه آنهـا و حتـي جامعـه   بر ايرانيان و ديگر جامعه    
كراسي بر اصل انتخاب است كه بدانند، اركان دموكراسي، داراي دمو

هـاي  ولو خوب سازمان بجويند، تا وقتي در سطح جمهور مردم رابطـه 
هاي زور با زور نشوند، تصـميمها را  كم، بيشتر از رابطهحق با حق، دست

اقليت صاحب امتياز خواهد گرفت و به سود و زيـان اكثريـت بـزرگ    
رو، ضرور است كه هر از اين. اهد گذاشتخواهد گرفت و به اجرا خو

انساني نگران استقالل و آزادي خود و عدالت اجتماعي، بمثابـه ميـزان   
هاي حق ها بطور روز افزون، رابطهتميز حق از ناحق باشد، تا كه رابطه

  . با حق بگردند
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  پانزدھمين سالگرد قتلھای زنجيره ای

 
 
ملت بايد پاي صندوقهاي رأي برود و به آنچـه و آنكـه بـرايش درسـت و        

رئيس جمهور  "انتخاب"از قبيل . صالح تشخيص داده شده است رأي دهد
و يا براي مردم تعيين كند كـه چـه گونـه پوششـي     ...و نمايندگان مجلس، و

فقيـه و  داشته باشند و چه بخوانند و چه ببينند و باالخره اين واليـت مطلقـه   
ـاموس و هسـت و نيسـت ملـت        ـال و ن ـان و  م دستياران او هستند كه بر ج

ـتقرار      . حاكميت دارند ـاي خمينـي كـه وعـده اس اين تحفه شوم را هم آق
استقالل و آزادي و استقرار حاكميت مردم بر سرنوشت خويش را داده بود 

ـان   "اسالم ناب محمدي"با خُلف وعده و به نام  ون با تغيير در پيش نـويس ق
ـان    اساسي و وارد كردن اصل واليت فقيه در آن  براي مردم ايران بـه ارمغ

ـتقالل و     آورد و انقالب آزاد ساز مردم ايران را از مسير اصلي خـود كـه اس
ـاع از      . آزادي است منحرف نمود ـتاني كـه در دف ـته از ايـران دوس آن دس

عتـراض  و صدا بـه ا  بپا خاستند يكپارچهحقوق حقه و شهروندي مردم ايران 
بلند نمودند و از راههاي مدني و بـه دور از خشـونت بـر حقـوق مـدني و      
شهروندي ملت خود پاي فشردند، مورد خشـم و غضـب سـران جنايـت و     
ـاملين   خيانت پيشه قرار گرفتند و بدستور آنان و با توجيهات مذهبي براي ع
ـيل نمودنـد         ـا گس ـنيع تـرين جنايته ـام ش ـا را بـراي انج . جنايتكار خود، آنه

ـان، دگـر        ـان آن همگـي از فرزانگ پيوستگي اين جنايتها سياسـي كـه قرباني
ـتقرار آزادي و       ـاي، بـراي اس ـارز ديـر پ انديشان از جمله دو يار و همدم مب
استقالل وطن و از پيروان راه رهبر ملي ايران دكتر محمد مصدق، پروانه و 

ـا  بدست دژخيمان رژيـم   1377داريوش فروهر بودند كه در دوم آذرماه  ب
شقاوتي وصف نكردني دشنه آجين شدند و چند روزي پـس از آن محمـد   
جعفر پوينده و سپس محمد مختاري و پيروز دواني و مجيد شريف و احمـد  
ميرعالئي اين نويسندگان منتقد و مورد توجه جامعه، بطرز فجيعـي بدسـت   

  . جانيان دستور گرفته از آمرين رژيم ستم پيشه، جان باختند
  !مردم ايران

ـيار         ـاد بس زنجيره اين قتلها و جنايتها چـه در رژيـم غاصـب پهلـوي و بـه ابع
وسيعتري در رژيم واليت مطلقـه فقيـه از يـك نـوع بـوده و آن مخالفـت       
حاكمان در لباس شيخ و شاه براي ممانعت از استقرار يافتن حق حاكميت و 

رژيم وابسته و ضـد آزادي و  . حقوق شهروندي و دموكراسي در ايران است
قوق ملي پهلوي در انقالب مردم ايران سرنگون و به تاريخ پيوست و بعـد  ح

از انقالب آقاي خميني كه خود از بنيانگذاران و همراه با انقالب مردم ايران 
بود، پس از تكيه بر اريكه قدرت بـه آن انقـالب و آن مـردم، در پوشـش و     

ـاد  نقابي از اسالم بدترين نوع رژيمي استبدادي و خـون ريـز را ب   ـا نه ـا  . ن م
ـاي خمينـي و     مغفول از شناسائي واقعي سابقه و گذشته و مشرب سياسـي آق
خشنود از تعهداتي كه نسبت به ملت ايران و در انظار جهانيان ابراز نمود كه 

ـتند    " "ميزان راي ملت است "گفت  ـانوان در پوشـش خـود آزاد هس  "ب
ر كـس  هـ " "جمهوري ما مثل جمهوري فرانسه و كشورهاي آزاد دنياست

ـال او را  ...و"در بيان عقيده آزاد است ، اصل را بر اعتماد گذاشتيم، زمان ح
ـات اهللا،    در نظر گرفتيم، لذا نديديم كه او از طرفداران و همكاران بانـد آي

ـائي   –كاشاني و بهبهاني است، و با آنها در كودتاي انگليسي  مـرداد   28امريك
او پس از رسيدن . استبر ضد حكومت ملي دكتر مصدق همراه بوده 1332

به قدرت، بتدريج با دادن چراغ سبز به جانياني چون شيخ صادق خلخالي و 
ـاني و اخالقـي    امثال او براي اعدام مخالفين و زندانيان، به همه تعهدات انس
ـاي     خود پشت نمود و هر روز آزاديهاي مردم را محدود تـر كـرد و كودت

مهور منتخب مردم كـه منجـر   بر عليه بني صدر اولين رئيس ج 1360خرداد 
ـا      به قتل عام صدها زنداني سياسي در بعد از كودتا بـود، را رهبـري نمـود ت
ـاي   بدين ترتيب با عقيم ماندن نخستين تجربه انتخابات آزاد، مردمساالري ج

الزم به يادآوري اسـت كـه   . خود را به واليت فقيه و سپس مطلقه آن بدهد
ـا  آقاي خميني از فرداي پيروزي انقال ب امر به اقداماتي كرد كه مغاير بود ب

وقتي در مورد سـران رژيـم   . حقوق انسان و آنچه در فرانسه وعده داده بود
ـاني كـه       پهلوي از نظامي و غير نظامي كه در بند بودنـد و در پاسـخ بـه كس
خواهان برگزاري دادگاه و محاكمه عادالنه آنها با حضـور وكـالي مـدافع    

ـا احـراز هويـت     اينها مج: شده بودند گفت رمند و محاكمه الزم نيسـت تنه
كافي است، وقتي در پاسخ به خشونت اعمال شده از سوي گروه هايي كـه  
به نوبه خود جانشين مردم و قيم آنها شده و در گوشه و كنار كشور خشونت 
كردند به جاي خشونت زدايي گفت ما انقالبي عمل نكرديم، وقتـي گفـت   

ته بوديم، اگر قلمها را شكسته بوديم، اگر احـزاب  اگر طناب دارها را بر افراش
وقتـي فتـواي قتـل بـه     ... را بسته بوديم، و ده ها اگر تهديد و تحديد آميـز، 

را صادر كرد و فرمان به خشونت دولتـي داد و النصـر    "مرتدين"اصطالح 
بالرعب را كه تا امروز روح غالب بر سياست حاكم در ايـران اسـت محـور    

ـال   اصلي سياست كشور  ـا در س در چنـد    67كرد و تا جايي رفت كه شخص
جمله مجوز قتل عام و كشتار زندانياني را داد كه اغلـب دوران محكوميـت   

حلقـه ديگـر و   . خود را مي گذراندند، به وسعت دامنه خشـونت دامـن زد  
ـام زنـدانيان     برگ تاريكي از تاريخ ايران كه به دست او رقم خورد قتـل ع

از آنروز تا به امروز نيـز فرزنـدان   . است 67بار سال بدستور وي و كشتار خون
ـانهاي   خلف حكومت گر او بطور مستمر به حلقة زنجيره كشتار صدها تن انس

  .آزاده افزوده اند
  

  !هموطنان
تجربه نشان داده است هرگاه نظام واليت مطلقه فقيه در تنگنا قـرار ميگيـرد   

و استقرار حقوق ملي بـه  مانند هر نظام استبدادي ديگر به جاي گشودن فضا 
ـاق   مصالحه با قدرت هاي خارجي روي مي آورد و همواره اين امر با اختن
ـتند همـراه    داخلي و فشار بر دگر انديشاني كه خواهان تغييرات اساسي هس

او زمام  "دولت تدبير و اميد "از زماني كه حكومت آقاي روحاني و . است
دام هاي روزانه در ايران اوج امور اجرايي را در دست گرفته است آمار اع

آنچه در چند هفته و چند روز گذشته در ايران به خصوص در . گرفته است
ـان   مناطق مرزي، سيستان و بلوچستان و كردستان مي گذرد، حمله به مرزبان

تن از مرزبانان كه اغلب سرباز وظيفه بودنـد از سـوي    14و جنايت و كشتن 
از يـك سـو و عمـل جنايتكارانـه اعـدام      گروه وابسته به بيگانه جيش العدل 

ـاد    شانزده زنداني به عنوان تالفي از سوي نظام واليت مطلقه از ديگر سـو، ي
ـاي    67آور كشتار سال  ـيدن آق به هنگام پذيرش قطعنامه و جام زهر سـر كش

. خميني است كه بهانه آن كشتار نيز حمله مجاهدين خلـق بـه ايـران بـود    
مسابقه خشونت بار ترور ... است در زندانند و اعدام زندانيان كرد كه سال ها

  و اعدام از سوي دو دسته اي كه خود را قيم مردم مي دانند و از فرداي 
  

  15 صفحهدر
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