
  

  
با اين تفاوت كه خامنه اي مردم . دو گروگانگيري هستند كه حواسشان جمع موقعيت يكديگر است ،هوخامنه اي و نتان يا: انقالب اسـالمی

 ،نها را به گروگان گرفته است و امريكا و اسرائيل را در ترساندن مردم ايران بكار مي برد و نتـان يـاهو  آينده آايران و سرنوشت وطن و حال و 
به ايـران   ،نچه را مي خواهم ندهيدآاي امريكا و اروپا را به گروگان گرفته و تهديد مي كند هرگاه انتخابات رياست جمهوري امريكا و اقتصاده

خبرها و داده ها و نظرها كـه  . بديهي است با اين گروگانگيري مي خواهد دوام حكومت خويش بر اسرائيل را نيز تضمين كند! حمله مي كنم
  .ارشگر كار و بار اين دو گروگانگير و وضعيت مردم ايران و ايران هستندگز ،ورده ايمآدر فصلهاي مختلف اين مجموعه گرد

ن پس تـا  آورده است كه از آحقيقتي را برزبان  ،نآكه در  60مصاحبه اي را مي يابيد از هاشمي رفسنجاني در پايان سال  ،در فصل اول      
ن حقيقـت تصـديق حقيقتـي اسـت كـه      آ. ن كردندآا كه ساختند جانشين ن را انكار و دروغي رآاو و خامنه اي و ديگر ايران گيتي ها  ،امروز

عراق شكست تجـاوز خـود بـه     ،در چهارمين ماه جنگ: باز مي گويد ،خارج شده اند» محرمانه است«اسناد محرمانه انگلستان كه تازه از قيد 
وجود داشته  ،نهم از موضع پيروزيآ ،60در سال ) نجانيازجمله بنا بر مصاحبه هاشمي رفس(امكان پايان جنگ در سال . ايران را پذيرفته بود

وريم كـه در  آگزارشهائي را مي  ،در اين فصل ،افزون بر اين. ن پيروزي را به شكست بدل كردندآخيانت ايران گيتي ها مسلم است زيرا . است
  .باره بيماري خامنه اي و مسئله جانشيني او و رابطه خامنه اي با سپاه دريافت كرده ايم

مـدير كـل    ،مـانو آورده ايم در باره منبع اطالعاتي بودن نتـان يـاهو و نقـش    آاطالعات مهمي را جمع  ،در فصل هاي دوم و سوم و چهارم    
مدهاي حمله احتمالي اسرائيل به ايران بـراي  آو پي ... و » بحران اتمي«ي اتمي و به گروگان گرفتن مردم ايران از راه ژانس بين المللي انرآژ

مـدهاي هريـك از ايـران و فرصـتي كـه بـه       آي هائي كه غرب مي تواند در قبال ايران اتخاذ كند و پـي  ژائيل و اقتصاد جهان و نيز استراتاسر
  . ورندآورده اند و در مي آگروگان گرفتن ايرانيان براي رانت خواري رانت خواران مغتنم شمرده اند و بالئي كه بر سر اقتصاد ايران در

  :وريم و در فصل ششم خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان راآيم مي ژاله وفا را در باره بودجه رژجم، قسمت اول نوشته درفصل پن     
  

دروغهـای او و دیگـر  ،۶۰وقتی سخن هاشمی رفسنجانی در پایـان سـال 
 - تـا امـروز تکـذیب مـی کنـد ن روزآایران گیتی هـا در بـاره جنـگ را از 

  :خامنه ای؟ جانشینی
  
، خبر آنالین، بخش های مربوط به جنگ بـا عـراق در مصـاحبه علـی اکبـر هاشـمی رفسـنجانی، رئـیس ۱۳۹۱وردین فر ۱در  ◀

چـاپ قبـرس دربـاره مواضـع » الموقـف العربـی«، با مجله عربـی ۶۰را در آخرین روزهای اسفند سال ۱۳۶۰مجلس در سال 
 . ایران نسبت به جنگ و  سرنگونی صدام حسین، انتشار داده است

اگر نیروهای ما توانسـتند نیروهـای . ایمخواهیم و چشم طمع به یک وجب از خاک آن ندوختهما سرزمین عراق را نمی*    « 
دهـیم رژیـم عـراق توسـط ملـت مسـلمان عـراق زیرا مـا تـرجیح مـی. عراق را عقب برانند، در مرز دو کشور مستقر خواهند شد

 .گذاریم تا بتواند این رژیم را سرنگون کندت میما همه امکانات را در اختیار این مل. سرنگون شود
  ۴صفحه در

 نھمينخرداد، بمناسبت صدو بيست و ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )۴٨( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  

  جمال صفری

  اصالحات واقدامات کلنل محمد تقی خان پسيان 
  

وضـعيت خراسـان قبـل از    « قـي درچگـونگي   يوسف متولي حقي
اينگونـه شـرح مـي     ورود كلنل محمد تقي خان پسيان به مشـهد 

 حد فاصل مشروطيت تا ظهورسلسله پهلوي يكي ازحساس «:دهد
يـك   .ترين فرازهاي تاريخ معاصرايران است وداليلي هـم دارد 

انقالبــي شــده، مــردم، روشــنفكران وطيفهــاي مختلــف جامعــه،  
آن توقعاتي ازانقالب مشروطيت دارند، كـه بـه   درپي  تصورات و

يكي از اين داليل وقـوع  . شود داليلي اين توقعات برآورده نمي
اين جنگ وضـعيت مملكـت ايـران را،    . جنگ جهاني اول است

   مملكتــي كــه تــازه انقــالب كــرده را، كــامالً بحرانــي ميكنــد و 
ابرابري ها قبالً آيد حاال اين ن يهايي درجامعه به وجود مي نابرابر
ها قابل تحمل  بوده ولي بعد از مشروطيت اين استبدادگري   هم

هـيچ  . از ديگري سركارميĤيند دولتهاي مستعجل يكي پس. نيست
، ريـزي درازمـدتي بـراي بهبـود شـرايط اقتصـادي       كدام برنامه

بنـابراين جامعـه ايـران يـك     . اجتماعي و فرهنگي مردم ندارنـد 
 ملتهب باالخره مستعد پيدايش شورش جامعه ملتهب است وجامعه

هـاي گونـاگون    هـا و بـروز افكاروانديشـه    ها و قيـام  ها، طغيان
استان خراسان با توجه به ويژگيهاي خودش خـارج ازايـن   .است

هـايي كـه درعصـرهاي مشـروطيت وبعـد       جنـبش . مقوله نيست
مشروطيت درخراسان پيدا شد كه داستانش بسيارمفصـل اسـت و   

عليـه انقـالب مشـروطيت درخراسـان بـه       هايي كه حتي شورش
الحق يزدي، فـرش   هاي محمد طالب وقوع پيوست مثالً فعاليت

آبادي يا يوسف خان هراتي، اينها مجموعه حركاتي بود كـه بـه   
زيان مشروطيت و درواقع در دفاع از استبداد محمد علي شاه در 

يـك  : توان گفـت  غيرازاين قضيه مي. خراسان به وقوع پيوست
رحمايت ازمشروطه خواهي درخراسـان داشـتيم و آن   حركت د

حركت، حركت ججوخان درگزي است كه مي توان آن را در 
  .راستاي حمايت از مشروطيت در خراسان تلقي كرد

 
  ۱۳فحه ص  در                                                                      

   !شريه بصورت چاپی و اينترنتیوخوانندگان اين نمحترم  دوستان
  !فرمائيدکمک مالی خود ياری  بانشريه،  ادامه انتشارما را برای 
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  از ی ایرانیانهاخ به پرسشپاس

    ابوالحسن بنی صدر 
    منشور اقتصاد تولید محور

قای آ: این پرسش با من در میان گذاشته می شد ،در ایام نوروز   
یت از کار و تولید ملی و حما«خامنه ای سال جدید را سال 

یا سرانجام او پذیرفته است ایران آ. خوانده است» سرمایه ایرانی
نیاز به اقتصاد تولید محور دارد؟ پرسش کنندگان می خواستند 
بیشتر به اقتصاد ایران بپردازم و به این پرسش و پرسشهای دیگر 

 ،در سال جدید ،از این رو. در باره اقتصاد کشور پاسخ گویم
ا پاسخ به این پرسش می کنم و منشور اقتصاد نخستین پاسخ  ر

  :تولید محور را پیشنهاد می نمایم
  
ن می باید نقش آو نیروهای محرکه که در » تولید ملی« ٭

  :بجویند
  

ن هرگاه بخواهد محور سیاستگزاری آتولید ملی و رشد      
نیازمند تغییرهای ساختاری بدان قصد است که  ،اقتصادی بگردد
چنان که بتواند تمامی . اقتصادی باز بگردد –نظام اجتماعی 

  :توضیح این که. فعال کند ،در خود ،نیروهای محرکه را
کارگر، یک نیروی محرکه در شمار نیروهای محرکه دیگر  – ۱

زیرا کارگر، انسان است و انسان تولید کننده نیروهای . نیست
 ،پس هرگاه قرار بر حمایت از کار باشد. محرکه دیگر نیز هست

می باید  ،اقتصادی باز –این انسان است که در نظام اجتماعی 
بتواند تمامی استعدادهای خویش را بکار اندازد و نیروهای 

  نیاز است به ،از این رو. محرکه دیگر را نیز ایجاد کند
برخورداری هر ایرانی از حقوق ذاتی خود و انطباق حقوق  – ۱٫۱

حاکم بر آموزش و قانون کار و قوانین و مقررات (موضوعه 
پرورش و نیز قوانین حاکم بر عرصه های سیاست و روابط 

  با حقوق ذاتی انسان و حقوق ملی) اجتماعی و فرهنگی
  ۲صفحه در
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  دروغهاي او و ديگر ايران گيتي ها در باره  ،60وقتي سخن هاشمي رفسنجاني در پايان سال ◀
  1ص   :جانشيني  خامنه اي؟ -ن روز تا امروز تكذيب مي كندآنگ را از ج     
   –مانو است آدستياري كه  -ستسندي كه ويكيليكس درباره نتان ياهو انتشارداده ا◀

  ۵ص  :ويز كردن برنامه اتمي ايرانآگروگانگيري با دست     
  ي كشورهاي خليج فارس ژامريكا به استرات -اگر اسرائيل به ايران حمله كند؟ ◀
  7ص  ...:بهائي كه اسرائيل در صورت حمله به ايران بايد بپردازد و –جهت مي دهد     
  ارز دولتي است اما اختيار  –ايران و بربازار نفت  اثر تحريمها بر اقتصاد◀
  9ص  ... :و! با صرافها است     
  12ص   :آينه وابستگي و ضربه پذيري از تحريمها  ،91بودجه سال اليحه :  ژاله وفا◀
 ۱۶ص :در ايران تحت حاكميت جبار، تنها سركوبگري است كه تعطيل نمي شود◀

     انگير؟دو گروگ
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ن برخوردار آبدون تبعیض باید  از  ،یا حقوقی که تمامی ایرانیان

ن جمله است حق حاکمیت کـه مـی بایـد بـه جمهـور آاز . باشند
  . مردم تعلق پیدا کند

رفع تبعیض ها از هـر نـوع و بیشـترین سـرمایه گـذاری در - ۱/۲
در هـر چهـار بعـد  موزش و پرورش و بازکردن بازهم بیشتر فضاآ

ــان از  ــه جوان ــا ک ــاعی و فرهنگــی ت سیاســی و اقتصــادی و اجتم
زادی خــویش برخــوردار و کــار درخــور اســتعداد و آاســتقالل و 

هـزار  ۱۵۰سـاالنه  ،یـک قلـم. دانش و مهـارت خـویش را بیابنـد
  ،در نتیجه. درس خوانده، ایران را ترک نگویند

ی و قضـائی و سیاسـ(همراه شدن حقوقمندی با امنیت هـا  -۱/۳
بـه ترتیبـی کـه هـر انسـان  ،)اقتصادی و اجتماعی و نیز عقیـدتی

یعنـی . هر فعالیت اقتصـادی منزلـت پیـدا کنـد. منزلت پیدا کند
ــانونی و واقعــی   صــاحب حــق از حمایــت هــا و تضــمین هــای ق

. واقعیت پیدا کنـد ،برخوردار شود تا که حمایت از کار و سرمایه
قه فقیه می باید جای خود را دولت والیت مطل ،به سخن روشن

  .به دولت حقوقمدار و مبعوث مردم و خدمتگزار مردم بسپارد
سرمایه، نیروی محرکـه دومـی اسـت کـه خـود فـرآورده کـار  – ۲

بـه  ،اما بهترین حمایـت از کـار و سـرمایه. انسان و طبیعت است
بـرای ایـن . حداکثر رساندن باروری و بازده کار و سرمایه اسـت

  :می باید ،مایه بیشترین باروری و بازده را پیدا کنندکه کار و سر
بیشــترین  ،دانــش و فــن در ســازماندهی بنیادهــای جامعــه -۲/۱

بدین ترتیب که نخست دولت می باید تجدید . نقش را پیدا کنند
. سازمان یابد چنـان کـه هزینـه هـای قدرتمـداری حـذف شـوند
ــردی خــویش در رشــد ــای نقــش راهب ــرای ایف  دســتگاه اداری ب

. تجدید سازمان گردد و سازماندهی دمکراتیک بیابـد ،اقتصادی
زاد شـود و هـم آتا هم هزینه های اداری دولت کاهش و سرمایه 

بخش بزرگ کارکنان که کار مفیدی انجـام نمـی دهنـد و دولـت 
ــروی محرکــه ،اســتبدادی ــی کــردن نی ــام خنث ــه آ ،در مق ــا راب نه

ــود در  ــتخدام خ ــتآاس ــتعدادها ر ،ورده اس ــک اس ــود بان ا بوج
بـه روز گردنـد و در  ،نها بطور مسـتمرآیعنی دانش و فن . بیاورند

  .بکار گرفته شوند ،کارفرمائی های جدید
بنیادهای اقتصادی نیز نیازمند تجدید سـازمان هسـتند، هـم       

بخــاطر افــزایش توانــائی آنهــا در بکــار گــرفتن بهینــه ســرمایه و 
یافتن توانائی بـه روز ن با دیگر عوامل تولید و هم برای آترکیب 

کــردن دانــش و فنــی کــه در تولیــد بکــار مــی بــرد و هــم بخــاطر 
  . نآمشارکت کارکنان در مدیریت 

چراکـه مـی بایـد . تجدید بنیادهای سیاسی بسا مهمتر اسـت       
 ،بمثابـه عامـل بازدارنـده رشـد اقتصـادی ،روابط شخصی قدرت

 ،دیگــر بــه ســخن. جــای خــود را بــه رابطــه کــار بــا کــار بســپارد
ـــد و  تارعنکبوتهـــای روابـــط شخصـــی قـــدرت از میـــان برخیزن

زادی جامعـه و اعضـای آفعالیتهای سیاسی سازگار با اسـتقالل و 
  ،لذا. رابطه بجویند ،بایکدیگر ،نآ

بـا تغییـر . فرصتهای رانت خواری می باید از میـان برونـد – ۲٫۲
امکان رانت خواری سـخت کـاهش مـی  ،ساختها و تغییر بنیادها

این تغییر محـور اقتصـاد از مصـرف بـه تولیـد  ،بااین وجود. دیاب
  :به ترتیب زیر. است که این فرصتها را باید یکسره از میان ببرد

. بودجه دولت می باید حاصل برداشت از تولید داخلـی باشـد •
  :بنا بر این

تولید نفت و گاز می باید از نیاز اقتصاد ملـی بـه سـرمایه و  –الف 
  و. رمایه تبعیت کندماده اولیه و کا

 ،ن مقدار نفت و گاز کـه صـادر مـی شـوندآمد حاصل ازآدر -ب  
می باید به حساب سرمایه سـپرده شـوند و در سـرمایه گـذاری در 

  . تولید بکار گرفته شوند
بودجــه و  ،نآدر  ،اقتصــادی اســت کــه ،اقتصــاد تولیــد محــور •

خت سیاست مالی و نیز سیاست اعتباری و اعتبارات بـانکی و سـا
. نیاز تولید ملی در جریان رشد معین کنـد ،صادرات و واردات را

تولیــد محــور کــردن اقتصــاد نیازمنــد چنــین تغییــر  ،بــدین ســان
  و. بنیادی است

به ترتیبی که . میزان پول در جریان را هم تولید معین می کند •
قابل جذب توسـط تولیـد  ،قدرت خریدی که پول ایجاد می کند

مـدی جـز آنکـه منبـع درآبـرای  ،رزش پـولثبـات ا. داخلی باشد
هم بودجه نبایـد  ،بنا بر این. ضرور است ،تولید یا خدمت نماند

جز برداشت از تولیـد ملـی باشـد و هـم نبایـد کسـر داشـته باشـد 
  . یعنی خودکامه، پول ایجاد و به اقتصاد ملی تحمیل کند

دگردیسـی دولـت را از دولـت اسـتبدادی  ،همین چنـد تـدبیر     
بـه اقتصـاد مصـرف محـور بـه دولـت حقوقمنـد متکـی بـه  متکی

نیازمنـد تغییـر  ،ورنـد و بنوبـه خـودآاقتصاد تولید محور ببار می 
  :رابطه دولت با ملت است

  .دولت می باید تابع ملت بگردد 
ن نیازمند بـازار اسـت و ایـن بـازار را آاما تولید ملی و رشد  -۲/۳

 ،بنا بر این. می دهد توسعه ،در جریان رشد خود ،نیز تولید ملی
عـدالت  ،مـد را تولیـد مـی بایـد ایجـاد کنـدآعالوه بر این کـه در

مـدها تـا آاجتماعی بمثابه میزان، ضـرور اسـت بـرای ایـن کـه در
 ،برابــر توزیــع شــوند بــه ترتیبــی کــه بــازار داخلــی ،ممکــن اســت

  .دبزرگ شو ،بمنزله محل جذب شدن تولید داخلی
امــا . ارهــای خــارجی نیــز هســتنیازمنــد باز ،هــر اقتصــاد ملــی    

. رابطه با بازارهای خارجی را نیز می باید تولید ملی تنظـیم کنـد
نچه به نیروهای محرکه مربوط مـی آدر  ،به ترتیبی که مبادله ها

به ترتیبی انجام بگیرند کـه تولیـد ملـی تمـامی نیروهـای  ،شوند
  . محرکه مورد نیاز را در اختیار بگیرد

یـد و رابطـه بـا بـازار داخلـی و آالت درکـار هرگاه میـزان عـد      
بـه  ،تولیـد داخلـی ،بازارهای خارجی را تولیـد ملـی تنظـیم کنـد

یمن به حد مطلـوب رسـاندن مرغوبیـت و بـه حـداکثر رسـاندن 
تنهـا . خود به حمایت از خویش توانـا مـی شـود ،باروری و بازده

روشـهائی را  ،ن شود کـه اقتصـاد دیگـریآدولت می باید مانع از 
بکـار  ،بـر ضـد اقتصـاد ملـی ،که اقتصادهای مسلط بکار می برند

عــالوه بــر تنظــیم  ،بــرای بــی اثــر کــردن اینگونــه روشــها. نبــرد
بــرای حمایــت از اقتصــاد  ،سیاســت بازرگــانی داخلــی و خــارجی

  :تدبیر اساسی زیر نیز ضرور است ،ملی
تولیــد کننــدگان بــا مصــرف  ،نآافــزون بــر بــازاری کــه در  -۲/۴

بخــش هــای اقتصــادی و هریــک از  ،وبــرو مــی شــوندکننــدگان ر
ــهای اقتصــاد در درون خــود ــدیگر ،بخش ــد بایک ــتد  ،بای داد و س

ایــن داد و ســتدها هســتند کــه اقتصــادی ملــی را بــه یــک . کننــد
چنانکه نفت و گـاز بـه . بدل می کنند ،مجموعه زنده و رشد یاب

 بی شمار مشتقات پیدا می کننـد کـه هریـک در ،مثابه ماده اولیه
ایـن صـنعتها مجموعـه ای را بوجـود مـی . صنعتی بکار مـی افتـد

 ،بــا مجموعــه هــای دیگــر ،بنوبــه خــود ،ایــن مجموعــه. وردنــدآ
. داد و ســتد مــی کنــد ،بخشــهای صــنعتی و کشــاورزی و خــدمات

بـه سـخن . به صـفر میـل مـی کننـد ،ضایعات تولید ،بدین ترتیب
ــه  ،دیگــر ــروی محرکــه ای دیگــر(هــم از مــواد اولی م از و هــ) نی

سرمایه و هم از کار و هم دانش و فن و هم از مـدیریت و هـم  از 
  . هیچ تلف نمی گردد ،دیگر نیروهای محرکه

 ،با شتابی که رشـد دانـش و فـن پیـدا کـرده اسـت ،با این همه    
حمایت از تولید ملی نیاز دارد به موفقیت در مسابقه در دانـش و 

  :فن
ت کـه نقـش اول را در دانش و فن، نیروی محرکه سومی اسـ – ۳

اما رساندن خود بـه . افزایش باروری و بازده کار و سرمایه دارند
سطح دانش و فن اقتصادهای مسلط و یافتن توانـائی شـرکت در 

  :نیازمند اتخاذ و اجرای تدابیر زیر است ،مسابقه
رسـاندن سـود بـه  ،در تولیـد ،هرگاه بنا بر ایـن نباشـد کـه -۳/۱

بنـا  ،مایه گذاریها و نیز در شغل یابیحداکثر عامل مسلط در سر
مـوزش آهرگاه دسـتگاه  ،باشد ،در گزینش رشته تحصیل ،بر این

برای دیـوان سـاالری و » نیروی انسانی«و پرورش کارش تربیت 
کارفرمائی هائی نباشد که بـر محـور قـدرت سیاسـی و اقتصـادی 

هرگـاه مقصـود از  ،بـه سـخن دیگـر ،شکل و محتـوی جسـته انـد
ورده ها آست تولید انسان خالق باشد و سپس تولید فرنخ ،تولید

 ،وردن نیازهای اساسی انسان در جریان رشدآو خدمات برای بر
از جمله استعداد خالقه انسان هستند که جهت  ،این استعدادها

دانـش و  ،چـون در ایـن تولیـد. موزش و پرورش می گردندآیاب 
اسـتعدادهای  ،ید و نه گـواهی نامـه پایـان تحصـیلآفن بکار می 

جهت یابهای گزینش های  ،انسانها و عمل کرد نیروهای محرکه
دانش و فن مورد  ،به ترتیبی که هر تولید. علمی و فنی می گردند

  .نیازخود را می یابد
موزش و پرورش می باید رابطه با قـدرت را بـه آبدین سان  -۳/۲

زادی و حقوقمنـدی آقطـع کنـد و بـا اسـتقالل و  ،یدآهرشکل در
 ،یعنــی.  بــادانی محــیط زیســت رابطــه برقــرار کنــدآان و نیــز انســ

بیشـترین بودجـه را  ،زادی عقل انسـانآسالمت تن و استقالل و 
مـوزش و ، آبـه سـخن دیگـر. می بایـد بـه خـود اختصـاص دهنـد

پرورش و بهداشت و بهداری در خدمت سالمت تن و عقل و نیز 
ودجـه بادی طبیعت و سالمت محیط زیست می بایـد بآعمران و 

  و. درخور را به خود اختصاص دهند
ــتقالل و  – ۴ ــروی آاس ــد نی ــه، نیازمن ــای جامع ــل اعض زادی عق

انســان نــه نیــروی محرکــه  ،محرکــه دیگــری اســت کــه بــدون آن
مدی می شود و نه می تواند درحد مطلوب نیروهای محرکه آکار

هرگـاه . اندیشـه راهنمـا اسـت ،این نیروی محرکـه. وردآرا پدید 
) زور(= به میزانی که بـه قـدرت  ،نما بیان قدرت باشداندیشه راه

اقتصـادهای مصـرف . ضد رشد و تولیـد مـی شـود ،نقش می دهد
ورده هـا و آتولیـد و مصـرف فـر ،نهـاآمحور و اقتصادهائی که در 

خـاص جامعـه هـائی هسـتند  ،خدمات ویرانگر افزایش می یابند
. اندیشــه هــای راهنمــا بیــان هــای قــدرت هســتند ،نهــاآکــه در 

مــدارهای اندیشــه و عمــل انســانها مــدارهای بســته قدرتمــداری 
ــتند ــه و در . هس ــا در ترکی ــای راهنم ــه ه ــاهده تحــول اندیش مش

سـیای دور و چـین و در روسـیه و کشـورهای اروپـای آکشورهای 
توضیح می دهند چرائی تولیـد محـور شـدن اقتصـادها و  ،شرقی

  . رشد این اقتصادها را
ورده فلسفه یونـانی و آگرچه فر ،قه فقیهوالیت مطل ،در ایران      

طرزفکرهـای  ،امـا هرگـاه در جامعـه ،سخت قدرت محور اسـت
نه چنین والیت مطلقـه ای  ،قدرت محور نبودند ،نآدینی و غیر 

مد و نـه جامعـه ای بـه فـروش ثـروت ملـی و بـه یارانـه آپدید می 
نه اقتصاد مصرف محور پیدا می کرد ونـه . معتاد می شد ،گرفتن
نیروهــای محرکــه از ایــران بیــرون مــی رفتنــد و  ،ن بــه زمــانزمــا

فقیـر تـر  ،نها و منابع ثروت طبیعیشـانآایرانیان و محیط زیست 

  . می شدند
 ،تولید محور کـردن اقتصـاد ایـران بـیش از پـیش ،بدین قرار      

نیازمند اندیشه راهنمائی است که بـه انسـان ایرانـی امکـان دهـد 
خـالق  ،بنا بر ایـن ،ای از استعدادها خویشتن را بمثابه مجموعه

زادی آاو را اندیشه راهنمائی بایسته است که اسـتقالل و . باز یابد
بـه سـخن . و خودانگیختگی  را به عقل های ایرانیان بازگرداند

 ،زادی و خــودانگیختگی کــه دارنــدآنهــا را از اســتقالل و آ ،بهتــر
ا بدهد کـه نظـام نهآاین امکان را به . گاه نگاه داردآگاه کند و آ

  تا که . اقتصادی خویش را باز و تحول پذیر کنند –اجتماعی 
دولت نقشـهای خـود را در  ،زادیآبه یمن بیان استقالل و  -۴/۱

مهــار جامعــه و تنــگ گردانــدن فضــای اندیشــه و عمــل اعضــای 
تا هم سرمایه های عظیمی رها شوند که . از دست بدهد ،جامعه

تنــد و هــم فضــای اندیشــه و عمــل مــی تواننــد در تولیــد بکــار اف
اعضــای جامعــه بــاز شــود و هــم جــو خشــونت در جامعــه ســبک 

  و. بگردد
بدین خـاطر کـه بنـا را بـر روابـط قـوا و  ،بیان های قدرت -۴/۲

اقتصـاد تولیـد . خشـونت گسـترند ،تضادها در جامعه می گذارند
زادی اسـت تـا آنیازمند بیان استقالل و  ،محور در خدمت انسان

گاه کند و به دولت امکان آرا از قواعد خشونت زدائی  که جامعه
اشتراکات و توحید اجتماعی  ،بر میزان عدالت اجتماعی ،بدهد

بسـط توحیـد اجتمـاعی بیشـتر در  ،بـا ایـن وجـود. را بسط دهـد
مبنـا  ،در حقیقـت. قلمرو صالحیت جامعه مدنی قـرار مـی گیـرد

ن آنیازمنـد  ،نهاآقراردادن توحید در فعالیتهای اقتصادی و غیر 
  تعریف از عدالت اجتماعی است که 

. وردآتوزیع برابر امکانها را برای اعضـای جامعـه فـراهم  –الف 
ــر ــن ام ــد  ،ای ــواع آنیازمن ــت خــواری و دیگــری ان ــه ران نســت ک

نوع آن را فهرسـت  ۴۴در اقتصاد توحیدی (دزدیهای اقتصادی 
  و. از میان  برداشته شوند)  کرده ام

  و. میسر گرداند ،مدها را در جامعهآدرتوزیع برابر  –ب 
ــا حــق را جانشــین رابطــه قــدرت  –ج  ــا ) زور(= رابطــه حــق ب ب

  ،بنا بر این. میان فرد با فرد و گروه با گروه کند) زور( = قدرت
 ،یعنـی در همـه رابطـه هـا. کاربرد زور را به صـفر میـل دهـد –د 

  .موازنه عدمی را اصل راهنما کند
موازنـه عـدمی را اصـل  ،جامعه های دیگر در رابطه جامعه با –ه 

  ،بنا بر این. راهنما کند
زادی و حقمــداری را در ســطح جامعــه آاخــالق اســتقالل و  –و 

گــاه نگــاه داشــتن آبسـط دهــد و یــک وجــدان اخالقــی توانـا بــه 
زادی و حقــوق آبنــابر ایــن از اســتقالل و  ،انســانها از توانــائی هــا

  و . وردآپدید  ،ذاتی خویش
ــابق –ز  ــدمس ــانی بگردان ــوا را همگ ــری و تق ــش و دادگ . ه در دان

  .  معنوی بجوید ↔چنانکه هر انسانی فضای باز مادی 
زادی را رشـد دهـد و جامعـه را از بنـد آفرهنگ اسـتقالل و  –ح 

) ضد فرهنگ زور(ورده های قدرت مداری آخرافه ها و دیگر فر
ورده مشــارکت همگــان در اداره آایــن فرهنــگ هــم فــر. بازرهــد

  .عه می شود و هم این مشارکت را بسط می دهدجام
رابطه انسان به بنیادهای جامعه را به ترتیبی تغییر دهد که  –ط 

بـه  ،لت و وسیله این بنیادها استآانسان محل کنونی خود را که 
رهبـری  :نهـا در رهبـری بگـرددآبنیادها بدهد و خـود جانشـین 

. ا بگردنــدکننــده و تعیــین کننــده هــدف انســان و وســیله بنیادهــ
رهبــری کننــده و تعیــین کننــده  ،در هــر کارفرمــائی ،بــرای مثــال

 ،در نتیجــه اینهمــه. هــدف کارکنــان و وســیله کارفرمــائی بگــردد
  و . تخریب نیروهای محرکه به صفر میل کند

یکی اینسـت  ،مشخصه اقتصاد تولید محور در خدمت انسان –ی 
از میـان که تولیـد بـر مصـرف مـازاد پیـدا کنـد و پیشـخور کـردن 

بنـا گرفتـه بـر  ،گی اقتصادهای کنونیژپیشخور کردن وی. برخیزد
ورده هــا و خــدمات ویرانگــر آو اغلــب فــر. مصــرف انبــوه اســت

ایـن پیشـخور کـردن . هستند که بطـور انبـوه مصـرف مـی شـوند
ینـده را آلـوده و نسـلهای آطبیعت را بی چیز و محیط زیسـت را 

محـور مـی بایـد بـر  نکـه اقتصـاد تولیـدآحـال . فقیر مـی گردانـد
  .ینده بیفزایدآامکانات و توانائی های نسلهای 

. ینده همـراه اسـتآاما پیشخور کردن با از پیش متعین کردن      
نتیجـه اینسـت کـه نسـل فـردا کمتـر از نسـل امـروز از اســتقالل و 

  .زادی برخوردار و بیشتر گرفتار جبرها می گرددآ
بـاز و تحـول پـذیر  ،االبـه یمـن تغییرهـای بـ ،نظام اجتمـاعی     

ــاز و  ،درحقیقــت. بگــردد هرنظــام اجتمــاعی را کــه بخــواهیم ب
می بایـد از نقـش قـدرت در تنظـیم رابطـه هـا  ،تحول پذیر کنیم

نظـام  ،تدابیر باال را بکار بـریم ،هرگاه بر میزان عدالت. بکاهیم
بـاوجود . ورده ایـمآباز و تحول پذیر را بدسـت  ˝اجتماعی کامال

ــن ــرای  ،ای ــاال را نآب ــدابیر ب ــد ت ــه بتوانن کــه اعضــای یــک جامع
 ،بکاربرند و دوباره به اعتیاد به تولید و مصرف قدرت بازنگردند

زادی را در بیان قـدرت از خـود آبیان استقالل و  ،به سخن دیگر
  :ضرور است که ،بیگانه نسازند

  زادی آبیان های استقالل و  ،درک های نسبی از حق -۴/۳
  

  ۳در صفحه
  

 منشور اقتصاد تولید محور
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و . این بیانها با یکدیگر اشـتراک دارنـد. ورندآید می متعدد پد
 ،زادی باشـدآنجا که اندیشه راهنمـائی کـه بیـان اسـتقالل و آاز 

زادی جریـان آ ،زاد اندیشه ها می دانـدآخود را نیازمند جریان 
هم سـبب خـالق تـر شـدن انسـانها و غنـی ترگشـتن  ،اندیشه ها

اشتراکها می  زادی و هم عامل بیشتر شدنآفرهنگ استقالل و 
از ایـن . شود و توحید را راهبر فعالیتهای تولیـدی مـی گردانـد

تولید محور شدن اقتصاد و رشد تولید ملی رابطـه مسـتقیم  ،رو
  زادی جریان اندیشه ها وآپیدا می کند با 

نیازمنـد  ،تولید محـور شـدن یـک اقتصـاد ،بیشتر از همه - ۴٫۴
مایه داری در اقتصــادهای ســر. زادی جریــان اطالعــات اســتآ

جریـان  ،بنـا بـر قـانون ،و) لیبرالیسـم(بنا بر نظریه راهنما  ،نیز
بـه میزانـی کـه  ،در عمـل. زاد اطالعات می بایـد برقـرار باشـدآ

اقتصــاد تولیــد محــور و در رشــد  ،زاد اســتآجریــان اطالعــات 
اقتصــادهای  ،بحــران اقتصــادی کــه غــرب را فراگرفــت. اســت

ــه از ،بحــران زده و مصــون از بحــران را زادی آبلحــاظ  ،جمل
اقتصـاد  ،بـرای مثـال. از یکدیگر بازشناساند ،جریان اطالعات

دولــت حتــی بــه . زاد اطالعــات محــروم بــودآیونــان از جریــان 
 ،نآمار نادرسـت مـی داد و حاصـل آاطالعات و  ،اتحادیه اروپا

اقتصاد ورشکسته یونان است که گرفتار قرضه ای بسیار سنگین 
ــا و صــندو ــته اســتو قیمومــت اروپ ــول گش ــی پ ــین الملل . ق ب

قشرهای زحمتکش نه از چند و چون فعالیت کارفرمائی هـائی 
نها کار می کننـد و نـه از قرضـه سـتانی آاطالع داشته اند که در 

گـاهی مـی یافتـه آهای دولت و مؤسسات پولی و مالی و صنعتی 
  .نان می پردازندآاما بهای سنگین ریاضت اقتصادی را . اند
هرگاه بنا بر این شود کـه  ،عه ای چون جامعه ایراندر جام      

اقتصاد به خدمت انسان درآید و تولیـد محـور بگـردد و رابطـه 
نیـاز بـه  ،های اقتصـادی از راه شـرکت در تولیـد برقـرار شـوند

بــه ترتیبــی کــه همــه . زادی جریــان اطالعــات اســتآبیشــترین 
ی و مردم از فعالیتهای مالی دولت و نیـز مؤسسـات مـالی و پـول

تـدابیر (بازرگانی داخلی و خارجی و نیز میـزان شـدن عـدالت 
ــاال ــی و فنــی و اطالعــات ) ب ــات سیاســی و علم و البتــه اطالع

ــای  ــابی فعالیته ــمت ی ــه و س ــای محرک ــون نیروه ــاآپیرام  ،نه
  .گاهی پیدا کنندآ ،روزمره

زادی چون اندیشه راهنمای انسانها می آبیان استقالل و  - ۴/۵
. طه کار با تولید را نیـز طبیعـی مـی گردانـدراب ،از جمله ،گردد

زیـر مالـک . رابطه کار با تولید، طبیعـی نیسـت ،در حال حاضر
مالکیــت . ســرمایه بمثابــه قــدرت اســت ،هــر دو  ،کــار و تولیــد

. نیروهای محرکه در سطح جهان نیز به این قدرت تعلـق دارد
حفظ نظامهای اجتمـاعی بـر محـور قـدرت و نیـز حفـظ نظـام 

ایجاب می کند که بخش بزرگـی از  ،بر محور قدرت جهانی باز
بـرای ایـن کـه نیروهـای  ،پـس. نیروهای محرکه ویران گردنـد

ن تولیــد و رشــد اقتصــادی بکــار آمحرکــه ویــران نگردنــد و در 
ــرآورده و خــدمتی ــد کــه انســانها از هــر ف ــدازه ،افتن ــه ان در  ،ب

می باید که مالکیت تولید از قدرت سلب  ،دسترس خود بیابند
ود و بـه کـار و سـعی انسـان و جامعـه و طبیعـت کـه در تولیـد ش

  .  تعلق گیرد ،شرکت می کنند
یند آاز قوه به فعل در نمی  ،مجموعه استعدادهای انسان - ۴/۶

مجموعــه ای از کارهــایی نگــردد کــه  ،هرگــاه کــار هــر انســان
بـی  ،در حال حاضـر: ترجمان مجموعه استعدادهای او باشند

باکـار کسـی اسـت کـه در تولیـد کـاال و یـا کار و باکار داریـم و 
نکـه یـک اقتصـاد وقتـی تولیـد آحـال . خدمت شرکت می کنـد

محور می شود و همگان باکار می شوند که هر انسان به تعـداد 
شـرکت در مـدیریت (کار رهبـری : کار انجام دهد ،استعدادها

و کـار در سـطح ) جامعه بمثابه شهروند و در بنیادهای جامعـه
موزش آو کار ) زاد اندیشه هاآشرکت در جریان (ما اندیشه راهن

ورده یــا آدائمــی و کــار ابتکــار و ابــداع و خلــق و کــار تولیــد فــر
گشودن افق های جدید بر روی اندیشه و (خدمت و کار هنری 

غنـا بخشـیدن بـه فرهنـگ اسـتقالل و (و کار  فرهنگـی ) عمل 
  ...وکار) زادیآ

زادی اندیشه راهنما می آچون بیان استقالل و  ،بدین سان       
انسـان جـامع نیـز  ،شود و جامعه بـاز و تحـول پـذیر مـی گـردد

این جامعه است که می تواند از بند  ،پس. واقعیت پیدا می کند
ورده و خدمت آفر ،کمبود و ندرت برهد و برای هر نیاز انسانی

  . رافع نیاز را در اختیار بنهد
زادی راهبـر انسـان آبدیهی است که چون بیـان اسـتقالل و       

بمثابـه نیـروی  ،زمـان و مکـان نیـز ،در اندیشه و عمل می گردد
  :نقش خویش را باز می یابند ،در اقتصاد تولید محور ،محرکه

با قطبهـای رشـد و محـل  ،نها که با اقتصاد سروکار دارندآ – ۵
سر و کار دارند و می دانند  ،روز مره ،یابی فعالیتهای اقتصادی

فضـایی و نیـز در مقیـاس  - ها شـبکه ای زمینـی  که ماوراء ملی
برنامه گذاری کوتاه و میان و دراز مدت و تعیین تکلیف (زمان 

بوجـود ) ینـده هـای هرچـه دورتـرآنیروهای محرکـه حتـی در 
نچـه آامـا . جهانی شدن واقعی جز این شبکه نیسـت. ورده اندآ

ی و یا طبیع» اجتماعی«بیابان  ،بیرون این شبکه قرار می گیرد
  . می گردد

شبکه بخش بزرگی  ،در ایران که اقتصاد مصرف محور است      
پیشرفت بیابان از راه (از طبیعت ایران را بیابان گردانده است 

از راه  ،محل های سـکنی را نیـز). فرو بلعیدن زمین های بارور

به مناطق  ،توزیع سخت نابرابر قدرت خرید و نیز شبکه راه ها
 ،صـرف و منـاطق محـروم از تـوان مصـرفبرخوردار از تـوان م
 ،حتــی در منــاطق دارای تــوان مصــرف نیــز. بــدل کــرده اســت

بـزرگ ) بخشهای محل سکنای محرومان(بیابانهای اجتماعی 
مصرف محور بودن اقتصاد و نبود امنیـت  ،و بلحاظ. گشته اند

زمـان هـر فعالیـت  ،و منزلت و فقدان میزان عدالت اجتمـاعی
سود حداکثر و خالی از  ،نآو محرک » هم اکنون« ،اقتصادی

هرگاه بنا بر اقتصاد تولید محـور  ،بدین قرار. خطر گشته است
بـه  ،زمان و مکـان فعـل پـذیر را بـا زمـان و مکـان فعـال ،باشد

  :می باید جانشین کرد ،ترتیب زیر
شناسائی استعدادهای طبیعی و انسانی هر محل و توزیع  - ۵/۱

ه تمامی استعدادهای انسانی و فعالیتهای اقتصادی به ترتیبی ک
  یعنی. فعال شوند ،طبیعی و منابع موجود در سراسر ایران

ایـران : رهاکردن گـزاره قـدرت فرمـوده ای کـه اینسـت –الف 
ن با گزاره ای آجانشین کردن . قابلیت رشد کشاورزی را ندارد

ورده هـای آایـران در فـر: زادی اسـتآکه ترجمان اسـتقالل و 
مـی بایـد اسـتقالل  ،دارنـد» راه بـردی«کشاورزی کـه اهمیـت 

بخشی از سرمایه ها که حاصل حذف هزینـه  ،بنا براین. بجوید
به بیابان زدائـی و گسـترش زمینهـای  ،های قدرتمداری هستند

  . قابل کشت و مراتع و جنگلها اختصاص داده می شوند
مـوزش و آ(برخوردار کـردن منـاطق کشـور از دو خـدمت  –ب 

و نیــز ایجــاد مجموعــه هــای ) هــداریپــرورش و بهداشــت و ب
توزیـع  ،در تمامی مناطق کشـور ،خدمات –کشاورزی  –صنعتی 

  .میسر می کند ،بهینه جمعیت را در سطح کشور
بها و در معرض شـوری و آجلوگیری از پائین رفتن سطح   –ج 

  .فرسایش قرارگرفتن زمین های قابل کشت
ب را آمـا ایـن ا ،ب وجود داردآ ،در بسیاری از مناطق کشور –د 

ــا کــرد ــر ره ــد از دو جب ــی بای ــدرت : م ــر ق ب از انحصــار آ(جب
ن نباید به فرمان قدرت آید و جریان آصاحبان قدرت باید بدر 

شوری یکی از این جبرها است اما شـبکه (و جبر طبیعی ) باشد 
جبـر  ،ب به ترتیبی کـه زمـین هـا سـیراب شـوندآبندی جریان 
ش در فصـلی و نبـودش در وجود بیش از اندازه ا. دیگری است
 ،در مورد خوزستان ،برای مثال). جبر سومی است ،فصل دیگر

بیاری را آنقشه قدیمی ترین شبکه  ،پیش از حمله عراق به ایران
کــه از ســر ســبزی و بــاروری (ب را بــه سراســر خوزســتان آکــه 

. مــدآبــه دســت  ،مــی رســاند ،)منطقــه ســواد خوانــده مــی شــد
بهـا و شـیوه آنیز نمک زدائـی از  مقدمات باز سازی این شبکه و

درخور محیط زیست برخورداری خوزستان در چهـار فصـل از 
. در حال تدارک بود که قشون صدام به ایران تجـاوز کـرد ،بآ
به ما امکان  ،ن شبکه و مقدماتی که تدارک می شدندآگاهی از آ

  .چون سالح برضد قوای متجاوز سود جوئیم ،دادند از آب
سته اند رشد پایدار در گرو تغییر تلقی از زمان امروز که دان –ه 

معرفـت بـر ایـن امـر کـه در فعالیـت  ،فعالیت اقتصـادی اسـت
کوتاه مدت تلقی کردن زمـان ایـن فعالیـت و غافـل  ،کشاورزی

در  ،شدن از این واقعیت کـه کوتـاه و میـان مـدت و دراز مـدت
ی قابـل تصـور و انـداز ،برابر عمر نسـلها ،بستر زمان بسیار دراز

ضرور است که ایرانیان زمـان بخـش کشـاورزی را  ،گیری است
محاسـبه سـود و زیـان سـرمایه  ،به سخن دیگر. دائمی بشمارند

گــذاری در ایــن بخــش را نمــی تــوان بــر پایــه بــازده یــک ســاله 
و پـنج و حتـی ده سـاله ) میـان مـدت(و سه ساله ) کوتاه مدت(
ه می بایـد در بستر زمان دائمی است ک. وردآبعمل ) دراز مدت(

  . کوتاه و میان و درازمدت را تعیین کرد ،زمان های سه گانه
امــا چــون حــداکثر ســود در کوتــاه مــدت محــرک ســرمایه      

زمـین  ،در بخشهائی از کشـور ،گذاری در این بخش شده است
روسـتاهای . ها گرفتار شوری یا فرسایش گشته و رها شـده انـد

مـد الزم را عایـد  آدر ،بسیاری رها شده اند زیرا در کوتاه مـدت
  ،از این رو. روستائیان نمی کرده اند

و با توجه به این امر که رشد پایدار ایجاب مـی کنـد کـه در       
زمان دائمـی فـرض شـود و  ،همه بخشهای اقتصاد تولید محور

زمان های سـه گانـه سیاسـت گـذاری هـا  ،در بستر زمان دائمی
هـر  ،که در رشـد پایـدار باتوجه به این امر ،تعیین گردند و نیز

 ،مکانی باید دارای قابلیت رشد و نیروی محرکه به حساب آیـد
انسـان : نست که رابطه انسان با اقتصاد دگرگـون گـرددآنیاز به 

رهبـــری کننـــده و بنیـــاد اقتصـــادی وســـیله و هـــدف فعالیـــت 
وردن نیازهـای اقتصادی نه رساندن سـود بـه حـداکثر کـه بـرآ

  .بر میزان عدالت اجتماعی بگرددرشد  ،انسان در جریان رشد
هـم . کارمایه یا نیرو نیـز در شـمار نیروهـای محرکـه اسـت – ۶

ب نیز نیروی محرکه تعیین آ ،اکنون در بسیاری از نقاط جهان
  :نچه به کارمایه مربوط می شودآاما در . کننده ای گشته است

نمـی بایـد  ،کارمایه ای که تولید و بکـار گرفتـه مـی شـود - ۶/۱
بستر زمان در سرمایه گذاری . حیط زیست زیانمند باشدبرای م

باید زمان دائمی باشد و زمانهای سه گانه در بستر  ،در نیرو نیز 
  و. این زمان اندازه گیری شوند

نیرو  بـرای  ،باید بنا بر این گذاشته شود که در هر مکانی - ۶/۲
. فتاب اسـتآپر  ،ایران ما ،برای مثال. تولید شدن وجود دارد

در دیگـر نقـاط کشـور نیـز مـی تـوان از  ،فزون بـر وجـود کـویرا
از آب مـی . از بادهـا مـی تـوان نیـرو گرفـت. فتاب نیرو گرفـتآ

پس می . توان نیرو گرفت و از دمای زمین می توان نیرو گرفت

ورد کـرد و آبـر ،باید نیاز کشور به نیرو را در جریان رشد پایدار
اندازه گرفت و  ،ید کردمیزان نیروی سالمی را که می توان تول

  .ن تدارک کردآسرمایه الزم را برای تولید 
وری اســت کــه کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا آدرخــور یــاد     

درصـد کـل  ۲۰پذیرفته اند که سهم نیروی قابل تجدیـد را تـا 
لمــان قــرار بــر آ. افــزایش دهنــد ،نیروئــی کــه مصــرف مــی شــود

ــی دارد و صــحبت از  ــای اتم ــاه ه ــدن نیروگ ــتفاده از برچی اس
لمان و کشـورهای دیگـر آصحرای افریقا برای تولید نیرو برای 

  . اپن دارد نیروگاه های اتمی خود را بر می چیندژ. است
در . و مــواد اولیــه نیــز در شــمار نیروهــای محرکــه هســتند – ۷

به زیان  ،زمینه های کار که این مواد ایجاد می کنند ،اقتصادها
منظـور  ،نهـاآدر محاسـبه ارزش  ،کشورهای فروشنده این مواد

  ،نکهآحال . نمی شوند
 ،نآبـا صـدور  ،کشورهایی که ماده اولیه را صادر می کند - ۷/۱

در . ورنـدآزمینه کار را از بـین مـی برنـد و بـی کـار بوجـود مـی 
. در کشور وارد کننده  زمینه کار  و کار ایجـاد مـی کننـد ،عوض

اقتصادی که ایجاد ن ماده و شمار فعالیتهای آبسته به مشتقات 
پس در ارزش گذاری هر . یندآزمینه های کار پدید می  ،می کند
 ،می باید زمینه یا زمینـه هـای کـاری کـه ایجـاد مـی کنـد ،ماده

مواد اولیـه ای را کـه صـادر مـی  ،هرگاه ما ایرانیان. لحاظ شود
بـه اهمیـت یـک اقتصـاد  ،بدین سان ارزش گذاری کنیم ،کنیم

یـک اقتصـاد : باید توجه پیدا می کنـیم ن سان کهآتولید محور 
تولید محـور وقتـی یـک مجموعـه زنـده و رشـد یـاب اسـت کـه 

تـألیف کنـد و در  بتواند مواد اولیه را با دیگر نیروهای محرکه،
ن آبـر مشـتقات و کاربردهـای  ،زمـان بـه زمـان. تولید بکار برد

  و. بیفزاید
. د کنـدایجـا ،توان بازیافت ماده اولیه را پـس از مصـرف - ۷/۲

بـه  ،تولید را ایجاد کنـد ←مصرف  ←هرگاه بتواند مدار تولید 
  .صفت دائمی را بخشیده است ،مواد اولیه قابل بازیافت

مبادله مواد اولیه با کشورهای دیگر نیز می باید بر اساس  - ۷/۳
محاسبه زمینه های کاری که با صـدور یـک مـاده از دسـت مـی 

. یدآبه عمل  ،یدآبدست می رود و با ورود یک ماده اولیه دیگر 
میـزان  ،مد حاصل مـی شـودآدر ،اگر در ازای صدور ماده اولیه

ن می باید با احتساب زمینه کاری تعیین شود که از دسـت مـی آ
می تـوان ایجـاد  ،مدآرود و زمینه کاری که با بکار انداختن در 

زمینـه هـای  ،ایران نفت و گاز صادر مـی کنـد ،برای مثال. کرد
از سوئی پول  ،نآمد آاگر با در. ی را از دست می دهدکار بسیار

نه تنها زمینـه کـاری  ،کاال وارد کند ،ایجاد کند و از سوی دیگر
تورم پدیـد مـی  ،بلکه با پولی که ایجاد می کند ،وردآپدید نمی 

ن مــی شــود و واردات آورد و تــورم ضــامن واردات و افــزایش آ
کار موجود را نیـز  جانشین تولید داخلی می گردد و زمینه های

  .وردآاز میان می برد و ملتی بیکار و یارانه خوار ببار می 
ــه ایــن هفــت نیــروی محرکــه       نیروهــای محرکــه منحصــر ب

ــدبیرهای  ،هرگــاه ایــن نیروهــای محرکــه. نیســتند ــر وفــق ت ب
نها تألیف آنیروهای محرکه دیگر نیز با  ،بکار افتند ،پیشنهادی

انقـالب یکـی از آن . ل مـی شـوندو در اقتصاد تولید محـور فعـا
  :نیروهای محرکه است

  
  :انقالب نیروی محرکه رشد ٭
  

: نها استآانقالب نیز در شمار نیروهای محرکه و مهمترین       
و انقــالب کارمایــه ای  انقــالب صــنعتیانقــالب علمــی و فنــی و 

بمثابـه  ،در اقتصـاد ،تنها انقالبهائی نیستند کـه... و) تیکژانر(
انقالب فکری ناشـی . سخن بمیان است ،نهاآکه از نیروی محر

ــر نظــامی  ــر بنیــادی اندیشــه راهنمــا و انقــالب کــه تغیی از تغیی
اجتماعی در بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 

نکه انسانهای شرکت کننـده در خـود آبلحاظ  ،ورندآرا ببار می 
 ،را می یابند را تغییر می دهند و این انسانها توانائی تغییر دادن

  . مهمترین نیروی محرکه بشمارند
جامعه ای  ،برای درک اهمیت انقالب بمثابه نیروی محرکه     

با نظـام بسـته را تصـور کنـیم کـه بسـته اسـت بـدین خـاطر کـه 
نیروهای محرکه ناچیزی بیش تولید نمی کند و ایـن نیروهـا را 

ینـک ا. به ترتیبی مصرف و خنثی می کند که نظام تغییر نکنـد
بمثابـه  ،اندیشه راهنمای جدیدی ،در این نظام اجتماعی بسته

انقالبی پدیـد  ،در اعضای جامعه ،وارد و بدان ،نیروی محرکه
. ید که سبب می شـود از فعـل پـذیر بـه فعـال تغییـر کننـدآمی 

. اینان دست به انقالب می زنند تا نظام اجتمـاعی را بـاز کننـد
 ،کـه نیـروی محرکـه سـازنیـروی محر ،انسان ،بدین دو انقالب

از . ورد و در تولیـد بکـار مـی بـردآنیروهای محرکه را پدید می 
توانـائی ایـن . نظام اجتماعی را باز و بازتر می کند ،این رهگذر

  . نظام برای بکار گرفتن نیروهای محرکه بیشتر می شود
پاره ! شگفتا. انقالبی از این نوع بود و هست ،انقالب ایران     

با مشاهده والیت مطلقـه  ،ن شرکت کرده اندآا که در نهآای از 
و هســتند . اظهــار پشــیمانی مــی کننــد ،فقیــه و ویرانگریهــایش

نهـا آامـا اگـر ! ن شـرکت نداشـته انـدآکسانی که مـی گوینـد در 
  ۱۶در صفحه    در  ،زحمت مطالعه جامعه های دیگر را به خود بدهند که

 منشور اقتصاد تولید محور
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چنانچــه مالحظــه کنــیم کــه ورود بــه * 

ــرای ســرنگونی زمینســر هــای عــراق ب
ــه شــرعی  ــور یــک وظیف ــن کش ــم ای رژی

ســرنگونی . اســت، دریــغ نخــواهیم کــرد
ــدف  ــک ه ـا ی ــرای مـ ــث ب ــت بع حکوم
استراتژیک است و ما از این هدف عقـب 

ـانی. کنیمنشینی نمی ـای قرب ـا به ایـن تنه
های بیگناه جنـگ ناجوانمردانـه عـراق 

 .علیه اسالم است
ـابه پیشنهاد عربستان و پ*      یشنهادات مش

آن بــرای آتــش بــس بــا عــراق و مــذاکره 
. پــذیریمبــرای جبــران خســارات را نمــی

. چــرا کــه مســاله ضــرر و منفعــت نیســت
ـاله اسـالم و . مساله حق و باطل است مس

ـانیپـول نمـی. کفر اسـت توانـد ایـن قرب
های بیگناه را که در جنگ جان خـود را 
ـا چیـزی  از دست دادند، بازگرداند و تنه

تواند آن را جبران کنـد و مناسـب  که می
اســت، ســقوط صــدام و قیــام حکومــت 

 .مردمی اسالمی در عراق است
نمــی خــواهیم در ســایه رژیــم فعلــی *     

ـا بغـداد برسـیم . عراق، به هیچ تـوافقی ب
. ایــن ســری نیســت کــه آن را فــاش کــنم

ها موافقـت صدام حسین توسط میانجی
کرد طبق مواد و شرایط قرارداد الجزایر 
. و بدون قید و شـرط، عقـب نشـینی کنـد

ولــی مــا ایــن پیشــنهاد را رد کــردیم و بــا 
. هرگونه توافقی مخالفت خـواهیم کـرد

مادامیکه رژیـم فعلـی عـراق، طـرف دوم 
ایــن توافــق بایــد بــا ملــت . توافــق باشــد

مــا . عــراق و پــس از پیــروزی امضــا گــردد
ـــت ا ـــت از حمای ـــتیم دس ـــر نیس  زحاض
ـالف رژیـــم عـــرا ـای مخــ ـازمان هــ ق ســ

 ».برداریم
ـاحبه در آخــرین  مــتن کامــل ایــن مصـ
شــماره از روزنامــه جمهــوری اســالمی در 

  .منتشر شده است ۱۳۶۰سال 
خط کشی ها از نشریه انقـالب اسـالمی  •

  .هستند
  
ــــک از  ٭ ــــه این ــــاحبه ای ک مص

کــدام  ،سانســور خــارج مــی شــود
ــــدام  ــــت را تصــــدیق و ک حقیق

  :دروغها را تکذیب می کند؟
  
ـأت  ،حبهتا تاریخ این مصا ◀ پیشنهاد هی

عدم تعهد به ایران که به تصویب شورای 
عالی دفاع و شخص خمینی رسـیده بـود 

ـا پیشـنهاد و ژو نیز موافقـت ر یـم صـدام ب
ـا در خـرداد  ـام کودت از  ،۶۰شتاب در انج

جمله برای این که هیأت به ایران نیاید و 
پاسخ موافق صدام را ارائه نکنـد و صـلح 

ـا سانسـور مـی یـم کودژبرقرار نشـود را ر ت
ـام ایـن . کرد این واقعیت را از تاریخ انج

همچنان سانسـور  ،مصاحبه ببعد تا امروز
ــد ــی کنن ــک. م ــه در  ،این ـاحبه ای ک مصـ

ـال آ خرین شـماره روزنامـه جمهـوری س
ـا وطـن دوسـتانی ،۶۰ از  ،وطن دوستی ی

ـا مـی  قید سانسور رها و انتشار مـی دهـد ی
ـای  ،بنا بـر ایـن مصـاحبه. دهند در روزه

ـا الموقـف  ،۶۰یانی سال پا در مصـاحبه ب
ــی ــه اســت ،العرب ــین « :گفت صــدام حس

هــا موافقــت کــرد طبــق توســط میــانجی
مواد و شرایط قـرارداد الجزایـر و بـدون 

   .»قید و شرط، عقب نشینی کند
صـدام موافـق  ،۶۰در سال  ،بدین قرار    

با عقب نشینی از خاک ایران به مرزهائی 
ر تعـین مـی بوده است که قرارداد الجزای

ـأت  ،در حقیقت. کند ـا بـر پیشـنهاد هی بن
عدم تعهد، قوای عراق می باید به انـدازه 

ــی ــین الملل ـای ب ــوپ رس از مرزهـ در  ،ت
. داخــل خــاک ایــران عقــب مــی نشســت
. قوای ایران نیز می باید چنین می کردند

هاشمی رفسنجانی حقیقت را  ،بدین قرار
در این مصاحبه تصدیق می کند و مـدعی 

چون هدف سرنگون کـردن که  می شود
ــتژر ــدام اس ــم ص ــنهاد  ،ی ــیچ پیش ـا ه بـ

یـم او ژن صدام و رآتوافقی که یک طرف 
یم مالتاریا موافقـت نمـی کـرده ژر ،باشد
ـام زهـر  ،با وجود این. است سـرانجام ج

ـا  تــش بســی آرا خمینــی ســر کشــید و بـ
یم او ژموافقت کرد که طرف او صدام و ر

  !.بودند
کذیب می کند؟ اما کدام دروغ ها را ت ◀

ــتان  ــه بخصــوص از تابس ـائی را ک دروغهـ
بــه دنبــال سرکشــیدن جــام زهــر  ،۱۳۶۷

ـــی ـــط خمین ـــد ،توس ـاختند و گفتن ــ . س
هاشـمی رفسـنجانی و خامنـه  ،سازندگان

ـائی و ــد... ای و محســن رضـ ــج . بودن رای
تــرین دروغــی کــه مــی ســاختند و مرتــب 
بازگو مـی کردنـد ایـن بـود کـه بـه ایـران 

نشــینی قــوای هــیچ گــاه پیشــنهاد عقــب 
 ،همـــه ،عـــراق داده نشـــد و پیشـــنهادها
  . پیشنهاد متارکه و گفتگو بودند

حقیقت سومی که همواره سانسور می  ◀
ـا، ژشد و می شود ایـن بـود کـه ر یـم کودت

ـاطر سـرنگون کـردن  جنگ را تنها به خ
یم صدام ادامه نمی داد بلکه در درجـه ژر

یـم و بروفـق معاملـه ژبرای تثبیت ر ،اول
ن ادامه می آانگلیس و امریکا به  پنهانی با

ـاد نبـــریم کـــه . داد ـاه از یــ لـــن آهـــیچ گــ
ـاچر ،کالرک ـاع در حکومـت ت  ،وزیر دف

ـاه رســـیدگی بـــه ایـــران گیـــت  در دادگــ
ـانونی اسـلحه بـه (انگلیسی  فروش غیـر ق

جنــگ در ســود : گفــت) ایــران و عــراق
انگلســتان و غــرب بــود، اســباب ایجــاد و 

جنـگ ایجـاد . ن را فراهم کردیمآادامه 
به ترتیبی که اسناد محرمانه انگلسـتان  –

ــد  ــه  –مــی گوین ــرانگیختن صــدام ب ـا ب بـ
ـا ادامـه  ،حمله به ایـران ـام گرفـت ام انج

ـای خـرداد  ،جنگ و ایـن  ۶۰بنا بر کودت
یم خمینی ممکـن ژتوسط ر... مصاحبه و

  . گشت
حقایق دیگری نیز سانسور می شـدند        

نسـور نها را نیز از بند ساآکه این مصاحبه 
  :رها می کند

  
یم صدام در همـان ماههـای ژر ٭

اول جنگ شکست ارتش خـود را 
پذیرفته بود و قبول پیشـنهاد غیـر 

 –متعهدها، یک پیـروزی نظـامی 
ــای  ــود و باکودت ــران ب سیاســی ای

این پیروزی بود که از  ،۶۰خرداد 
ایرانیان دزدیده شـد و یـک نسـل 
ایرانــی و ثروتــی عظــیم نیــز تلــف 

  :شد
  
ن قسـمت از سـند محرمانـه نخست ای ◀

بعـد  ،را باز بخوانیم که دولـت انگلسـتان
" محرمانــه"از قیــد  ،ســال ۳۰از گذشــته 

این گزارش محرمانـه در . رها کرده است
 ۳۰برابر  ۱۹۸۰انویه ژ ۲۲تا  ۲۰روزهای 

تهیه و ارسال شده  ۱۳۵۹بهمن  ۲دی تا 
  :است

سفير بريتانيا در بغداد در ادامه گـزارش  «    
ـاتواني ديگر  خود دليل  درارتـش عـراق    ن

شكست كامل  كهدستيابي به آرزوي صدام 
ـان كـرد   ،بودو سريع ايران  : را اين گونه بي

اصل مهم ديگري بـود   ،مساله حفظ روحيه"
كه احتماال در عملكرد ضعيف عراقيان موثر 

ـامي،     . واقع شد بـرخالف همـه ظـواهر نظ
رسـد   به نظـر مـي  . عراقي طبعا سرباز نيست

ـايت وارد جنـگ   عراقيان د ر موجي از رض
ولي  .شدند كه با پيروزيهاي اوليه پايدار بود

كار دشوار شد، تلفات زيادي رخ داد  يوقت
ـان آشـكار    و مهارت مغرورانه مقاومت ايراني

ـاد      شتگ ـا برب ، شـور و شـوق اوليـه عراقيه
 ".رفت

در حالي كه ملك حسين پادشاه اردن و      
ـ  وقان دولت آن كشور، يكي از مهمترين مش

ــه  ـان منطق ــراق   و حاميـ ــت ع  واي حكوم
ـامي    كنندگانش تحريك  ـاوز نظ  بـه بـه تج

ايران بودند و اعتقاد جدي به شكست سريع 
ايران در جنگ داشتند، ژنرال شاكر در اين 
ديدار كه تنها حدود چهار ماه و نيم پـس از  
شروع جنگ صورت گرفته بود، بـه شـدت    

 :نسبت به موفقيت عراق ابراز نااميدي كرد
. ها به پيروزي قاطع دسـت نيافتنـد   عراقي"

آنها برنامه ريزي عالي داشتند، ولي اجـراي  
ـانع      ـيش بينـي نشـده م ضعيف و مشكالت پ

عراق بـراي  . دسترسي آنان به هدفشان شد
نيازمنـد بـه هـم زدن     ،رسيدن به پيـروزي 

اعتماد مردم ايران و تصرف دزفول و اهواز 
را دست كـم  ها  عراقيها اقتدار ايراني... بود 

ـان نبودنـد    ... گرفته بودند و آماده پاتك آن
شگفتي بزرگ جنگ اين است كه نيـروي  
ـاه      ـام پنج ـادر بـه انج هوايي ايران هنوز ق

اكنـون قطـع   . سورتي پرواز در روز اسـت 
برق شديد در بغداد وجـود دارد و فعاليـت   

ـته  اي عـراق نيـز بـراي مـدتي      نيروگاه هس
 ".طوالني تعطيل شده است

قابل، ژنرال شاكر نيز نظر لرد گيلمور در م   
باره موقعيت عراق در جنـگ سـوال    را در
ـادي  گيلمور گفت، ": كرد هر چند چيز زي
باره مناقشات نظامي نمي دانم، ولـي بـه    در

ها ابتكار خـود را از   رسد كه عراقي نظر مي
دست داده و نيازمند پايان دادن سـريع بـه   

ـترش     . جنگ هستند ما بـه دليـل خطـر گس
ـاد شـده در     ج ـاني و تفرقـه ايج نگ و پريش

ــوني    ــعيت كن ــران وض ــراب، نگ ـان اع ميـ
 ".هستيم

در همين ارتباط سـرهنگ قاسـم طائـب       
ـامي اردن نيـز در    ئسالم ر يس دانشـكده نظ

ديدارش با سرهنگ ويليامسون افسر ارشـد  
ـاريخ    ـا در ت ژانويـه   25نيروي هوايي بريتاني

ـا  1359پنجم بهمن / 1980  نيز نظري مشابه ب
صدام حسين هيچ ": ژنرال شاكر ابراز كرد

چرا كـه  . اي به جز ادامه جنگ ندارد گزينه
ـته      ـتاوردي نداش ـيچ دس ـا ه تاكنون او قطع

اگــر او االن متوقــف شــود، حــزب . اســت
ـامي ر    ـاني را كـه االن ح ـ الدعوه كس يس ئ

هستند را تحت نفوذ ] صدام حسين[جمهور 
ــخــود درخواهــد آورد و ر ــور ئ يس جمه

 ".شد سرنگون خواهد
ــرار    ــدین ق ـاه  ،ب ـارمین مـ ـان چهـ در پایـ

ـاکرژبنا بر قول  ،جنگ فرمانـده  ،نرال ش
حملـه عـراق شکسـت  ،وقت ارتش اردن
ـان دادن «و نیازمنـــد . خـــورده بـــود پایــ
 ،بـه سـخن دیگـر. بـود» سریع به جنگ

 ،نآپیــروزی ایــران مســلم و بربــاد دادن 
بعالوه یک نسل جـوان ایرانـی کـه تلـف 

ـان رفـت و  شد و سرمایه عظیمی که از می
فرصـــت رشـــدی کـــه از دســـت رفـــت و 
کودتایی که انجام شـد و اسـتبدادی کـه 

ـازی شـد خیانـت مسـلمی بـود کـه  ،باز س
ـائی  ،یم خمینیژر از جمله ایرانی گیتـی ه

ـای اول ر یـم را ژکه هم اکنون نیز مقامه
ایـن . مرتکب شـده انـد ،در اختیار دارند

خیانــت بــی ماننــد بــه ایــران اســت کــه 
ها می خواسته اند و می خواهنـد سانسور

  . از دید مردم ایران بپوشانند
ـای دیگـری        باوجود ایـن ،حقیقـت ه

ـا  ـا را از آوجود دارند که ایران گیتـی ه نه
  :مردم ایران پنهان می کنند

  
و هاشـمی  و خامنه ای   خمینی ٭

دیگـــر دســـتیاران   و رفســـنجانی 
خمینی خواستار شکست نظامی و 

  :دندپیروزی سیاسی بو
  
ـاور و  ◀ ــره و تـ ــمی کنگ ــهای رس گزارش

در بــاره افتضــاح  ،قاضــی مسـتقل  ،والـش
در بــاره دو امــر اتفــاق نظــر  ،ایــران گیــت

  :دارند
ـان ژر – ۱ یــم خمینــی از حکومــت ریگـ

یــم صــدام ژخواســتار ســرنگون کــردن ر
ســرهنگ نـورث کــه طــرف . بـوده اســت

ـای ر ـا فرسـتاده ه یـم ژگفتگو و معامله ب
ـا ا ،مالتاریا بوده سـتفاده از ایـن ضـعف ب

ـاطع ،یم ایرانژر ایرانـی «بـه  ،با لحنـی ق
ـان » ها اطمینان مـی داده اسـت کـه ریگ

دستور داده است ترتیب برکناری صـدام 
یــم ژترکیــب ر ،حتــی در بــاره. داده شــود

صــحبت مــی » ایرانــی هــا«جانشــین بــا 
  .کرده است

ـای ر» میانه رو« -  ۲ یـم کـه فرسـتاده ژه
ـا نـــورث دیـــداآ ـا در لنـــدن بــ  ،رکردهنهــ

ــه او داده و  ۱۰۰۰فهرســت  میانــه رو را ب
توضــیح داده اســت چــرا شکســت قــوای 

ــگ ــران در جن ــت : الزم اســت ،ای شکس
ـا »تنـد رو«نظامی سـبب مـی شـود کـه  ه

یم را  ژکنار زده شوند و میانه روها عنان ر
  . ورندآبه دست 

نکـه آهرگاه صدام برکنار مـی شـد بـی      
رتـش سپاه و ا ،یدآپیروزی نظامی بدست 

ناکــام و خمینــی و هاشــمی رفشــنجانی و 
پیـروزی  ،برغم ناکامی نظامی ،خامنه ای

ــی  ــد و آسیاســی عظیمــی بدســت م وردن
یـم بلکـه ژحاصل آن نه تنها ثبات کامل ر

رام شــدن و تحــت امــر مالتاریــا مانــدن 
بیهـوده نبـود . نیروهای مسلح می گشـت

ـا سـپاهی از خـود لیاقـت  که هر ارتشـی ی
ـا  یا سر ،بروز می داد به نیست مـی شـد و ی

  . کار در جبهه را از او می ستاندند
بخصــوص  ،ایـن حقیقـت کـه مالتاریـا     

ـا  ـان مـی آایران گیتـی ه ن را از مـردم پنه
ـانتی بـزرگ  ،نیـز ،کردند و مـی کننـد خی

زیـرا سـبب سـلطه سـپاه بـر . بود و هست
ــل  ــر قاب دولــت و اقتصــاد و وضــعیت غی
تحمــل مــردم ایــران در طــول ســه دهــه 

ـاح  ،در حقیقت. ه استگشت افشای افتض
. ایران گیت بود که وضعیت را تغییـر داد

توضیح این که اگر افتضاح ایران گیت از 
ـاد شکســـت در  ،پـــرده بیـــرون نمـــی افتــ

ـای  ،جنگ ـامی بـود و به یک شکست نظ
. ن را سپاه و ارتش می باید می پرداختندآ

ـانی دسـتگاه آاما  شـکار شـدن روابـط پنه
امریکا و انگلسـتان و خمینی با اسرائیل و 

لمان و فرانسه و پرتقال و اسپانیا و ایتالیا آ
ـاگزیر شـــدن ... و اتــریش و ســـوئد و و نـ

ـائی و انگلیسـی  ـات (مقامات امریک اعتراف
ـارلین و نـــورث و پویندکســـتر و  مـــک فــ

ـاهآســــخن  و ) لــــن کــــالرک در دادگـــ
اسرائیلی و دانسته شدن این واقعیـت کـه 
ـــیس و  ـــا و انگل ـــود امریک ـــگ در س جن
ـا سـوزاندن  اسرائیل ادامه یافته اسـت و ب

پیروزی بـه شکسـت بـدل گشـته  ،فرصتها
ـای ر ایـران گیتـی (یـم ژاست و میانه روه

خواهان شکست نظامی ایـران بـوده ) ها
خمینی و دسـتیاران او را مقصـرهای  ،اند

ـــد ـــرای . شکســـت در جنـــگ گرداندن ب
ـام زهـر  خمینی چاره جـز سرکشـیدن ج

  . برجا نماند
ه پوشــش سانســور مــی درد و اینــک کــ       

قـدر خــدمت  ،شـکار مــی شـودآحقیقـت 
شکار می شـود کـه افشـاکنندگان آبزرگی 

اکتبـر ســورپرایز و ایــران گیــت بــه ایــران 
  . کرده اند

ـــــی و  ◀ ـــــت خمین ـابی و سیاس ــــ ارزی
. دســتیاران او خطــائی بــس فــاحش بــود

: روی داد ،نچه را که نمی خواسـتندآزیرا 
رام در  نها نیروهای مسلح بی حیثیـت وآ

یمی می خواستند که نسل بعد ژخدمت ر
ـار مالتاریـا  ،از نسل ـا بـر قـول (در اختی بن

ـاری ـادی غف غافـل از ایـن کـه . بمانـد) ه
نیروهای مسلحی کـه فرصـت پیـروزی را 

 ،بی اعتبار نمی شـوند ،نها دزدیده اندآاز 
یـم ژدر یک ر ،بنا بر این. زخمی می شوند

موقعیــت متفــوق  ،اســتبدادی تــک پایــه
ـا  ،ن پـسآاز . دامی کنندپی ایـران گیتـی ه

ـــدند و  ـــب ش ـــی مرتک ـای دوم ــ ن آخط
از جملـه از تـرس ارتـش  ،برکشیدن سپاه

از . بـود ،حیثیت و اعتبار جسته و زخمـی

این امر غافل شدند کـه وقتـی دولـت بـر 
تـک پایـه و  ،حاکمیت ملت تکیـه نـدارد

ــروی . نااســتوار مــی شــود اینســت کــه نی
یـم ژرات رمسلح  هم پایه و هم ستون فق

ـاال را پیـدا کـرد و . می گردد سپاه دست ب
ـال کـرد و  ،بطور مداوم تفوق خود را اعم

اینک مالک نفت و گاز و اقتصاد کشـور و 
  . دولت گشته است

ــود و نیســت کــه آ ◀ ــدین خــاطر نب ـا ب یـ
ـا دارد ـا بنـ ـا داشــت و بسـ  ،خامنــه ای بنـ

ـاه دارد و  ـانواده خـود نگ رهبری را در خ
ه مـی کنـد؟ در ن را مطالبـآحسن خمینی 

ـا تکیـه بـه  ،حقیقت تشـکیل سلسـله ای ب
اما در کشوری که یکی از مهمتـرین . سپاه

از بن برکنـدن یکـی از  ،وردهایشآدست 
مهمترین  ،سه پایه استبداد تاریخی ایران

ـاز آ ،بـوده اسـت ،پایـه سـلطنت ،نهاآ ـا ب ی
دارای » رهبـر«سازی سلطنت در شـکل 

ـارات مطلــق ـا ناشــدنی  ،اختیـ شــدنی یـ
  است؟

ـاریخ – ۱ ــ ـای خالفـــت  ،در ت ـــه هــ نمون
ایـن خالفـت . عباسی و عثمانی را داریـم

هــا از زمــانی کــه قشــون صــاحب اختیــار 
ورد و آدسـتگاه خالفـت گشـت و خلیفـه 

  .دچار انحطاط و انحالل شدند ،برد
نمونه ای که هنـوز  ،در تاریخ معاصر  – ۲

یــم کــره ژنمونــه ر ،ســقوط نکــرده اســت
جانشــین پســر  ،در ســوریه. شــمالی اســت

ـا جنـبش مـردم ژپدر شده اما اینک ر یم ب
  . سوریه و مداخله خارجی روبرو است

بازسازی سلطنت در پوشـش والیـت  – ۳
ـازهم  ،»رهبـری«مطلقه فقیـه و  ـاری ب ک

ــر اســت ـازی. مشــکل ت ــن بازسـ ــرا ای  ،زی
بازپس دادن دین به روحانیت و  ،نیازمند

ن بمثابه پایه دوم استبداد تاریخی آقبول 
نه روحانیان حاضرند پایـه دوم اما . است

بــا  ،یــمژاســتبداد تــاریخی بگردنــد و نــه ر
مـی  ،دست شستن از والیت مطلقه فقیـه

بمثابـــه یـــک سلســـله  ،توانـــد بـــه خـــود
  .مشروعیت بدهد ،سلطنتی

یــم و ایــن ژباتوجــه بــه اســتحاله ر – ۴
ــه ضــد  ــه فقی واقعیــت کــه والیــت مطلق

زادی اسـت کـه مـردم آاسالم بمثابه بیان 
ندیشه راهنمای خـود در انقـالب ا ،ایران

ــر والیــت  ،نآکــرده بودنــد و در  اصــل ب
جمهــور مــردم و جمهــوری شــهروندان 

ـای هـر حقیقتـی ژر ،بود یم کنونی که افش
ــرزان  ــه ل ــک پای ــر ت ــتآضــربه ای ب  ،نس

افشــای حقــایق . محکــوم بــه زوال اســت
ــانی  ــبش همگ ــه دادن جن ـا ادام چــون بـ

زمــان تغییــر از اســتبداد بــا  ،همــراه شــود
ـازهم نزدیـک جمهـ وری شـهروندان را ب

  .تر می کند
  

بـــازهم خبـــر در بـــاره 
ــــه ای و  ــــاری خامن بیم
مسئله جانشینی؟ فعـل و 

  :انفعالها در سپاه
  
بیماری خامنه ای  وخیم تر می  ٭

کشماکش بر سر جانشینی   و  شود
  : است  از خامنه ای  بعد  و
  
ـاری او  ◀ در باره خامنه ای و شـدت بیم

بنا بر : افت کرده ایمدو خبر نایکسان دری
بیماری او خفیف است و مانع  ،یک خبر

و بیماری او شدید و وخـیم . کار او نیست
ـا بـر . و بر وخامتش افزوده نیز می شود بن

بـر اثـر  ،دو هفته پیش از نـوروز ،این خبر
  ،مسئله جانشینی او  ،وخامت بیماری او

  
  

  ۵در صفحه

 دوگروگانگیر؟
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در بیــت او و در میــان برخــی از اعضــای  
ـانمجلس خ موضـوع گفتگـو شـده  ،برگ

  .است
ـــروردین  ۶در  ◀ ـــری  ،۹۱ف ـــر دیگ خب

ـای وخـیم تـر شـدن  دریافت کـردیم گوی
او راه  ،بنا بر این خبـر. بیماری خامنه ای

ـای جمعـه را  ،پیمائی و کوه نوردی روزه
ـام نـوروزی . ترک گفته است از عهـده پی

بــرای تخفیــف . مــده اســتآبزحمــت بر
  . نیازمند تزریق مرفین است ،درد
بـه ایـن نتیجـه  ،تحقیق ما در این باره      

ـالج بایـد  ،رسید که هر نوبت پزشکان مع
ـاع و آاو را  ــــ ـــــرکت در اجتم ـاده ش ــــ م

ـار مـداوم . سخنرانی کنند ـائی ک دیگر توان
ـای دیگـری بـر آاما . را ندارد یا عالمت ه

ـاری و انـــدازه وخامـــت  ن آوجـــود بیمــ
 ،ینـدهآ» رهبر«وجود دارند؟ صحبت از 

ـای . ها اسـتیکی از عالمت ـا عالمـت ه ام
  :دیگر نیز وجود دارند

  
یا در سپاه بنا بر تصفیه اسـت و آ ٭

ممکن اسـت افـرادی نیـز حـذف 
  :شوند؟

  
قـرار بـر تصـفیه  ،بنا بر اطـالع واصـل ◀

. بخصــوص ســپاه قــدس اســت ،ســپاه
. افرادی نیـز ممکـن اسـت حـذف شـوند

ـانی هسـتند  تصفیه شوندگان از جمله کس
ی هستند و هم که هم در اطراف خامنه ا

نچـه قطعـی آ. ادندژدر اطراف احمدی ن
است اینست که در سـپاه گرایشـها وجـود 
ـــی و  ـــت داخل ـــی سیاس ـــد و گرایش دارن
  . خارجی خامنه ای را خطرناک می داند

تــن از مراجــع نیــز در  ۸ایــن امــر کــه  ◀
ـات شــرکت نکردنــد ایــن امــر . انتخابـ

یــم ژوســعت مخالفــت روحانیــان را بــا ر
و با سیاسـت شـخص  والیت مطلقه فقیه

ـا . شکار می کندآخامنه ای  بـروز مخالفته
ـای محـروم بـودن ر  ،یـم از انســجامژگوی

هم در سطح روحانیـت و هـم در سـطح 
ــت  ــل (دول ــوری«تقاب ــیس جمه ـا » رئ بـ

  .است) »رهبر«
ـا  ،در عراق ◀ در سازمانهای شیعه نیـز بن

ـا. بر تصفیه است ـازی ه  ،علت ایـن پاکس
ـائی اسـت یم و نیروژانسجام بیشتر در ر ه

ـاز . ن وابسـته هسـتندآبه  ،که در منطقه نی
خامنه ای و بیت او به انسجام بیشـتر کـه 
ـات مجلـس  فرمایشی کردن کامـل انتخاب

ـاطر  ،نیز بـدانخاطر بـود یکـی بـه ایـن خ
در  ،اســت کــه امریکــا و اروپــا و اســرائیل

طــرف دیگــری جــز خامنــه ای را  ،ایــران
ــد ــ. تصــور نکنن اد ژســئوال از احمــدی ن

ــدان خــ اطر انجــام گرفــت کــه دنیــای ب
ــد ــوم کن ــران ،خــارج معل تصــمیم  ،در ای

. گیرنــده یکــی و او نیــز خامنــه ای اســت
ـای ژرفتار احمدی نـ ـا مجلسـیان گوی اد ب

ـــودآ ـاجرا ب ـاهی او از مــ ـــز مـــی . گــ او نی
ـاق  ،یـمژخواست بـه غـرب بگویـد در ر ق

ـــت ـــت. نیس ـاب اس ــ ـــه حس ـــه ب در . بلک
ـان ر ،حقیقت یـم را دارای ژغرب همچن

ــی  ــر م ـارددوس ــد انتخابــات . انگـ هرچن
فرمایشی غرب را به این نتیجه رساند کـه 

دارد تـوان  ،اد باشـدژسری که احمدی نـ
  . یم ماندن را از دست می دهدژبر تن ر

علی مطهری گفتـه  ،۹۱فروردین  ۹در     
ـات بـــین المللـــی : اســـت ـاه ایجابــ هرگــ
. اد استیضاح مـی شـدژاحمدی ن ،نبودند

ـاح و معنای سـخن او اینسـت کـه استی ض
موجــب تضــعیف  ،ادژعــزل احمــدی نــ

ـا . یم در نظر جهانیان می گرددژر اما برج
نست کـه آاد نیز گویای ژماندن احمدی ن

در  ،و ایجابات بین المللـی» مالحظات«
  . حرف اول را می زنند ،یمژر

زمــان راه : اوبامــا مــی گویــد ،ن ســوآاز      
در . حــل دیپلماســی دارد بســر مــی رســد

 ،کشــور در ســئول ۴۰اجتمــاع مســئوالن 
ایران و کـره شـمالی و  ،مرکز کره جنوبی

دست یافتن تروریسـتها بـه سـالح هسـته 
ـان ،ای  ،موضوع بحث شده انـد و اردوغ

فـروردین  ۹نجا راهی تهران شد و در آاز 
. وارد تهران شـد) ۲۰۱۲مارس  ۲۸(  ۹۱

زیرا وزیر خارجـه . استقبال از او سرد بود
او گفته  ،رپیش از سف. به استقبال او رفت

یـم ایـران دسـت از ژبرای ایـن کـه ر: بود
بـه ایـران  ،یم سوریه برداردژحمایت از ر

هـم  ،بـدین قـرار. فشار وارد خواهد کرد
زمان خامنه ای تنگ است و هم یکـی از 

ـا تـن دادن (دو انتخاب  معامله با غـرب ی
یـم ژبه تشدید تحریمها و تشدید فشار به ر
ـاده ای کـه بـه جنـ ـازکردن ج گ اسد و ب

از ایـن . وردآرا باید به عمـل ) می انجامد
بیش از پیش به انسجام هرچـه بیشـتر  ،رو
ـاز داردآیم و یا صدائی تـر کـردن ژر . ن نی

برفرض که بیماری او وخـیم و جانشـینی 
این نیاز بازهم شـدید تـر  ،او مطرح باشد

ــدا شــدن نامزدهــای رهبــری. اســت  ،پی
ـاهرودی و حسـن  ،مجتبی که پیدا بود ش

  :یز پیدا شدندخمینی ن
  
صحبت از جانشین بـرای  ،از نو ٭

از حسن  ،این بار. خامنه ای است
  :خمینی نیز صحبت بمیان است

  
ـاری ادامـــه  ◀ ـای بیمــ یکـــی از عالمتهــ

جریــان خبــر و شــایعه در بــاره جانشــین 
خـر اسـفند آدر دوهفته . خامنه ای است

ـــوروز ۹۰ ـام ن ــ ـاره صـــحبت از  ،و ای ــ دوب
ـاهرودی بــــوده اســــت  .جانشــــینی شـــ

ـاد  ـاکی از پوشــش ایجـ ــز حـ ــموعی نی مس
. کــردن بــرای مجتبــی خامنــه ای اســت

هدف اینست که توجه ها را از او برگیرند 
و بــه همــان ترتیــب کــه پــدرش را رهبــر 

  .او را نیز رهبر کنند ،کردند
ـار ◀ از حسـن  ،امر جدید این کـه ایـن ب

خمینی نیز بعنـوان جانشـین گفتگـو مـی 
 ،فقور می شـود کـه سـردار مشـآیاد. شود

ـانی کـه بایـد  ،مقام امنیتی ـا کس در جلسه ب
از قول خامنه ای گفتـه  ،توجیه می شدند

بود که حسن خمینی نزد خامنه ای رفتـه 
ـاحب «و از او خواسته بود  حـق را بـه ص

یعنی رهبری را به او . باز پس دهد ،»حق
  . واگذار کند

در  ،۸۷امــا حســن خمینــی در بهمــن  ◀
 ،پــی موضــع گیــری سیاســی جعفــری

بر ضـد دخالـت سـپاه  ،مانده کل سپاهفر
 ،از آن پس. موضع گرفته بود ،در سیاست

مرتب مورد حمله های زبانی قرار داشـته 
ــدرش. اســت  ،حتــی در ســالروز مــرگ پ

او یکـی از . مانع از سخنرانی او نیز شـدند
ـای  ــ ـان«نامزده ــ ـــرای » اصـــالح طلب ب

ـازگی نیـز. ریاست جمهـوری اسـت از  ،بت
  . ترهبر شدن او صحبت شده اس

ـای  ◀ تحقیق در باره خبـر و مسـموع ه
  :وردآاین نتایج را ببار  ،باال
خامنه ای دیگر کسی را ندارد و حاال  – ۱

اینست . دارد از سپاه نیز بیمناک می شود
ـان و  که سعی می کند مسئولیتها را بـه کس
گروههائی بسپرد که در تقابـل بایکـدیگر 
ـــس  ـــت و مجل باشـــند و ســـپاه و حکوم

مـورد بهـره بـرداری  ،و رانتوانند ضعف ا
ـــد ـای . قراردهن ــ ـــدن مقامه ـــپرده ش س

ـاودین عراقـی  ریاسـت دو (حساس به مع
علــی  ،قــوه قضــائیه و مقننــه بــه دو بــرادر

ــه  وصــادق الریجــانی و وزارت خارجــه ب
شکار تـرین آیکی از ) صالحی و بسیج به؟ 

بـی . عالمتهای بی کسی خامنه ای است
ـان را نیـز  ـای مجلـس خبرگ کسی او اعض

ـام . ان کـرده اسـتنگر ـا آکوشـش ناک نه
ــری  ــرای انــدک نظــارت در شــیوه رهب ب

بــا مخالفــت شــدید او ناکــام  ،خامنــه ای
شد اما  نگرانی از بـی کسـی او را افـزایش 

  .داد
در باره » شایعات«ارگان سپاه  ،جوان      

ـازیهای  ــایعه سـ ــه ای را ش ـاری خامن بیمـ
ـات کـردن ر یــم ژدشـمن بـه قصـد بــی ثب

از این که اعتـراف بـه غافل . دانسته است
ــودن ثبــات ر ــد ب ــود ژبن ــود و نب ــه ب ــم ب ی

گویای بی کسی  ،سالمت مزاج خامنه ای
  .و ناتوانی او است

این ترس موجب تغییر رویه مجتبی  – ۲
ـا . خامنــه ای نیــز شــده اســت او کــه تـ

ـا بـر طـرد ایـن و  ،۸۸انتخابات خرداد  بن
ـا بـر جـذب گذاشـته  ،ن داشتآ اینـک بن

شــتی کــرده آهــا نخســت بــا برادر: اســت
ــر. اســت ن داشــته اســت آســپاه پــدر را ب

ـا  ـام خـود ابق هاشمی رفسـنجانی را در مق
حتــی صــادق خــرازی را بــه ســراغ . کنــد

خــاتمی فرســتاده و از او دلجــوئی کــرده 
  . است
بنا نیست شاهرودی جانشین خامنـه  – ۳

علـت مطـرح کـردن او بعنـوان . ای شود
جانشین یکی پوشش ایجاد کـردن بـرای 

 ،امنــه ای و دیگــری و مهمتــرمجتبــی خ
بقصـــد جانشـــین  ،رفـــتن او بـــه نجـــف

ــد  ــع تقلی ــوان مرج ــدن بعن ــتانی ش سیس
ـا  ،در نجف. است ـاه سیسـتانی از دنی هرگ
روحــانی ایرانــی تبــار در موقعیــت  ،بــرود

ـاهرودی . مرجعیت نیست اینسـت کـه ش
ـا  . مد مـی کنـدآمرتب به نجف رفت و  ام

مانع بزرگی بر سر راه او برای رسیدن بـه 
یکی سـابقه او در نجـف : مرجعیت است

یـت اللـه صـدر و آمتهم است به لودادن (
یم صـدام اعـدام ژنزدیکان او که توسط ر

خـدمت او در دسـتگاه  ،و دیگری) شدند
ـائیه  والیت مطلقه فقیه و تصدی قوه قض
ـای  ــ ـــتقیم او در جنایته ـــئولیت مس و مس

ـات  ،در نجـف ،از هم اکنون. یمژر تبلیغ
  .یندآمی وسیعی برضد او بعمل 

ـاختن    : انقالب اسالمی ـا س خامنه اي كـه ب
بحــران اتمــي ايرانيــان را در تنگنــاي تحــريم 

در  ،اقتصادي و تهديد به جنگ قرارداده اسـت 
ـان    ،انتخابات فرمايشي مردم ايران را بـه گروگ

ـاي صـندوقهاي رأي     : گرفت و گفت اگـر بـه پ
به ايـران حملـه خواهنـد     ،نرويد و رأي ندهيد

ـان او   ،ن با تحريم انتخاباتمردم ايرا. كرد گروگ
ـال . نشدند ـاهو حكومـت     ،در همان ح ـان ي نت

اوباما و حكومتهاي اروپائي را به گروگان گرفته 
ـاه بـه دلخـواه او      است و تهديد مي كنـد هرگ

گفتـه  . به ايران حمله خواهد كـرد  ،عمل نشود
مي شود اسرائيل و حزب ليكـود در مـوقعيتي   

زدن به يـك   است كه خود را نيازمند به دست
ـامي بزنـد مـي بينـد     ببينـيم  . ماجراجوئي نظ

نظرها و اطالعات وضـعيت را چگونـه تشـريح    
  :مي كنند

  
  

سندی که ویکیلـیکس 
در بـــاره نتـــان یـــاهو 
 - انتشـــار داده اســـت

مـــانو آدســـتیاری کـــه 
گروگـانگیری –است 

ویـز کـردن آبا دسـت 
  :برنامه اتمی ایران

  
  

 28برابـر اسـنادي كـه در    : انقالب اسـالمی
نتان ياهو  ،مارس ويكيليكس انتشار داده است

منبع اطالعات بوده و قصد حمله به ايـران بـه   
خامنـه اي   ،نيـك كـه بنگـري   . تنهائي را دارد

عامل تقويت راستهاي افراطـي اسـرائيل و او و   
ـاران جديـد    نتان ياهو عامل تقويت محافظه ك

امريكــا و ديگــر گرايشــهاي راســت و راســت  
  :افراطي امريكا هستند

  
نتـــان یـــاهو : ویکیلـــیکس

ـــــــاتی و  ـــــــل اطالع عام
تـــدارکاتچی جنـــگ بـــا 

  :ایران
  
ویکیلــــیکس یــــک رشــــته ســــندهای    

ـاریخ   ۲۸محرمانــــه اســــتراتفور را در تـــ
ـار داده اســت ـارس انتشـ ــه آاز . مـ ن جمل

  :است سندهای زیر
یعنی پیش و  ۲۰۱۰تا  ۲۰۰۷از ماه مه  ◀

ـــری اســـرائیل  ـــه نخســـت وزی بعـــد از ب
ـاهو ،رسیدن ـان ی بـع کسـب اطـالع من نت

 نایب رئـیس  Fred Burtonفرد بورتن  
پیشین اداره ضد تروریسم وزارت خارجه 

بخـش امنیـت دیپلماتیـک بـوده  ،امریکا
ـاون رئـیس اسـتراتفور . است او اینک مع
دفتـــر نخســـت وزیـــر اســـرائیل .  اســـت

  . توضیحی در باره این سند نداده است
ه نتان یاهو گفت ،بنا بر ایمیلی از بورتن      

ـامبر  ـاش کـرده  ،۲۰۰۹است که در دس ف
ایران کالهک اتمی و موشـک «است که 

ـاده داردآن را آقادر به پرتاب  بـورتن  . »م
ـا(می نویسد که کاخ سـفید  ـاراک اوبام ) ب

ـا  هرکار ممکن بوده اسـت کـرده اسـت ت
ن شود که اسرائیل قدم بعدی را آمانع از 
اسرائیل قصـد « :او افزوده است. بردارد

زیـر . تنهائی به ایـران حملـه کنـددارد به 
ـای اسـرائیل در سـواحل ایـران  دریائی ه

  ». مستقر شده اند
: بورتن گفته است ،در پاسخ به پرسشی •

  .است) نتان یاهو(منبع من بی بی 
ـال  ◀ ـاش  ،۲۰۰۹ایمیل دیگـری در س ف

مــی کنــد کــه روابــط میــان نتــان یــاهو و 
ـات اسـت . رئیس جمهوری امریکا بـی ثب

نتان یاهو همان اندازه به « :او می نویسد
ـا  ـات و ی اوباما اعتماد می کند کـه بـه عرف

زادی بخـش آرئـیس جبهـه (ودیع حداد 
ـالهای  ) ۱۹۷۰خلــــق فلســــطین در ســـ

  ».اعتماد می کرد
ــیکس انتشــار  ◀ ایمیــل هــائی کــه ویکیل

ـا آداده است حاکی از  ـاهو ب نند که نتان ی
ــی و  ـاظ امنیت ــه از لحـ ـات ک دادن اطالعـ

بـه فـرد  ،شمار بوده انـدکلیدی ب ،سیاسی
قصــد داشــته اســت کــه افکــار و  ،بــورتن

اطالعات او به جامعـه اطالعـاتی امریکـا 
در یک مورد او خطاب به بـورتن . برسند

از شما بخاطر حمایـت  ،فرد«: می نویسد
  .»از اسرائیل متشکرم

در این باره کـه اسـرائیل چـه وقـت بـه  •
بـورتن پاسـخ  ،ایران حمله خواهد کـرد

مــن هیچگــاه از او در ایــن «: داده اســت
او فکر می کند من عضو . باره نپرسیده ام

  .سیا هستم
بـورتن اینطـور نظـر  ،در نوشته دیگری •

ـانی آوقتـی «: می دهـد ـات انس ـا اطالع نه
را از دسـت ) عناصر در خدمت اسـرائیل(

ــد ــه عمــل  ،بدهن ممکــن اســت دســت ب
ــد ـا . نظــامی بزنن ـا کــه مــن مطلــع آتـ نجـ

ـا آاصر کاربردی تا این زمان عن ،هستم نه
ــرای در کــار ایجــاد انقطــاع در برنامــه  ب

وقتی پنجـره . عمل کرده اند ،اتمی ایران
ـاهو(بی بی  ،بسته شود مـی دانـد ) نتان ی

ــد ــد بکن ـا اطــالع پیشــکی . چــه بای ــه مـ ب
  .»نخواهد داد

« : بورتن مـی نویسـد ،۲۰۰۹در نوامبر  •
یک منبع بسیار موثق بـه مـن اطـالع داد 

میــان اداره امنیــت  ،کــه بــی ســر و صــدا
ی مباحثاتی در جریان آداخلی  و اف بی 

مـدهای آموضـوع، گفتگوهـاپی . هستند
از جمله جامعـه  ،حمله اسرائیل به ایران

ـا و کنیسـه آیهودیان امریکا و تأسیسات  نه

  . نها بوده استآهای 
ـاهو   بدين سان،: انقالب اسالمی ـان ي در  ،نت

ـال كـه نقـش منبـع را بـراي وزارت       همان ح
مـي خواسـته    ،ارجه امريكا بازي مـي كـرده  خ

از طريق جامعـه   ،است سياست دلخواه خود را
ـا تحميـل     ،اطالعات امريكا به حكومـت امريك

دروغ سازي او در باره مجهز بودن ايـران  . كند
به دو كالهك اتمي و موشكهاي قادر به حمل 

ـام مـي گرفتـه      ،كالهك اتمي بدين قصـد انج
زگو شـدن توسـط   از راه با ،است كه اين دروغ

حقيقت جلوه كنـد و   ،دستگاه اطالعاتي امريكا
ـال      امريكا سياسـت دلخـواه اسـرائيل را در قب

ـاتي   . ايران اتخاذ كند اين امر كه جامعـه اطالع
بازيچه نتان ياهو نشده  ،امريكا و حكومت اوباما

بدان معني نيست كه كار او بـي اثـر بـوده     ،اند
ـاي  او و خامنه اي توانسته انـد حك  :است ومته

امريكا و كشورهاي اروپائي را به تشديد تحريم 
ـاه جنـگ     ،ها و نگاه داشتن ايران در لبـه پرتگ

از . دستياراني نيز مـي داشـته انـد   . موفق كنند
انـس  آژرئـيس كنـوني    ،مانوآن جمله است  آ

  :ي اتميژبين المللي انر
  
انــس بــین آژرئــیس  ،مــانوآ

عامـل  ،ی اتمیژالمللی انر
  :غرب برضد ایران

  
ـارس  ۲۳در  ◀ روزنامــــــه  ،۲۰۱۲مـــــ

ـاردین ایـــن  ،در مقالـــه ای ،انگلیســـی گــ
  :اطالعات را انتشار داده است

ــین  • ــی آژمقامــات پیش ــین الملل ــس ب ان
میــز آی اتمــی در بــاره رویــه  اشــتباه ژانــر

انــس در قبــال برنامــه آژکنــونی مقامــات 
ور اشتباهاتی است کـه آاتمی ایران که یاد

نـه وجـود منجر به جنگ با عـراق بـه بها
 ،اسلحه کشتار جمعـی در ایـن کشـور شـد

  . هشدار می دهند
ــین       ــد پیش ــام ارش ــدین مق ــس آژچن ان

ـاران را مـتهم آژرئیس کنونی  انـس و همک
ــه اســتناد اطالعــاتی کــه  مــی کننــد کــه ب
ـاتی غــــرب در  ـای اطالعـــ دســــتگاه هـــ

ـاره آبی  ،اختیارشان می گذارند نکـه در ب
گزارش بر ضـد  ،نها تحقیق کنندآصحت 

  .یران تهیه می کنندا
ـات بلنـد پایـه  ،مانوآیوکیاما       یک دیپلم
بــه ریاســت  ،۲۰۰۹وئیــه ژاپنــی در مــاه ژ
ـا آاز . انس رسـیدآژ ن پـس مقابلـه غـرب ب

ایران بر سر برنامه اتمی ایران تشدید شد 
ـامی  و تهدید شدنهای ایران به حملـه نظ

  .توسط اسرائیل و امریکا مکرر شدند
ـال      انـس در آژارشـهای گز ،در همان ح

باره برنامه اتمی ایران بیش از پیش انتقاد 
انـس دسـت آژ ،در ماه نـوامبر. میز شدندآ

ـابقه زد و  ـــی ســ ـاری ب ـــه کــ ـار آب ن انتشــ
ـای  ـاره فعالیته گزارشهای اطالعاتی در ب
. ایران در زمینـه تولیـد سـالح اتمـی بـود

  .نها را معتبر ارزیابی کردآانس آژ
ات پیشـین برخـی از مقامـ ،باوجود این •
 ،روبــرت کلــی: انــس دورتــر مــی رونــدآژ

دانشمند پیشین اسلحه شناس امریکـا کـه 
بهنگـام  ،انـس در عـراقآژگروه تحقیـق 

ـا بـه عـراق برعهـده داشـته  ،حمله امریک
ـان «: می گوید ،است تشابهی می بیـنم می

میز در باره اسلحه کشـتار آگزارش اشتباه 
ــونی  انــس آژجمعــی عــراق و گــزارش کن

  ».ید بمب اتمی توسط ایراندرباره تول
مــانو آ«: روبــرت کــای ادامــه مــی دهــد    

ـالهای . دنباله رو دیـک چنـی اسـت در س
ـا شـتابان بسـوی  ،۲۰۰۳و  ۲۰۰۲ وقتی م

ـا عـراق مـی رفتـیم ـار تحلیـل  ،جنگ ب ک
ـاره اسـلحه  وضعیت و تهیـه گـزارش در ب
کشتار جمعی عراق را نمـی بایـد بـه یـک 

ار نکه برکـآگروه کوچک می سپردیم بی 
ـارت کنــیمآ ـا نظـ ن تجربــه چــه آاز . نهـ
ـا هـیچآ ـانوآ. موختیم؟ مطلق  ،هماننـد ،م

  معاون رئیس جمهوری  ،دیک چنی
  

  ۶در صفحه

 دوگروگانگیر؟
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ـار تهیـه گـزارش آ ،)بوش(پیشین  مانو ک
در باره ایران را به دو سه تـن واگذاشـته 

ن مورد بازبینی و نقـد قـرار آاست و نظر 
  »نگرفته است

ـا بـر انـس نآژدیگر مقامات پیشین  • یـز بن
ســوءظن نســبت بــه برنامــه اتمــی ایــران 

ــد ــی کنن ـاد م در حــال . گذاشــتن را انتقـ
ـا آژ ،حاضر ـازمی تابانـد سـوءظن ه انس ب

نســبت بــه برنامــه هســته ای ایــران را بــی 
نها انجام گیرد آنکه بحثی جدی در باره آ

بدانگونه که در دوره ریاست البرادعی بر 
  .انس انجام می گرفتآژ

: انــس مــی گویــدآژشــین یــک مقــام پی     
 ،در ماه مارس سال گذشـته ،مانوآتصمیم 

ـارجی و  بـــر انحـــالل اداره روابـــط خــ
ـآهنگی کـــــه در دوره البرادعـــــی  ،همــــ

گزارشــهای تهیــه شــده توســط مفتشــان 
ـابی آژ انس را موضـع بحـث و نقـد و ارزی

. کاری نادرسـت بـود ،مجدد قرار می داد
ـانع از  ن شــد گزارشــهائی آایــن اداره مـ

ـار یا ــی انتشـ ــوش م ــت ب ــه حکوم ــد ک بن
ـامی آنها را دست آتوانست  ویـز حملـه نظ

برخی از مفتشان براین باور . به عراق کند
بودند کار این اداره را سانسـور خواندنـد 

انـس حـق آژو حکومتهای غربـی گفتنـد 
  . گرفتن تصمیم های سیاسی را ندارد

ـاوران البرادعــی کــه ایــن اداره را       مشـ
ــد برکنــار  ،مــانوآتوســط  ،اداره مــی کردن

 ،انـسآژو اداره در دفتر مدیر کـل . شدند
ــر و شــخص . ادغــام شــد ــدرت در دفت ق

مدیر کل متمرکز شد و دستگاه کنترل  و 
.  بی محـل شـدند ،نظرگاه های متفاوت

ـاره ایـران آ ـاورانی کـه در ب مانو خود و مش
گزارشـها  ،همان نظر را دارند کـه او دارد
  .در باره ایران را تصویب می کنند

ــیکس • ـانس بل ــدیرکلهای  ،هـ ــی از م یک
ی اتمــی ژانــس بــین المللــی انــرآژپیشــین 

ـار شـدن  نگرانی خود را در باره بـی اعتب
« : ابــراز مــی کنــد ،انــس و گزارشــهایشآژ

میــان اطــالع و مــدرک تفــاوت وجــود 
 ،انـس هسـتیدآژو اگر شما مسـئول . دارد

بایــد مطــئن شــوید کــه پــرس و جوهــای 
رش نــه بــر الزم انجــام گرفتــه انــد و گــزا

. اطالع که بر سند متکـی و مسـتند اسـت
ـا وسـوس در . انس اعتباری داردآژ بایـد ب

وارسی مدرک و سخن گفـتن بـه اسـتناد 
اگــر برخــی . ن را حفــظ کــردآ ،مــدرک

انـس  اطالعـاتی آژحکومتها می خواهند 
ـارش مـی آرا سند بشناسد که  ـا در اختی نه

ـا بایـد آ. انـس نبایـد بپـذیردآژ ،گذارند نه
ـا آژاختیار سند در  انـس آژانس بگذارنـد ت

ـان . بتواند بپذیرد من نمی توانم با اطمین
اطالع جای  ،مانوآبگویم که در مدیریت 

  ».سند را گرفته است
انـس آژمقر  ،دیپلماتهای غربی در وین •

مانو آاز مدیریت  ،ی اتمیژبین المللی انر
دفــاع مــی کننــد و مــی گوینــد بســیاری از 

ـای  ـاره فعالیتهـ ــواد در بـ ـامی م ــی نظـ اتم
انــس را آژنکــه البرادعــی آپــیش از  ،ایــران

ــد ــرک گوی ـار  ،ت ــدآژدر اختیـ ــس بودن . ان
صــفحه مــدرک وجــود  ۱۰۰۰بیشــتر از 

ـای اتمـی  ـات فعالیته دارند و شامل جزئی
  . ایران هستند

فرق البرادعـی : یک دیپلمات می گوید     
مانو در اینست کـه البرادعـی بیشـتر بـه آبا 

ـاه. شک نقش مـی داد بـه صـحت و  هرگ
اصــالت ســند صددرصــد اطمینــان پیــدا 

ـاوت و تصـمیم  ،نمی کـرد حاضـر بـه قض
امانو می گوید مـن صـد درصـد . نمی شد

مطمــئن نیســتم امــا نمــی تــوان تــا دیــدن 
ـارج مـی آتفنگ در حالی کـه دود از  ن خ

) کنایه از قطعی بودن صحت سـند(شود 
  .دم فرو بست

ــــیون ژ • ــــیرین س  Josephوزف س
Cirincione، س  رئیPloughshares 

Fund،  ـاعی کــــه ــــر انتفـــ ـازمان غی ســـ
ـاهش در واشـــنگتن اســـت مـــی  ،اقامتگــ

سود برندگان اصلی از مـدیریت «  :گوید
ـا و صـنعت  ،انسآژمانو بر آ سیاست امریک

ـا و . اپن هستندژاتمی  ـاراک اوبام ـان ب می
انـس در آژو . رابطه تنگاتنگ است ،مانوآ

انتقاد جدی از صنعت  ،فاجعه فوکوشیما
ـاوردژاتمــی  ــه عمــل نیـ ــن ب ــورد . اپ در م
ـا  ،ایران ـانوآتفاوت البرادعی ب ـاوت  ،م تف

البرادعـی دائـم در پـی . روز با شب است
ـال  نکـه آیک راه حل دیپلماتیک بـود ح

مــانو چمــاق بزرگــی بــه دســت گرفتــه و آ
بــه . وردآمرتــب بــر ســر ایــران فــرود مــی 

روش نــــرم البرادعــــی  ،دیگــــر ســــخن
ن دارد کـه موافــق آنتوانسـت ایـران را بـر

ــت ــورای امنی ــه ش ـازی  ،قطعنام ــی سـ غن
این امر که ایران . اورانیوم را متوقف کند

ـازی اورانیـوم شـتاب بخشـیده  به غنـی س
نیت ایـران از . محل مناقشه نیست ،است

اطالعـاتی . این کار موضوع پرسش است
ـانو مــدیآنکــه آنیـز بعـد از  انــس آژر کـل م

ایـن . انس قـرار گرفتنـدآژدر اختیار  ،شد
اطالعات شامل جزئیات فعالیتهای اتمی 
ـاه  نظامی ایران هستند و مستند گزارش م

  .انس هستندآژ ۲۰۱۱نوامبر 
ـاد سـخت از  • حتی روبرت کلـی کـه انتق

در ارزیابی اخیر  ،انس می کندآژمدیریت 
ایـران مـدعی اسـت کـه : خود مـی گویـد

ـامی نـدارد و قصـد برنامه اتمی ش بعـد نظ
و مرتب می . تولید اسلحه اتمی نیز ندارد

. گوید چیزی برای مخفـی کـردن نـدارم
اما مـن شـک دارم کـه ایـران راسـت مـی 

ـا در . گوید من ظن می برم که ایرانیها بس
پس ظنـی . کار ساختن بمب اتمی هستند
  .  باید زایل شود که  وجود دارد

ـاتز  •  ، Laban Coblentzالبــان کلبـ
کسی که سخنرانی های البرادعی را تهیـه 

ـار او بـود ـاوت   ،می کرد و همک اثـرات تف
ــدارک ـات و م ــی اطالعـ ــیار  ،در بررس بس

انــس بســی مشــکل آژمــدیر کلــی . هســتند
ـا آ. است مانو با همان مدعی ها و اتهام ه

هر دو . سرو کار دارد که  البرادعی داشت
به همکاران خود گفتند در این باره کار و 

. هردو یک کار را خواستند. قیق کنیدتح
اینست که تا  ،امر دیگری که یکسان است

مدعی و اتهام مورد رسیدگی قـرار  ،امروز
نچـه تغییـر کـرده اســت آ. نگرفتـه اسـت

ــه اســت آاینســت کــه  مــانو تصــمیم گرفت
ـارا کـه منتشـر نشـده  ـا و اتهـام ه مدعی ه

ـار بـه آبودند منتشر کند و  نها را وسیله فش
د تــا کــه ایــران بــر ســر میــز ایــران گردانــ
  . مذاکره بنشیند

  
  : مانو پاسخ می دهدآ ٭
  
ـارس  ۲۹در  ◀ ـا  ،۲۰۱۲مــ ـانوآیوکیــ  ،مــ

 ،ی اتمـیژانس بین المللی انرآژمدیر کل 
ـا :  گفتـه اسـت ،در گفتگو با فاکس نیـو م

اطالعاتی داریم که نشان می دهـد ایـران 
. . فعالیت هایی در حوزه تسلیحات دارد

نس اخیرا بـه ایـران سـفر تیم بازرسان آژا
ـای ایرانـی مجـوز  ـام ه ـا مق کرده بـود ام
بازدید از پارچین را بـه ایـن تـیم نـداده و 
تاکیــد کردنــد کــه طبــق توافــق پیشــین 
ـایت بـه دیـدارهای  زمان بازدید از این س

آمــانو در ایــن . آتــی موکــول شــده اســت
مــا مصــر بــه بازدیــد از : خصــوص گفــت

پارچین و بررسی ادعاهایی در خصـوص 
ـای تسـلیحاتی ایـران هسـتیم  .فعالیت ه

ـات سیاســـی  مقـــامی کـــه مـــن دارم تبعــ
اما این بـدان . اجتناب ناپذیری هم دارد

ـای سیاسـی  معنا نیست که ما مالحظـه ه
بلکـه . خود را در اولویت قرار مـی دهـیم

ـات تکنیکـی را در راس  ابتدا باید مالحظ
  . توجه قرار دهیم
اد ور مي شود كـه اسـن  آياد: انقالب اسـالمی

ــيكس   ــه  –ســري منتشــره توســط ويكيل ك
 –نها در اين نشريه درج شـدند  آترجمه هاي 

ـا  آحاكي از  ن هستند كه آمانو با حمايت امريك
انس رسيده است و پس آژو اروپا به مدير كلي 

ـا در    ،از انتخاب انـس گفتـه   آژبه سـفير امريك
  . است در اختيار امريكا است

ايـران را  و گاردين  ماهشمار بحران اتمـي       

  :نيز انتشار داده است
  
  :ماهشمار بحران اتمی ایران ٭
  
ایــران قــرارداد منــع  ،۱۹۶۸وئیــه ژ ◀

  .گسترش سالح هسته ای را امضاء کرد
ـــروه  ،۲۰۰۲اوت  ◀ ـــی «گ ـــورای مل ش

مخــالف جمهــوری اســالمی » مقاومــت
تأسیســات اتمــی مخفــی ایــران در  ،ایـران

ب سـنگین اراک آنطنز و کارخانه تولیـد 
شـکار شـدن وجـود ایـن آبا . کرد را فاش

انس خواست که آن آژایران از  ،تأسیسات
  .را مورد بازرسی قراردهد

ـاطر آژ ،۲۰۰۳وئن ژ ◀ انس ایـران را بخ
انـس مـورد آژاطالع ندادن تأسیسات بـه 

ســرزنش قــرارداد امــا فعــالیتی کــه مغــایر 
  . نیافت ،قرارداد باشد

ایران موافقت کرد غنی  ،۲۰۰۳اکتبر  ◀
ـازی اور ـا ســ انیـــوم را متوقـــف کنـــد و بــ

 ،انـــس بـــدون اطـــالع قبلـــیآژبازرســـی 
  .موافقت کرد

انس به ایـن داوری آژ ،۲۰۰۵سپتامبر  ◀
ـاطر گـزارش نکـردن  رسید که ایران بخ

ــود ـای اتمــی خ قــرارداد منــع  ،فعالیتهـ
ـــت  گســـترش ســـالح هســـته ای را رعای

  .نکرده است
ـامبر  ◀ شـــورای امنیـــت  ،۲۰۰۵در دســ

ه ای صــادر ســازمان ملــل متحــد قطعنامــ
ـاطر  کرد و ایـران را تهدیـد کـرد کـه  بخ
ـازی  خودداری از متوقف کـردن غنـی س

ـائی را  ،بر ضد ایران ،اورانیوم مجازات ه
  .وضع خواهد کرد

انـس را از آژایران مهـر  ،۲۰۰۶انویه ژ ◀
تأسیســات اتمــی نطنــز و دیگــر تأسیســات 

  . اتمی شکست
انـس بـین المللـی آژ ،۲۰۰۶در فوریه  ◀
بـه شـورای امنیـت گـزارش  ی اتمیژانرر

  .کرد که ایران همکاری نمی کند
ـامبر  ◀ ـــ ــــت  ،۲۰۰۶دس شــــورای امنی

را تصــــویب کــــرد و  ۱۷۳۷قطعنامــــه 
نخستین مجازاتها را برضـد ایـران وضـع 

ــر . کــرد ـا ب ــی  ،نآبنـ ــواد اتم ـادرات م صـ
  . حساس به ایران ممنوع شد

سازمان اطالعـاتی ۱۶ ،۲۰۰۷دسامبر  ◀
دند کـه ایـران امریکا به این ارزیابی رسـی

اجـــرای  ،بـــدین ســـو ،۲۰۰۳از اواخـــر 
برنامه تولید بمب اتمـی خـود را متوقـف 
ـابی را در گـزارش  کرده است و این ارزی

  . خود انتشار دادند
ـا و  ،۲۰۰۹ســــپتامبر  ◀ ـاراک اوبامـــ بـــ

ــراون ــوردن ب ــین  ،گ ــر پیش ــت وزی نخس
ــتان ـارکوزی ،انگلس ــوال سـ ــیس  ،و نیک رئ

ــه ــوری فرانس ــه  ،جمه ــد ک ــالن کردن اع
ـا تأسیســات آســتگاههای اطالعــاتی د نهـ

اتمی جدید ایران را در کوهی نزدیک به 
ایـران در . کشف کرده اند ،بنام فردو ،قم

انــس را از وجــود آژ ،نآروزهــای پــیش از 
ـات ــن تأسیسـ ــرده بــودآ ،ای ـاه ک ـا . گـ امـ

ـاطر  مقامات غربی می گوینـد بـه ایـن خ
ایران این کار را کرد که دانسته بود وجود 

  .کشف شده است این تأسیسات
ـای  ،۲۰۰۹اکتبـــر  ◀  ،نـــوژدر گفتگوهــ

 ۱۲۰۰ایران پـذیرفت : مدآتغییری پدید 
درصـد  ۷۵درجـه را کـه  ۴کیلو اورانیـوم 

  ،اورانیوم غنی شده اش را تشکیل می داد
ــوم  ـا اورانی ــد ۲۰بـ ــرای ر ،درص ــور آب کت

ســه هفتــه . مبادلــه کنــد ،پزشــکی تهــران
  .معامله در وین برهم خورد ،بعد
اد ژپرزیدنت احمدی ن ،۲۰۱۰ه فوری  ◀

 ۲۰اعالن کرد کـه ایـران خـود اورانیـوم 
  .درجه تولید کرده است

ــه   ◀ ــوال ،۲۰۱۰م ــوری   ،ل ــیس جمه رئ
نخست وزیر ترکیـه بـه  ،برزیل و اردوغان

ـا مبادلـه  تهران رفتند و توافـق ایـران را ب
ــوم بدســت  ــدآاورانی ـا و . وردن ـا امریکـ امـ

و  متحدانش گفتند حاال دیگر دیـر اسـت
  .موافق انجام معامله نیستند

گفتگوهــای ایــران بــا  ،۲۰۱۱انویــه ژ ◀
در استانبول بـه شکسـت  ۱+۵کشورهای 
  .انجامیدند

ــوامبر  ◀ انــس بــین المللــی آژ ،۲۰۱۱ن
ی اتمی گزارشـی را منتشـر کـرد و بـه ژانر

ـاآمدارکی استناد کرد که بنا بـر  ایـران  ،نه
گـزارش . در کار تولید بمـب اتمـی اسـت

دیق کرد که ایران اورانیـوم همچنین تص
درجه را تولید می کند و تأسیسات زیر  ۲۰

زمینی فردو را بطور کامـل بـراه انداختـه 
  .است

انس آژمفتشان  ،۲۰۱۲فوریه  –انویه ژ ◀
ـا عـدم  به تهران رفتند تا در باره وجـود ی

تحقیـق  ،وجود برنامه تولید بمـب اتمـی
 نها به انـدازهآاما مفتشان  گفتند با  . کنند

  . کافی همکاری نشده است
ـات آبـــه       ـازه بازرســـی تأسیســ ـا اجــ نهــ

  . پارچین داده نشده بود
  

ــران  ــرد ای ــر گ ــرائیل ب اس
  :حلقه می زند

  
ـارس  ۲۷در  ◀ ــــــ ـــــــپ  ،۲۰۱۲م فیلی
افسر پیشین سـیا و مـدیر عامـل  ،یرالدیژ

ـا ــونی امریکـ ــی کن ـافع مل ــورای منـ در  ،ش
گـزارش کـرده اسـت  ،امریکن کنسرواتیو

ر گرداگرد ایـران حلقـه ای که اسرائیل ب
  :ورده استآاز مأموران خود بوجود 

ـا  • ــ ـان آحکومـــت اســـرائیل ب ذربائیجــ
موافقت نامه محرمانه ای را امضاء کرده 

دو پایگاه هـوائی شـوروی  ،نآو بموجب 
ـار  پیشین نزدیـک بـه مـرز ایـران در اختی

  .اسرائیل قرار می گیرند
ـارس  29در : انقالب اسالمی ـام   ژر ،م يـم اله

اين خبر را تكـذيب كـرده و گفتـه اسـت     اف 
اجازه حمله از خاك خود به ايـران را نخواهـد   

  .داد
یکی از تأسیسات بکار استقرار دستگاه       

یــد و بــه ایــن کــار آهــای جاسوســی مــی 
ـاه . اختصاص یافته است ـاده آایـن پایگ م

مــی شــوند بــراین ایــن کــه هواپیماهــای 
ـات  ـان بتواننـد در ایـران عملی بدون خلب

ـات  ،در پایگاه دیگـر . ام دهندانج تأسیس
. تحقیقاتی و امـداد مسـتقر خواهنـد شـد

ـاه مســـتقر  ـا در ایـــن پایگــ هلـــی کوپترهــ
ـــه  ـــورت حمل ـا در ص ــ ـــد ت ـــد ش خواهن
ــران و ســقوط  ــه ای پیشــگیرانه اســرائیل ب

بــرای نجــات خلبانــان وارد  ،هواپیماهــا
تأسیســات ســوخت گیــری . عمــل شــوند

نـد نکه هواپیماهای اسـرائیل بتوانآبرای 
  . سوخت گیری کنند نیز ایجاد می شوند

ایــن دو پایگــاه از ســوئی بــه تأسیســات      
اتمــی ایــران در نطنــز و فــردو و از ســوی 
ــه پایگــاه هــای هــوائی اســرائیل  دیگــر ب

  . نزدیک هستند
اسرائیل در گرجستان نیز حضور یافتـه  •

از گرجســـتان بـــرای فرســـتادن : اســـت
ذربائیجــان اســتفاده مــی آتجهیــزات بــه 

ـای سـیاه و . کند تجهیزات از طریـق دری
ــوتی ــدر پ ــه گرجســتان و از  ،بن ــه آب نجــا ب

اسـرائیل . ذربائیجان فرستاده می شـوندآ
ـار  در گرجستان نیز یک فرودگاه در اختی

برای حمایت لوجسـتیکی از  ،نآاز . دارد
ـار  شرکتهای اسرائیل کـه در گرجسـتان ک
ــود  ـامی خ ـان نظـ ــد و کارشناسـ ــی کنن م

ـامی  .اســتفاده مــی کنــد مستشــاران نظـ
اسرائیل افراد ارتـش گرجسـتان را تعلـیم 
مــی دهنــد کــه بطــور وســیع بــا اســلحه 

دسـتگاههای . امریکائی مجهز می شـوند
ـــز  ـــرائیل نی ـــتان و اس ـــاتی گرجس اطالع

ـاری دارنـد ـای . بایکدیگر همک هواپیماه
ـان بـه شـمال شـرقی ایـران از  بدون خلب

  . گسیل شدند ،پایگاهی در گرجستان
ــت ،۲۰۰۸در        ــین گف ــک ک ــون م : ج

. کشور وارد جنگ با روسـیه شـده اسـت

ـا . حاال دیگر ما همه گرجستانی هستیم ام
وقتــی معنــی حــرف او را درســت در مــی 
ــدانیم هــدف واقعــی کمــک  یــابیم کــه ب
رساندن به اسرائیل و حمایت از اسرائیل 

  . بوده است
ـاتی اســـــرائیل در  • ـأموران اطالعــــ مــــ

در . نـدکردستان عراق نیز مسـتقر شـده ا
ـاآ ـاد جاســوس نیــز  ،نجـ ـأموران موسـ مـ

ـاد . استخدام می کنند کار مـزدوران موس
کسب اطالع مورد نظر موساد از ایران و 
ـاری و تــرور در  ـات خرابکـ ـام عملیـ انجـ

نها که بـه اسـتخدام آبسیار از . ایران است
ــرائیل در ــدآاس ــده ان ــ ،م ـای پ اک ژاعضـ

در فهرسـت وزارت  ،این سازمان. هستند
ـازمانهای تروریسـت خارجه امریکـا  ،از س

جامعه اطالعای امریکا دلمشـغول . است
مأموران موساد هرجا . رفتار موساد است

ـائی و عضـو  ،الزم می شـود خـود را امریک
نهــا در بــه مــزدوری آ. ســیا جــا مــی زننــد

گرفتن اعضای جندالله در اروپای غربی 
ـــد ـــرده ان ـــتفاده ک ـــین روش اس . از هم

انویـه ژه اسرائیلی ها همین روش را در ما
ــد وقتــی کــه یــک هواپیمــای . بکــار بردن

ـأمور سـوریه شـده  ـان کـه م بدون خلبانش
ــود ــرود  ،ب ــه ف ـاگزیر شــد در ترکی ــدآنـ . ی

وزارت خارجــه اســرائیل نخســت منکــر 
اینطـور . تعلق آن هواپیما به اسرائیل شد

ـا . القاء کرد که متعلق به امریکـا اسـت ام
مدن هواپیماهای آترکها که از به پرواز در

ن خلبان امریکا از پایگاه های امریکا بدو
ـا  ،گاهندآ ،در ترکیه دانسـتند کـه هواپیم

سـفارت اسـرائیل . ساخت امریکا نیسـت
ـا متعلـق بـه  ناگزیر شد بپذیرد که هواپیم

ـاه . اسرائیل است و پوزش بخواهـد هرگ
ـا  پـــوزش نمـــی خواســـت ســـروکارش بــ

ـاد ی هـم اکنـون آاف بـی . امریکا می افت
ـاره  ــ ـــق در ب گزارشـــهای مشـــغول تحقی

ـأموران  مکرری هستند حاکی از این که م
ـأموران اف  جاسوسی اسـرائیل خـود را م

ی یا سیا جا مـی زننـد بـرای ایـن کـه آبی 
ـای طرفـــدار امریکـــا را  ـاری عربهــ همکــ

  . ورندآبدست 
  

ــا  ــا ب اردوغــان رابــط اوبام
  :؟!خامنه ای

  
رجــب طیــب اردوغــان از ســئول بــه  ◀

در  ،۲۰۱۲مــارس  ۲۹تهــران رفــت و در 
دسـتگاه . با خامنه ای دیدار کـرد ،شهدم

ـاه اطـالع «به نقل از  ،یمژتبلیغاتی ر پایگ
ـام معظـــم رهبـــری  ،»رســـانی دفتـــر مقــ
 ،سخنانی را انتشار داد که بنا بر این دفتـر

ـا بـه . خامنه ای به اردوغان گفته است ام
دبکا نیوز کـه اسـرائیلی  ،مارس ۲۵تاریخ 
 ،نآگزارشی را انتشار داد که بنا بـر  ،است

ـا  ـاط اوبام اردوغان واسطه و مجرای ارتب
  :با خامنه ای است

 ،اردوغــان ،اوبامــا بــه دو متحــد خــود •
نخسـت  ،و نتان یاهو ،نخست وزیر ترکیه
درس سیاســـت موقـــع  ،وزیـــر اســـرائیل

شناسی و استفاده از فرصـت را داد وقتـی 
ــر  ،هــیالری کلینتــون ،مــارس ۲۰در  وزی

کشــور خریــدار نفــت  ۱۱خارجــه امریکــا 
از مجــازات مــالی  ،وئــنژ ۲۸ران را تــا ایــ

کشورهائی که از این معافیت . معاف کرد
استفاده می کننـد عبارتنـد از انگلسـتان و 

ـان و بلآ ــوری ژلمـ ــه و جمه ــک و فرانس ی
چک و یونان و ایتالیا و هلند و لهسـتان و 

  .اپنژ
ـا را اعـالن      در وقتی امریکا ایـن معافیته

سـه  کرد که حواس نتان یاهو جمع ترور
کودک و یا خاخام در شهر تولوز فرانسـه 

اردوغان نیز که خود را برای دیـدار . بود
ماده مـی آمارس در سئول  ۲۵با اوباما در 

  .  از این تصمیم در عجب شد ،کرد
  گفتگوهای اوباما با اردوغان بسیار •
  

  ۷در صفحه

 دوگروگانگیر؟
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ــد  ــول انجامی ــی (بط ــر گزارش ـا ب  ۹۰بنـ
و ایـن  ) ساعت ۶دقیقه و بنا بر دبکا نیوز 

گفتگوهای طوالنی را اردوغان عالمـت 
ن دانست که ترکیه در کشماکش بر سـر آ

. نقش اول را مـی یابـد ،مسئله اتمی ایران
ـا نقـش آو نیز عالمت  ن دانست که امریک

ــده  ــری کنن ــدرت رهب ــه ق ــه را بمثاب ترکی
  . خاورمیانه باز می شناسد

اردوغان همچنین بر روی نقـش خـود  •
بـرای ایـن  ،گیـرد و کاری که برعهده می

کشـور  ۱۱که امریکا ترکیه را نیز در شمار 
نکارا نیازمنـد آ. حساب می کند ،قراردهد

ـاز بــرای وارد کــردن  گــرفتن ایــن امتیـ
مقادیر مهـم از نفـت ایـران و اسـتفاده از 
ــه در  ــران و نقــش بانکهــای ترکی بــازار ای

  . فروش نفت ایران است
نکارا سخت مـی کوشـد کـه آمی دانیم      
ـای نفـت عـراق و ایـران از خـاک لول ه ه

تــا کــه از . عبــور کنــد ،ترکیــه تــا مدیترانــه
اهمیت تنگه هرمز بمثابه راه اول صـدور 

ــه  . کاســته شــود ،نفــت ایــن دو خــط لول
سعودیها و حکومتهای کشـورهای عـرب 

. یندآواقع در خلیج فارس را خوش نمی 
ـافتن  سعودی ها از توقع اردوغان برای ی

ــه ســخت موقعیــت متفــوق در خا ورمیان
  .ناراضی و از او سخت عصبانی است

ـای  • ـا نیــوز در دســتگاه هـ ـابع دبکـ منـ
ـا دارد ـان بن  ،اطالعاتی مـی گوینـد اردوغ
 ،بعد از گفتگوهای طوالنی خود با اوباما

از سئول به تهران برود و راه حـل ترکیـه 
ـا  ،را برای بیرون رفـتن از بحـران اتمـی ب

امـر ایـن . رهبران تهران در میان بگذارد
اتفاق می افتد اما وقتی اردوغان از تهران 

باید توضیح بدهد  ،نکارا باز می گرددآبه 
ـاف از  ۱۱چرا ترکیه در فهرست  کشور مع
  . مجازات قرار نگرفت

اردوغان متوجه خواهد شد کـه  ،بدتر •
ـان  ،چنانکه می پنداشت واسطه اصلی می

 ،در ماه گذشته. واشنگتن با تهران نیست
ـان فیــدان ئـیس ســازمان امنیــت و ر ،حک

ـا ) میت(اطالعات ترکیه  به تهران رفت ت
ـار  ،برای اردوغان اطالعات الزم را که بک

 ،مـده انـدآاو در گفتگوهایش با اوباما می 
و او متوجــه شــد کــه مــدتی . وردآفــراهم 

دراز اســت کــه حکومــت اوبامــا بــا بیــت 
ـــه ای ـــه  ،خامن ـای محرمان ــ در گفتگوه

  .است
ـایکی از نز ،مارس ۱۲در  • ـان اوبام  ،دیک

سـناتور  ،Chuck Hagelچاک هاگـل 
ب داد وقتــی در مصــاحبه آبنــد را  ،ســابق

بســا گفتگوهــای محرمانــه ای : ای گفــت
  . من راه دیگری نمی بینم. جریان دارند

ـاحبه  • ـاراک در مصـ ــود بـ ــی اه  ۲۲وقت
ـا و اسـرائیل در  ـارس خـود گفـت امریک م

ــر ــه اتمــی آب ورد اطالعــاتی در بــاره برنام
هـم نظـر  ،نستآرحله ای که درایران و م
ــتند ـا  ،هس ــد امریکـ ــرد بگوی ــوش ک فرام

اســرائیل را از گفتگوهــای محرمانــه اش 
  . گاه نکرده استآ ،با ایران

هاگــل موضــوع دیگــری را نیــز فــاش  •
: او در پاسخ به پرسشگر کـه پرسـید. کرد

نســت کــه ایــران بمــب آیــا ایــن بمعنــای آ
نخواهــد ســاخت و یــا ایــن کــه بــا ایــران 

مب اتمی زندگی خواهیم کرد؟ صاحب ب
ــت ــین : گف ــر چن ـا در براب ـا مـ ـاً بسـ دقیقـ

ـا مـن فکـر نمـی  انتخابی قرار بگیـریم ام
ــرای ایــن پرســش قــرار  کــنم امــروز در ب

  داشته باشیم؟
نچه او می خواسـت بگویـد ایـن بـود آ      

که مجرای محرمانه هنوز ثمـره خـود را 
بسا به این خاطر است . ببار نیاورده است

ـای کــه هنــوز  ـاریخی بــرای گفتگوهـ تـ
با ایران در اسـتانبول در  ۱+۵کشورهای 

  .ینده معین نشده استآماه 
ـا دارد در  ،بهر رو • از قرار حکومت اوبام

ـای ایـران در  ،باره مؤثر بـودن تحـریم ه
ـال گـرفتن برنامـه  منصرف کردنش از دنب

  .باز می اندیشد ،تولید بمب اتمی
ایـــن بازاندیشـــی در اظهاریـــه جدیـــد      

یک ژمؤسسه بین المللی مطالعات استرات
ـارس  ۲۳مـورخ  ،لندن ـاب  ،۲۰۱۲م بازت

ـا  :جسته است تحریمها اثر داشـته انـد ام

ـا مـی آنه  ـا بـر فرضـیه راهنم ن اثری که بن
ایرانیها را بیشتر به برنامه . باید می داشت

اتمی نظامی دلبسته تـر کردنـد و موجـب 
ـاد  افزایش قیمتهای نفـت و تهدیـد اقتص

  .دندجهان ش
در  ،در مقــام نشــان دادن چشــم انــداز       
لیبرمن وزیر خارجه اسـرائیل  ،مارس ۲۴

کشــور مــذاکره بــا  ۶گفتگوهــای : گفــت
واپسین کوشش بـرای  ،یندهآایران در ماه 

متقاعد کردن ایران به رها کردن برنامـه 
  .  تولید بمب اتمی است

 ،اين نشريه ،در شماره پيش: انقالب اسالمی
ـان فرسـتادگان    خبر گفتگوهـ  اي محرمانـه مي

ـار داد     ـا فرسـتادگان خامنـه اي را انتش . اوباما ب
ـا بسـيار نزديـك     قول سناتور سابق كه به اوبام

تأييد مـي كنـد صـحت خبـر منتشـره       ،است
امـــا  . توســـط نشـــريه انقـــالب اســـالمي را

    :گفتگوهاي اردوغان با خامنه اي
در ســــخنان خامنــــه ای 
 ،خطـــاب بـــه اردوغـــان

پایگــاه «ی منتشــره از ســو
کلمـه ای  ،»اطالع رسـانی

در بــــاره بحــــران اتمــــی 
  :؟!نیست

  
ـاه «در ســخنان خامنــه ای کــه  ◀ پایگـ

» اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبـری
ـا  ،منتشر کرده اسـت سـوریه و اینکـه او ب

ـالف  ،هر راه حلی که امریکا ارائه کند مخ
ــت ــود دارد ،اس ــران و . وج ـاری ای همکـ

که  امریکـا ترکیه و مخالفت با هر طرحی 
 ،مخالف است ،برای سوریه پیشنهاد کند

نارضائی امریکا از حکومت شخصـیتهای 
مسلمان بر ترکیه و مطلوب بودن تحـول 

کلمـه ای  ،منطقه هست اما از مسئله اتمی
از پیشنهاد ترکیه و نیز طرح کوفی . نیست

یــا نخســت آ. عنــان نیــز کلمــه ای نیســت
ـاآوزیر ترکیه چند جمله بیشتر  ـا در ب ره نه
بخصـوص در  ،لزوم گسترش همکاری ها

  سخنی نگفته است؟ ،یژقلمرو انر
ـاه«مــــتن منتشــــره از ســــوی       » پایگـــ

گفتگوهائی که به خاطرش اردوغان بعد 
ســاعت گفتگــو بــا اوبامــا بــه تهــران  ۶از 

حتی در سـطح دو . بهیچ رو نیست ،بیاید
رئیس اداره وزارت خارجه ایران و ترکیـه 

صـحبتی  ،ای صـحبت خامنـه. نیز نیست
بـی » عـوام«است که یک منبـری بـرای 
  . اطالع از وضعیت می کند

ـا در آ       یا این سخنان پوشش هسـتند و ی
ــع ــذاکره جــدی میــان دو طــرف  ،واق م

ـام شـده بـه نتیجـه  ـا انج انجام نشـده و ی
نینجامیده و یا گفتگو با کسـی کـه محـرم 

ـانی و  ،برای مثال ،خامنه ایست ـا الریج ب
ـاس انج ،یا والیتی ام گرفته اسـت؟ بـر اس

اطالعی که دریافت کرده ایم و اطالعات 
  :پاسخ این پرسش را می جوئیم ،منتشره

ـارس  ۲۹در  ◀ ـــ ــــزاری  ،۲۰۱۲م خبرگ
کـه : فرانسه از تهران گزارش کرده اسـت

ـابر اظهاریـــه رســـمی رجـــب طیـــب  ،بنــ
ـان ــ ،اردوغـ ــدی ن ـا احم ــدار بـ  ،ادژدر دی

بر حمایـت خـود  ،رئیس جمهوری ایران
تأکیـد  ،میـز ایـرانآمه اتمـی صـلح از برنا

  :او گفته است. کرده است
دولت و ملت ترکیه همواره از موضـع «   

 ،بطـور روشـن ،جمهوری اسالمی ایـران
ـاً از آحمایت کرده است و در  ینده نیز قوی

  ». همین سیاست پیروی خواهد کرد
اد نیز بخاطر این حمایـت ژاحمدی ن       

ـان تشـکر  کـرده صریح و روشن از اردوغ
روز اول   ،مارس ۲۸این گفتگو در . است

مــده آبعمــل  ،از دیــدار دو روزه اردوغــان
  . است

ــــران گفــــت کــــه  ،در همــــین روز • ای
ـا کشـورهای  بـر سـر  ۱+ ۵گفتگوهایش ب

ـــه اتمـــی ـام  ،وریـــلآ ۱۳در  ،برنام انجــ
البته طـرف مقابـل مـی بایـد . خواهد شد

گفتگـوئی کـه . با این تاریخ موافقت کند
امیـد بـر مـی انگیـزد و  ،بگیردباید انجام 

این امید می باید مانع از باال رفتن قیمت 
یک مقام  ،در بروکسل. های نفت بگردد
ـاریخ آنزدیک به خانم  شتون گفت ایـن ت

  .پذیرفته شده است
بهنگــام ورود  ،مــارس ۲۸اردوغــان در  •

ـار بـردن  ـا بک به ایران مخالفت خـود را ب
ــرد ــار ک ــران اظه ـا ای ــد بـ او . زبــان تهدی

تهدید یک کشور به جنگ بخاطر : گفت
ــوآنکــه آ ی ژن کشــور مــی خواهــد تکنول

قابـل قبـول  ،میز داشته باشدآاتمی صلح 
  .نیست

ـان گفتـه  ،»فـرارو«بنابر  ،و نیز ◀ اردوغ
ما پیشنهادی مبنی بـر اینكـه ایـن «: است

بسا محل ( نیروگاه را در استانبول بسازند
، داشتیم كه )گفتگو و نه ساختن نیروگاه

ــ ــنهادی آق ـاره پیش ــن بـ ـالحی در ای ای صـ
مطــرح كردنــد و مــا نیــز نظــرات خــود را 
منتقــل كــردیم و جــواب مثبــت آمریکــا و 

آقــای صــالحی  .اروپــا را خواســتار شــدیم
جواب مثبت خود را منوط به موافقـت و 

اگـر وی  .کـردجواب مثبت آقای جلیلی 
ــتانبول  ــذاكرات در اس ــد، م ــت كن موافق

 ».د شدنخواه انجام 
 ،مســـئله اتمـــی ایـــران ،ترتیـــببـــدین    

ـات  ـا مقام موضوع گفتگوهای اردوغان ب
ـاریخ از سـوی . یم بوده اسـتژر تعیـین ت

یا نتیجه توافقی است کـه در ایـن آ ،ایران
ـا گفتگـو محرمانـه از مجـرای  گفتگو و ی

  :مده است؟آبعمل  ،دیگر
دو خبــر انتشــار  ،۲۰۱۲مــارس  ۳۰در  ◀

  :یافتند که مهم هستند
نتیجـه رسـیده اسـت کـه اوباما به ایـن  •

ـاز  اقتصاد دنیا دارد از نفـت ایـران بـی نی
ـــوان  ـــی ت ـــس م ـــن پ ـــود و از ای ـــی ش م
مجازاتهای سخت تری برضد ایـران نیـز 

  .وضع کرد
ی ترکیه گفتـه اسـت ترکیـه از ژوزیر انر •

لیبی نفت وارد خواهـد کـرد و از میـزان 
درصـد  ۲۰ ،نفتی که از ایران وارد می کند

ــه شــده اینطــور ت. خواهــد کاســت وجی
اســت کــه ترکیــه نمــی خواهــد مشــمول 
مجازاتی بشود که امریکا خریداران نفـت 

  .را بدان تهدید می کند
ـال ◀ ـان حـ ـاره  ،در همـ ـان در بـ اردوغـ

ن را دفاعی آ ،پایگاه موشکی ناتو در ترکیه
ـان داده اسـت  خوانده و به ایـران اطمین
ـاه تهـاجمی نیسـت و ایـران  که ایـن پایگ

قـول او گفتـه شـده  از. نباید نگران باشد
ـاه  است که درصورت لزوم می تـوان پایگ

ـاع در . را برچید ـا روشـن اسـت کـه دف ام
ــه اســت ــر حمل ـاه در . براب ــتقرار پایگـ اس

ــه موشــکی  ــاع از حمل ــه بخــاطر دف ترکی
یـم بـه ایـن پرسـش ژکدام کشور است؟ ر

  . ایران: پاسخ می دهد
ـان گفتـه اسـت در مـورد  ،و نیز ◀ اردوغ

مــردم ســوریه مــی مــا گفتــه ایــم  ،ســوریه
خواهند سرنوشـت خـود را خـود معـین 

خامنه ای و احمدی (طرف ایرانی . کنند
ـان چـه ...) اد وژن نگفته اند که بـه اردوغ

ــد ــخی داده ان ــوض. پاس اجــالس  ،در ع
دوســت مـــردم «کشـــور  ۶۰نماینــدگان 

 ،۲۰۱۲وریل آ ۱در ،در استانبول» سوریه
معلـوم کـرد  ،و قطعنامه ای که صادر کرد

ان در مورد سوریه کوتاه نیامده که اردوغ
کشـور اجـالس  ۶۰ ،بنا بر قطعنامه. است

ــده  ــی ســوریه را نماین ــده شــورای مل کنن
مــردم ســوریه مــی داننــد و هرگــاه طــرح 

بـرای مـردم  ،کوفی عنان به نتیجه نرسد
ســوریه حــق دفــاع از خــود را قائــل مــی 

  . شوند
در باره گفتگوهاشان پیرامـون عـراق  ◀

  .ده اندنیز دو طرف سکوت کر
دیـدار و نیز اردوغان با علی الریجانی  ◀

درگفتگــوی او بــا . گفتگــو کــرده اســت
ــه ای ــور  ،خامن ــی حض ــر والیت ــی اکب عل

ــر اطــالع. داشــته اســت ـا ب موضــوع  ،بنـ
ـاره مسـئله اتمـی ایـران بـوده  گفتگو در ب

  .است
نیــز گفتــه انــد بــه  ۱+ ۵و کشــورهای  ◀

میزانی که اردوغان موفقیت کسب کـرده 
ـا آمســئله اتمــی و رابطــه در  ،باشــد ـا بـ نهـ
  . به ترکیه نقش خواهند داد ،ایران

   : مجموع این اطالعات می گویند      
ـال کـه از طریـق  ،اوباما -  ۱ ـان ح در هم

واســطه هــا بــا خامنــه ای و دســتیاران او 
بر تهدیـدهای  ،در ظاهر ،گفتگو می کند

ـــد ـــی افزای ـــود م ـــل : خ ـــره راه ح پنج
 ،تدیپلماتیــک درحــال بســته شــدن اســ

مجازاتهای سخت تر بـر ضـد ایـران مـی 
خامنـه ای نیـز مـی ... تـوان وضـع کـرد و

ـا طـراح  ن آگوید با هر طرحـی کـه امریک
بــاوجود . مخالفــت خواهــد کــرد ،باشــد
ـات فرمایشـی ،این  ،به یمن تحریم انتخاب

  .جو فشار سبک تر شده است
بـرغم  ،در بازگشت اردوغان از ترکیه – ۲

ـاری بـ ـاره همک ا ایـران در سخنان او در ب
وزیـــر نفـــت و مســـئول  ،یژقلمـــرو انـــر

 ۲۰پاالیشگاه های نفت ترکیه می گوینـد 
ــران کاســته  درصــد از واردات نفــت از ای

ـال. خواهـد شـد ـان ح اردوغــان  ،در هم
تالش مـی کنـد مشـکل اتمـی ایـران حـل 
ـاطر ایـن کـه مطمـئن شـود  شود هـم بخ
همسایه ای مجهز به بمب اتمـی نـدارد و 

ــ ــه هــای نفــت ای ران و عــراق از هــم لول
  . خاک ترکیه به مدیترانه کشیده شوند

خارجه » وزیر« ،هرگاه قول صالحی – ۳
ـاره  ـان در ب در موافقت با طرح کـوفی عن

باتوجه  ،قول خامنه ای بدانیم ،سوریه را
به این امـر کـه اجـالس سـران عـرب در 

ن آبغــداد نیــز ایــن طــرح را پذیرفتــه و از 
 سـفر ،از ایـن نظـر ،حمایت کـرده اسـت

اردوغان به ایران را موفقیتی برای او مـی 
آوریـل، ایـران  ۴اما  در . وردآتوان بشمار 

ترکیــه را مــتهم بــه نقــض توافــق  بــر ســر 
ـا  ــذاکرات بـ ــت  م ــرد و خواس ــوریه ک س

ــتامبول در   ۱+   ۵کشــورهای  بجــای اس
  .بغداد انجام بگیرد

 ۲۵وریل برابـر آ ۱۳(تاریخ گفتگوها  – ۴
 ،وریلآ ۱در  .معین گشته است) فروردین

ـا  هیالری کلینتون گفـت محـل گفتگوه
ایــران  بغــداد را ( اســتانبول خواهــد بــود

اردوغان نیـز گفتـه اسـت ). پیشنهاد کرد
خامنه ای به او گفته است ساختن بمـب 
اتمی خالف احکام اسالم اسـت و چـون 
او از چنــین مقــامی چنــین ســخنی را مــی 

دیگر نمی تواند باور کند ایـران در  ،شنود
ـار . ساختن بمب اتمی اسـت حال و اظه

ـالحی و خـــوش بینـــی تـــوکلی  نظـــر صــ
ـال نـو( در زمینــه اتـم پیشـرفت مــی  ،درس

و نیز گزارش رویتر از وین به تاریخ ) شود
ـازی اورانیـوم (مارس  ۳۱ امریکا با غنی س
درصد موافق اسـت بـه شـرط اینکـه  ۴تا 

ایران اورانیوم را بیشتر از این غنـی نکنـد 
)  درصد را تـرک گویـد ۲۰و غنی سازی تا 

را جهت یاب بشماریم و به ایـن امـر هـم 
توجه کنیم که خامنـه ای خـود را در بـن 

ن نمـی توانـد آبستی قرار داده است که از 
بیرون رود مگـر بـه توافـق بـر سـر مسـئله 
ـا  ــدن در تحــریم کــه بـ ـا فرومان اتمــی و یـ

می توانـد  ،توجه به ماجراجوئی اسرائیل
یم بگوئیم که می توان ،به جنگ بیانجامد

سفر اردوغان در مورد اتم بی ثمر نبـوده 
  . است

خامنــه اي و نتــان يــاهو : انقــالب اســالمی
گروگانگير و عامل تقويت گرايشـهاي افراطـي   

بدين خاطر است كه اسرائيل . در غرب هستند
ـا  ژتنور جنگ را داغ نگاه مي دارد و ر يم مافياه

كار يم ژر ،به قول سلطانيه. تنور بحران اتمي را
خود را مي كند و بهاي تحريم ها را مردم مـي  

خامنه اي و دسـتياران   ،به سخن ديگر. پردازند
او بهيچ رو نگران بهائي كـه مـردم ايـران مـي     

ـائي   آاما .  نيستند ،پردازند يا نتان ياهو فكـر به
كه اسرائيلي بايد بابت دسـت زدن بـه جنـگ    

از  ،بايد بپردازند را مـي كنـد؟ در فصـل سـوم    
  :پاسخ اين پرسش را مي جوئيم ،جمله

  

اگر اسرائیل به ایـران 
امریکـا  - حمله کند؟ 

ی ژبـــــــه اســـــــترات
ــــیج  کشــــورهای خل
فارس جهت می دهد 

بهــائی کــه اســرائیل  –
در صــورت حملــه بــه 
ــردازد  ــد بپ ــران بای ای

  ...:و
  
  

اگر اسـرائیل : گاری سیک
بــه ایــران حملــه کنــد چــه 

  : ید؟آوضعیتی بوجود می 
  
ر ریاسـت جمهـوری گاری سیک کـه د     

کــارتر و بهنگــام گروگــانگیری اعضــای 
ـا در تهــران در شــورای  ،ســفارت امریکـ

متصـدی میـز ایـران  ،امنیت ملـی امریکـا
ــوان  ــر عن ــز زی ـابی نی ــود و کتـ ــر «ب اکتب

ـار داده و اسـتاد دانشـگاه » سورپرایز انتش
ـارس  ۳۰در  ،است مقالـه خـود  ،۲۰۱۲م

ـا عنـــوان  اکـــر اســـرائیل ایـــران را «را بــ
ـارا چـه وضـعیتی بوجـود مــی  ،ن کنـدبمب

  :  انتشار داده است ،»ید؟آ
سـر از خـواب  ،فـردا صـبح فکر کنیـد •

برمــی داریــد و متوجــه مــی شــوید کــه در 
هواپیماهای اسرائیلی ایـران  ،طول شب

دنیای شـما چگونـه . را بمباران کرده اند
  تغییری را به خود پذیرفته است؟

ـات برانگیـــز و      ـای احساســ عنـــوان هــ
ـــه ـارانگزارش ــ ـــه نگ ـــر  ،ای روزنام تغیی

ـا . نخست چندان مهـم نخواهـد بـود بس
شما بخواهید بدانید آیا امریکا این حمله 
به تأسیسات اتمی ایران را تصـویب کـرده 

ـا خیـرآو به  ـانده اسـت ی در . ن کمک رس
هـرکس از . این امر اهمیـت نـدارد ،واقع

نچـه واشـنگتن آبی توجه بـه  ،مردم دنیا
ه امریکا با حمله معتقد می شود ک ،بگوید

  .ن یاری رسانده استآموافق و به 
ـانی  • بگذارید فرض کنیم که اسرائیل زم

گــاه کــرده آحکومــت اوبامــا را از حملــه 
اســت کــه هواپیماهــایش بــرای بمبــاران 

نها تنها بدین آ. مده اندآایران به پرواز در
خــاطر کــه موشــکهای امریکــا در خلــیج 

بهنگـام عبـور  ،فارس و نیـروی هـوائیش
هواپیماهــای اســرائیلی از فضــای یکــی از 

مـــورد حملـــه قـــرار  ،کشـــورهای عـــرب
 ،اما از دید ایران و بسـیاری دیگـر. ندهند

این امر که بیشترین هواپیماهای شکاری 
بمــب افکــن اســرائیل ســاخت امریکــا  –

  . مقصر حمله امریکا است ،هستند
شــورای امنیــت جلســه  ،صــبح روز اول •

امـه ای در فوری تشکیل می دهد تا قطعن
 ،محکوم کردن حمله اسـرائیل بـه ایـران

اگر امریکا قطعنامـه را وتـو . تصویب کند
ـاره  ،کنــــد هرگونــــه تردیــــدی را در بـــ

همدستیش با اسرائیل در حمله به ایـران 
  . از میان می برد

ـا از قطعنامـه      ـائی  ،بسا حمایت اروپ گوی
ـان . بیشتر پیدا می کند ـای از می زیـرا بمعن
سر تحریم ایران است کـه  رفتن اتحاد بر

بوجـود  ،در طول سالها و با زحمت بسیار
  .مده استآ

  
  ۸در صفحه

  

 دوگروگانگیر؟
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ـا  ـــ ـا و اروپائیه ـــ ــــوافقی  ،امریکائیه در ت
پذیرفته اند که مجازاتها بـدیل  ،نانوشته

 ،وقتــی جنــگ روی داد. جنــگ هســتند
  . مجازاتها بی محل می شوند

ایران چه خواهد کرد؟ همگان منتظر  •
ـا . یع مــی شــوندواکــنش نظــامی وســ بسـ

ایران مطمئناً . بسیاری را شگفت زده کند
ـارج شـدن از قـرارداد  فرصت را بـرای خ
منــع گســترش ســالح هســته ای و پایــان 

انس بین المللی آژبخشیدن به تفتیشهای 
. ی اتمـــی مغتـــنم خواهـــد شـــمردژانـــر

ـــالن  ـــه ضـــرورت اع ـــران ب ـات ای ــ مقام
نخواهند کرد که قصد دارند بمـب اتمـی 

مطمئناً روشـن خواهنـد کـرد  اما. بسازند
که چون ایران یک کشور غیر اتمی است 
و مورد حمله کشوری قـرار گرفتـه اسـت 

ــته ای دارد ــه ســالح هس ــه  ،ک تصــمیم ب
ــی آســاختن بمــب اتمــی را از  ن خــود م

تمـامی اورانیـوم غنـی شـده ای کـه . داند
انـس و تحـت مراقبـت آژاینک زیـر مهـر 
انــس آژاز مهــار  ،ن اســتآدوربــین هــای 

  . رون برده خواهد شدبی
هرگاه ایران موفق به سرنگون کـردن   •

ـای اسـرائیل  یک و یا چند فرونـد هواپیم
وضـعیت پیچیـدگی دیگـری نیـز  ،بگردد

ـان . پیدا می کند ـا چنـد خلب زیرا یـک و ی
خطـر تشـدید  ،اسرائیلی در دسـت ایـران

ـا اسـرائیل را بیشـتر  حمله توسط امریکا ی
ـا. می کند نی ایـن یکی از عمومی ترین مع

میلیـون بشـکه  ۲حمله اینست که روزانـه 
ـازار  ،برای مدتی نامعلوم ،نفت ایران به ب

. جریــان نخواهــد یافــت ،جهــانی نفــت
. قیمتهای نفت می توانند افـزایش یافنـد

رئیس صندوق بین المللـی پـول افـزایش 
ورد آدرصــد بــر ۳۰تــا  ۲۰قیمــت نفــت را 

  . می کند
ـار اسـتآاما ایـن هنـوز  • ـاز ک مشـکل . غ

ـای بعـد چـه  نیست تصـور کنـیم در روزه
ـان،: مـدآپیش خواهـد  لولـه نفـت  بناگه

بســا توســط . عــراق منفجــر خواهــد شــد
ـازار  ،افراد مسلح هوادار ایران و این امر ب

از یک میلیون بشکه نفـت دیگـر محـروم 
لولــه نفتــی کــه از دریــای . خواهــد کــرد

ــه  ــد و نفــت را ب ــی کن ــور م ــدران عب مازن
ـا نیـز ممکـن  ،نددریای مدیترانـه مـی رس

مـی تـوان تصـور کـرد . است منفجر شود
که صـدور نفـت از بنـدرهای کشـورهای 
عرب در خلیج فارس نیز مختل خواهـد 

ــد ــه . ش ـاری و حمل ـاطر خرابکـ ــم بخـ ه
ــه سیســتمهای  ــه ســایبری ب بخــاطر حمل

ن خرابکاری و این حملـه آایران . کنترل
نسـبت » دسـت خداونـد«را می تواند به 

ــ. دهــد ــرین پ ـا عملــی ت مــد قطــع آی امـ
ـازار  ناگهانی جریان بخشـی از نفـت بـه ب

  .جهان است
ـاه جنـــگ چنـــد هفتـــه بطـــول        هرگــ

چون نمـی تـوان نفـت خلـیج  ،بیانجامد
 ،ســیای میانــه را جانشــین کــردآفــارس و 

. قیمتهای نفت بشدت باال خواهند رفت
 ،و ایــن برداشــت از اقتصــادهای جهــان

نهم در زمانی که عالئـم بیـرون رفـتن از آ
ـان مـی بح ران بزرگ را دارند از خود نش

 ،ســیب پــذیر هســتندآدهنــد امــا ســخت 
ــــــون  ـادهائی چ ـــــ ــــــوص اقتص بخص
اقتصــادهای کشــورهای جنــوب اروپــا را 

در . محکوم به ورشکستگی خواهـد کـرد
ــت ـا  ،حقیق ــنش هـ ـا ت ــورها بـ ـامی کش تمـ

ـای حمـل و . ربروخواهند شد زیرا قیمته
ـاال  ــ ـــیار ب ـــدات صـــنعتی بس ـــل و تولی نق

بــی خریــدار خواهنــد خواهنــد رفــت و 
 ،سالح کشتار جمعـی واقعـی ایـران. ماند

  . این سالح است
هرگاه ایـران گزینـه حملـه متقابـل بـه  •

 ،قوای امریکا و یا اسرائیل را انتخاب کند
امریکا مشکل می توانـد از کشـیده شـدن 

جلــوگیری  ،خاورمیانــه بــه جنــگ ســوم
ــد ــد . کن ــی ارش ـات امنیت ــترین مقامـ بیش

ـا ـاع امریکــ ـــین  ،وزارت دفــ ـاره چن ــ در ب
هشــدار  ،نآجنگــی و لــزوم جلــوگیری از 

شــمار مخالفــان بــا جنــگ در . داده انــد
. وزارت دفــاع امریکــا بســا بــزرگ اســت

برای  ،استفاده از مخالفت وسیع با ایران
ــاع از  ــوان دف ــگ و دادن عن ــه جن توجی

ــود ـاتیآ ،خ ـال انتخابـ ــک سـ ــم در ی  ،نه
  .مشکل امریکائیان را متقاعد کند

ـان بـــر ایـــن نظـــر بیشـــترین کار • شناســ
هستند که برنامه اتمی ایران را نمی تـوان 
بالاجرا کرد مگر با حمله زمینی به ایـران 

ـا. یـــمژو تغییـــر ر بعـــد از  ،مـــردم امریکــ

ـا نظـر  ،دوجنگ زمینی بمدت یک دهه ب
ـارتر و  موافق به جنگ زمینی که بسا مرگب
پرهزینه تر از جنگ با عراق یا افغانسـتان 

ــز خواهــد شــد ــدنمــی  ،نی ــین . نگرن چن
ــه  ــه ســرعت مســئله بســط دامن جنگــی ب
ـــرائیل را  ـا و اس ــ ـــترک امریک ـافع مش ــ من

  . موضوع بحث خواهد کرد
 ،چنین خطری را وزیر دفاع اسـرائیل      

چـرا کـه . نیز اندر یافته است ،اهو باراک
اسـرائیل «: او در مجلس اسـرائیل گفـت

بسا سبب افزایش بی ثباتی خود می شـود 
نچــه بــه آدر  ،ا دقــتگاهانــه و بــآهرگــاه 

ـا را  ،رابطه ما با امریکا مربوط می شـود بن
بر واقعیت نگذاریم و سیاستی را درپـیش 
ه ژنگیــریم کــه ســبب تقویــت روابــط ویــ

  »  .میان دو کشور گردد
ـا  • ــد در روز اول و یـ ــرین تهدی ــزرگ ت ب

ـان نخواهـد  هفته اول جنگ خود را نش
یک سال بعد از  ،بزرگ ترین تهدید. داد

ـان جنگ و ب سا بیشتر است که خود را نش
بخصـــوص اگـــر بحـــران . خواهـــد داد

بــزرگ اقتصــادی همــراه شــود بــا مســلم 
در  ،شدن تولید بمب اتمی توسـط ایـران

زیــر زمــین و بیــرون از دیــد جامعــه بــین 
پیش از  ،بجا است وضعیت امروز. المللی

حمله نظامی به ایران را با وضعیت خـود 
امروز  وضعیت. بعد از حمله مقایسه کنیم

    .را بسیار جذاب تر خواهیم یافت
 ،در صورت حمله به ایران

ـــت  ـــه از دس ـــرائیل چ اس
  :خواهد داد؟

  
مقالـه  ،۲۰۱۲مارس  ۳۰در  ،گارت پرتر   

ـار داده و  ای در اینتر پـرس سـرویس انتش
ــورت  ،نآدر  ــرائیل  را در ص ـای اس زیانهـ

ـامیش بـه ایـران بررسـی کـرده  ،حمله نظ
  :است

بــه اســرائیلی هــا حکومــت نتــان یــاهو  •
ـای  ـا تحمـل زیانه گفته اسـت اسـرائیل ب
مالی و جانی ناچیز ناشی از حمله متقابل 

ـامی   ،ایران می تواند بـه ایـران حملـه نظ
هـدف از . وردآمیـزی را بعمـل آموفقیت 

این پیام اطمینان دادن است به ایـن کـه 
اســرائیل از جنــگ بــا ایــران و دشــمنان 

  .دیگر باک ندارد
ــول  • ــن ق ـا ای ــیش از امـ ــران ب ــه ای ن آک

ضــعیف اســت کــه بتوانــد حملــه متقابــل 
ـا  ،مؤثری را انجام دهد ـاقض اسـت ب متن

ـــده  ـان عم ــ ـــی از کارشناس ـابی یک ــ ارزی
اســــــرائیل در موشــــــکهای ایــــــران و 

او می گویـد موشـکهای . نهاآکالهکهای 
ـافی  ایران می توانند خسارات به اندازه ک

  .مهم به اسرائیل وارد کنند
ــدکی در جمعیــت اســرائیل ن • گرانــی ان

بــاره امکــان جنــگ بــا ایــران نشــان داده 
ـا توضـیح آعمده بخاطر اینکه بـه . اند نه

داده نشده است که موشکهای ایران مـی 
ـــزرگ و  ـادی ب تواننـــد هـــدفهای اقتصــ

یوسـی . هدفهای اداری اسرائیل را بزننـد
ـائل  ،لفــــرآ ـاور و نویســــنده در مســـ مشـــ

ـات  راهبردی و مدیر پیشین مرکـز مطالع
ـاژاسترات  ،در دانشـگاه تـل آویـو ،یک حیف

مـردم )به دلیل بـی اطالعـی« : می گوید
ـــگ ـــوع جن ـــد از وق ـــواب  ،بع ـــی خ ب

مردمی که یک دهـه پـیش . نخواهند شد
ـاری را دیـــده انـــد ـای انتحــ  ،حملـــه هــ

دلمشـــغول واکـــنش ایـــران بـــه حملـــه 
  ».اسرائیل نمی شوند

ــد علــت ایــن کــه مــردم آ     لفــر مــی گوی
ـان وقـوع ج ـا اسرائیل نگـران امک نـگ ب

ــران نیســتند اینســت کــه ســناریوهای  ،ای
نقـدر مـبهم آ ،جنگ که ارائـه مـی شـوند

نها مشکل است حـواس آهستند که برای 
  .خود را بر روی جنگ متمرکز کنند

ـاآرتص ،لـــوف بـــنآ • در  ،ســـردبیر هــ
طرزفکــر : گفتــه اســت IPSمصــاحبه بــا 

اما بسا می تواند یک . جنگ وجود ندارد
ـاطر آیک دلیل . شبه تغییر کند رامـش خ

 ،نسبی مردم اینست که از دیـدگاه رسـمی
بسیار « ،توانائی ایران برای حمله متقابل

  .است» محدود

ـارس ۲۰در  ،جفــری گلــدبرگ • در  ،مـ
ـــومبرگ برخـــی از « : نوشـــته اســـت ،بل

ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــرائیل ب ـات اس مقامـ
ـای حملـه متقابـل ،رهبران ایران  ،بـه ج

ممکن است در واکنش بـه حملـه هـوائی 
بــه  ،رائیل بــه تجهیــزات اتمــی ایــراناســ

حـداکثر چنـد . ناسزا گفتن بسـنده کننـد
راکت بسوی تل آویو پرتاب کنند و قیافـه 

  .گین بگیرندآهای خشم 
ـا  ۱۹۹۱اما یوزی رابین که از  •  ،۱۹۹۹ت

مسئول دفاع موشکی اسرائیل بوده است 
ـاخت و تکمیــل ضــد  و بــر دســتگاه سـ

ریاست  Arrowرو آموشکهای موسوم به 
دیــد تاریــک تــری در بــاره  ،کــرده اســت

در مصـاحبه  ،رابـین. توانهای ایران دارد
ـا   ــه اســت IPSبـ ــرای «: گفت ــد ب ــر ب خب

دلیل اول بر ناتوانی ایـران ایـن : اسرائیل
ــردش توانــائی  ــود کــه موشــکهای دورب ب

اما ایران در . هدف گیری دقیق را ندارند
زمان کوتاهی موشکهای خـود را تکمیـل 

ـا کـه نخسـت آدقـت  کرده و حاال مرز نه
ــود ــومتر ب ــد کیل ــر  ،چن ــد مت ــک چن این

ـابت  ،به سـخن دیگـر»  .است محـل اص
ـا هـدف ممکـن  موشکها تنها چنـد متـر ب

ـــد ـــته باش ـــله داش ـــت فاص ـــود . اس بهب
ـا  ،ی بکــار رفتــه در موشــکهاژتکنولــو بـ
ــــران ــــراردادن  ،ای ــــدف ق ـائی ه ـــ توان

ـای  زیرساختهای کلیدی و نیز دستگاه ه
مـــن بـــه . اداری اســـرائیل را مـــی دهـــد

دوستان نظامی خـود مـی گـویم چگونـه 
می خواهیـد بـدون داشـتن بـرق جنـگ 

  کنید؟
نگرانی رابین بازهم بیشتر بروز می کند     

باتوجه به این امـر کـه : وقتی او می پرسد
موشــکهای ایــران توانــائی هــدف گیــری 

چـــه روی  ،ورده انـــدآدقیـــق را بدســـت 
ــران پایگــاه هــای  خواهــد داد هرگــاه ای

در چند محـل مترکـز  ،رائیل کههوائی اس
ـای موشـکی  ،شده اند را هـدف حملـه ه

  خود کند؟ 
برخی از تحلیل گران اسرائیل بـر ایـن  •

ـا یـک حملـه  ،نظر شده اند که اسرائیل ب
مــی بایــد موشــکهای ایــران را از  ،پیشــکی
ـا رابـین مـی گویـد. بین ببرد اسـرائیل : ام

نکـه آنمی تواند موشکهای ایران پـیش از 
موشـکهای . هدف قـرار دهـد ،رها شوند

ــکوهای متحــرک  ــر س ــران ب ــرد ای دورب
قراردارند و نمی توان دانست در کجـای 

 ،نهــاآایــران هســتند و بهنگــام حملــه بــه 
ــر ـا خی ــد یـ ــر محــل داده ان ــه . تغیی حمل

  . پیشگیرانه به این موشکها میسر نیست
ن بوده اسـت آرابین که همواره مدافع  •

ـالی و فنـی بـه تولیـد  که بیشترین منابع م
مـی  ،رو اختصـاص یابنـدآضد موشکهای 

داند تنها با استفاده از ایـن ضـد موشـکها 
است که می توان از شمار موشـکهائی کـه 

او می . کاست ،به هدفها اصابت می کنند
ـاگونآگوید در  موفقیـت  ،زمایشهای گون

. درصد بـوده اسـت ۸۰این ضد موشکها 
 ،در یـک جنـگ واقعـی ،اما این موفقیت
کنـد موشـکهای دشـمن بـه  تضمین نمـی

  .نقاط حساس اسرائیل اصابت نکنند
ـال  • ــ ـــرائیل در س ـــا و اس  ،۲۰۰۹امریک

شروع کردند به تولیـد نسـل جدیـد ضـد 
ـامانه دفــاعی . روآموشــکهای  ــن سـ ــه ای ب

ـان (» رشف« ـا ) پیک ـام نهادنـد  ۳رو آی . ن
این ضد موشـکها موشـکهای ایـران را در 

د مـی تواننـ ،فضا و بسـیار دور از اسـرائیل
ـامانه ضـد موشـک . هدف قـرار دهنـد س

جدید می تواننـد مسـیر موشـک را تغییـر 
ـــد و ســـکوی واقعـــی موشـــک را از  دهن

  .سکوی مجازی تشخیص بدهند
انتظار نمی رفـت  ،تا ماه نوامبر گذشته     

عملیـاتی  ،۲۰۱۵تا سال   ۳رو آکه سامانه 
ـاع موشـــکی آژهنـــوز . بگـــردد انـــس دفــ

ـــن ن را در اآامریکـــا طـــرح و اجـــرای  ی
ـابی کـرده  ،مدت بسی بلنـد پروازانـه ارزی
ـان . اســـت زیـــرا چنـــین موشـــکی از زمــ

 ۱۰ ،طراحــی تــا تولیــد و عملیــاتی شــدن
  . سال وقت می برند

 Xinhua ،اما در ماه نوامبر سال پـیش     
news agency  ـات گزارش کرد کـه مقام

ـا آنیروی هوائی اسرائیل گفته انـد کـه  نه
واسـط در ا ۳رو آامیدوارند ضـد موشـک 

  . عملیاتی بگردد ،۲۰۱۳

ـای  ،باوجود ایـن       در زدن  ۳روآقابلیته
زمـوده آ ،موشک پیش از اصابت به هدف

ـام اسـرائیلی در اول . نشده است یـک مق
زمایش بعد از دیدار آماه مارس گفت این 

  .نتان یاهو با اوباما انجام خواهد شد
ـامبر  • ـابع اطالعـــاتی  ،۲۰۰۸در دســ منــ

ــ  Ynet Newsوز غــرب توســط اینــت نی
ـاه شـــدند کـــه نـــوع تکامـــل یافتـــه آ گــ

ــران در  ۳موشــکهای شــهاب  ن ســال آای
وارد مرحلــه تولیــد شــده اســت و ایــران 

  .فروند موشک تولید می کند ۷۵ساالنه 
بنا بر اسـناد وزارت خارجـه امریکـا کـه      

ـار داده اســت نــرال ژ ،ویکیلــیکس انتشـ
 ،رئیس ستاد ارتش وقـت ،گابی اشکنازی
ــ دار بــا یــک هیــأت پارلمــانی بهنگــام دی

ــوامبر  ،امریکــا ــه  ،۲۰۰۹در ن ن هیــأت آب
ــه اســت ــران دارای : گفت ــد  ۳۰۰ای فرون

موشک اسـت کـه مـی تواننـد اسـرائیل را 
  .  هدف قرار دهند

ــر       ــران حــدود  ،ن اســنادآبنــا ب  ۴۵۰ای
فروند موشک داشته است که می توانسته 
اند اسرائیل را هدف قراردهند و نیمـی از 

توانا به هدف گیـری  ،از نوع متکاملنها آ
ـا نیمـی از . بوده اند ،دقیق ـا از آاگر تنه نه

 ،سپر دفاع موشـکی اسـرائیل عبـور کننـد
ــرائیل هــدف  ــد  ۱۰۰شــهرهای اس فرون

ـاآموشک می شوند  کـه برخـی از  مـی  ،نه
  .توانند به هدف انتخابی اصابت کنند

ـاهو خطـــر حملـــه  • ـان یــ حکومـــت نتــ
ـاچیز جلـ . وه مـی دهـدمتقابل ایـران را ن

یکی بدین خاطر که مـی خواهـد جنـگ 
ـای حـزب  ایران را شـبیه جنـگ  باراکته

ن راکتها آ. الله و فلسطینی ها جلوه دهد
ـاچیزی بـــه  ـالی نــ ـانی و مــ ـارات جــ خســ

ـاهو جنـگ . اسرائیل وارد کردنـد ـان ی نت
ـای فلسـطینی در اوائـل همـین  با گروه ه
ـاب بـه وسـائل  ـامی گردانـد خط ماه را پی

ـا مـردم آرای ایـن کـه ارتباط جمعـی بـ نه
اســرائیل را مطمــئن کننــد سیســتم دفــاع 

ـافظ  ـا در برابـر هـر حملـه آاسرائیل ح نه
  . ایست

ـاآرتص مقالـه مـی  • زیوی بارل کـه در ه
هــدف از : مــارس نوشــت ۱۱در  ،نویســد

ــر القیســی ــه  ،کشــتن زبی ــر کــل کمیت دبی
مقاومـــت مردمـــی و حملـــه بـــر حملـــه 
افــزودن ایــن بــود کــه مــردم اســرائیل را 

ـا آسامانه دفاعی اسرائیل  ،طمئن کندم نه
را در برابر حمله موشکی ایران حفظ می 

  .کند
ــی رود     ــر م ـارل دورت ــد از «: بـ ــه آبع نک

سامانه دفاع هوائی متحـرک اثـر بخشـی 
 ،نشــان د اد ،درصــد ۹۵خــود را بمیــزان 

برای مردم اسرائیل بهترین دلیل بر ایـن 
شــد کــه در صـــورت حملــه ایــران بـــه 

. »ان چندانی نخواهنـد دیـدزی ،اسرائیل
ــر  ـاعی در براب ـامانه دفـ ــن سـ ــت ای موفقی
راکتهای کوتاه برد که از غزه شـلیک مـی 

ــوند ــرائیل را در  ،ش ــهرهای اس ــاع ش دف
برابر حمله موشـکی ایـران تضـمین نمـی 

  .کند
  

کشــــور : گــــونتر گــــراس
اســـرائيل بـــه مثابـــه يـــک 
قدرت اتمی، صلح جهانی 
را که خود متزلـزل اسـت، 

 ؟کند تهديد می
 
ساله آلمانی  ۸۴گونتر گراس نويسنده ◀

و برنده جايزه ادبيات نوبل، در متنـی کـه 
در  ۲۰۱۲آوريل  ۴از او در روز چهارشنبه 

ـايتونگ«روزنامه معتبر  » زود دويچـه تس
منتشــر شــد، سياســت دولــت اســرائيل و 
فروش لوازم جنگی از سوی آلمان بـه آن 

ايـن . کشور را مورد انتقاد شديد قرار داد
ـان در روزنامـــه آمريکـــايی مـــت ن همزمــ

ال «، روزنامه ايتاليايی »نيويورک تايمز«
ـا ــ ـــپانيايی » ريپوبليک ـــه اس اِل «و روزنام

 .منتشر شد» پائيس
وجـــدان "گـــونتر گـــراس کـــه بعنـــوان 

ملت آلمان " نهاد و یا نماد اخالقی"بیدار
شــناخته شــده اســت، در شــعر انتقــادی 

از » آنچــه بایــد گفــت«خــود بــا عنــوان 
کنم؟  چـرا سـکوت مـی«: می گویدجمله 

سکوتی طوالنی در برابر چیزی که آشـکار 
ای  هــای طراحــی شــده اســت و در بازی

شــود کــه در پایــان آن، مــا بــه  تمــرین می
ـانویس آن  عنـــوان زنـــده  مانـــدگان، پــ

ـام بـــردن از ســـرزمین  هســـتیم؟ چـــرا نــ
کنم کـه، در  دیگری را برخود ممنـوع مـی

ـال ها اســـت حتـــی اگـــر مخفـــی  آن، ســ
ای  داشته شده باشد، یک توان هستهنگه

در حال رشد، اما کنترل نشده هسـت کـه 
  »برای هیچ آزمایشی در دسترس نیست؟

جنجــال برانگيــز خــود کــه  شــعروي در 
ـان صهيونيســـت  ـاطر جنـــگ طلبــ خــ
ـاختن بمـب  اسرائيلي را پريشان کرده، س
اتــم از ســوی ايــران را مــورد ترديــد قــرار 

ـــیش از همـــه . داده اســـت ـا آنچـــه ب ــ ام
ـــناسعرش ـاعر  سرش ــ ـــنده و ش ترین نویس

ـاخوش آینـــد جانبـــداران  ـانی را نــ ــ آلم
اسرائیل کرده، این است که او طنز آمیـز، 
ــه  ـائی ب ــر دریـ ـاطر دادن زی ـان را بخـ آلمـ

ـــت ـــرده اس ـاد ک ــ ـــرائیل انتق ـــن : اس ای
ـائی  ـای  بایـــد همـــه کالهک«زیردریــ هــ

ـائی هـدایت کنـد کـه  نابودکننده را به ج
ده وجود یک بمب اتمی در آن ثابـت نشـ

است، اما قرار است در افسانه قابل اثبات 
گــویم، آنچــه را بایــد  پــس مــن می. باشــد

ــه شــود آن، ادعــای حــقِ وارد « ،» .گفت
توانـد  آوردن ضربه نخسـت اسـت کـه می

به نابودی مردمِ زيرِ يوغ و رهبـری شـده 
ـــی ـازمان در هوراکش ــ ـــک  های س يافته ي

پنبــه در ايــران بيانجامــد چــرا کــه  پهلوان
شــود در قلمــروِ قــدرتش  حــدس زده می

، ولـی چـرا ».گـردد بمب اتمی توليـد می
تــازه حــاال در ســالخوردگی و بــا آخــرين 

گويم کـه کشـور اسـرائيل  قطره جوهر می
به مثابه يک قدرت اتمی، صلح جهانی را 

کنـد؟  که خود متزلزل است ، تهديـد می
تواند فـردا ديگـر ديـر شـده  زيرا آنچه می

ولـی بـه ايـن  .باشد، امروز بايد گفته شود
ـا آلمانی ـا کـه بـه انـدازه  دليل نيـز کـه م ه

کافی بار گذشته را بر شانه داريم، ممکـن 
ــايتی  ــده منــابعِ جن ــه تــأمين کنن اســت ب

بينی پذير اسـت و از  تبديل شويم که پيش
تــوان همدســتی مــا را، در  همــين رو نمی

  ».های رايج توجيه کرد آن، با بهانه
 

امریکــا کشــورهای خلــیج 
ــــارس را د ــــتراتف ی ژر اس
  :همسو می کند

  
سوشیتد پـرس آ ،۲۰۱۲مارس  ۳۱در  ◀

  :از ریاض گزارش کرده است
ـا  • ــو بـ ـال گفتگ ـا در حـ ــت اوبامـ حکوم

ـایش بـر سـر  دولت سعودی و همسـایه ه
ــر  ــکی در براب ــاع موش ـامانه دف ـاد سـ ایجـ

ــران اســت ــن . ای ــه ای در همــان حــال ک
کشورها از خیزی باز می ایستند که بـرای 

امریکــا بکــار  ،ر ســوریهمداخلــه نظــامی د
  :ی استژنها در استراتآهمسو کردن 

 ،وزیر خارجه امریکـا ،هیالری کلینتون •
ـا ملـک  ۲بمـدت  ،مارس ۳۰در  ـاعت ب س

 ،موضــوع گفتگــو. عبداللــه گفتگــو کــرد
ــزایش ژاســترات ــه و اف ی نظــامی در منطق

ـالی آمیزان تولید نفت برای  نکه محل خ
ــود ــر ش ــران را پ ــده ای . نفــت تحــریم ش

بــرای  ،تهــای کشــورهای مختلــفحکوم
ـار  ،این که از ایـران نفـت نخرنـد زیـر فش

افــزایش عرضــه نفــت عربســتان . هســتند
سان مـی توانـد کمبـود ناشـی از تحـریم آ

  .نفت ایران را پر کند
گفتگوها بنفسه گویای افزایش نگرانـی  •

جامعـه بــین المللــی در بــاره غنــی ســازی 
اورانیوم توسط ایران و صـحبتهای همـه 

در بــاره حملــه نظــامی امریکــا و یــا روزه 
امریکا و اسرائیل . اسرائیل به ایران است

و برخی از کشورهای عرب ایران را متهم 
ـا بقصـد  می کننـد کـه برنامـه اتمـیش تنه

میــز نیســت و جنبــه آتولیــد بــرق و صــلح 
  .نظامی نیز دارد

ـارس ۳۰در  ،در واشـــنگتن • ـا  ،مــ اوبامــ
  ۹در صفحه    نفت ماده است کشورهائی را که از ایران آ

  

 دوگروگانگیر؟
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مـورد  ،ولـو متحـدان خـود را ،می خرند
زیـرا مـی بایـد دسـت . مجازات قراردهد

ایــران را از پــولی کوتــاه کــرد کــه خــرج 
ـازار نفــت . برنامـه اتمـی خـود مـی کنـد ب
ـا عرضـه  ،گرچه سرشار از عرضه نیست ام

نفت به اندازه ای هست کـه بتـوان نفـت 
  . ایران را تحریم کرد

ـائی • ـات امریکــ ـات  مقامــ تمـــامی جزئیــ
ـا ملـک عبداللـه را  گفتگوهای کلینتون ب

ــد ــدون حضــور  ،ایــن دو. انتشــار ندادن ب
اما  این . دستیاران خود گفتگو کرده اند

ـاره تثبیـت  مقامات می گویند این دو در ب
  . توافق کرده اند ،بازار نفت

 ،دیپلمات ارشد امریکا در عربستان نیـز •
ـاره همآهنـــگ و متحـــد کـــردن  در بــ

ـامی کشـــورهای خلـــیج توانائ ـای نظــ یهــ
ی منطقه ژفارس و پیدا کردن یک استرات

. گفتگو می کند ،با مقامات این کشور ،ای
برغم تهدید شدن از سوی قـدرت شـیعه 

اختالفهــای سیاســی و  ،کــه ایــران اســت
فنی وسیعی کشورهای سـنی را از یکـدیگر 

متحـد کـردن کشـورهای . جدا مـی کنـد
ـارات متحـد ه ثروتمندی چون قطـر و ام

ـاری نـه  ـان آعربی با یمـن فقیـر نیـز ک س
  .است

مــاده اســت موشــکهای آامریکــا  ،و نیــز •
ــه  ــه امــارات متحــده عربــی و ب دفــاعی ب
ـامی بســــیار  عربســــتان تجهیــــزات نظـــ

ـا واشـنگتن مـی . پیشرفته است بدهـد ام
خواهد که کشـورهای بـزرگ و کوچـک 

بی اعتمادی ها نسـبت بـه  ،خیلج فارس
ـــد  ـان بردارن ــ ـــدیگر را از می ـاع یک ــ و دف

موشکی مشترک برای دراز مدت را میسـر 
  .بسازند

ـارس • ـا کشـورهای خلـیج ف  ،گفتگوها ب
ـارس ۳۱روز شنبه  ـال اجـالس  ،م بـه دنب

پیرامون امنیـت  ،سران کشورها در سئول
نها قرار است در باره آ. ادامه یافتند ،اتمی

ـازمان ملـل متحـد بـرای  میانجی گری س
پایــان بخشــیدن بــه یــک ســال ســرکوب 

یم اسد نیز گفتگـو ژسوریه توسط ر مردم
  .کنند

کلینتون امیدوار است پیش از اجـالس  •
کشور دوست مردم سوریه  ۶۰نمایندگان 

ـــتانبول ـــزد ،در اس ـامیکی را برانگی ــ . دین
یم اسد ژامریکا با مسلح کردن مخالفان ر

برخی از کشورهای عـرب . مخالف است
ـا  ن موافقنـد و امیدوارنـد آخلیج فارس ب

ــآ ــدن را در ای در . ن اجــالس مطــرح کنن
همان حال که کوفی عنان مـی کوشـد در 

سـرکوب  ،تـش بـس برقـرار شـودآسوریه 
ـا . خونین مردم سـوریه ادامـه دارد امریک

ـان ر یـم اسـد را متحـد ژمی کوشد مخالف
یـم ژکند و به کمکهای انسانی بیفزاید و ر

امیـدش . اسد را بیش از پیش منزوی کنـد
ها قطـر  اینست که پیشرفت در این زمینه

ــــد از روش  ــــد کن ــــتان را متقاع و عربس
تهاجمی خود و از جمله از عملیات برای 

ــه  ــک منطق ـاد ی ـاز آایجـ ــوریه بـ زاد در س
  . ایستند

ـا ر • ــی بـ ــین الملل ــم اســد ژمخالفــت ب ی
ی نمی شود ژموفق به گزینش یک استرات

ماده ای کـوفی  ۶طرح  ،و در همان حال
ـان بخشـیدن بـه خشـونت  عنان برای پای

. وارد مرحله عمـل نمـی شـود ،هدر سوری
یم سوریه ایـن طـرح را پذیرفتـه اسـت ژر

ـان بـر ایـن  اما جنگ ادامه دارد و مخالف
ن را اجــرا آیــم اســد ژظــن هســتند کــه ر

ـای غربـی نیـز از . نخواهد کرد دیپلماته
ــد کــه رآ ــیم دارن ــم اســد از اظهــار ژن ب ی

قصــدی جــز بدســت  ،موافقــت بــا طــرح
  .وردن زمان در سرنداشته باشدآ
اســد گفــت کــه او مــی  ،مــارس ۲۷در      

ـا . خواهد طرح با موفقیت اجـرا شـود ام
اصرار ورزید که نخست اپوزیسـیون بایـد 

ـان بـه اسـد . تش بس را بپذیردآ کوفی عن
ورد که نخست او قوای خود را آفشار می 

ـاز دارد ـائی . از عملیات ب ـات امریک و مقام
می گویند از این پس برعهـده دیپلماسـی 

ن دارد اسلحه را آطرف را بر است که دو 
کــه کــاری بــس مشــکل . زمــین بگذارنــد

  . است

  
حمله هوائی بـه تأسیسـات 

مــاه  ۶اتمــی ایــران تنهــا 
ــی  ــد بمــب اتمــی را م تولی

  :تواند به تأخیر اندازد
  
روزالــم پســت ژ ،۲۰۱۲مــارس  ۲۸در  ◀

نظــر کارشناســان را در بــاره اثــر بمبــاران 
تأسیسات اتمـی ایـران بـر اجـرای برنامـه 
تولیــد بمــب اتمــی ایــران را انتشــار داده 

  :است
بنــا برگــزارش جدیــدی کــه محققــان  •

پخــش  ،کنگــره امریکــا تهیــه کــرده انــد
ها در پهنــای ایــران موفقیــت ژســانتریفو

ــه تأسیســات اتمــی  ــه نظــامی ب یــک حمل
  . ایران را  مشکل می سازد

ـــــه  • ـــــران ک ـات صـــــنعتی ای ــــ تأسیس
ـانتریفو ــ ـــرای ژس ـات الزم را ب ــ ها و قطع
ـا ـازندتأسیسـ ــی سـ ــران م ــی ای در  ،ت اتم

ســطح کشــور پراکنــده و در پناهگــاه هــا 
حمله نظامی اسرائیل بـه . ایجاد شده اند

. نها  با مشکالت بسیار روبرو خواهد شـدآ
 ۶ایـران ظـرف : یک مقام ارشد می گوید

ــر  ــر اث ـارات وارده ب ــد خسـ ــی توان ـاه م مـ
  . بمباران ها را جبران کند

تحقیــق کننــدگان در گــزارش خــود  •
خاطر نشان می کنند که نه اسـرائیل و نـه 
ـای  ـا مطمــــئن هســــتند محلهـــ امریکـــ
ـا هســتند ــران کجاهـ . تأسیســات اتمــی ای

ــونی و  ـا مقامــات کن ــه بـ ــل گــران ک تحلی
بـه ایـن  ،پیشین امریکا مصاحبه کرده اند

ـات  ـای تأسیس نتیجه رسیده اند که محله
  .نها معلوم نیستندآاتمی ایران بر

اتمی ایـران حمله اسرائیل به تأسیسات  •
ـائی مـی توانـد از آو این امر کـه  ـا بـه تنه ی

موضوع بحـث  ،ید یا نهآعهده این کار بر
در همــان حــال کــه . کارشناســان اســت

ـا اصـــرار مـــی ورزیـــد بایـــد بـــرای  اوبامــ
ـا  تحریمهای اقتصادی وقـت قائـل شـد ت

نتان یاهو نخست وزیـر و اهـود  ،اثر کنند
: مـی گفتنـد ،وزیر دفاع اسـرائیل ،باراک
یل توانائی تولید بمب اتمـی توسـط تحص
امری است کـه مـی بایـد از وقـوع  ،ایران

ـا زود  ،بنا بر این. ن جلوگیری کردآ دیـر ی
ـامی بـه ایـران  می باید دست به حمله نظ

  .زد
ــزارش • ــر گ ـا ب ــدگی  ،بنـ احتمــال پراکن

محلهای تأسیسات اتمی ایـران موفقیـت 
ـا  ـات را بـ ــن تأسیسـ ــه ای ـامی ب ــه نظـ حمل

اال این که چنین . کند مشکالت روبرو می
حملــه ای ایــن احتمــال  را کــه ایــران در 

قوی تـر مـی  ،صدد تولید بمب اتمی شود
  .گرداند

وریـل آدر : یک مقام امریکائی می گوید •
ـات کوچـــک و پراکنـــده  ،۲۰۱۱ تأسیســ

ها و قطعات در ایـران  ژساخت سانتریفو
یــک  ،در مــاه گذشــته. وجــود داشــته انــد

ـا کـه دا رای تجربـه مقام حکومـت امریک
ـان گفـت ،مستقیم است تولیـد : به محقق
ـانتریفو ـای  ،در ایـــــران ژســــ در محلهــــ

مختلــف کــه در ســطح کشــور ســخت 
این تأسیسات . یدآبعمل می  ،پراکنده اند

بسـیار پرشـمار  ،بـدین سـو ۲۰۰۵از سال 
ــد ــه ایــن دلیــل کــه طرفهــای . شــده ان ب
نها که برای این طرفها کار می آقرارداد و 

  . مار شده اندبسیار پرش ،کنند
جیم زانوتی که رئـیس گـروه تحقیـق و  •

ـانی : متخصص است می گوید حملـه نظ
صـنایع  ،به تأسیسات اتمـی نطنـز و فـردو

ـات را از ژتولید کننده سانتریفو ها و قطع
زمانی کـه ایـران ،در نتیحه. بین نمی برند

ـانتریفو ها ژالزم دارد برای این که از نو س
بسـیار  ،مـدآ همان سان که ،را بکار اندازد

ـــت ـاه اس ــ ـــت . کوت ـــزارش را او و کن گ

ـــر و اســـتون  ـاه گرتل ــ ـاتزمن و جریمی کــ
  .هیلدرس نوشته اند

در  ،رئـیس پیشـین سـیا ،مایکل هایـدن •
ـان کنگـره: انویه گفتژماه   ،بنا بر محقق

نـــه امریکـــا و نـــه اســـرائیل نمـــی داننـــد 
ـات اتمـی کلیـدی ایـران  محلهای تأسیس

  . کجاها هستند
ــه  ،از ایــن رو      ــر حمل ـا در بــاره اث بحثهـ

نظامی بر محلهای شناخته شده اسـتقرار 
یک . جریان دارند ،های ایرانژسانتریفو

مقام قوه مجریه که نخواسته است نامش 
ــود ــرده ش ــره  ،ب ــه دای ــته ب ـاه گذش در مـ

تحقیق گفتـه اسـت کـه ایـران بـه انـدازه 
و تجهیــزات و قطعــات  ژکــافی ســانتریفو

در مـدت  ،ندالزم در اختیار ندارد که بتوا
ـازی اورانیـوم را  ،کمی ـات غنـی س تأسیس

ــدازد ــام  ،در همــان روز. بکــار ان یــک مق
ـان گفتـه اسـت کـه  ،پیشین از قول محقق

مــاه  ۶ایــران محــتمالً مــی توانــد ظــرف 
ـازد و  ژتأسیسات تولید سانتریفو ـاز بس را ب

  .نها بیفزایدآبر شمار 
ی اتمـی ژانس بین المللی انرآژمفتشان  •

ـا مگــر  ســالها وقــت صــرف ــد تـ کــرده ان
. ها را بیابنــدژمحلهــای تولیــد ســانتریفو
انس آژاطالع : محققان کنگره می گویند

. بیهــوده گشــته اســت ،از ایــن تأسیســات
ـال  ایـران  ،بـدین سـو ۲۰۰۶چراکه از س

ـات  دیگر اجازه تفتیش در باره این تأسیس
  . انس ندادآژرا به 

ــرآژ     ــی ان ــین الملل ــس ب ــی در ژان ی اتم
گــزارش کــرد کــه اطــالع  ،۲۰۰۷نــوامبر 

ـاهش یافتـه آژ انس از برنامه اتمی ایـران ک
انـس از آژزیرا ایران مانع از تفتیش . است

و تجهیـزات و  ژتأسیسات تولید سانتریفو
قطعــات بــرای تأسیســات اتمــی خــویش 

  . است
  

ــــر  ــــر تحریمهــــا ب اث
اقتصــــــاد ایــــــران و 

ارز  –بربــــازار نفــــت 
دولتــــی اســــت امــــا 
ـــا صـــرافها  ـــار ب اختی

  .. .و! است
  

ـاره اثـرات     : انقالب اسالمی ـا در ب تحليـل ه
ـار   ،تحريمها بر اقتصاد ايران و بر بازار نفت انتش

ـا  آ. يافته اند نچه در اين تحليلها مشترك و گوي
تر هستند و واقعيت را بهتر بازمي تاباننـد را در  

  :وريمآاين فصل مي 
  
ـــی    ـــا و اســـرائیل م امریک

ـــــه  ـــــی از س ـــــد یک توانن
    :دی را برگزینژاسترات

پیشــاروی مخالفــت چــین و روســیه و  ◀
امریکا و  ،اپن و هندژمقاومت کارپذیرانه 

ــد ژاســرائیل یکــی از ســه اســترات ی را بای
  :برگزینند

ــدید   -  ۱ ـا و تش ــه مجازاتهـ ــرای آب ـا ب نهـ
ـاتوان تـر کننـد ـاد ایـران را ن  ،اینکه اقتص

بدان امید که ایران در مورد . ادامه دهند
  . اتم امتیاز بدهد

ـازه داده شــود بــه  بــه – ۲ اســرائیل اجـ
ـامی کنـد  تأسیسات اتمی ایران حملـه نظ

ـای ایـران را آبدان قصد که دسـت  ورده
  . در قلمرو اتمی از میان ببرد

افزودن بر تحریمها محاصره دریائی  – ۳
ــه ترتیبــی کــه از   مــد و رفــت آایــران را ب

کشتی های نفتکش بـه ایـران جلـوگیری 
  . کنند

ی بـه یــک ژتراتهریـک از ایـن سـه اسـ     
ـــرد و  ـــد ب ـــمت راه خواهن ـــده آن آس ین

  . نستآئوپلیتیک بازار نفت و پویائی ژ
ـا  • هرگاه بنا بـر ادامـه دادن بـه مجازاته

هدف امریکا این خواهـد بـود کـه  ،باشد
ورد و حاصـل آایران را به میز مذاکره باز 

مذاکره این باشد که برنامـه اتمـی ایـران 
ـا اجـرای  ایـران  ،نآبعد نظامی ندارد و ب
بــا تحدیــد . بمــب اتمــی نخواهــد یافــت

ـای  ـا طرفه توان ایران به معامالت مالی ب
ــده خــود ـانی عم ــدوار  ،بازرگـ ــرب امی غ

است ایران را وادار کند تسـلیم خواسـت 
 ،افزون بر ایـن. جامعه بین المللی بگردد

ـا  ـا پیشـنهاد گفتگـو ب جامعه بین المللی ب
فرصتها نیـز در  ،۱+۵با کشورهای  ،ایران
  .تیار ایران قرار می دهداخ
کشورهائی که بیشترین نقش را بـر ضـد  •

عبارتند از امریکـا و  ،ایران برعهده دارند
ـان . اتحادیه اروپا و اسرائیل غرب همچن

ـانی  ـای بازرگ در کوشش اسـت کـه طرفه
متقاعد کند به معامالت  ،سیاآایران را در 

کوششــها . خــود بــا ایــران پایــان بدهنــد
زیــرا . ار نیــاورده انــدموفقیــت الزم را ببــ

ـار غـــرب  چـــین و روســـیه در برابـــر فشــ
اپــن و کــره ژهنــد و . مقاومــت مــی کننــد

جنوبی مایل نیستند وارد کـردن نفـت از 
  . ایران را متوقف کند

ـای خریـداران نفـت ایـران • : اما رفتاره
ـا اســتراتآهریــک از  ـادی و ژنهــ ی اقتصــ

ـا . برنامه سیاسی خود را دارند متناسـب ب
 ،اتهــای بــین المللــی ایــراننهــا بــا مجازآ

ـازات کننـده  ،موافقت و با کشورهای مج
ـاری مـــی کننـــد بـــرای ایـــن کـــه . همکــ

غرب باید  ،ی مجازاتها مؤثر شودژاسترات
بتواند صدور نفت خام ایـران را محـدود 

ـال ـان حـ ـازار نفــت را  ،کنــد و در همـ بـ
ــد ــداران نفــت . تثبیــت کن تصــمیم خری

 ،ایران به پیوستن به تحـریم نفـت ایـران
عاملی است که اندازه مؤثر شدن تحـریم 

  . را تعیین می کند
توانائی عربستان در جبران قطع شدن      

جریان نفت ایران نیز عامل تعیین کننده 
ـازار نفـت اسـت ـال . ای در تثبیت ب در ح

 ۹٫۸عربســتان بــا صــدور روزانــه   ،حاضــر
می  ،در کوتاه مدت ،میلیون بشکه در روز

بشـکه دیگـر نیـز  میلیون ۱٫۴تواند روزانه 
ـا . صادر کند ـا مـی توانـد ب و اتحادیـه اروپ

یک ژاســـتفاده از نفـــت ذخیـــره اســـترات
نیاز خود را به وارد کـردن نفـت از  ،خود

کاهش دهـد و بگـذارد نفـت  ،خاورمیانه
ـا کـه آبیشتری به کشورهای  سیائی بـرود ت

  .نها از خرید نفت ایران بی نیاز شوندآ
ن و کره اپژنظیر  ،سیائیآچندین کشور  •

بدین خاطر که بـه نفـت ایـران  ،جنوبی
هرگــاه از کشــوردیگری  ،وابســته هســتند

می توانند از خریـد خـود از  ،نفت بخرند
ـان . ایران بکاهند نفت سبک ایـران طالب
ـــتری در  ـــیا دارد و آبیش ـــکل آس ـا مش ــ نه

حاضرند به وعده عرضه نفت کشـورهای 
ـا نیـز. ن چشم بپوشندآاز  ،دیگر  ،و امریک

کـه تحـریم نفـت ایـران مـؤثر برای ایـن 
باید بتواند کشورهائی را که تـن بـه  ،شود

ـازات  ،تحریم نفت ایران نمی دهنـد مج
ـاز  ،در همان حال. کند می باید بتوانـد نی

ـان  ـا همــ ــ ـــه نفـــت را ب ـــن کشـــورها ب ای
  . وردآبر ،مرغوبیت و قیمت

اما سناریو چگونه بـه جامعـه عمـل بـه  •
ـا امریکا و اتحادیـه ارو: خود می پوشد؟ پ

ــی از  ــین الملل ـای ب ــتن بانکهـ ــه بازداش ب
ــه  ــران ادام ـا بانــک مرکــزی ای ــه بـ معامل

ــد داد ـا بتــازگی . خواهن حکومــت امریکـ
ــور اســالمی در دوبــی را نــاگزیر  بانــک ن
کرد از انجام تسهیالت بانکی برای ایران 
در معــامالت نفتــی بــا خریــداران بــزرگ 

  . بازایستد ،خود
( الکترونیــک بانــک کلرینــگ سیســتم      

گفته است ) یک استژاقامتگاهش در بل
 ،که امکان قطع معامله با بانکهای ایـران

 ،واردکنندگان نفت از ایران. وجود دارد
با مشکالت بانکی در پرداخـت  ،به تازگی

  .بهای نفت ایران روبرو شده اند

ـا       ایران می تواند تحریمهای بانکی را ب
فروش نفت خام خود از طریق پایاپای و 

ـایا ب  ،ا فروش به نـرخ ارزان بـه واسـطه ه
مــی  ،از قــرار ،هنــد و چــین. دور بزنــد

ادامـه  ،خواهند به خریـد نفـت از ایـران
ـاوجود ایـن. دهند ـا  مـی خواهنـد آ ،ب نه

 ،سیب پـذیر ایـرانآبااستفاده از موقعیت 
ــد ــه ارزان بخرن ــت را ب ــران ژر. نف ــم ای ی

ـار عالقـه بـه  ـا اظه همچنین مـی توانـد ب
زمان بدسـت  ، ۱+ ۵ گفتگو با کشورهای

  . بیاورد
صـــداقت ایـــران در ابـــراز عالقـــه بـــه  •

بـه زیـر عالمـت سـئوال مـی رود  ،گفتگو
وقتی یک روز بعد از این که دبیر شـورای 

مــادگی بــرای آعــالی امنیــت ملــی اعــالن 
پرزیـدنت  ،گفتگو با این کشورها می کند

ــ ــدی ن ــران در ژاحم ــرفتهای ای اد از پیش
ــم ــه ات ــد ،زمین ــی گوی ــدان ف. ســخن م ق

ــران ر ــم بجــای ژهمــآهنگی میــان رهب ی
ـای غیـر  ،خود ایـن نـوع رجـز خـوانی ه

عقالنی گویای رویـه ایسـت کـه ایـران در 
قبال مجازاتهای غرب اتخاذ کرده است 

  .  و بنا دارد بر همین رویه بماند
غرب پیش بینی می کند که مجازاتهای  •

ـــدن وضـــعیت  ـــدتر ش ـــبب ب شـــدید س
یــک طــرف . اقتصــادی ایــران مــی شــود

اینســت کــه مــردم  ،طــرف امیــد ،معادلــه
ـام بـر ضـد ر یـم را پیـدا ژایران انگیـزه قی

تحریمها و تظاهرات مـردم سـبب . کنند
یــم ژشــوند کــه گرایشــهای میانــه روتــر ر

ــد ــت را تصــدی کنن ــن. دول ـاوجود ای  ،بـ
ـال ۳۳باتوجه به این امر که در طول   ،س

ـازات بـوده اسـت نمـی  ،ایران تحت مج
. وان بــه چنــین اثــر بخشــی امیــد بســتتــ

یم عزم خـود را ژرهبران ر ،افزون بر این
یــم از راه بکــاربردن اشــکال ژبــه حفــظ ر
ایـران . ابراز کرده است ،هربار ،سرکوب

وضــعیت مصــر و لیبــی و کشــور دیگــر را 
یم هنوز نزد قشـرهائی ژرهبر این ر. ندارد

ــردم ــه از  ،از م ــرهای میان بخصــوص قش
از حمایــت . اســتمشــروعیت برخــوردار 

  . سپاه پاسداران نیز برخوردار است
برگـزار  » انتخابات«هرباركه : انقالب اسالمی

ـان داده   ،يمژشده توسط همين ر به مردم امك
و واليـت  » رهبـر «است رأي خود را نسبت به 

رأي برضد او و واليت فقيـه   ،اظهار كنند ،فقيه
در انتخابات فرمايشي اخيـر مجلـس   . داده اند

نيز مردمي كه تحريم كردنـد  ) 90د اسفن 12(
معلـوم كردنـد كـه     ،و اقليتي كـه رأي دادنـد  

ـا او و واليـت فقيـه      95حدود  درصد مـردم ب
يـك   ،يم برجاسـت ژاگر اين ر. مخالف هستند

بحـران  (عامل از عوامل مهم سياست خارجي 
بـوده  ) تحريم ها و جنگ و تهديد به جنگ ،ها

  .است
ـاوجود ایـــن • ـای جدیـــد ،بــ  ،مجازاتهــ
ــ ــه س ــتند ک ـائی هس ــرین مجازاتهـ خت ت

 ،از ایــن رو. ایــران بــه خــود دیــده اســت
نهم با رجز خوانی آناگزیر است از مقابله 

و حمایت از تروریسم بکاهد برای اینکـه 
افـزون . از شدت فشار غرب کاسته گـردد

نجا که زمان بسود ایران اسـت آاز  ،بر این
ـا را بـرای  زیرا مشـکل مـی تـوان مجازاته

بسا ایـران  ،رقرار نگاه داشتمدتی دراز ب
حاضــر شــود امتیازهــای کــوچکی بقصــد 

ــی بدهــد ــین الملل ــار ب از . کاســتن از فش
» میـزآموفقیـت «انجام گفتگوی  ،جمله

ـاهش  ۱+۵با کشورهای  می تواند سبب ک
ئوپلیتیک و ژباتوجه به فشار . فشار بگردد

ـادی ــه وضــعیت اقتصـ ـانی ب ــی اطمینـ  ،ب
ی دارد ن مـآچنین گفتگوئی امریکا را بـر 

کــه بگویــد پیشــرفت شــده اســت و صــبر 
ــد ــه کن ــن. پیش ـان  ،در عل ـا همچنـ امریکـ

اسرائیل را از حملـه بـه ایـران بازخواهـد 
داشــت و خواهــد گفــت کــه بایــد بــه 
. مجازاتها وقت داد تا تأثیر خود را بکنند

ــد اســرائیل و  ــین مــی توان ـا همچن امریکـ
 ،متحـــدان کلیـــدی خـــود در منطقـــه

ــعودی و ژهمچــون ر ــای س ـارات یمه امـ
را به یکدیگر پیوند دهد و  ،متحده عربی
ـار ــدین کـ ــبی را در  ،ب ــلح نس ـات و ص ثبـ

ایـران کارپـذیر سـبب . منطقه حفظ کند
می شود که حمله های زبانی از دو طـرف 

ئوپلیتیــک کــم ژکــاهش پذیرنــد و تــنش 
ــردد و  ــرار نگ ــی ق ــت ب ـازار نف ــود و بـ ش

  . قیمتهای نفت افزایش نپذیرند
ی کـه بـر سـر راه بـه با توجه به این امر •

  ۱۰در صفحه  تصویب رساندن مجازاتهای واقعی 
  

 دوگروگانگیر؟
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توسط شورای امنیت و این که ایـران مـی 
پندارد هدف امریکا متوقف کـردن کامـل 

یم ایـران بـه ژر ،غنی سازی اورانیوم است
ـا مـی دهـد و  برنامه اتمی خود سـخت به
رهبــران ایــران مــی پندارنــد کــه داشــتن 

وسیله فشارش  توانائی غنی سازی اورانیوم
بر غرب است برای این که غـرب  تهدیـد 
. به جنگ را رها کند و به راه مذاکره بیاید
یـم ژایرانیها این درس را از سرنوشتی که ر

توضیح ایـن کـه . لیبی پیدا کرد گرفته اند
ن نشـد آیم با غرب مانع از ژن رآهمکاری 

 ،از این رو. که توسط غرب سرنگون شود
یم تحت ژارد که راحتمال اندکی وجود د

اجرای برنامه اتمـی خـود  ،تأثیر مجازاتها
  . را رها کند

ـاملی کـــه مـــی توانـــد ســـبب تغییـــر  • عــ
یم ژسرنوشتی است که ر ،دینامیک بگردد

وضعیت سوریه . سوریه می تواند پیدا کند
از دید دولت ایران بزرگ ترین اهمیت را 

چــرا ایــن دولــت بــیش از انــدازه در . دارد
. ایه گـذاری کـرده اسـتیم سوریه سرمژر

یـم پرزیـدنت اسـد را ژاگر مردم سـوریه ر
یک ژایران متحـد اسـترات ،سرنگون کنند

ـــت  ـــه از دس ـــود را در منطق ـــدی خ کلی
ارتباطش با گروه های حزب . خواهد داد

  . الله و حماس نیز قطع خواهد شد
ـبش مـردم  ،افزون بـراین      موفقیـت جن

یــم ایــران از ژهــم ســبب تــرس ر ،ســوریه
مردم ایـران برضـدش مـی شـود و جنبش 

یم خود ژهم ایرانیان را به جنبش بر ضد ر
رهبران ایران تا ممکن است . برمی اگیزد

جنبش مردم سوریه را بی اهمیـت جلـوه 
ـبش  ـا کـه مـردم ایـران بـه جن می دهنـد ت

یــم ایــران مصــراً و ژر. برانگیختــه نشــوند
یم اسد در سـرکوب بـی ژبطور مداوم به ر

  . کمک می رساندرحمانه مردم سوریه 
  
  :ئوپلیتیکژمدهای آپی ٭
  
نتایج نزاع ایـران و غـرب بـر دینامیـک  •

ـار . خاورمیانه اثر می نهد ـانی کـه رفت تا زم
ــر قابــل تحمــل نگشــته اســت  ،ایــران غی

روسیه و چین محکم در برابر فشار امریکا 
ـا ایـران ادامـه  می ایستند و به داد و سـتد ب

دادوستد هند نیز احتماالٌ به . خواهند داد
ــور  ــه خواهــد داد و دو کش ــران ادام ـا ای بـ

ـا را از آبدیلی برای داد و ستد خـود کـه  نه
ـا برهـد . خواهنـد جســت ،بنـد تحـریم ه
این کشور ایران  ،یژبخاطر نیاز هند به انر

را منبــع بــزرگ نفــت خــام و گــاز طبیعــی 
ـان . تلقی خواهد کرد بهمان اندازه که زم

 ،حــل نشــدن مشــکل طــوالنی مــی شــود
انــدازه نیــز برقــرار نگــاه داشــتن  بهمــان

  .مجازاتها مشکل می گردد
ـا  • و عدم توفیـق در حـل مشـکل اتمـی ب

ن آورد و آخطــر دیگــری ببــار مــی  ،ایــران
ـار ســـالح هســـته ای در خاورمیانـــه  انتشــ

امریکا خواهد کوشید این خطر را . است
بــه حــداقل برســاند بــا تضــمین دفــاع از 

  .  عربستان و اسرائیل
ـائی ایـران را ژاما سقوط ر • یم سوریه توان

کــاهش  ،مــدن از پــس مجازاتهــاآبــرای بر
خواهد داد و زمینه را بـرای تغییـر واقعـی 

 ،در ایــن صــورت. وردآفــراهم خواهــد 
ــر« ــود را از ژر» رهب ـار خ ــران اعتبـ ــم ای ی

دست خواهد داد و با خطر جنبش مردم 
یم سوریه بـه ژسقوط ر. روبرو خواهد شد

ـای مســـلح در خـــدمت  » ررهبـــ«نیروهــ
موخت که باید ازسـرکوب مـردم آخواهد 

برای روسـیه نیـز حمایـت از .  پرهیز کنند
    .یم ایران بسی مشکل خواهد شدژر
  :اثرات بر بازار نفت ٭
  
بنــا بــر گــزارش جدیــد و مشــروح اداره  •

ـاژاطالعات پیرامون انر ـاطر  ،ی امریک بخ
از عرضــه نفــت بمقــدار معنــی  ،مجازاتهــا

ــت ــده اس ــته ش ــ. داری کاس ــم بخ اطر ه
ـاطر  تحریم نفت ایران و سوریه و هـم بخ
کاســته شــدن از تولیــد نفــت در ســودان 

ـای شـمال تحـریم . جنوبی و یمـن و دری
نفت ایران برای کشورهائی که طـرف داد 

ـار  ،و ستد با ایران هسـتند ورده آمشـکل بب
زیرا شرکتهای بیمه حاضر نشده اند . است

کشــتی هــای حامــل نفــت ایــران را بیمــه 
  . کنند

ـاه ( ،در کوتاه مدت      یعنی ظرف چنـد م
ـا و ) یندهآ ـا و اتحادیـه اروپ کوشـش امریک

ـارات  عربستان و بمیزان کمتر کویـت و ام
همــراه بــا ســطح پــائین  ،متحــده عربــی

ـاه داشـته  ،تقاضا بهای نفت را معتـدل نگ
 ۱۱۰بهای نفـت برنـت بـه بشـکه ای . اند

ـاهش مـــی یابـــد ـا بـــه علـــت . دالر کــ امــ
ــعیت  ــودن وض ـامطمئن ب ــکژنـ  ،ئوپلیتی

ـاال خواهنـد مانـد ـام ب . قیمتهای نفـت خ
 ،نآعملــی شــدن تحــریم نفــت و تشــدید 

ـای نفـت خواهـد  ـاال رفـتن قیمته سبب ب
  . شد
شروع به  ،۲۰۱۳قیمتهای نفت از بهار       

باال رفتن خواهند کرد زیرا اقتصاد رونـق 
از ســر خواهــد گرفــت و تقاضــای نفــت 
افــزایش خواهــد یافــت و تقاضــا بیشــتر از 

بسا بهای هر بشـکه بـه . عرضه خواهد شد
قیمت نفـت کـه  . دالر خواهد رسید ۱۴۰

ـاه داشـتن  ،به این حد باال رفت برقرار نگ
ـا ـاه . مشـــکل مـــی شـــود ،مجازاتهــ هرگــ

ـا بشـکه  ،مجازاتها رها شوند بهای نفـت ت
در نتیجه . مدآدالر پائین خواهد  ۱۲۰ای 

ـای کـالن ،ایران مـی  ،با دادن تخفیـف ه
ـادر کنـدتواند نفـت بی ـازار . شـتری ص در ب

سیاه می توانـد خریـدارهائی بـرای نفـت 
  . خود پیدا کند

ورد قیمتهــای نفــت آبــر ،۲۰۱۳بعــد از  •
بســتگی خواهــد داشــت بــه انــدازه تــأثیر 

ـا بیشـتر . مجازاتها هراندازه تأثیر مجازاته
ـا بـر قابلیـت جانشـین  ،باشد اثـر مجازاته

. بیشـتر خواهــد شــد ،کـردن نفــت ایــران
ــو ــدود ب ــرمایه و مح ــه س ــی ب دن دسترس

حفـظ سـطح  ،حمایت شـرکتهای غربـی
تولیــد را بــرای ایــران مشــکل تــر خواهــد 

این عوامل کمتر مؤثر خواهنـد شـد . کرد
هرگاه چـین و هنـد بـه حمایـت از ایـران 

  . برخیزند
  
دادن  اجــازه حملــه نظــامی بــه  ٭

  :به اسرائیل ،ایران 
  
باتوجه به ایـن امـر کـه نگرانـی وجـود  •

ــه  ــد دارد ک ــران بتوان ــن و «ای ــه ام منطق
را هدف قرار بدهد ) اسرائیل(» مصونیت

و امنیت اسرائیل و ثبات منطقه تهدید می 
 ،حملــه بــه تأسیســات اتمــی ایــران ،شــود

  . محتمل است
مقامات اسرائیل باید از ایـن کـه چنـین  •

حمله ای خسارات وافی به تأسیسات اتمی 
 ایران وارد و اجرای برنامه اتمـی ایـران را

ورد صـحیحی پیـدا آبـر ،متوقف مـی کنـد
مـدهای آورد دقیقـی از پـی آباید بر. کنند

ـا . این حمله نیز بعمـل بیاورنـد رهبـران ب
ـاره اثـر واقعـی  نفوذ امریکا و اسرائیل در ب

 ،نآمدهای آحمله اسرائیل به ایران و پی 
میــر . احســاس روشــن و همســانی ندارنــد

رئیس پیشین موساد بطور مسـتمر  ،داگان
ـار مخال فت خود را با حمله به ایـران اظه

او توضـیح مـی دهـد کـه حملـه . می کنـد
نظامی اسرائیل بـه ایـران موجـب از بـین 

در . رفتن تأسیسات اتمی ایران نمـی شـود
اسرائیل را وارد یک جنگ منطقه  ،عوض

وزیر  ،اهود باراک. ای خطرناک می کند
ـــرائیل ـاع اس ــ ـــه ای  ،دف ـــین حمل از چن

ســت کــه بــدین حمایــت مــی کنــد و بــر این
سیب جدی آتأسیسات اتمی ایران  ،حمله

  .می بینند
ـال کـه مـی  ،مقامات امریکا     در همان ح

ـا روی میـز هسـتند  ،گویند همـه گزینـه ه
نند که دیپلماسی و مجازاتها تا رسیدن آبر

حملــه . بــه هــدف ادامــه خواهنــد یافــت
ـات اتمـی ایـران  نظامی اسرائیل بـه تأسیس

یدن به هدف رس ،نچه تصور شودآبیش از 
ن نـوع آایـن حملـه از . را مشکل می سازد

ــراق را در  ــی ع ـاه اتم ــه نیروگـ و  ۱۹۸۱ک
از میان  ۲۰۰۷تأسیسات اتمی سوریه را در 

ـــرد ـــران . نیســـت ،ب ـات اتمـــی ای تأسیســ
پراکننده و در نقاطی قراردارند کـه مـردم 

ـا نیـز در زیـر آسکونت دارند و برخی از  نه
ر برابـر اینست که د. زمین  ایجاد شده اند

پـس حملـه .  مقاوم هسـتند ،حمله هوائی
ـات  نظامی خسارت عمـده بـه ایـن تأسیس

  .وارد نمی کند
ارزیابی این بود کـه حملـه  ،پیش از این •

ـات اتمـی ایـران اجـرای  ،نظامی به تأسیس
سال به تأخیر  ۲تا  ۱برنامه اتمی را بمدت 

اما تازه ترین ارزیابی بر اینست . می اندازد
ممکــن اســت بــه تــأخیر  مــاه ۶کــه تنهــا 
افـزون بـر ایـن کـه حملـه هـوائی . اندازد

ـان اتمـی ایـران را از  دانشمندان و فـن دان
ایـران مـی توانـد  ،در نتیجه. بین نمی برد

اجرای برنامه اتمی خود را از سر بگیـرد و 
. روش سرســختانه تــری نیــز اتخــاذ کنــد

تمایل دیرین غرب بر تغییر  ،افزون بر این
حملـه . دنی تـر مـی گـرددیم نیز برنیاورژر

نظامی به ایران و تحـریم ایـران بـه مـردم 
ـا  ایران این احساس را می دهد کـه در دنی

ـا برسـر داشـتن . تنها و منـزوی هسـتند بس
ایــران در . بمــب اتمــی نیــز متحــد شــوند
اگـر هنـوز . زمینه اتم پیشرفت کرده است

تصــمیم بــه ســاختن بمــب اتمــی نگرفتــه 
ـامی بـه ایـران  ،باشد مـی توانـد حملـه نظ

ایرانیان را متقاعد کند که مـی بایـد بمـب 
  . اتمی داشته باشند

اسرائیل باید نگران حمله متقابل ایران  •
ــران ــه ای ــک ب ـازمانهای نزدی ــز سـ از  ،و نی

شیخ حسـن . جمله حزب الله لبنان باشد
ــه اســت ــه تــازگی گفت هرگــاه : نصــرالله ب

ـات اتمـی ایـران حملـه  اسرائیل بـه تأسیس
از تهران نخواهد پرسـید حزب الله  ،کند

بلکه خود تصمیم خواهـد . چه باید بکند
گرفت دست به حمله به اسـرائیل بزنـد و 

  . یا نزند
واقعيــت اينســت كــه   : انقــالب اســالمی
هـم  . ويز هسـتند آدست  ،تأسيسات اتمي ايران

ويـز قـرارداده بـراي در    آن را دست آخامنه اي 
 يم نگاه داشتن مردم ايران و هم نتانژگروگان ر

ياهو براي به گروگان گرفتن اقتصاد امريكا كـه  
تازه دارد عالئم بهبود را نشان مي دهد و اقتصاد 

ـادي جنـگ در   آاروپا كه تاب پي  مدهاي اقتص
ـان را نمـي     مـردم  . وردآمنطقه نفت خيـز جه

گفتند  ،با تحريم وسيع انتخابات فرمايشي ،ايران
ـان ر   ايـن  . يـم بماننـد  ژكه نمي خواهنـد گروگ

ـاذ روش    برمردم ا ـا اتخ مريكا و اروپا است كـه ب
به اسرائيل حالي كنند سرنوشت خـود   ،قاطعي

  . را در گرو ماجراجوئي هايش نمي نهند
ـا از           ـاره خـورد و برده و اينك داده ها در ب

رهگذر بحران ساختن و سرنوشت ملتـي را بـه   
   : گروگان گرفتن

  
مهدی تقـوی توضـیح مـی 

چگونه عده ای پول : دهد
 اقتصاد در آوردند مفت از

  
فت نالین گآخبر  ،۹۱فروردین  ۱۱در  ◀

ـا مهـدی  ی محمد هیراد حاتمی راو گو ب
ــه  ــگاه عالم ـاد دانش ــتاد اقتصـ ــوی، اس تق
طباطبایی در رابطه با آشفتگی بازار سـکه 

 :انتشار داده است ،۹۰و ارز در سال 
هنوز ضبط را روشن نکرده بودم تا گفت    

ات علمـی و گو با مهدی تقوی، عضـو هیـ
دانشــگاه عالمــه طباطبــایی را آغــاز کــنم، 
ناگهان و در حال کلنجار رفتن با پیپی که 

دستش بود به جایی که نشسته بودم اشاره 
دقیقا همانجا کـه « : کرد و با خنده گفت

نشسته ای روزگاری شمس الدین حسینی، 
ـایش را از ئوزیر اقتصاد می آمد و سـ وال ه

مین جا؟ ه« : می پرسم» . من می پرسید
با شوخی بیشتر اینگونـه پاسـخم را مـی » 

ـندلی کـه نشسـتی، « : دهد دقیقا همین ص
وال ئمی آمد و س. درست همین گوشه میز

. هــا اقتصــاد کــالن را از مــن مــی پرســید
پس از این گپ » . آخرش هم یاد نگرفت

و گفت مختصر با چاشنی طنز، گفت و گو 
تقــوی بــه بررســی . بــا او را آغــاز مــی کــنم

ـــعی ـال وض ــ ـــران در س ـاد ای ــ  ۹۰ت اقتص
پرداخــت و پیرامــون آشــفتگی بــازار ارز و 

ـاق بـه پـیش از « : سکه گفت ریشه ایـن اتف
متن کامل گفـت . »باز می گردد  ۹۰سال 

ـات علمـی  و گو با مهدی تقوی، عضـو هی
ـاتید  ـایی و از اسـ ــه طباطبـ ــگاه عالم دانش
ــی  ــه م ــران را در ادام ـاد ای ــته اقتصـ برجس

 :خوانید
اقی در فضای اقتصاد ایران اتف: حاتمی • 

ـاس  ۹۰طی سال  به وقوع پیوست وبر اس
ـاد . آن بازار سکه و ارز آشـفته شـد بـه اعتق

ـازار  بسیاری از کارشناسان ریشه آشفتگی ب
سکه و ارز به تصمیم هایی کـه در ابتـدای 

تحلیـل . اتخاذ شد باز می گـردد ۹۰سال 
ـاد  شما از بـروز چنـین پدیـده ای در اقتص

 چیست؟  ۹۰ایران طی سال 
ـال : تقوی ٭ ـاز  ۹۰ریشه آن به پـیش از س ب

در هــر کشــوری بــرای اینکــه . مــی گــردد
بانک ها سپرده مردم را جمع کننـد بایـد 

وقتی . نرخ بهره واقعی مثبت را ارائه کنند
ـاد بایـد  ـاال مـی رود مسـئوالن اقتص تورم ب

ـاال ب را نرخ بهره ها در غیـر . نـدرباسـمی ب
پـولش را  این صورت هیچ آدمی نمـی آیـد

ـان  در بانک بگذارد و این پول در گذر زم
ذوب شود و در نهایت ارزش آن به قدری 

به هـر . برسد که نتوان چیزی با آن خرید
بر این اساس نرخ . حال مردم عقل دارند

ـایی کــه بــرای بانــک و اوراق قرضــه  هـ
مشــخص کردنــد ســبب چنــین رویــدادی 

تورم به قدری باال  ۹۰و  ۸۹طی سال . شد
ود که بانک ها نرخ های بهره منفی رفته ب

شما وقتی که پول پـس . به مردم می دادند
انداز داشـته باشـید و نخواهیـد در بانـک 
سرمایه گذاری کنید با آن چـه مـی کنیـد؟ 

ایـن پـول . وال واضح اسـتئپاسخ این س
ـادار بـرده مـی شـود از . به بورس اوراق به

ـاع  ـا کــــه بــــورس و مســــکن اوضـــ آنجـــ
بــه بــازار ارز و خوشــایندی نداشــت پــول 

پس می تـوان گفـت کـه ریشـه . سکه رفت
آشفتگی بازار ارز و سکه بـه نیمـه ابتـدایی 

باز نمی گردد و می توان علت آن  ۹۰سال 
 . مورد بررسی قرار داد ۹۰را پیشتر از سال 

ـا : حاتمی • ـال گفتـه مـی شـود ب به هر ح
ـال  اعالم بسته نظارتی بانک مرکزی در س

ـای بســـیاری از شـــهروندان  ۹۰ پـــول هــ
نک ها بیـرون کشـیدند و اخودشان را از ب

به سمت سرمایه گذاری در بازار سکه و ارز 
 هجوم بردند؟

ـال : تقوی ٭ هـم مـردم مـی  ۹۰قبـل از س
و نیم درصدی مـی  ۱۵رفتند اوراق قرضه 

درصـد  ۱۸خریدند در حالیکه نرخ تـورم 
فــردی کــه اوراق قرضــه . اعــالم مــی شــد

ـان و نـیم درصـ ۲دولت را می خریـد  د زی
هر اقتصادی که نرخ بهره منفـی . می کرد

واقعی داشته باشـد گفتـه مـی شـود در آن 
 . اقتصاد سرکوب مالی است

اثرات سرکوب مالی در اقتصاد : حاتمی •
 چیست؟ 

ــوی  ٭ ــی در یــک : تق ســرکوب مــالی وقت
ـاد  اقتصاد باشد سبب می شود رشـد اقتص

 . کاهش پیدا کند
 چرا؟ : حاتمی •
ـان را برای ای: تقوی ٭ نکه مردم تمایـل ش

ـاد . به پس انداز از دسـت مـی دهنـد در نه
های مالی پول نمی گذارند تا آنها بتواننـد 

ــرای خــرج هایشــان وام  ـا ب ـاه هـ ــه بنگـ ب
ایــن موضــوع در اقتصــاد کــالن . بدهنــد

ـانونی . معروف است وقتی نسبت ذخیره ق
باال برود یا نرخ بهره منفی ایجاد شـود دو 

اقتصــادی عامــل شــکل گیــری ســرکوب 
ایــن موضــوع از قبــل در . مــده انــدآپدیــد 

 .اقتصاد ایران وجود داشت
پس چرا قبل تر بـه ایـن شـکل : حاتمی •

ـازار ارز و سـکه نشـده  سبب آشـفتگی در ب
 بود؟ 

در گذشته مردم می رفتند و  زیرا: تقوی ٭
در بورس، مسکن و زمین سـرمایه گـذاری 

آن رکــودی کــه در بخــش . مــی کردنــد
به وجـود آمـد سـبب شـد مسکن و بورس 

. سرمایه سمت بازار ارز و سکه حرکت کند
بــازار پــول و بــورس اوراق بهــادار اشــکال 
پیدا کرد و سرمایه ها به سـمت ارز و سـکه 

البته بورس در مقطعی خـوب بـود و . آمد
مردم پول های شان را به بازار سرمایه می 
ـا  بردند ولی باید پذیرفت کـه در بانـک ه

اگــر مــردم مــی . شــدپــولی گذاشــته نمــی 
آمدنـد و پــول مــی گذاشــتند عــده ای مــی 
ـادار  گفتنــد ریســک در بــورس اوراق بهـ

ـانکی اسـت هنگامیکـه . بیشتر از ریسـک ب
ـاع خـوبی  هم بـورس و هـم مسـکن اوض
ـازار سـکه و ارز  نداشتند پول ها به سمت ب

 . رفت
به نظر شما نسخه ای که بـرای : حاتمی •

شد و کنترل این آشفتگی باید پیچیده می 
سپس به مرحله اجـرا در مـی آمـد توسـط 
ـادی دولـت بایـد  چه ارگانی از بدنـه اقتص

 صورت می پذیرفت؟ 
در ایران بازار پول یک معجـون : تقوی ٭

در . از بانک های خصوصی و دولتی است
اقتصاد هایی که وضع شان خراب است، 

وجود » بازار کنار خیابانی « بازاری به نام 
ن موضــوع وجــود در ایــران هــم ایــ. دارد
افرادی که پـول نـزول گرفتـه انـد و . دارد

نتوانستند آن را پرداخت کنند و در زندان 
ـازار زیـر زمینـی  هستند اجزایی از همین ب

ـازار رسـمی دو قسـمت . هستند در مقابل ب
دارد که یک بخش آن مربوط به دولـت و 
. بخشی از آن برای بخش خصوصی اسـت
 وظیفــه بانــک مرکــزی در اقتصــاد حفــظ

بانک مرکزی بایـد . ارزش پول ملی است
چه . تصمیم بگیرد نرخ بهره چگونه باشد

مقرراتــی بــرای ایــن دو گــروه بانــک هــا 
ـای مـردم  درست کنـد کـه هـم سـپرده ه
ـازده بدهنـد کـه  ایمن باشند و هم آنقدر ب

ـار . بانک ها بتوانند سپرده جمع کننـد کن
ایــن بانــک مرکــزی یــک شــورای پــول و 

کنار ایـن شـورای پـول و . اعتبار قرار دارد
یس جمهوری ئاعتبار یک وزیر اقتصاد و ر

وقتـی . اینها نباید دخالت کنند. قرار دارد
یس کـل ئـمسئول بانـک مرکـزی اسـت، ر

 .بانک مرکزی باید اختیار داشته باشد
یک بی اعتمادی به گفته های : حاتمی •
. یس کل بانک مرکزی شکل گرفته بـودئر

ـان  ـاد برخـی کارشناس سـوداگران به اعتق
بازار دقیقا بر خالف گفته های رییس کـل 
ـا سـود  بانک مرکزی پیشروی می کردند ت

در واقع با . بیشتری نصیب خودشان شود
پراکنی عکس گفته های رییس کـل  هشایع

بانک مرکزی را جلوه می دادند که سبب 
تحلیـل شـما از . آشفتگی در بازار هم شـد

 این ماجرا چیست؟
اختیارات رییس کل  وقتی ابزار و: تقوی ٭

بانــک مرکــزی از او گرفتــه شــود چنــین 
کـل  ریـیس. اتفاقی بـه وقـوع مـی پیونـدد

ـار هـایی  بانک مرکزی بر اساس آن اختی
ـا وقتـی ابـزارش  که دارد حرف می زند ام
ـا عمـل کنـد، مـردم  در اختیارش نباشد ت

بر این اساس . حرف او را قبول نمی کنند
 به مرور زمان به صحبت های رییس کـل

 . دنمی شوتر اعتماد بی بانک مرکزی 
در نهایت دولت افزایش نـرخ : حاتمی •

ـا ایـن  سود سپرده بانکی را ابـالغ کـرد ام
  موضوع هم تاثیر چندانی در آشفتگی 

  
  ۱۱در صفحه

  

 دوگروگانگیر؟
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ـازار ارز نداشـت ـان بیشــتری از . ب بایـد زم
 اجرای این مصوبه بگذرد؟

دلیــل اینکــه اثــر چنــدانی را بــه : تقــوی ٭
شــت ایــن بــود کــه در واقــع آن دنبــال ندا

ــه  ــن طــرح را ب ــی ای ــه آقــای بهمن زمانیک
ــر  ــرد، اگ ــه ک ـار ارائ ــول و اعتبـ ــورای پ ش
تصویب شده شده بود التهاب از بین مـی 

از . این موضـوع دیـر تصـویب شـد. رفت
زمانی که آقای بهمنی تمایـل داشـت نـرخ 
ـا هنگامیکـه ایـن  بهره افزایش پیدا کنـد ت

ـازار اتفاق افتاد از آنجایی که  طول کشید ب
جلـوی . به طـور مـداوم مـتالطم تـر شـد

طغیــان یــک جــوی را مــی تــوان بــا بیــل 
گرفت اما وقتی سیل شد نمی توان چنین 

در همــان ابتــدا کــه از ســوی . کــاری کــرد
ـنهاد شـد کـه نـرخ سـود  آقای بهمنـی پیش
ســپرده بــانکی بایــد افــزایش پیــدا کنــد و 
توسط شورای پول و اعتبار رد شد، مـردم 

د شان را به گفته های بانک مرکزی اعتما
ــد ــن نتیجــه . از دســت دادن ــه ای ــردم ب م

رسیدند که رییس کل بانک مرکـزی یـک 
سری اعتقاد هایی دارد اما اختیاری برای 

ــدارد ـا ن ــرای آنهـ ـار . اج ــی کـ ـای بهمن آقـ
ـار  ـا شـورای پـول و اعتب خودش را کرد ام

در بار دوم که شـورای پـول و . اجازه نداد
قــای بهمنــی را پــذیرفت اعتبــار پیشــنهاد آ

مدتی هم طول کشید تا ریـیس جمهـوری 
آن را تاییــد کنــد کــه فاصــله ایجــاد شــده 

 . سبب التهاب بیشتر در بازار شد
ـا : حاتمی • پیش بینی شما این است کـه ب

افزایش نرخ سود سپرده بانکی از آشفتگی 
 بازار کاسته شود؟ 

ـاج دارد: تقوی ٭ ـان احتی ـان . زم چـرا زم
ــد  احتیــاج دارد؟ ــردم بای ــه م ــرای اینک ب

احساس کنند کـه وقتـی پـول را در بانـک 
سرمایه گذاری کننـد بهتـر اسـت از اینکـه 
ـای دیگـر  ـان را بـه بخـش ه ـای ش پول ه

 . ببرند
ـا : حاتمی • قانون هدفمند شدن یارانه ه

ـال اجـــرای خـــودش را در  نخســـتین ســ
آیــا ایــن . اقتصــاد ایــران تجربــه مــی کــرد
رز و طال اثر موضوع هم در آشفتگی بازار ا

 گذار بود؟ 
ـا نـرخ : تقوی ٭ هدفمنـد کـردن یارانـه ه

در چنین شرایط اگر نرخ . تورم را باال برد
بهره را بخواهیم واقعی کنیم باید بـه ایـن 
شکل باشد که به طور مثال اگر نرخ تورم 

 ۳۱درصد است، نرخ بهره بانکی باید  ۳۰
هدفمند شدن یارانه ها هـم . درصد باشد
ــود ـاله ب ــت . مسـ ــوان گف ــی ت ـابراین م بنـ

ـازار  هدفمند شدن یارانه ها در آشـفتگی ب
ـاال  سکه و ارز اثر گذار بود چرا کـه تـورم ب
رفــت و مــردم پــول هــای خودشــان را از 

  . بانک خارج کردند
در حالتی که تـورم باالسـت مـردم تمایـل 
دارنــد قــدرت خریــد خودشــان را حفــظ 

  . کنند
ـای قیمـت دالر چـه : حاتمی • ـان ه نوس

ــی ــد  آفت ــه دنبــال خواه ـاد ب ــرای اقتصـ ب
 داشت؟ 

. ســفته بــازی را رواج مــی دهــد: تقــوی ٭
عده ای در بازار کارشان همـین شـده کـه 
ــد و از ایــن راه  مــدام پــیش بینــی مــی کنن

این پول . درآمد زیادی نصیبشان می شود
مفت درآوردن در اقتصاد است که آسـیب 
ـال خواهـد  های اجتماعی فراوانی به دنب

ـان  یک عده. داشت ای از مردم حرفـه ش
را رها می کنند و می روند خرید و فـروش 
ـان  ـادی نصـیب ش دالر می کنند و سود زی

 . می شود
وال آخر در رابطـه ئبه عنوان س: حاتمی •

ـال  ـا طـی س  ۹۰با هدفمند شدن یارانـه ه
ـال . می خواهم بپرسم هدفمنـد  ۹۰در س

ـال  شدن یارانه ها هم نقد هایی را بـه دنب
اینکه موعد واریـز یارانـه  از جمله. داشت

ها تا نیمه دوم ماه کشـیده شـد کـه گمانـه 
زنی هایی مبنی بر کسری بودجه به وجود 

  تحلیل شما از اجرای قانون . آمد
ـال  ـا در سـ ــه هـ ــدن یاران ــد ش  ۹۰هدفمن

 چیست؟ 
هدفمند شدن یارانه ها خوب « : تقوی ٭

بهـره » . است اما وقـت آن مناسـب نبـود
ـان ـانکی را در زمــ ـای بــ ـاال  هــ مناســـبی بــ

ـا هـم در  نبردند، هدفمند شـدن یارانـه ه
ـا . زمان مناسبی اجرا نشـد وقتـی یارانـه ه

ـاد در وضـعیت  هدفمند می شود که اقتص
مردم شغل داشته باشند، . شکوفایی باشد

ـا هـم  درآمد خوب داشته باشند و بنگاه ه
 ایـن اقـدام در وضـعیت رکـود. سود کنند
مهــم تــرین . صــورت پــذیرفت اقتصــادی

اله آن هــم ایــن بــود کــه یارانــه تولیــد مســ
ـاد کـرد  پرداخت نشد و رکود تـورمی ایج
ـاال رفـت، منحنـی  چرا کـه هزینـه تولیـد ب

در ایـن . عرضه به سمت چپ کشیده شـد
حالــت هــم تــورم ایجــاد شــد و هــم یــک 
. سری از واحد های تولیدی از بین رفتند

شــما اگــر خانــه ات را بــا حســاب و کتــاب 
ست خواهی شد درست اداره نکنی ورشک

ـاد  ـا دکتراقتص ـار ت حاال ممکن اسـت چه
  .هم داشته باشید

  
سیاســـت ارز تـــک نرخـــی 

بانـــک و  شکســـت خـــورد
ــــزی ــــه  ،مرک ــــازی را ب ب

 :صرافان باخت
  
خبرگـزاری مهـر  ،۹۱فروردین  ۱۳در  ◀

ـال : گزارش کرده است ـان س بخشنامه پای
ـاز شکســـت  بانـــک مرکـــزی زمینه ۹۰ ســ

سیاست تـک نرخـی شـدن ارز شـد و، در 
بازی بزرگ سال را  ،این میان، این بانک
   .به صرافان باخت

از همان روزی که محمود بهمنی رئیس      
کل بانک مرکزی روبروی ساختمان این 

ـاز " صدای لرزان"بانک در میرداماد با  آغ
ـان ۱۲۲۶ - عرضه ارز تک نرخی  را  - توم

شــد کــه ایــن  اعــالم کــرد، پــیش بینــی می
ــ ـازار سیاســت دوام نخواهــد آورد، زی را بـ

ماجرا ایـن  .چنین نرخی را قبول نداشت
ـال  ـاه س  ۹۰گونه آغاز شد که اوایل دی م

در غیاب و فرافکنی مسئوالن دولتی، دالر 
ـاریخی زد و از مـرز   ۲در بازار آزاد رکورد ت

 .هزار تومان عبور کرد
بانک مرکزی که سراسیمه شده بود، به       

شـود  یکباره اعالم کرد ارز تـک نرخـی می
ـان و  ولی تقاضای فزاینده برای عرضـه نش

داد کـه شـرایط بـرای اجـرای  عالمت می
ــب  ــت و عواق ــراهم نیس ــن سیاســت ف ای

ــ .خطرنــاکی در راه اســت ــن حــال، ب ا ای
کمیته پنج نفره ارزی دولت روی کار آمد 
ـارات بانــک مرکــزی را  و بخشــی از اختیـ

ــرای . دار شــد عهــده ایــن کمیتــه آمــد و ب
بازار ارز، نسخه به سروسامان دادن فوری 

ـاس،  جدیــدی نوشــت و بــر همــین اسـ
محمود بهمنی رئیس کـل بانـک مرکـزی 
کــه ماههاســت نــه قــائم مقــام دارد و نــه 
معاون اقتصادی، را مامور کرد کـه عرضـه 

ـا نـرخ  ـان را  ۱۲۲۶دالر تک نرخـی ب توم
 .اعالم کند

ها، ارز تک نرخی شـد  به روایت دولتی      
 ۱۲۲۶و صـــرافان مکلـــف شـــدند دالر 
ـارمزد  ـا افـــزودن کــ ــ ـانی را ب ـا  ۳تومــ ــ  ۵ت

ند، البتـه بانـک ندرصدی، به فروش برسا
ـنامه کــرد کــه در صــورت  مرکــزی بخشـ
تخطی از این بخشنامه، صرافان متخلـف 
ــا در عمــل در  لغـو مجــوز خواهنــد شـد ام

 اتفاقی افتاد؟ چه بازار
صرافان با افزودن کارمزد بـه نـرخ دالر      

رافی خـود تومانی، روی تابلوی ص ۱۲۲۶
ـان  ۱۲۳۸نوشتند که از این پـس دالر  توم

ها رفتند  متقاضیان به صرافی. خواهد بود
تا ارز را با این نرخ بخرند اما همگی با این 

دالر :" ها مواجــه شــدند پاســخ صــرافی
 ."تومانی نداریم ۱۲۳۸

ـا       ـــ ــــوع را ب ــــن موض ـاران ای ـــ خبرنگ
دولتمردان درمیان گذاشـتند ولـی پاسـخ 

ـاه گذشـته هـم :"آنان این بـود در چنـد م
ایم اما هـم  بازار رسمی و هم فرعی داشته

اکنون فقط یک نـرخ مرجـع داریـم و بـه 
این امکان . نرخهای دیگر نباید توجه کرد

ای دالر  وجود دارد که عـده ای در گوشـه
را با نرخی دیگر معامله کنند اما این امـر از 
 ."جنس مقاومت و مبالغه و مضایقه است

ها گذشـت  ها از این گفته و هفتهروزها      
ـال  ـانی سـ ـای پایـ ـا در روزهـ بانــک  ۹۰تـ

ـنامه ـادر کـرد کـه  مرکزی بخش ای مهـم ص
ها داده  براساس آن، این اختیار به صرافی

ـازار  ـانیزیم ب عرضـه و  - شد تا براساس مک
ـا  ـاعت از . ارز بفروشــند - تقاضـ چنــد سـ

ـان  ابالغ این بخشنامه نگذشته بود کـه آن
ـان ۱۲۳۸دالر  ــ ـــرای همیشـــه از توم ی را ب

ـاک کردنـد؛ نرخـی  تابلوی صرافی خود پ
که هیچگاه در عمل محقق نشد و بانـک 
مرکزی هم هیچ صرافی را بـه دلیـل ایـن 

 .تخلف آشکار تعطیل نکرد
اسفندماه روی  ۲۸در این میان، یکشنبه      

ــرافی ـابلوی ص ـان  ۱۹۱۰ها دالر  تـ  - تومـ
ــرای فــروش ــرای  - تومــان  ۱۸۸۵و  - ب ب

رج شده است و صرافان این بار د - خرید 
 ۱۰تــا  ۶البتــه از !" ارز داریــم" گوینــد  می

ــواع ارز در  ــت ان ــز قیم ـاه نی ــروردین مـ ف
  . نوسان بوده است
نتيجـه ايـن شـد كـه دالر     : انقالب اسـالمی

تومان و دالري كه صرافي ها مي  1226رسمي 
باتوجـه بـه   . تومان قيمت دارد 1920فروشند  

 ،دارد و عرضه مي كنـد  اين امر كه ارز را دولت
تومان تفاوت در  500پرسيدني است كه حدود 

ـاني مـي رود؟ پاسـخ     دو نرخ به جيب چه كس
اينست كه بحران اتمي و تحريم و تهديد شدن 

ـادي ويرانگـر     ،به جنگ همراه با سياسـت اقتص
فرصت ايجاد مي كند براي  ،اقتصاد توليد محور

 – رانت خواري و رانت خوارها مافياهاي نظامي
  . مالي هستند

    
ـــــه  ـــــرای س ـــــنهاد ب پیش
 دهی بازار ارز سامان

 
 ،)۹۱فروردین  ۱۳(بنا بر گزارش ایلنا  ◀

ـا  ـادران، احمـد تـوکلی و غالمرض الیاس ن
ای بــه محمــود  مقدم طــی نامــه مصــباحی

نژاد ، پیشـــــنهاداتی بـــــرای  احمـــــدی
 :دهی بازار ارز کشور ارائه کردند سامان

 بسمه تعالی 
اب آقای دکتـر احمـدی برادر ارجمند جن

 نژاد 
 رئیس جمهور محترم 

 سالم علیکم؛ 
ـال     تصمیم اخیر بانک مرکزی بـرای فع

ها جهت پوشـش بخشـی از  سازی صرافی
معــامالت ارزی بــا ســازوکار بــازار اقــدام 
مثبتـــی اســـت کـــه بـــرای تکمیـــل آن 

 . شود پیشنهادهایی ارایه می
تحریم ظالمانه غرب، به ویـژه پـس از  - ۱

ـادالت ارزی را قطع حمای ت سوئیفت، مب
ـاً بانک بــرای بانک ـا، مخصوصـ ـای  هـ هـ

ها بـه  صرافی. سازد دولتی بسیار دشوار می
ــدد راحــت ــل متع ــن  تر می دالی ــد ای توانن

ـازند محدودیت بـه همـین . ها را خنثی س
ـا  دلیل بازار فرعی ارز باید گسـترش یابـد ت
تامین نیازهای وارداتی کشور، بیش از این 

 . ولید تداوم یابدآسیب نبیند و ت
ـازار اصـلی کـه ارز در      برای این منظور، ب

آن با نرخ رسمی معامله و تخصـیص داده 
شود باید به تامین ارز واردات کاالهای  می

اساســی و ضــروری محــدود شــود و بقیــه 
نیازهای ارزی در بازار فرعـی بـه نـرخ روز 

ـا . تامین گردد این کار البته باید شفاف و ب
ـاکتور ــدور فـ ـان-  ص ــک  همـ ــه بان طور ک

صـورت گیـرد  - مرکزی اعالم کرده است
ـــر روشـــن اســـت ـــن ام ) ۱: محاســـن ای

ـادی  محدودیت های تحریمی تا اندازه زی
ـامین واردات  خنثی می شود و در نتیجـه ت

گردد و از بیکاری  تر می برای تولید راحت
ـارگران جلـــوگیری می ویـــژه ) ۲شـــود  کــ

حاصل از دو نرخی از بین ) رانت(خواری 
ــ ــین ) ۳رود  یم ســود حاصــل از فاصــله ب

تومان در هر دالر تا نرخ بازار آزاد،  ۱۲۲۶
شــود،  ها نمی باز  هــا و ســفته نصــیب دالل

بلکــه بــه جیــب صــادرکنندگان کاالهــای 
بدین . رود غیرنفتی و نیز خزانه دولت می

ترتیــب تولیــد و اشــتغال تقویــت شــده و 
یابــد و  کســری بودجــه دولــت کــاهش می

از ویژه خـواری بـه شـدت  بیعدالتی ناشی
از همه مهمتر اینکه ثبات ) ۴. شود کم می

بازار ریسک و نااطمینانی را کاهش داده و 
گذاری را  ریزی برای تولید و سرمایه برنامه

ایـن نتیجـه بـه . سازد از فشار فعلی دور می
تــداوم اشــتغال موجــود و افــزایش نســبی 

 . گردد فرصت شغلی منجر می
ـان  صادرکنندگان باید - ۲ از سـپردن پیم

ارزی معاف شوند، آنان باید بتوانند آزاد و 
شــفاف ارز حاصــل از صــادرات را چــه در 
ـا  ـارج، ب بازار فرعی داخلـی ارز، چـه در خ

ایــن کــار کــه . وادکننــدگان معاملــه کننــد
مکمــل اقــدام بنــد اول اســت، هــم ضــد 
تحــریم اســت، هــم حمایــت از تولیـــد 

درواقع قابلیت بخش خصوصـی . داخلی
ش تعــاونی بــرای نفــی تحــریم بکــار و بخــ

 . شود گرفته می
بانک مرکزی دخالتش در بازار فرعـی  - ۳

ـا بـرای  ارز باید کامالً مدیریت شـده و تنه
نگهداری نرخ بازار فرعی در دامنه معینی 
باشــد تــا از نوســانات مخــرب جلــوگیری 

هــدف بــه هــبچ وجــه نبایــد تــامین . کنــد
ـاه ـایت کوت  درآمد ریالی بیشتر یا جلب رض

هـدف حفـظ ارزش برابـری . مدت باشـد
بینی اسـت و  پول ملی با مقدورات و واقـع

 . الغیر
ضعف ظاهری این پیشنهادها این است     

ـاً  که اوالً دو نرخـی رسـمیت می یابـد، ثانی
ـا نـرخ رسـمی  ـازار فرعـی ب چون نرخ ارز ب

ــل توجــه دارد،  ۱۲۲۶ تومــان فاصــله قاب
تــر شــدن تولیــد و در جهــت  باعــث گران

ــورم  ــتت ــرض . اس ــبهه ع ــع ش ــرای رف ب
کنیم که اوالً چنانکه در جلسه غیرعلنی  می

مجلس  ۱۳۹۰بهمن  ۹و غیررسمی مورخ 
ـازار فرعـی ارز نـه  بیان کـردیم، تعطیلـی ب

 . مقدور است و نه مطلوب
ـان داد، موضــع وزیــر  واقعیــت هــم نشـ
محتــرم اقتصــاد کــه در آن جلســه اعــالم 
 کرده بود از امروز بازار فرعـی ارز تعطیـل
ـا بگیـر و  خواهد شد و قصد این بـود کـه ب
ببند تک نرخی حاکم شود، ناممکن بـود 
و باالخره بانـک مرکـزی مجبـور شـد در 

ثانیاً . اسفند بازار فرعی را رسماً بپذیرد ۲۳
ها  وقتی دو نرخی قهراً وجود دارد، قیمت

ـامان می دهنـد،  خود را با نرخ باالتر ارز س
ـاالی ارز نه نرخ رسمی ارز، یعنی اثر نرخ  ب

 . را بر تورم داریم
ـنهادهای مـذکور پذیرفتـه       تنها اگـر پیش

نشــود، دولــت، تولیدکننــدگان، کــارگران 
شوند، یعنـی  شاغل و کارجویان متضرر می

ــا هــم آســیب  ــاد و عــدالت ب ـارایی اقتص ک
عـدالتی ناشـی از  عالوه بر آن، بی. بیند می
. خـــواری را هـــم خـــواهیم داشـــت ویژه

مدیریت آن در جهـت پذیرش واقعیت و 
 . حق شرط عقل و تدبیر است

این نکته را هم باید اضافه کنیم که در این 
ـام مکمــــل،  ــــه عنــــوان گـــ وضــــعیت ب

های انبساطی مالی در بودجه نیـز  سیاست
ـاء . باید مهار شود در این زمینه نیز ما امض

ـاده  کنندگان زیـر در کمیسـیون تلفیـق آم
ـاهش  همکاری هستیم تا فشار بـر مـردم ک

 .بدیا
 - مقدم  غالمرضا مصباحی - احمد توکلی 

  الیاس نادران 
اين سه تن چون نمايندگان : انقالب اسالمی

اگر هـدف از  : نمي پرسند ،واقعي مردم نيستند
چـرا   ،ي نيسـت ژجز تحصيل انر» برنامه اتمي«

بايد سرنوشت ملتي به گروگان گرفته شود و به 
» رئـيس جمهـوري  «و » رهبر«جاي استيضاح 

ـا و قـراردادن كشـور در انـزوا و      در باره تحريمه
ـا و جنـگ   راه  ،تهديد شدن به تشديد تحريم ه

اختيــار  – 1حلــي پيشــنهاد مــي شــود كــه  
ــولي و ارزي را ــه  ،در عمــل ،سياســتگذاري پ ب

با توجـه بـه نقـش     – 2صرافان وامي گذارد و 
ـاد    ـاق در اقتص سپاه در اقتصاد و نيز ميزان قاچ

صادي را از دولت اختيار سياستگذاري اقت ،ايران
در نامه به  –باتوجه به اين امر  – 3مي گيرد و 

اد خواسـته شـده   ژن توجه شده و از احمدي نآ
كه  –است كه سياست انبساطي مالي رها شود 

ـا       ـاد مـي كنـد و ب پول را دولت و نه توليـد ايج
حجم عظيمي ايجاد و به اقتصاد تحميـل مـي   
ـاال و       ـاز بـه عرضـه ك كند و جذب اين پـول ني

بـه   ،تركيب واردات بيش از پيش ،دمات داردخ
زيان واردات سرمايه اي و بسود واردات مصرفي 

يعني فرصـتهاي رانـت خـواري    . تغيير مي كند
  ... -  4و. چندين و چند برابر مي شوند

  
ارزش جهانی پول ایران از 

 سال پیش تا امروز۳۰۰
 
 ۹ نوشــته از هــادی شــریفی اســت و در◀

 :فته استانتشار یا ۱۳۹۱فروردين 
منــابع تــاریخی نشــان مــي دهنــد ارزش     

ـاي معتبـر  برابري پول ملي ايران با پول ه
جهاني در مقاطع تاریخی مختلف به اين 

 :شرح بوده است
در زمان شاه طهماسب صفوي، يعني در    

سده شانزدهم ميالدي، واحد پول ايران 
ـا  ۲۰۰بـود و هـر » شاهي« ـاهي برابـر ب ش

جات سـفرنامه طبق منـدر. »تومان«يک 
جنکينسون، در آن زمان هر شاهي با يـک 

هــر پونــد . شــيلينگ انگلــيس برابــر بــود
. شــيلينگ اســت ۲۰اســترلينگ برابــر بــا 

 ۱۰بنابراين، يک تومان ايران برابر بود با 
يعني، ارزش پول ايـران ده . پوند انگليس

 .برابر پول انگليس بود
ـــيالدي، ارزش      ـــده هيجـــدهم م در س

تــدريج کــاهش يافــت و   بــهتومــان ايــران 
در نيمـه اوّل . ارزش پوند انگليس افزايش

ســده نــوزدهم مــيالدي، يعنــي در دوران 
شاه و محمد شاه قاجار،  سلطنت فتحعلي

ـان  ـا يـک توم دو پونـد اسـترلينگ برابـر ب
در اين زمان يک پوند برابر بود . ايران شد

. روپيــه هنــد ۱۰فرانــک فرانســه و  ۲۵بــا 
ـا يعني، يک تومان اير  ۱۲/ ۵ان برابر بود ب
ــه در همــين زمــان، يــک . فرانــک فرانس

ـا دو دالر و پنجــاه ســنت  ــران بـ تومــان اي
 .آمريکا برابر بود

ارزش . ق ۱۲۸۸پس از قحطـي بـزرگ      
ـا قتـل  پول ايران سير نزولي را آغاز کرد؛ ب

اين کاهش ادامه ) ۱۸۹۳(شاه  ناصرالدين
ـا انقــالب مشــروطه  -۱۹۰۵(يافــت و بـ

اندکي قبـل از قتـل . گرفتشدت ) ۱۹۰۷
يک پونـد  ۱۸۹۱شاه، در سال  ناصرالدين

ـا  قـران بـود کـه،  ۳۲/ ۵استرلينگ برابر ب
شاه، در سال  اندکي پس از قتل ناصرالدين

ــه  ۱۸۹۴ ــران رســيد ۴۸/ ۵ب ــران . ق ده ق
ـان بـود يعنـي در اواخـر . برابر با يـک توم
ـاه ارزش پونـــد  ســـلطنت ناصرالدين شــ

مان ايـران و پـس از برابر تو ۳/ ۲۵بريتانيا 
شاه،  قتل او، در زمان سلطنت مظفرالدين

پـس . برابر تومان ايران شـد ۴/ ۸۵حدود 
ـا   ۶۰از انقالب مشروطه يک پونـد برابـر ب

قران بود يعني ارزش پوند انگلـيس شـش 
در اواخــر ســده . برابــر تومــان ايــران شــد

ـا  نوزدهم و اوائل سده بيسـتم مـيالدي، ت
انگلــيس  جنــگ اوّل جهــاني، يــک پونــد

ـابراين، . دالر آمريکا بود ۵تقريباً برابر با  بن
ـاه ارزش دالر  در دوران مظفرالدين ــــــ ش

 .آمريکا و تومان ايران تقريباً يکسان بود
ـاخان و ورود     ـــ ــــقوط رض ـان س ـــ در زم

.) ش ۱۳۲۰(هاي متفقين به ايـران  ارتش
ـان ايـران  دالر آمريکا تقريباً يك و نـيم توم

ـا  ـال مـي۱۵بـود؛ يعنـي ب شـد يــک دالر  ري
ـال . خريداري کرد ، يعنـي در ۱۳۳۲در س

ـان  اواخـــر دولـــت دکتـــر مصـــدق و زمــ
ـاي  ـا  ۲۸کودتــ مـــرداد، يـــک دالر آمريکــ

ـان ۹(ريال ايـران  ۹۰معادل  و يـک ) توم
در . تومان بود ۲۳پوند استرلينگ برابر با 

ــوي و در  ـا پهل پايــان ســلطنت محمدرضـ
دوره اي كــه صــادرات نفــت خــام در قلــه 

اشت، يک دالر آمريکا تقريباً تارخي قرار د
ـاً  ۷ تومان ايران و يک پوند انگليس تقريب

ــران ارزش داشــت ــن . ده تومــان اي در اي
زمان ارزش يک روبل شوروي حـدود ده 
تومــان ايــران يعنــي تقريبــاً برابــر بــا پونــد 

 ۱۶يـک فرانـک فرانسـه . استرلينگ بـود
ـان غربـي  ـال ۲۳ريال و يک مارک آلم ري

  .ارزش داشت
  ۱۲در صفحه

 دوگروگانگیر؟
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امروزه پوند اسـترلينگ بـه نـرخ رسـمي    
ـان ايـران و  ۱۹۵۰دولتي حدود  برابر توم

ـا حــدود  ــر تومــان  ۱۲۲۶دالر آمريکـ براب
ـازار  ايران است در حالی که نرخ دالر در ب

ــد  ۱۸۵۰آزاد   ۳۰۰۰تومــان و قیمــت پون
بجز دوره هايي كه ايران . تومان می باشد

شاهد جنگ و تجاوز نظامي بوده، سريع 
ســقوط ارزش پــول ملــي ايــران در  تــرين
زمــان رياســت عــادلي بــر ( ۱۳۷۴خــرداد

زمان رياست ( ۱۳۹۰و دي ) بانك مركزي
ــر بانــك مركــزي اتفــاق افتــاده ) بهمنــي ب

ـانون، وظيفـه . است بانك مركزي طبـق ق
  .حفظ ارزش پول ملي را به عهده دارد

سـقوط مـداوم ارزش پـول    : انقالب اسالمی
صاد توليـد محـور   ايران بيانگر سقوط مداوم اقت

ـاد   ،از زمان پهلوي بـدين سـو  . ايران است اقتص
. كشور بطور روز افزون مصرف محور مي شـود 

ـانكي     ـام ب وچون ايجاد كننده پول دولـت و نظ
ـاد مـي شـده را      بوده اند و ميزان پولي كـه ايج

ارزش مبادلـه اي   ،توليد معين نمي كرده است
پول ملي را ميزان ارز حاصل از صـدور نفـت و   

يعني . گر ثروتهاي ملي معين مي كرده استدي
مد ارزي حاصل از فروش ثروت ملي آهرگاه  در

دو . ارزش پول ملي بسيار كمتر مي گشت ،نبود
يكي دوران نهضت ملي به : استثناء وجود دارند

زيرا . رهبري مصدق و ديگري بهار انقالب ايران
ـاد   آكوشـش بعمـل    ،در اين دو دوره مـد اقتص

ـاد پـول توسـط     كشور توليد محور بگردد و ايج
. دولت و نظام بانكي از ايجابات توليد پيروي كند

ـاد      ـا و بازگردانـدن اقتص هر دو دوره براثـر كودت
ـاد مصـرف محـور    ـاه   ،كشور به بيراهه اقتص كوت

  .شدند
  

  وفا  ژاله
  
  

 ،٩١اليحه بودجه سال 

آينه وابستگی و ضربه 

  پذيری از تحريمھا
  

ـان نیسـت کـه د ـام دیگر بر کسـی پنه ر نظ
   والیــت فقیــه بخشــی و جزیــی از زنــدگی

ــی  ــردم  –سياس ـاعی م ـادی و اجتمـ اقتصـ
مالی  - ايران از تاخت و تاز مافيای نظامی

ـات . مصون ودر امان نمانده است در ادبي
ـام " بودجه "و   ,"برنامه "  نویسی ایـن نظ

همواره، حفره ای و خالئی بزرگ مشهود  
اســـت و آن  یـــک مجموعـــه منســـجم از 

ـارت اهداف  قابل پيگيـری و کنتـرل و نظ
مسائل اساسی هر اقتصاد مـوفقی از  .است

جمله برنامه های درست سنجیده شـده، 
ـای بودجـه بـه در آمـد  کاهش واقعـی اتک
ـاد کـالن، تسـهيل رشـد  نفتی، ثبات اقتص
اقتصادی، توجه به نیاز های واقعی مـردم 

برقراری امنيت اقتصادی، نظام  و جامعه،
ــدی عادال ــع در آم ــه در توزي ــت ک ــه اس ن

ـام والیـت فقیـه " برنامه" ـای نظ نویسی ه
ــرو  .جــای خــالی آن مشــهود اســت از این

دولتها  نیز به عنوان ابـزار  بودجه هرساله
جموعـه سـردرگم و متحقق آن اهـداف ،

ناواضحی است که سـر و تـه آن مشـخص 
  . نیست

عموما در نظامهای استبدادی منجملـه     
کار قدرت نظام والیت فقیه برنامه نویسی 

ـا. را سخت میکنـد قـدرت  یاز ویـژه گیه
ــرل  ـارت و کنت ــل نظـ ــر قاب ــذب و غی تذب

لذا برنامه نویسی و خصوصا .بودنش است 
در عمل بنا بر اهداف برنامه پیش رفتن، با 
. ماهیت چنین نظامی در تضاد قـرار دارد
" چنانچه بر روی کاغـذ نیـز بـه اصـطالح 

ـام " برنامــه  ای نیزنوشــته گــردد، در نظـ
ستبدادی والیت فقیه از قبل محرز است ا

که مختصات آن برنامه همچون ماهیـت 
چـرا . استبدای آن ضد رشد بودنش است

که واضعان آن برنامه بنا بـر اینکـه تحـت 
وضع " برنامه "االمر یک نظام استبدادی 

ـاه  ـات نگ مینمایند درکـی از آزادی و الزام
آزادانه ندارند تا درکی نیز از این امر داشته 
ــا  ـند کــه هـر مشــکلی اعـم از سیاســی ی باش
اقتصادی به مثابه يک موجود زنـده، هـم 
 و. محيط زيست دارد و هم ايجاد کننـده

میدانیم که  ايجاد کننده اصلی  مشـکالت 

ـام  ـادی ايــران خــود  ماهيــت نظـ اقتصـ
از اينرو واضعان برنامه . واليت فقيه است

بر مدار قـدرت، مشـکالت    "توسعه"های 
مانند يـک شـيئ تلقـی مـی اقتصادی را ه

کنند و متوجه نبـوده ونیسـتند کـه در هـر 
نظامی که خود مساله ساز است، همچون 
نظــام واليــت فقيــه، انتظــار حــل مســاله ، 

نظامی که همواره بقای . امری عبث است
ـای  خود را در تولیـد مـدام انـواع بحرانه
سیاســی و اقتصــادی و فرهنگــی میدانــد، 

مساله ای  نمیتواند خواهان حل بحران و
ــد ــه در . باش ــیم ک ـاهده میکن ــرو مشـ از این

در   "توســعه "برنامــه هــای بــه اصــطالح  
ـام والیـــت فقیـــه هـــم در تشـــخیص  نظــ

کشـور،    وضعیت و وضعیت سنجی مسائل
ـام اهـداف،  هم در ارزیابی و تشخیص نظ

ـات و هـم عوامـل    هم در تخصیص امکان
مــوثر در اجــرا و برنامــه هــای عملیــاتی و 

،اشکاالت ...اجرايى و تنظيم سازماندهى
برنامـه " اساسی و ساختاری وجود دارد و

نیــز امــوری منتــزع از "راه حلهــا " و"هــا 
یکـدیگر و از هـم گسسـته هسـتند و بـدون 
نگاه به تاثیر گذاری هر حرکت اقتصادی 

ـاالنه .بر یکدیگرند و بالتبع بودجه های س
" نیــز بــه عنــوان ابــزار تحقــق آن اهــداف

و از هم گسستگی  ای جز اغتشاش" برنامه 
ـادی  و ضربات پی در پـی بـر تولیـد اقتص

  !کشور چیزی برای ارائه ندارند
ـال    ۹۱قبل از اینکه بـه الیحـه بودجـه س

ــراف و  ـاهدی از اعت ــیم شـ ـاهی بیفکن نگـ
اذعان مسئوالن همین نظام نیـز در تاییـد 
ـا دارد را ذکـر میکنـیم  .آنچه نگارنده ادع

ـاهنر، نایـب آقای باهنر س ریی محمدرضا ب
ـاریخ   ــس در تـ ــفند  ۲۷مجل در  ۱۳۹۰اس

کل  ۹۱میزگرد بررسی الیحه بودجه سال 
کشــور در روزنامــه دنیــای اقتصــاد بــاهنر 

نویســی و نظــم در مخــارج  دربــاره بودجه
دولت و اینکه بودجه معنای حقیقی خود 
ــرد ــت، تصــریح ک ": را از دســت داده اس

ــد مکمــل هــم  ــی کشــورمان بای اســناد مل
ـا . این طـور نیسـتباشند، ولی متاسفانه  م

ـند  بعد از قانون اساسی سندی بـه اسـم س
ـــم ـــری  چش ـــه در آن یکس ـــم ک انداز داری
های کلی برنامه و در کنارش یک  سیاست

ــل  ــل اص ـادر مث ــوانین مـ ــری ق ـا  ۴۴س یـ
متاسـفانه . ها وجود دارد هدفمندی یارانه

ـان را  هرکدام از این اسناد کارکرد خودش
ند و من ا دارند و بعضی از آنها تزئینی شده

کنم حداقل دولت نهم و دهم بـه  فکر می
ـاه می مسائل مربوطـه، پـروژه . کنـد ای نگ

ـا مشـکل در جامعـه  یعنی یـک روز چنـد ت
گیرد این مشکالت را  بیند و تصمیم می می

حــل کنــد؛ یــک روز مســکن، یــا یــک روز 
چون مسائل ... بیکاری، یک روز ورزش و

ـا مشـکالت جـدی  را جامع نمی بیند، اینه
توانم بگـویم دولـت  می. آورد ود میبه وج

ـاله  نهم و دهم عمدتا دنبال حل یـک مس
اند مـثال  به طور مجرد از بقیه مسائل بوده

گیرد که مشکل مسکن را  دولت تصمیم می
ـاری نـدارد کـه صـنعت . حل کند دیگـر ک
شود یا تاثیرات آن بر نقدینگی چه  چه می

ـا  ۲ممکن است بعـد از . شود می ـال  ۳ی س
کالت مسکن حل شود، ولـی بخشی از مش

آورد کـه  در کنار آن مشکالتی به وجود می
تر از مشـکلی اسـت کـه حـل  خیلی بزرگ
ـا  ." شده است بگذریم که ایـن مشـکل تنه

ویژه و مختص  دولـت نهـم و دهـم نمـی 
  . باشد آنجور که اقای باهنر ادعا دارند

   اکنون با هم به نگاهی کلی به مختصـات
ـال  ـاریخ کـه د ۹۱الیحه بودجـه س  ۱۲ر ت

از سوی دولت احمدی نژاد بـه  ۹۰بهمن 
مجلــس نظــام والیــت فقیــه ارائــه شــد و 

ـاخیر  ۹۱فروردین  ۱۵مجلس نظام از  با ت
ماه در کمیسـیون تلفیـق بـه بررسـی آن  ۲

خواهــد پرداخــت، مــی افکنــیم و بحــث 
اصلی تحلیل بودجه را در جریان بررسـی 
مجلس که مسائل بسیاری روشن میشود را 

ـام ارائـه احمدی نژاد  .ریمپی می گی هنگ
مبلغ " مجلس" به ۹۱الیحه بودجه سال 

ـارد  ۵۱۰را  ۹۱کل بودجه سال  هزار میلی
از ایـن مبلـغ : تومان اعـالم کـرد و  افـزود

های  هزار میلیارد مربوط به شـرکت ۴۰۰
  !دولتی است

ـال   ۹۱آماده نبودن الیجـه بودجـه س
   برای شرایط تحریم

  
ن الیحه به چشم اولین امر مهمی که در ای

اسـت  میخورد فرض دولت احمدی نژاد
ـاد  که تحریمها هـیج اثـری بـر روی اقتص
ایــران ندارنــد و علیــرغم اجرایــی شــدن  
ـا از  ــه اروپـ تحــریم نفــت از ســوی اتحادی

ـال  ـای  ۹۱اواسط س ـاس  آماره کـه بـر اس
ــور  ــه ط ــی ب ــرایط فعل ــده در ش ــر ش منتش

هــزار  ۶۰۰تــا  ۵۰۰متوســط روزانــه بــین 
سط ایران به اروپا صادر مـی بشکه نفت تو

شود و با کاهش این میزان صادرات نفت، 
ـال  بخشی از درآمدهای نفتـی ایـران در س

با در نظر گرفتن  نیز حذف می شود و ۹۱
کاهش خرید نفت ایـران از طـرف ترکیـه 
وحتی توافق دولت باج ده احمدی نـژاد 
ـای نفـت ایـران از  بر پرداخت  نيمی از به

الحظـه میکنـیم کـه م! سوی هند به روپيه
ـا  اینهمه را دولت نادیده گرفته است و مبن

ــه حــدود  ــن نهــاده اســت ک ــر ای  ۳٫۵را ب
میلیــون بشــکه نفــت در هــر روز تولیــد 
خواهد شد که منجر به تولید ساالنه بیش 

میلیــون بشــکه در ســال خواهــد  ۴٫۰۵از 
و همچنین پیش بینی کـرده اسـت . رسید

ـادرات  ۹۱که در سال  منابع حاصـل از ص
ـال های گذشـته  نفت به سـهولت همـه س

ر تحریم یادامه خواهد داشت و تحت تأث
نگارنده در اینجا به  .قرار نخواهد گرفت

این اختصار بسنده میکند و بررسی دقیـق 
این بخـش را بـه بخـش دوم ایـن نوشـتار 

  . موکول میکند
  

بودجه دولت و شـرکتهای دولتـی در 
  ۹۱الیحه بودجه سال 

  
ـاهده واقع ازالیحه بو در دجـه دولـت مش

میشود که بودجه کل کشور شامل بودجـه 
 ۵۱۰شــرکتهای دولتــی و عمــومی دولــت 

هزار میلیارد تومان و بودجه خود دولـت 
منهای شرکتها و موسسات وابسـته دولتـی 

. هزار میلیارد دالر مـی باشـد ۱۱۰بالغ بر 
در واقــع  بودجــه شــرکتهای دولتــی رشــد 

درصــد کــرده انــد، یعنــی ۱۳نزدیــک بــه 
ـال ب کـه  ۹۰ودجه شرکتهای دولتـی در س

ـال  ۳۵۵معادل  میلیارد تومان بوده، در س
ـان افـزایش یافتـه  ۳۶۵به  ۹۱ میلیارد توم

ـبه رشـد تـورم .( است بگذریم که با محاس
 ۷۰ضمن اینکه ) این نسبت بهم میخورد 

شـرکت  ۳۰درصد این بودجه متعلـق بـه 
 !است

این افزایش در واقع خـود امـر دیگـری را 
ـازد و آن ایـن امـر اسـت کـه نمایان  می س
های دولتـی در بخـش مربـوط بـه  تصدی

واگــذاری شــرکتهای دولتــی نــه تنهــا کــم 
 .بلکه افزایش نیـز یافتـه اسـت نشده است

نویسـی " برنامه "در واقع بر اساسی همان 
ـاس  هایی که در این نظام هیچگاه بـر اس

قرار بوده است که در  آن نیزعمل نمیشود،
دولتی به بخـش  شرکت ۴۰۰سال جاری 

ـاس  خصوصـــی واگـــذار شـــود کـــه براســ
گــزارش رســمی ارایــه شــده بــه مجلــس، 

شرکت به بخش خصوصـی  ۶امسال فقط 
قــای ممبینــی آالبتــه  .واگــذار شــده اســت

معــاون بودجــه معاونــت برنامــه ریــزی و 
نژاد  نظــارت راهبــردی محمــود احمــدی

همانگونــه کــه ســمتش طــوالنی اســت در 
ــد طــوالنی دارد و ــز ی ــه نی در مــورد  توجی

افــزایش بودجــه شــركت هــای دولتــی بــا 
وجود الـزام دولـت بـرای واگـذاری ایـن 

ــه اصــل  ـا و اجــرای ابالغی  ۴۴شــركت هـ
ـازی  قانون اساسـی مبنـی بـر خصوصـی س

در بودجـه ":نظام مـورد قبـولش میگویـد
ـال  شـــركت دولتـــی  ۴۳۴تعـــداد   ۹۱ســ
ــم ــی در . داری ـای دولت ــركت هـ ــداد ش تع

كـه شـركت بـود  ۴۴۰بودجه سال جاری 
شركت كم و چون شش شركت دیگـر  ۱۲

ـا بـه  اضافه شد، در عمل تعـداد شـركت ه
و چون برخی شركت  .شركت رسید ۴۳۴

هــای دولتــی جــذابیتی بــرای خریــداران 
ندارند و به همـین دلیـل رونـد واگـذاری 

و ". شركت های دولتـی كنـد شـده اسـت

اشاره ای هم  به قانون هدفمنـدی یارانـه 
ها را بشـکل سـر ها نیمکند که هزینه شرکت

سام آور باال برده و از اینرو جذابیت خرید 
 .آنهارا  کم کرده است

و امــا در ایــن الیحــه همچنــین مجمــوع 
های  های دولـت و شـرکت گذاری سرمایه
ـارد پیش۱۳۶دولتی  بینـی شـده  هزار میلی

ـاری ـال ج ـا   است یعنی نسـبت بـه س  ۲۰ب
درصــد افــزایش مواجــه اســت و ســهم  

ـال سرمایه گذاریهایی ک ه قرار اسـت در س
ـام  توســط  شــركت۹۱ های دولتــی انجــ

ــذیرد   ــزار و  ۹۷پ ـارد تومــان  ۴۰۰ه میلیـ
البته توجه خوانندگان را به این امر . است

کــه در  جلــب مینمــایم کــه تنهــا اطالعــی
اطالعـی  ،یافت نمیشود ۹۱الیحه بودجه 

گذاری  در بــا ره کــم و کیــف ایــن ســرمایه
سرمایه  نه بر آوردی از میزان واقعی! است

ــق  ــزان تحق ــل و می ـال قب ــذاریهای سـ گ
آنهاست و نه تضـمینی بـرای صـحت ایـن 

    .مبلغ
   ۹۱وضعیت مالیات درالیحه  بودجه 

  
در بــاال گفتــیم کــه بودجــه خــود دولــت 
بــدون شــرکتها  و موسســات وابســته بــالغ 

در آمد  .هزار میلیارد دالر می باشد ۱۱۰بر
دولت یا از صادرات نفت حاصل میشود و 

ـا از ـاتی ی ــا توجـه بــه حجــم . در آمــد مالی ب
ـای پرداختـی کـه در واقـع  میزان یارانه ه
ـات از مـردم  ماهیتا بر خالف وصـول مالی

ــت، ــه  اس ــت ن ــی دول ــه واقع ــس بودج پ
برداشت از تولیدات داخلی بلکه برداشت 
از حراج منابع نفت و گاز کشور، قرضـه از 
ـار در آمـدهای  بانک مرکزی آنهم بـه اعتب

ـای ملـی و کسـر  اتی از پیش فـروش ثروته
  . بودجه تامین میشود

در  آنچه بعنوان مالیات وصول می شـود   
نیز شایان توجه است که بخش عمده اش 

چــرا کــه در  .ناشــی از در آمــد نفــت اســت
واقــع چــون دولــت اســت کــه بــه مــردم 

بخشـی از ایـن حقـوق را  حقوق میدهـدو
ـا عـوارض  بعنوان مالیات پس مـی گیـرد ی

ـا پـول و گمرکی می گیـرد و ادرات را نیـز ب
 .نفت میپردازد و از آنان عـوارض میگیـرد

ـاییم کـه  وقتی دقیق شویم مالحظـه مینم
مالیاتها همه مستقیم وهم غیر مستقیم نیز 
بــه در آمــد نفــت متکــی اســت و در واقــع  
ـام دارای  سیستم مالیات گیری در ایـن نظ

در .ی اســترمشــکالت اساســی و ســاختا
ــــرادی  ـات از اف ـــ ـال حاضــــر مالی و حـــ

شــرکتهایی دریافــت مــی شــود کــه دارای 
ترازنامه و یا گزارشات مالی باشند  وعمده 
سخت گیری ها در ایـن بخـش اسـت کـه  

ـات دیگـری  افزایش مـی یابـد ولـی موسس
ـار بیـت  هستند منجمله موسسات در اختی
رهبری و یا سپاه که از شمول مالیات دهی 

 ۹۱در الیحــه بودجــه  !همچنــان معافنــد
هــای   واردات در مالیاتســهم مالیــات بــر 

حدود  ۹۰ی  غیرمستقیم در قانون بودجه
ــوده اســت کــه در الیحــه ۵۹ ی  درصــد ب

ـال  بودجـــه درصـــد  ۶۲بـــه  ۱۳۹۱ی ســ
ــت پیش ــیده اس ــده در   رس ــه ش ــی ارای بین

بودجه در خصوص مالیات بر واردات کـه  
ـارم  ۲۵حـــدود  ـا یـــک چهــ درصـــد یــ
ـــد ـــود  درآم ـامل میش ــ ـاتی را ش ــ های مالی

ـاذ بخــوبی اســتراتژی  دولــت را در اتخـ
سیاست انبساطی در بخـش واردات و نیـز 

صادرات  سیاست انقباضی در زمینه  میزان
ـال  ــ ـــور را در س ـــد ۹۱کش ـان میده ــ  .نش

های  بگذریم که پیش بینی افـزایش درآمـد
مالیات بـر واردات همیشـه از راه افـزایش 
نــرخ تعرفــه تــامین میشــود و صــعود نــرخ 

ــه ی کاالهــای مــواد اولیــه خــود   تعرفــه ب
معنای ضربه زدن مهلک برتولیـد داخلـی 
ـال افـزایش  است بگـذریم کـه در عـین ح
قاچاق کاال را نیز دامن میزند و خود ایـن 
ـاهش  ـــر موجـــب کــ ـــر از طـــرف دیگ ام
درآمدهای حاصل از واردات نیز خواهـد 

  .شد

  
ـای یارانـه ای در  جای خالی درآمد ه

   ۹۱الیحه بودجه
  

ــه  ــه بودج ـار  ۹۱در الیح ــین اعتبـ همچن
ها پنهــان شــده و تنهــا  فمنــدی یارانــههد

ـار هزینــــه ـازمان  اعتبـــ ـاری ســـ های جـــ
ــه ــدی یاران ــزان  هدفمن ــه می ــزار  ۳ها ب ه

ــده اســت . میلیــارد تومــان در بودجــه آم
بینـی  معنای این پنهان کاری در باره  پیش

ــرای پرداخــت  منــابع از محــل بودجــه ب
ـال   ۹۰یارانه نقدی وقتی که در بودجـه س

ـان هـزار  ۶۰این رقم حـدود  ـارد توم میلی
کــاهش توســط کمیســون (  بــوده اســت،

ـان  ۵۷تلفیق بـه  ـارد توم ایـن  )هـزار میلی
ـاال  است که باز دولـت همانگونـه کـه در ب
گفتــیم بخشــی از منــابع خــود را از بانــک 
مرکزی قرض خواهد گفت و بدینصورت 

جالـب اسـت کـه . تامین بودجه مـی کنـد
براســاس قــانون مصــوب مجلــس  بــدانیم

ـام، م ــین نظـ ـار هم ـارف اعتبـ ـابع و مصـ نـ
ــوایح بودجــه  ـا در ل ــه هـ هدفمنــدی یاران

  !!سالیانه باید مشخص و شفاف باشد
و امــا ترفنــد دولــت احمــدی نــژاد را کــه  

ـال  ـا میکنـــد بودجـــه ســ  ۹۱مرتـــب ادعــ
انبســاطی نیســت بلکــه انقباضــی اســت بــا 
اظهار نظر معاون بودجه معاونـت برنامـه 
ـای  ــ ـــردی وی آق ـارت راهب ـــزی و نظــ ری

لــوم میشــود وقتــی در جــواب ممبینــی مع
دربارۀ علـت )  ۹۰بهمن  ۱(خبرنگار ایسنا

ــه ـای یاران ــودن جـ ـالی ب ــف  خـ ها در ردی
ـال ـا در بودجـه «: میگویـد ۹۱بودجۀ س م

مواردی داریم که معموال حکم دارد، ولی 
ـام آن در جــــداول ذکــــر  اعــــداد و ارقـــ

که   ارقام جز اینبعضی اعداد و . شود نمی
ت دیگـری ، خاصـیکنـد بودجه را متـورم 

  "؟!ندارد
ـاطی  و بدینسان محرز میگـردد بـرای انبس
جلـــوه نـــدادن بودجـــه براحتـــی رقمـــی 

  !هنگفت را از آن حذف میکنند
ـــز  ـــو اســـتقالل اداره دانشـــگاهها و نی لغ
ـات آموزشـــی  افـــزایش بودجـــه موسســ
 خصوصی بیشـتر از بودجـه دانشـگاههای

  مادر کشور
برنامـه " در ابتدای این نوشته گفتیم که    
یسی های نظام والیـت فقیـه پیوسـته نو" 

جـــدا از  ( امـــری بـــر روی کاغـــذ اســـت
صحیح بودن ویـا غلـط بـودن محتـوای 

ــی  ــه نویس ــن برنام ــه ) ای ــری ک ـا ام و تنهـ
ــل  ــه عم ـابق برنام ــود مطـ ــت نمیش رعای

در واقــع  ۹۱ســال  .کــردن دولتهــا اســت
ـال اجــراي  برنامـــه پـــنجم "دومــين ســ

 ۱۰۹اسـت و در بنـد يکـم اصـل " توسعه
ــه اســتقالل دانشــگاهايــن برنا ها در  مــه ب

ـاري و بودجــه عمرانــي  بحـث بودجــه ج
ها تاكيد شده است در حالي كـه  دانشگاه

ـال    ۹۱دولت باز هم در الیحه بودجـه س
هاي كشور را  تمامي ارقام بودجه دانشگاه

ـــــوم واگـــــذار كـــــرده  ـــــه وزارت عل ب
همچنین در ایـن الیحـه مالحظـه !است

ـال  ـام ۹۱میشود که بودجـه س موسسـه ام
خمینی و جامعـه المصـطفی قـم همتـراز 

های دولتی و دانشگاه پیام نـور  با دانشگاه
ـادر  ـای م هفت برابـر بودجـه دانشـگاه ه

ـام  .است موسسـه آموزشـي و پژوهشـي ام
خمينــي قــم كــه تــا پــيش از ايــن از ســوي 

هاي  مســـووالن آن مســـتقل از سياســـت
ـال اخيـر  دولتي به خصوص طي چنـد س

ه ســال كنــد، براســاس بودجــ فعاليــت مي
دولت داراي رديف مالي مسـتقلي  ۱۳۹۱

اسـت، در حــالي كــه طبــق اساســنامه آن، 
ـــد  بودجـــه از وجـــوه شـــرعي و «اش باي
هــاي دولــت و افــراد خيــر و منــابع  كمك

ــود ـامين ش ــر تـ ــه  .ديگ ــین بودج همچن
ـام نور  پيشنهادي دولت بـراي دانشـگاه پي

ــر دانشــگاه تهــران، ۹۱در ســال  ، دو براب
ي شـريف، شـهيد ها چهار برابر دانشـگاه

بهشتي، اميركبير، فردوسي مشهد و هفت 
هاي صـنعتي و شهرسـتاني  برابر دانشـگاه

  .است
در بخش دوم این نوشتار بقیه مختصات  

  را بررسی مینماییم ۹۱بودجه سال 
و اينــك خبرهــاي  : انقــالب اســالمی

  :تجاوزها به حقوق انسان
  ۱۶در صفحه

 گانگیر؟دوگرو
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ی سـردار معـروف بـه یک حرکت دیگر در خراسان توسط خداورد
خالصـه ایـن حرکـت . خدو سردار در شمال خراسـان اتفـاق افتـاد

نشان می دهد که جامعه خراسان یک جامعه پرتنش و بحـران زده 
است و این وضعیت از دید دولت مردان تهران به دور نمانده بـود، 
لذا همیشه تالش می شد که والیان و استانداران قدرتمنـدی بـرای 

درآستانۀ حرکت کلنل مـا یـک والـی بسـیار . شوندخراسان انتخاب 
مـی . قدرتمندی را در خراسان به نـام احمـد قـوام السـلطنه داریـم

دانید که قبل ازاین وثوق الدوله درتهران به حمایت انگلیسی ها به 
منعقــد ۱۹۱۹قــدرت رســیده، وبــا سیاســت هــای انگلــیس قــرارداد 

ارچوب شده، چون خراسان هـم منطقـه ای بسـیارمهم اسـت درچـ
سیاســت هــای انگلــیس، شخصــی بــه نــام قــوام الســلطنه از طــرف 
برادرش وثوق الدوله به عنوان والـی خراسـان انتخـاب مـی شـود و 
. البته در روزگاران پس ازوثـوق الدولـه ایـن حاکمیـت تـداوم دارد

بخشی ازوضعیت خراسـان درآن روزگاربـه عملکـرد شخصـی قـوام 
ی در مـورد قـوام السـلطنه من یک نکته ا. السلطنه بازگشت می کند

قوام السلطنه یکی از شخصیت هـای مـورد اخـتالف در . عرض کنم
گروهی به شدت بـه او تاختنـد و گروهـی نیـز از . تاریخ ایران است

حــاال ایــن گروههــا چــرا حمایــت کردنــد؟ . اوجانــب داری کردنــد
اگر قـرار .گروهی چرا مخالفت کردند؟ بماند برای روزگار دیگری 

تا نمونه معرفی کند از موافقان قوام السلطنه یکی ملک  باشد آدم دو
نه تنها در این حکومت قوام در . الشعرای بهار خراسانی بوده است

. خراسان بلکه در موارد دیگر هم از این دو برادر حمایت کرده اند
از مخالفین هم می توانیم به مهـدی فـرخ معتصـم السـلطنه کـه در 

و نوشـته  ---- اون کتـاب معـروف  مورد مخالفت با قوام السـلطنه
های خواندنی دارد که البته این گونه نوشته ها برای کسانی که اهل 
تاریخ اند بدون یک مقدمه، در فهم مسـائل تـاریخی مشـکل ایجـاد 

الزمه اش این است که دالیـل مخالفـت هـا و موافقـت هـا . می کند
 قـوام. بـه هـر حـال قـوام السـلطنه در خراسـان اسـت. بررسی شود

امـا یـک نکتـه ای کـه در . السلطنه آدم بسیار زیرک و توانایی اسـت
زندگی این شخص هست که اون بعضـاً مسـائل فـردی را بـر مسـائل 

 .مملکت و مسائل عمومی ترجیح می داد
در حــالی کــه . وی در خراســان بــا اســتبداد تمــام حکومــت میکــرد

درمشروطیت طرفدار مشـروطه خواهـان بـود حتـی قـانون اساسـی 
وثـوق الدولـه بـرادرش از . طیت به خط قوام نوشته شده بـودمشرو

کسانی بود که در تنظیم قانون اساسـی مشـروطیت نقـش ودخالـت 
اما همین شخص که به خراسان آمده جلوی روزنامه هـا را . داشت

گرفته، جلوی آزادیخواهان را گرفته، بـه آزادیخواهـان و مشـروطه 
کـاتی از اوبـه ظهـور حر. خواهان واقعی برخوردهای شدیدی دارد

می رسد که نشان میدهد که قوام السلطنه به رفتارهای دموکراسـی 
مثال یکی ازمسـائلی کـه . که ازمشروطیت نشات میگیرد پایبند نبوده

قوام السلطنه . مطرح است مسئله ثروت اندوزی قوام السلطنه است
درخراسان امالک زیادی را خریداری کرده بود ازخواف تا چناران 

ا همه متعلق به قوام السلطنه بوده در آن زمان کسی که والی بود اینه
صحبت زیـادی اسـت . آستان قدس و تشکیالت همه زیر نظر او بود

که قوام السلطنه از ثروت های آستان قدس هم سوء استفاده هـای 
از سـوی دیگـر )۱. (زیادی کرد و ثروت هـای زیـادی اندوختـه بـود

ش بـه ایـالتی امـن تبـدیل کنـد بـا برای اینکه خراسان را برای خود
ســران و روســای ایــالت و طوایــف نیــز یــک همــاهنگی گســترده و 
وسیعی را شروع کرده بـود و دسـت خـوانین را در اقـدامات محلـی 

بنابراین خراسـان بـرای آزادی خواهـان خراسـانی . بازگذاشته بود
درچنین شرایطی بود که شخصی بـه . تبدیل به یک زندان شده بود

 .محمدتقی خان پسیان وارد خراسان شد نام کلنل
ــارۀ  ــی در ب ــولی حقیق ــان « مت ــیس وآلم ــوذ روس وانگل ــزان نف می

انقالب بلشویکی درروسیه : می گوید» درخراسان مقارن قیام کلنل 
انقالب بلشویکی درنخستین سالهای پیـروزیش جنبـه . اتفاق افتاده

ــه داشــت و شــعارهای انقالبــی حمایــت از  هــای عــدالت  خواهان
. ردمان تحت ستم را رهبران انقالب بلشویکی مطـرح مـی کردنـدم

البتــه آنهــا چــون درگیــر مســائل داخلــی خودشــان بودنــد، فرصــت 
ظاهرًا اصالً در چـارچوب منـابع اسـتعماری . استعمارگری نداشتند

حرکت نمی کردند و لذا هرگاه در ایران یک شورش و جنبش پیـدا 
نگونـه کـه پـیش از ایـن از هما. می شد آنها عموماً حمایت میکردند

جنبش جنگـل حمایـت کـرده بودنـد کـه البتـه ایـن حمایتشـان در 
ــام شــد ــبش جنگــل تم ــان جن ــه زی ــانی . نهایــت ب از حرکــت خیاب

حتی از حرکـت کلنـل حمایـت صـنفی نـه . حمایتهایی کرده بودند
حداقل یکی از حمایت هایشان این بـود کـه اجـازه . حمایت آشکار

 .اد به کلنل اسلحه بفروشندداده بودند که در عشق آب
محمـد تقـی . خوب البته بحث فروش است نه بحث مجـانی دادن

خان هم اگرچه مستقیماً ارتباطی با روس هـا نداشـته سـفیر جدیـد 
روسیه که می خواست به ایران بیـاد چـون شـمال نـاامن بـود از راه 

کلنل از مشهد بـه قوچـان بـرای اسـتقبال . عشق آباد به قوچان آمد
این مسئله نشان میداد که کلنل نظر مساعدی بـه . ص رفتاین شخ

منتها در زمان کلنل روس ها به این نتیجه رسـیده . روس ها داشت
بودند که بارها انرژی خود را صـرف داخـل کشورشـان و سـرکوبی 
ــاد فرصــت حمایــت از ایــن جنــبش هــا را  مخالفــت هــا کننــد و زی

ر واقع بـه شـکل زمانی که ازجنبش جنگل حمایتشون را د. نداشتند
غیر رسمی اعالم کردند همان زمان هـم بـا قیـام کلنـل نیـز مواجـه 

. بودنــد کــه البتــه حمایــت خاصــی را از کلنــل بــه عمــل نیاوردنــد
. روس ها که انقالبی کرده بودنـد. بنابراین این وضعیت روسها بود

ممکن بود به نظر مساعد نگـاه کننـد بـه حرکـت و قیـام یـک تـوده 
ضمناً کلنل نیز به آنها بدبین . ایتی رسماً نکردنداما هیچ حم. هایی
اما در مورد انگلیسی ها مسلماً شخص کلنل نـه تنهـا ارتبـاطی . نبود

. صمیمانه با انگلیسی ها نداشت بلکه مواضع ضـد انگلیسـی داشـت
. حداقل در این مورد ما میتوانیم با توجـه بـه اسـناد صـحبت کنـیم

زارش هـای خـود را بـه پرایدوکس سرکنسول انگلیس در مشـهد گـ
دولت انگلستان داده و اتفاقاً آقـای غالمحسـین میـرزا صـالح همـه 
این گزارش ها را تحت عنوان کتابی چـاپ کـرد و اینهـا نشـان مـی 
دهد که روابط کلنل بـا انگلیسـی هـا بـر مبنـای صـمیمیت نبـوده و 
خیلی جاها به خصوص در این اواخر قیام، روابـط کـامالً خصـمانه 

نـه ای کـه سرکنسـول انگلـیس اصـالً بـرای دولـت قـوام بوده بـه گو
السلطنه جاسوسی و خبرچینی می کرده، مردم حملـه مـی کننـد بـه 
کنسولگری انگلیس، کالً تفکر کلنل یک تفکر ضـد انگلیسـی اسـت 
به گونه ای که در رفتارها، گفتارهـا و اعالمیـه هـایش کـامالً نمایـان 

 .نداریم اما در مورد روس ها ما چنین وضعیتی. است
زمانی که جنگ جهانی اول با شکست آلمانها تمام شد، آلمان خود 
را بازسازی کرده شخصی با نام هیتلر نیز در آلمان به قدرت رسیده، 
ــران چــراغ ســبز نشــان داده  ــه دولــت ای فرانســه و انگلــیس هــم ب
بخصوص انگلیسی ها که می خواهنـد روابـط را بـا دولـت هیتلـری 

امـا در . ل بعد از روی کار آمدن هیتلر استتوسعه بدهند، این مسائ
زمان مورد نظرآلمانها کامالً در جنگ شکست خـورده و تـوی الک 

آلمانی ها . خودشان فرورفتن و تحت تاثیر عهدنامه ورسای هستند
اگرچـه کلنـل یـک . عمالً در زمان کلنل فعالیتی در ایـران نداشـتند

ــانی داشــته ــوده و دوســتان آلم ــدتی را در آلمــان ب ــا دوســتان  م و ب
  .مکاتباتی داشته و اینها دوستان شخصی کلنل بودند

بـه وضـعیت ژانـدارمری خراسـان یـا مشـهد در زمـان «در ادامه آن 
ژاندارمری «: اشاره می کند که» ورود کلنل محمد تقی خان پسیان

چـون در . یک نیروی تازه تأ سیس متشکل از نیروهای انقالبی بـود
نیروی قزاق یک نیروی . ق را داشتیمزمان مشروطیت ما نیروی قزا

وابسته به دستگاه استبداد بود و لذا در مجلس دوم تصویب شد که 
نیروی ژاندارمری به عنوان یک نیروی انقالبی در خدمت مـردم و 

منتهــا چنــد ســال کــه گذشــت عمــالً در . منــافع مشــروطیت باشــد
ژاندارمری بخصوص در والیات تبدیل بـه یـک نیـروی خنثـی و آن 

در خراسان هم ژاندارمری تأسیس شده . حیه انقالبی را نداشترو
بود شخصی به نام محمد حسین میرزا جهانبانی داماد وثوق الدوله 
مسئول ژانـدارمری خراسـان بـود امـا ایـن شـخص هـر پـولی کـه از 
تهران می آمد در واقع خودش استفاده می کرد و صرف ژاندارمری 

 .نمیکرد
ن کــم بــود، امــا همــان تعــداد کــم هــم ژانــدارم هــا اوالً تعدادشــا

چون حقوق دریافت نمی کردنـد . حقوقشان را دریافت نمی کردند
بــه وظــایف خودشــان هــم عمــل نمیکردنــد، در واقــع ژانــدارمری 

بــا آمــدن کلنــل تحــوالت عظیمــی در . خراســان عــین نبــودن بــود
خیلــی هــا از ژانــدارمری طلبکــار بودنــد  . ژانــدارمری اتفــاق افتــاد

به خیلی از شخصیت های مشهدی بـدهکار بـود، بابـت ژاندارمری 
خود . حتی این پولها به ژاندارم ها نرسیده بود. حقوق گرفته بودند

بنـابراین . رؤسای ژاندارمری این پولها را حیف و میل کرده بودنـد
ژاندارمری نه تنها بودجه ای را پرداخت نمیکرد بلکه بد هکار هـم 

ضعیت ژانـدارمری خراسـان اسـفبار وقتی که کلنل آمد واقعًا و. بود
اما کلنل با درایتی که داشـت بـا تـدابیری کـه اندیشـید، ضـمن . بود

اینکه بدهی آن افراد را پرداخت کـرد وضـعیت حقـوقی و معیشـتی 
ژانــدارمری را هــم بســیار مناســب کــرد بــه گونــه ای کــه در زمــان او 
ژاندارمری خراسـان یکـی از بهتـرین و مـنظم تـرین و کارآمـدترین 

چنـدین گـروه تشـکیل داد . نیروهای ژاندارمری سـطح کشـور بـود
ازاین گروهها یک گروه در تربت حیدریه و یـک گـروه در سـبزوار، 
قوچان و یک گروه در مشهد بودند و اینها از آماده تـرین نیروهـای 

 ) ۲( ».ژاندارمری سطح کشور بودند
 اوضـاع ايالـت خراسـان همزمـان بـا ورود كلنـل: توکلی می نویسد

سـاختار . بسان ساير مناطق كشور بحرانـی بـود) ۱۲۹۹شهريورماه (
بوده و به جز مشـهد و چنـد شـهر » ملوك الطوايفی«سياسي حاكم 

بزرگ ديگر در هر گوشه ای ايلخانی حکومت می كرد، سردار معزز 
بجنوردی به همراه ساير خوانين كرد و تركمن بر شـمال خراسـان 

م بـه همـراه شـجاع الملـك حکومت مي كردند و شوكت الملك عل
 . هزاره نواحی جنوبی را در اختيار داشتند

راهزنان وشورشـيانی چـون زبردسـت خـان، مرسـل، خدوسـردار، 
نيز به صورت مداوم به غـارت ... خليل طورزنی، ساالر خان بلوچ و

در مشـهد نيـز . شهرها و روستاها و ناامن كردن راهها می پرداختند
همــراه برخــی متوليــان مــذهبی از  اشــراف و زمينــداران بــزرگ بــه

اليگارشی عمومـا ) والی وقت خراسان(طريق پيوند با قوام السلطنه 
فاسدی را تشکيل داده بودند كه نتيجه آن فرار از پرداخت ماليـات 

در این زمان خراسان به . و سرپیچی از قوانین حکومت مرکزی بود
در ايـن  تـا اينكـه. معنای واقعی كلمه به حـال خـود رهـا شـده بـود

در تهران برسركار آمـد و ) مشيرالدوله(شرايط صدر اعظمي كاردان 
برای اصالح امور خراسان كلنل محمد تقی خان پسيان را در قالب 

 . رياست ژاندارمری خراسان به اين ايالت اعزام نمود

پيش از ورود كلنل پسيان، فرمانده ژاندارمری خراسان فردی به نام 
ان قوام السلطنه بود كه سوء مديريت شـديد ميرزاجهانبانی از بستگ

ــای  ــوق نيروه ــود پرداخــت حق ــده ب و اختالســهای وی باعــث ش
ژاندارمری ماهها به تعويق بيفتد به نحوی كه نيروهای بی انگيـزه 
و سرگردان اين تشکيالت حتی حاضر به دفع شورش ايالت تركمن 

بـه  كلنل در اين شـرايط وخـيم. و اعاده امنيت در خراسان نبودند
با اين «. فرماندهی تشکيالت ژاندارمری خراسان منصوب شده بود

همه او با مساعدت رئيس حسابگر ماليه خراسان مسيو دبوا و با كـار 
و كوشش شبانه روزی خود، توانست مشکالت را يکی پس از ديگری 

وی در اين راستا عالوه بر پرداخت حقوق معوقه . از سر راه بردارد
لبکارها، توانست شـعبات جديـد ژانـدارمری را ژاندارمها و طلب ط

نيز در نقـاط مختلـف دايـر كنـد و شـعباتی را هـم كـه اسـماً وجـود 
ترکمنهـا، هـزاره هـا و کردهـای شورشـی . داشتند عمال فعال نمايد

سرکوب شدند و به این ترتیب امنیت بار دیگر در والیـت خراسـان 
 » .برقرار گردید

دوره والی گری او بازمی گـردد اقدامات جدی کلنل در خراسان به 
آغاز شد، زمانی کـه طبـق یـک  ۱۳۰۰فروردین سال  ۱۳که عمالً از 

ـــه از شـــخص نخســـت وزیـــر، سیدضـــیاء الـــدین  دســـتور محرمان
طباطبایی، کلنل قوام السلطنه، والی وقت خراسان، را بازداشـت و 
برای محاکمـه تحـت الحفـظ بـه تهـران فرسـتاد و خـود بـا حفـظ 

 . یالت شدسمت، والی این ا
از اقدامات كلنل در راستای اصالح امور ايالـت خراسـان، بركنـاری 
حکام طرفدار قوام السلطنه از حکومت مناطق مختلف اين ايالـت 

عمادالملــك حــاكم ترشــيز، شــوكت الدولــه حــاكم ســرخس، . بــود
نصيراالياله حاكم كوه سرخ و حکام شهرسـتانهای قوچـان، تربـت 

ر و تربت جام در زمره اين معـزولين حيدريه، خواف، درگز، نيشابو
بودند كه در فرصتهای مختلف از كار بركنار و بعضاً دستگير شدند 

اين اقدام و بويژه جـایگزینی . و جای خود را به حکام جديد دادند
حکام مشروطه خواه اگر چه توانسـت تـا انـدازه ای رفـاه و آسـايش 

مــان آغــاز بــا مــردم ايــن منــاطق را بــه دنبــال داشــته باشــد امــا از ه
نارضايتی و اعتراض گروهی از اشراف و خوانينی كـه در زمـره دار و 

 . دسته قوام السلطنه بودند، مواجه شد
اين عزل و نصبها باعث تزلزل موقعيـت برخـی از رؤسـای ايـالت و 
طوايف می شـد كـه بـدون هيچگونـه بازخواسـتی در منـاطق خـود 

د تـا گروههـای اين وضعيت باعث ش. مستبدانه حکومت می كردند
فوق برای متزلزل كردن حکومت كلنل دست بـه تحريکـاتی بـويژه 

 . در تشويق افراد ياغی به طغيان و شورش بزنند
از سوی دیگر اصالحات بی وقفـه كلنـل در راسـتای توسـعه قـدرت 
نظامی، باعث شد تا تنها سه ماه پس از آغاز حکـومتش بـر خراسـان 

اندارمری به عنوان سـازمان تشکيالت ژ) ۱۳۰۰يعنی در خردادماه (
يافته تـرين نيـروی آمـوزش ديـده و بالمعـارض در خراسـان ظـاهر 

هـزار  ۴کلنل پس از تالش مداوم موفق به ایجاد یک نیـروی . شود
نفره از ژاندارمهای آمـوزش دیـده شـد کـه در سراسـر خراسـان بـه 
خدمت مشغول بودند و این در حالی بود که تقریباً در همین زمـان 

نیـروی قـزاق تهـران را فـتح و کودتـا را بـه  ۲۵۰۰تنها بـا  رضاخان
 . پیروزی رسانده بود

ـــق گســـترش  ـــه آن وضـــعیت آشـــفته، از طری انتظـــام بخشـــیدن ب
ژاندارمری، نیازمند منابع مالی هنگفتی بود که کلنل با اخذ مالیات 
از اشراف و بزرگان حاکم و توقیف اختالسها و سوء استفاده هـای 

بـا پایـان كـار رسـيدگي بـه پرونـده . نیـز نائـل آمـدمالی به این مهم 
مالياتی ثروتمندان مشهد مشخص شد که قـائم مقـام توليـه و حـاج 

هــزار تومــان  ۱۴۳هــزار تومــان و  ۲۰حســين آقــا ملــك بــه ترتيــب 
كميته مالی ای که کلنل ایجاد کرده بود بـدهی مالیـاتی . بدهکارند

ن آبادیهـای خراسـان قوام السلطنه را، که تا پیش از بازداشت بهتری
ــرد ۱۵۰را در تملــک خــود داشــت،  ــزارش ک ــان گ ــزار توم وی . ه

هزارتومان ازحساب  ۵۰همچنین متهم به اختالس رقمی در حدود 
ژاندارمری شد که ایـن گزارشـات، همـراه بـا جزئیـات، در روزنامـه 

از ديگر اقدامات جدی كلنل . های شرق ايران و بهار منتشر می شد
ا سامان بخشيدن به اوضاع مالی و اداری آسـتان پسيان در اين راست

درآن زمان آستان قدس رضوی در حـدود يـازده هـزار « :قدس بود
كاركنــان ( وهفتصــد نفرفــراش و خــادم رســمی وافتخــاری داشــت

كه مشاغل خود را به صورت ارثـی ) رسمی هزارو دويست نفر بودند
 سـازمان آســتان قـدس بــا آن همـه موقوفــات. بدسـت آورده بودنــد

وهدايای مردمی دراين روزگار چهارصد هزار تومان نيزبه كاركنان 
خــود مقــروض بــود وطلبکــاران آســتانه كــه بيشــترازهمان كاركنــان 

به منظوررسـيدگي بـه » .بودند بابت طلب خود بهره نيزمي گرفتند
امورآستان قدس کمیته ای به ریاست کلنل پسیان تشکیل وکارکنان 

تقلیـل یافتنـد و درعـوض بـا تاسـیس نفر  ۹۵نفر به  ۱۲۰۰رسمی از 
کمـک «یک صـندوق خیریـه درهرمـاه بـه مسـتمندان وسـالمندان 

 . پرداخت شد» معاش
از دیگراقدامات اصالحی کلنل درخراسان ساخت سیلو در مشهد و 
همچنــین تاســیس مــدارس آموزشــی دولتــی بــود کــه هــردو بــرای 

گـون آنچه که اوضاع مساعد کلنـل را دگر. نخستین باراجرا می شد
  ساخت آزادی قوام السلطنه اززندان و رسیدن او به پست نخست 

  
  ۱۴در صفحه

  »مصدق دکترتولدسالگردنهمینبمناسبت صد و بیست و،خرداد۲۶«
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قـــوام . وزیـــری بـــود کـــه بـــه رویـــارویی وی بـــا کلنـــل منجـــر شـــد
حداکثراســتفاده را ازنیروهــایی کــه منافعشــان در نتیجــه اصــالحات 
کلنل در خراسان به خطرافتاده بود، نموده و آنها را برعلیه کلنل، که 

پـس . اطاعـت از دسـتورات مرکـز نبـود، بسـیج نمـودحاال حاضـر بـه 
ازچند ماه کشمکش و توطئـه چینـی قـوام علیـه کلنـل، درنهایـت وی 
ــه  ــزرگ قبیل ــانش درمشــهد و یــک شــورش ب ــت نزدیک ــانی خیان قرب
درشمال خراسان شد وبـه همـراه تعـداد محـدودی ازنزدیـک تـرین 

 سـر کلنـل بریـده شـده و. یارانش در حوالی قوچان قتـل عـام شـدند
قاتلین با ارسال تلگراف شادباش بـه قـوام، موفـق بـه اخـذ خلعـت و 

 . لقب شدند
با مرگ کلنل جوان و تسلط قزاقها بر سپهر سیاست ایران، دیویزیون 
قزاق به عنوان نیروی نظامی بالمعارض در صحنه سیاسی کشور ظاهر 
شد و رضاخان بتدریج و با زیرکی تمام از پلکان قدرت باال رفـت و در 

ت همان مردی ظاهرشد که افکـارعمومی بـرای یکپارچـه شـدن هیئ
و » ناسیونالیســم نوســاز«درهرحــال . کشــور منتظررســیدنش بــود

چيزی بود كه نخبگان عصر كلنل به ضـرورت آن » اصالحات ازباال«
پی برده بودند، كه ايـن ضـرورت خـود ناشـی از شـرايط مسـاعد بـين 

ين تجربـه از ايـن نخسـت. المللی برای پی گيری چنين خواسـتی بـود
را كلنل پسيان در دوره كوتاه حکومتش بـر خراسـان » نوسازی«نوع 

اجرا نمود هر چند كه متاسـفانه دوره كلنـل در خراسـان همـواره در 
زير سايه تجربه رضاخان كمتر به چشم می آمده، اما به زعـم نگارنـده 

ملـت - و به چند دلیل اگر ژاندارمها به جای قزاقها پرچمـدار دولـت
زی در ایران می شدند تحوالت تـاریخی ایـران مسـیر دیگـری جـز سا

 : آنچه که در سده بیستم شاهد بودیم، می پیمود
به جرات می توان گفت نوع مدرنیزاسیونی كه كلنل پسـیان مشـروطه 
خــواه اعمــال كــرد، بــه دليــل تربيــت خــاص وی در ژانــدارمری 

انی اول پسیان درزمـان جنـگ جهـ(ومتاثربودنش ازدیسیپلین آلمانی 
درارتش آلمان وعلیه روسیه جنگیده بود وهمانجا بود کـه بـه عنـوان 
نخســتین خلبــان ایرانــی نــام خــود را درتــاریخ بــه ثبــت رســاند، وی 

چنـین گفـت «همچنین درمدت حضورش در آلمـان نیمـی از کتـاب 
نیچه را از آلمانی به فارسی برگرداند کـه البتـه مشـغله هـای » زرتشت

و همچنــين تحصــيلکرده ) ر را از او گرفــتنظــامی فرصــت اتمــام کــا
بودن اكثر افسران ژانـدارمری، بسـيار آگاهانـه تـر وسـالمتر ازبرنامـه 

 . هايی بود كه قزاق ها به رهبری رضاخان اعمال می كردند
ــاثربودن از  ــل مت ــه دلي ــاخان ب ــم نوسازرض ــه ناسيوناليس ــالی ك در ح

بـين  روحيات خاص روسی و فقدان نيروهـای مـوثر تحصـيلکرده در
قزاقها متاسفانه فاقد آگاهی عميق، و توام با فساد بود، كمـا اينكـه در 
طول دوره دوم سلطنت وی فساد مالی و سياسی دردسـتگاه او بيـداد 
مي كرد و ديکتاتوری نظامی ای كه پـی ريخـت بسـياری ازنخبگـان و 
نيروهايی را كه می توانستند تداوم بخش نوسازی جامعه باشند نابود 

نحوی كه افكار عمومی را نسـبت بـه اصـالحات عظيمـی كـه کرد، به 
اما كلنل حتي تا دم مرگ ميهن پرستی راستين . انجام داد بدبين كرد

وفساد ناپذيرباقی ماند، صـفاتی كـه حتـی دشـمنانش نيزبـه وجـود آن 
    )  ۳. (دروی معترف بودند

  اقدامات اقتصادي كلنل٭ 
 

همتـرين مسـائل مـورد يکـي ديگـر از م« : براویت رضا سـلیمان نـوری
توجه كلنل در آغازين  روزهاي حکومتش، مسئله سـر و سـامان دادن 

بخشي از اين نابساماني بـه . به اوضاع نابسامان اقتصادي خراسان بود
مسئله عدم پرداخت ماليات مقـرر از جانـب متنفـذين خراسـان و بـه 

كلنل در راسـتاي . ويژه تجار و زمين داران بزرگ مشهد باز مي گشت
حل اين معضل طي فرماني ضمن تشکيل كميته اي مالي از مسيو دبوا 
پيشکار ماليه و گمرك خراسان تقاضـا كـرد كـه هـر چـه زودتـر ليسـت 

گــزارش دبــوا نشــان داد كــه . بــدهکاران ماليــاتي را بــه او ارائــه دهــد
در ايــن گــزارش  .بســياري از سرشناســان مشــهد بــدهي ماليــاتي دارنــد

تومان عنوان شده بود كه نشان دهنـده  ۱۵۰۰۰۰بدهي مالياتي قوام 
. ثروت عظيم كسب شده توسط او در دوران حکمراني خراسان است

كميته مالي در باره نحوه وصول ايـن بـدهي مقـرر كـرد كـه بخشـي از 
امالك او و از جملـه روسـتاي سـالمي بـه نفـع خرانـه دولـت ضـبط و 

 .مصادره شود
راساني روحاني مشـهور ميرزا محمد كفائي فرزند آخوند مال كاظم خ

عصر مشروطه و معروف به آقـازاده نيـز كـه از مجتهـدين معـروف آن 
دوران مشهد شناخته مي شد  در زمره بدهکاران مالياتي شناخته شـد 
و عالوه بر اين به اختالس از اموال آسـتان قـدس رضـوي هـم مـتهم 

به همين دليل به او كه قصد رفـتن بـه مکـه را داشـت اجـازه . گرديد
آقازاده سرانجام پس از وساطت عـده اي از . ج از شهر را ندادندخرو

روحانيون و تعيين وكيل براي پرداخت بـدهي هـاي ماليـاتي اجـازه 
يافت كه از راه دزدآب آن زمان و زاهدان كنوني زاهدان و هنـد عـازم 

پس از رسيدگي به پرونده قائم مقام توليت و حـاج حسـين . مکه شود
 ۱۴۳۰۰۰و  ۲۰۰۰۰كـه هـر كـدام بـه ترتيـب آقا ملك هم اعالم شد 

حاج حسين آقـا كـه در ابتـداي حکومـت . تومان بدهي مالياتي دارند
كلنل دوراني را درمنـزل افـرادي چـون شـيخ فاضـل مجتهـد، دكتـر 
حسن خان و مقبـل السـلطنه بـه صـورت مخفـي مـي زيسـت وقتـي بـا 
 دستگيري پسران و دامادش آقا احمد دانش مواجه شد تسليم شـده و
پس از تعهد واگذاري ده بزرگ چناران واقع در حد فاصـل مشـهد و 

سـاير بـدهکاران ماليـاتي . قوچان را در مقابل اين بدهي آزاد گرديـد

نيز براي پرداخت بدهي هاي معوقه خود تحت فشار گذاشته شـدند 
و براي كساني هم كه به دنبال راه فرار بودنـد مجـازات هـاي سـختي 

كلنـل بـا بزرگـان خراسـان كـه اغلـب از ايـن برخـورد . وضع گرديـد
نزديکــان قــوام نيــز محســوب مــي شــدند واكــنش هــايي را بــه دنبــال 

برخـــي از اشـــراف و ثروتمنـــدان مشـــهد كـــه از ايـــن نـــوع . داشـــت
برخوردهاي كلنل ناراضي بودند ايـن گونـه اسـتدالل مـي كردنـد كـه 
مرام بلشويك ها در بـه فقـر كشـانيدن اغنيـا توسـط او در حـال اجـرا 

اين شايعات تا آن حد قوت گرفت كـه او مجبـور شـد در . ن استشد
نشريات آن دوره مشهد به اين سخنان پاسخ داده وهر گونه بلشـويك 

  .بودن را تكذيب وبر اعتقادات خود تاكيد نماید
 
  كلنل و اداره امور آستان قدس رضوي٭
 

يکي از مسائلي كه همواره مـورد منازعـه اسـتانداران خراسـان و اداره 
نندگان تشکيالت آستان قدس رضوي قرار داشته مسئله درآمـدهاي ك

دوره حاكميت كلنـل بـر . مالي و رفتارهاي سياسي طرفين بوده است
خراسان نيز از اين امر مستثني نبوده و به همين دليل كلنل بـه دنبـال 
شايعات فراوان در مورد سواستفاده هاي مقامات آستانه از موقوفـات 

به اوضـاع مـالي و اداري آسـتان قـدس نيـز سـر و  رضوي، بر آن شد تا
هنگامي كه كلنل تالش كرد تا به وضعيت آستان قدس . ساماني بدهد

سر و سامان دهد اين مجموعه بر اساس منـدرجات كتـاب خـاطرات 
داشتن امالك و موقوفات بسيار چهار صـد هـزار ) با.....(سياسي فرخ 

نيروهاي رسـمي و  تومان هم بدهي داشت كه اغلب طلبکاران همين
. افتخاري بودنـد كـه حتـي بابـت طلـب خـود بهـره نيـز مـي گرفتنـد

دخالت كلنل در امور آستانه براي مقامات آن نگران كننده بود و آنان 
از اينكه با ايشان نيز مانند سـايرين رفتـار مـي شـد بـه شـدت ناراحـت 

در اين راسـتا صـد نفـر از كشـيك چيـان آسـتان قـدس پـس از . بودند
جلسه اي اعـالم كردنـد كـه مداخلـه مقامـات غيرمـذهبي در  تشکيل

امــور مربــوط بــه آســتان قــدس باعــث بــي حرمتــي و تــوهين بــه ايــن 
تعدادي از نشريات از جملـه خراسـان و . تشکيالت مقدس شده است

مهرمنير نيز كه داراي روابط نزديکي با آستانه قدس بودند، نسبت بـه 
ايـن نشـريات بـدليل حمايـت  البتـه. اين اقدام كلنل اعتراض كردنـد

عمومي از كلنل نوك تيـز قلـم اشـاره خـود را بـه سـوي دبـوا گرفتـه و 
. مدعي شدند دخالت غير مسلمان در امور حرم رضـوي حـرام اسـت

كلنل در مقابل خود وارد عمل شده و ضـمن توقيـف چنـد روزه ايـن 
نشريات دستور بازداشت بسياري از خدام عالي مقـام آسـتانه البتـه بـه 

را ) محمـد جـواد الحسـني ملقـب بـه ظهيراالسـالم(ز نايب التوليه ج
صادر كرد و هم زمـان وظيفـه نگهبـاني از درهـاي دهگانـه مجموعـه 

معاون نايب التوليه و ميرزا يحيي . حرم رضوي را به ژاندارم ها سپرد
 .ناظر از جمله مقامات مهم دستگير شده بودند
اعـث شـد تـا بـه دسـتور آشفتگي اوضاع اداري و مالي آسـتان قـدس ب

كلنل بـراي رسـيدگي بـه ايـن امـور چهـار كميتـه شـامل كميتـه امـور 
كاركنــان، كميتــه امــالك و ســاختمانها، كميتــه مــالي و كميتــه امــوال 

كلنل رياست كميته امور كاركنان و كميته امالك . منقول تشکيل شود
و ساختمانها را خود بر عهده گرفت و رياست كميته اموال منقـول را 
نيز به حاج حسين آقا ملك كه اظهـار نزديکـي بـا پسـيان را سـر لوحـه 

او قصـد داشـت تعــداد . كارهـاي خـود قـرار داده بـود، واگـذار كـرد
 ۷۰۰نفــر شــامل  ۱۲۰۰كاركنــان رســمي آســتانه را كــه در آن زمــان از 

وي براي كنتـرل . نفر كاهش دهد ۹۵كشيك چي بود به  ۵۰۰خادم و
يك را معـين كـرد و در بيانيـه اي كليـه بهتر اين عده ميزان حقوق هر

مقــررات، مناصــب، القــاب و قراردادهــاي اســتيجاري را لغــو كــرد و 
كلنــل و نايــب التوليــه در اعالميــه . وعــده تنظيمــات جديــدي را داد

ــانوني و چپــاول  ــي ق ــه دوران ب ــالم كردنــد ك ــترك ديگــري اع مش
از خودسرانه خدام خيانت كار آستان قدس بـه پايـان رسـيده و آنـان 

در ادامه اين اعالميه آمده بـود موقوفـات آسـتانه . كار بركنار شده اند
كه از طرف مسلمانان با ايمان به نيـت دسـتگيري از زوار فقيـر، بيـوه 
زنان و يتيمان وقف شده، توسـط افـراد شـيطان صـفت پـول پرسـت 
غارت گرديده اما از ايـن بـه بعـد ايـن موقوفـات در همـان راهـي كـه 

كلنـل پـس از . داشته انـد بـه مصـرف خواهـد رسـيد واقفين آنها نظر
كاهش كاركنان آستان قدس رضوي بـراي آن دسـته از كاركنـان ايـن 
نهاد كه به علت سن زياد قادر به ادامه خدمت نبودند و يـا بـه لحـاظ 
مالي در مضيقه قـرار داشـتند از محـل صـندوق خيريـه آسـتان قـدس 

مصـمم شـد بـراي حقوق بازنشستگي در نظـر گرفـت و عـالوه بـر آن 
پرداخت كمك هزينه زندگي به سالمندان و مستضعفين نيـز صـندوق 

او هــر دو ايــن مــوارد را در اعالميــه .خيريــه جديــدي تأســيس نمايــد 
 .مشترك با نايب التوليه به اطالع عموم رساند

اما اقدامات غير نظامي كلنل تنهـا بـه بررسـي وضـعيت مـالي ايالـت و 
او پـس از تثبيـت حاكميـت خـود بـر اصالح آستان قدس ختم نشد و 

خراسان، بر آن شد تا بهسازي خدمات عمومي را كه خيلي به اجـراي 
آنهــا عالقــه داشــت در خراســان و بــه ويــژه در شــهر مشــهد بــه اجــرا 

او در نخســتين گــام وبــا توجــه بــه مشــکالت گرانــي مايحتــاج . درآورد
ين عمومي به شهردار مشـهد دسـتور داد تـا در بيسـت و هفـتم فـرورد

) به مني يـك قـران(اعالميه اي صادر كرده و در آن از كاهش نرخ نان 
 .خبر دهد) به مني هشت قران(و گوشت 

كلنل در فرماني ديگر و به منظور ايجاد امنيت در شهر اعالم كـرد كـه  
افراد مي بايستي ظرف يك هفته كليه سالحها و مهمات شخصي خود 

به دنبال اين دسـتور . دهند را تحويل مركز فرماندهي كل ژاندارمري
. تعداد قابل مالحظه اي تفنگ و هفت تيـر تحويـل ژانـدارمري شـد

كلنل براي دريافت شکايات مردم و رسيدگي به نارضايتي هاي مـردم 
كميته اي به نام كميته عدالت تشکيل داد كه اين كميته بالفاصله كـار 

د نيـز يـك او براي اداره بهتـر امـور عمرانـي مشـه. خود را شروع كرد
كميته پنج نفري كه در واقع نخستين  شوراي شـهر ايـران بـه مفهـوم 
امــروزي محســوب مــي شــود ،تشــکيل داد و آنــان را، موظــف كــرد تــا 
كارگران شهرداري زير نظر ايشان اقدام به كشـيدن پيـاده رو در كنـار 
خيابان ها كرده و براي سر و سامان بخشيدن به روشنايي شهر نيز به 

 .اده از نيروي برق باشنددنبال استف
او در . مبارزه با فساد و رشوه خواري ديگر برنامه حکومت كلنـل بـود

اين راستا اعالميه شديداللحني عليه فاسدان و رشـوه خـواران صـادر 
كلنل هم چنين پس از دستور دولـت سـيد ضـياء كـه اسـتعمال . كرد

تريــاك را بــراي مســتخدمين كشــوري و لشــکري ممنــوع كــرده بــود و 
عتادين را تهديد به اخراج از خدمات دولتي نموده بود و از آنجايي م

كه مصرف ترياك در اين زمان در مشـهد رواج يافتـه بـود طـي بخـش 
نامه اي تذكرات دولت را براي مستخدمين كشوري و لشـکري تكـرار 

البته او پا را از اين هم فـرا تـر نهـاد و بـه دسـتور او بـراي تـرك . نمود
تاد تمهيداتي انديشيده شـد و تأكيـد گرديـد كـه اداره اعتياد افراد مع

بــا ايــن گــروه همکــاري رايگــان ) بهداشــت و درمــان(حفــظ الصــحه 
براي سر و سامان دادن به وضع بهداشـت مـردم خراسـان بـه . نمايد

ويژه بعد از شيوع بيماري طاعون در منطقه سـرخس نيـز يـك كميتـه 
تـه، ضـمن ايجـاد كاركنـان ايـن كمي. بهداشت در مشهد تِأسـيس شـد

پست قرنطينه، اردوگـاه ويـژه و در واقـع بيمارسـتاني را بـراي اقامـت 
 .افراد بيمار تأسيس كردند

اما اين تنها بخشي از خدمات عمراني و رفاهي كلنل بود زيرا او عالوه 
بر اين اقدامات، براي رفاه هرچه بيشتر شهروندان مشـهدي كارهـاي 

جاد انبار ذخيره گنـدم بـه شـکل عمراني و خدماتي ديگري از قبيل اي
، نشر معارف و افكار جديـد، ايجـاد سـه مدرسـه دولتـي )سيلو(مدرن 

، تأسـيس بانـك، تشـويق صـادرات و )دو دبستان و يك مدرسه نظامي(
فراهم آوردن موجبات تفريحـات سـالم از قبيـل برگـزاري كنسـرت و 

  ) ۴. (را نيز در پيش گرفت... نمايشنامه و 
پسـیان بـه هنـر « : عالقۀ پسـیان بـه هنـر مـی نویسـدسهیلی در رابطه  

عالقه فراوانی داشت و او از اولین کسانی هست که تشویق به سـاختن 
 .سالن تئاتری در محل باغ ملی مشهد نمود

اولــین ســالن تئــاتر در مشــهد را شخصــی بــه نــام اعتبارالســلطنه پایــه 
ست آورد گذاری نمود و با اعتباری که سالن نمایش اعتبارالسلطنه بد

و با توجه به استقبال گرمی که ازبرنامه های آن بعمل آمد، بـه تشـویق 
،  که خـود دارای مطالعـاتی در زمینـه )کلنل محمد تقی خان پسیان(

) سالن تابستانی بـاغ ملـی( ۱۲۹۷های مختلف هنرتئاتر بود، در سال 
 .راه اندازی گردید

ر تابسـتان هـا برنامه های نمایشی این سـالن در فضـایی بـاز و فقـط د
اجرا می شد و عالوه بر اجرای نمایش، بـه برنامـه هـای دیگـری هـم 

هـم اکنـون در محـل . مثل شعبده بازی و پهلوانی اختصاص داشـت
این سالن، استودیوی تولید و ضـبط برنامـه هـای تلویزیـونی سـاخته 

  ) ۵(» .شده است 
دومین سالن نمـایش در مشـهد بـه حمایـت «: از نظر داوود عسگرپور

خان پسـیان  دوست کلنل محمـدتقی خواه و مبارزه و وطن مرد آزادی
در ایـن سـالن عـالوه . در باغ ملی کنـونی سـاخته شـد ۱۲۹۷در سال 

براجرای نمایش، ازگروههای موسیقی نیزبه صورت کنسرت اسـتفاده 
میرزاده عشقی نمایش . این سالن مجهز به سالن تابستانی بود. شد می

ی از جمهوریت، به نام رسـتاخیز سـالطین منظوم خود را در طرفدار
 .در این سالن اجرا کرد

هنرمندان پاکباخته و جانفدای تئاتر مشهد با آرا و افکـار برخاسـته از 
های تـــاریخی موجـــب تســـریع  مطالبـــات اجتمـــاعی و ضـــرورت

های هنری جامعه گشته و با روشنفکری و بیداری، سـاختار  دگرگونی
ا بــر هــم زده و طرحــی نــو پــی کهنــه و پوســیده ســنت زده قــدرت ر

نمایش های سیاه بازی و رو حوضی جایگاه سنتی خود را به . افکندند
نمایش های دارای پیام و گفتمان و طرح سوالهای حساس اجتمـاعی 

. تئاتر دیگر جنبه تفریحی و اتالف وقت و غفلت از زمانه نداشت. داد
های  طبقات متوسط حضوری فعـال بـا افکـاری پرسشـگرانه و تردیـد

 .فلسفی به مناسبات اجتماعی و روابط قدرت نگاه می کردند
یکی از عاشقان هنر بیدادگر تئاتر کلنل محمد تقی خـان پسـیان بـود 
که ساختن دومین سالن نمایش را در باغ ملی کنونی مشهد حمایت و 

کلنل محمد تقی خان پسیان جایگاه ویـژه و رفیعـی در . پشتیبانی کرد
نقـش . ای اجتماعی خراسان بویژه مشهد دارده تحوالت و دگرگونی

روشــنگرانه و خردمندانــه کلنــل در هنــر تئــاتر مشــهد خــود مقولــه و 
موضــوع مســتقلی اســت کــه در جایگــاه خــود پــژوهش و جســتجوی 

بر پژوهشگران و محققین با وجدان . تاریخی خاصی را طلب می کند
ایگـاه و بیدار دل و آگاه، دین و مسئولیت خطیری است که نقش و ج

پیگیــری فداکارانــه کلنــل را در تــاریخ تحــوالت اجتمــاعی خراســان 
. نمــوده و نــو یافتــه خــود را در اختیــار جامعــه هنــری قــرار دهنــد

ارتباطی که کلنل در کسوت فرد منورالفکر آن زمان با اندیشـمندان 
  ۱۵در صفحه    و ادبا و شعرا و اربابان عقل و خرد داشتند، خود گویای افکار بلند 

  
  

  »مصدق دکترتولدسالگردنهمینبمناسبت صد و بیست و،خرداد۲۶«



                                                                                                                                                                                       

 

 

15 

 

 
 

 1391ارديبهشت  3فروردين تا  21  399هشمار    2012  آوريل  22تا   9

 

خـاطرات . تاثیر گذار وی در آن جامعه سنتی آن دوره مشهد دارد و
ارزشمند ضبط شده ویدئویی هنرمند گرانقدر فریدون صالحی کـه 
زمانی از پیشـکار حـاج حسـین ملـک شـنیده بـود جالـب و شـنیدنی 

بازوبند اهدایی ملـک بـه کلنـل پسـیان و اختصـاص جایگـاه . است
یمار اسـب کلنـل و عزلـت ای در گوشه باغ کنونی ملک برای ت ویژه

گزینی مدیر ملک بعد از شهادت کلنل به دست اشرار تحریک شده 
السـلطنه درقوچـان نشـان از  توسط فراماسونرهای تحـت امـر قوام

روابط عمیق و ارزنده حاج ملک با شهید راه آزادی زنده یاد کلنـل 
  ) ۶(» .داشت

مرگ کلنل را مردم خراسـان فاجعـه عظـیم شـمرده و شـهر مشـهد 
تعطیل وعزای عمومی اعالم شـد وبرخـی  از نویسـندگان و روزنامـه 
نگاران و روشنفکران مقاالت شدید لحن درانتقـاد بـه قتـل پسـیان 
برضــد حکومــت قــوام الســلطنه نوشــتند و اشــعاربی شــماری دردر 

که از دوسـتان و ) ۷(سوگ کلنل سرودند که از جمله عارف قزوینی
  ا اظهار امیدواری به مجازاتهواداران  سخت کلنل  پسیان بود و ب

نامه را در مرگ کلنـل کـه در مقبـرۀ نادرشـاه افشـار  قوام، این سوگ
 :دفن شده بود،سرود

  گذشت،    ی سروهمسر، کسی که از سرخویش میانه
   بگذرد ازهرچه، جز زکشور خویش                                                     

   دای کسیپا و سر، ف هزارچون منِ بی
  که در سراسر ایران، ندید همسر خویش                                              

   تنم فدای سر دادگستری کز خون  
     هزارنقش وطن کرد زیب پیکر خویش                                                     
    ها درند، برآن سر وسران سپه، جامه

   سپهبدی که بُدی سرپرست لشگر خویش                                              
  ز سرنوشت خود و سرگذشت خویش به دست

   قلم گرفتم و آتش زدم به دفتر خویش                                                 
   بُردی!،  ای نادر زمان» نادر«به قبر
  ردرخاک و خون شناور خویشبه دست خود، س                           

  تر از خویش ازجان گذشته»  نادر«چو دید 
     به پیشگاه تو تقدیم کرد ، مقبر خویش                                                      

  بیارباده که تا مست و سر خوشم بیند 
      از روزگار کیفر خویش قوام سلطنه                                                          

  :نداشت عارف جزاین دو چیز، وقف تو کرد
 تر خویش  سوزان و دیدۀ   مدام سینۀ                                            

               وطـن دوسـتی، آزادی خـواهی، اسـتقالل طلبـی، عـدالت طلبــی و 
را به او  ... خصوصیات اخالقی كلنل پسیان، مردم از جمله عارف و 

عالقمند و دلبسته ساخت، مردم  خطۀ خراسان  نسل بـه نسـل از او 
یکی دیگراز اشعار عارف کـه  در سـوگ  کلنـل . به نیکی یاد می کنند

  : سروده است در این جا بعنوان نمونه نقل می شود
  زنده به خون خواهیت هزار سیاووش

  خون که از تو زند جوش گردد از آن قطره                                    
  عشق به ایران بخون کشید ت و این خون 

  کی کند ایرانی ارکس است فراموش؟                                              
  دارد اگر پاس قدر خون تو زیبد 
  !گردد ایران هزار سال سیه پوش                                                     

  رت کشاند بجائی، همسری ناد
  کار که تا نادرت کشید در آغوش                                                  
  از پی کسب شرف کشید شرافت

  تا نفس آخر از تو غاشیه بر دوش                                                     
  شعلۀ شمع  دالوری و رشادت  

  !!گشت در این مملکت زبعد تو خاموش                                               
  جامه ننگین لکه دار به تن کرد

  دوخت آن بیشرف  به قتل تو پاپوش                                                  
  سر سرخود بخاک بردی و برداشت

  تو نبش  قبر تو سرپوشاز سر وسر                                                      
  قبر تو گر نبش شد چه باک بیادت 

  ریخته در مغزها مجسمۀ هوش                                                      
  مست شد از عشق گل بنغمه در آمد

   بلبل و ، عارف زداغ مرگ تو خاموش                                              
  ***  

  کنم گریه ؟ گریه کار من استمگو، چسان ن
  کسی که باعث این کار گشته یارمن است                                        

  متاع گریه به بازار عشق رایج و اشک
  برای آبرو و قدر اعتبارمن است                                                       

  شده است کور زدست  دل جنایتکار
  دو دیدۀ من و دل  هم جریحه دار من است                                      

  چو کوه غم  پس زانو است  زیرسایۀ اشک 
  نشسته منظرۀ اشک آبشار من است                                                   

  به تیره روزی و بد روزگاریم یک عمر
  گذشت و بگذرد این روز، روز گارمن است                                        

  میان مردم ننگین آنقدر ننگین
  شدم که ننگ من اسباب افتخارمن است                                       

  تگرگ مرگ  بگو سیل خون ببار و ببر 
  تو رنگ ننگ، که آن فصل خوش بهارمن است                             

  

  شتن خورم زین ره مدام خون دل خوی
  معیشت من و از این  ممر مدار من است                                      

  بسر چه خاک  بجز خاک تعزیت  ریزم؟
  به کشوری که مصیبت زمامدارمن است                                             

  بدان محرم ایرانی اول صفر است
  که قتل نادر ناکام نامدار من است                                                

  فشارقبرکه گویند بهرتن  پس مرگ 
  به من چه، من چه کنم؟  روح درفشار من است                                    

  تدارک سفرمرگ  دید عارف و گفت  
  درین سفرکلنل چشم انتظارمن است

از اصـیلترین نهضـتهای پس از قتل کلنل محمد تقی خان کـه یکـی 
در ) ۸) (جـالل الممالـك(پس از مشروطیت بوده است، ايرج ميرزا 

تقي خان پسـيان بـه دلیـل ارادتـی کـه بـه کلنـل و  زمان كلنل محمد
شخصیت او داشت با شـنیدن خبـر قتـل  کلنـل محمـد تقـی خـان 

شــهید راه آزادی، اســتقالل شــعری بــا ایــن ) ســلطان زاده ( پســیان 
 :مضمون سرود

 بحال تو ای دوستدار ایران سوخت  دلم
 که چون تو شیر نری را در این کُنام کنند                                        

  تمام خلق خراسان به حیرتند اندر 
  که این مقاتلۀ با تو را چه  نام کنند؟                                                

   بچشم مردم این مملکت نباشد آب
  وگرنه  گریه برایت علی الدوام کنند                                                

  مخالفین تو سرمست بادۀ گلرنگ
  موافقین تو خون جگر بکام کنند                                                      

  نظام ما فقط ازهمت تو دایر بود
  بیا ببین که چه بعد تو با نظام کنند                                                  

  رسید نوبت آن کز برای خونخواهی 
  تمام عدۀ ژاندارمری قیام کنند                                                        

  دروغ و راست همه متهم شدند بجبن
  هروسیله ز خود دفع اتهام کنندب                                                      

  مرام تو همه آزادی و عدالت بود
  پس از تو خود همه ترویج  این مرام کنند                                          

 كسان كه آرزوی عزت وطن دارند 
  پس از شهادت تو آرزوی خام كنند                                                     

  هیئت ژاندارمری روانی نیستبجسم 
  وگرنه جنبشی از بهر انتقام کنند                                                          

  تو را سالمت از آن دشت کین نیاوردند
  کنون بمدفن تو رفته و سالم کنند                                                       

  های مهمانی پس از تو برسرآن میز 
  پی سالمت هم اصطکاک جام کنند                                                  

  پس از تو برسر آن اسبها سوارشوند
  عروس وار در این کوچه ها خرام کنند                                             

  سبیل ها را تا زیر چشم تاب دهند 
  بقد وقامت خود افتخارتام کنند                                                         

  خدا نخواست کاین مملکت شود آباد 
 وطن پرستان بیهوده اهتمام کنند                                                          

 از این سپس همه مردان مملکت باید 
 برای زادن شبه تو فكر مام كنند                                                            

 سزد که هر چه به هرجا وطن پرست بود 
  ) ۹(پس از تو تا به ابد جامه مشک فام کنند                                    

بیان معروف »  جنبش کلنل محمد تقی خان پسیان« درخاتمه بخش 
یـران را ترسـیم خواهـد مرا اگر بکشند قطـرات خـونم کلمـه ا: وی را

  ».کرد و اگر بسوزانندم خاکسترم نام وطن را تشکیل خواهد داد
  به احترام  به این سر نظر کنید ای خلق 

 که بی حیات ،  ولی در حیات جاوید است                                        
  بدل به این سر بی تن  شود  دو روز دیگر  

 ) ۱۰(نشان بیرق ایران به شیر و خورشید است                                      
  
و سروده عارف قزوینی در وصف او که  بر روی سنگ قبـر وی حـک  

  : شده است، در زیر می آورم
 

 امروز رها زقید هــستی است             این سر که نشان سرپرستی است   
  کاین عاقبت وطن پرستی ست                 با دیده عبــرتــش ببــینید         

 
    :توضیحات و مآخذ٭ 
  
به منظور رسيدگي  : در گزارش كنسول انگليس در مشهد آمده است  - 1 

به امور آستان قدس چهار كميته تشكيل  شده است كه عبارتند از  كميتـة   
امور كار كنان، كميتة  امالك و ساختمان ها ، كميتة مالي و كميتة امـوال  

نظامي شخصاً رياست كميتة  امور كاركنان و كميتة امالك و  والي. منقول
ساختمان ها را به عهده  گرفته و حاج حسين آقـا نيـز بـه رياسـت كميتـة      

كلنل محمد تقـي خـان درگفتگـوي     . اموال منقول  منصوب  شده است
 1200خويش با من متذكرشد كه قصد دارد تعداد كاركنان  آسـتانه را از  

اهش  دهـد و پـس از تأسـيس يـك صـندوق  خيريـه،        نفر كـ   95نفر  به 
عنـوان  . درهرماه به سالمندان و مستعضفين مدد معـاش پرداخـت نمايـد   

مشاغل وتعداد آنها وهمچنين مواجب ماهانه پيشنهادي  والي بـراي ادارة  
 :امورآستان قدس به شرح زير است

معـاون   تومان ،  60يك نفر : تومان ،  رئيس دربان ها 100يك نفر  : رئيس
تومـان ،  رئـيس    9نفـر   40:  تومان، دربان  45يك نفر :  رئيس  دربان ها 

تومـان ،    45يـك نفـر   : تومان، معاون رئـيس خـدام    60يك نفر :  خدام 
  تومان   12نفر  50: خادم 

  
در اعالمية محمد تقي خان  پسيان به منظور اصـالح امـور آسـتان قـدس     

  :رضوي  آمده آست
  

  ) هشتم مه( ج هيجدهم بر –مشهد 
  

  اعالن
چون  اوضاع رقت بار بارگاه امام هشتم مـورد توجـه اعليحضـرت قـرار     
گرفته است، به فرمان معظم له كه توسـط  جنـاب رئـيس الـوزراء ابـالغ      
گرديد كلية مقررات ، مناصب، القاب ، قراردادهاي اسـتجاري و ترتيبـات   

د اجرا  گذارده سابقه ملغي وساقط  بوده و بزودي تنظيمات جديد به مور
  .خواهد شد

  كلنل محمد تقي خان والي نظامي
  جواد الحسني  الحسيني  متولي باشي  

    
  اعالمية  حكومت  نظامي  ايالت خراسان

  
  !مسلمانان جهان

دوران بي قانوني و چپاول  خود سرانة  خدام  خيانتكار  آستان قدس بـه  
،  اينك تحت كنترل  مي امور آستانه كه بسيار  نابسامان است. پايان  رسيد

موقوفات  اين آستان مقدس از . باشد و خدام خيانت پيشه بركنار شده اند
طرف  مسلمانان خدا ترس  و با ايمان به اميد  دستگيري از زوارفقير، بيـوه  
زنان و يتيمان وقف شده است درگذشته افراد شيطان صفت با انـدوختن  

آن پـول هـا  در راه  منـافع      ثروت هاي كالن ازقبيل اموال  آسـتانه  از 
عايدات  آستانه ازاين  پس در . شخصي  خويش  بهره برداري  مي كردند 

راهي  كه واقفين  آن در اصل  منظور نظر داشته اند به مصـرف خواهـد   
منبعد آستان مقدس كه زيارتگاه زوارايرانـي وعـرب اسـت كـامالً     . رسيد

خير كـه بـه خواسـت خـدا     ما اميدواريم اقدام  ا. تحت نظم خواهد بود 
  .وآرزوي  پادشاه ما انجام شده است نتايج نيكويي به بار آورد

  محمد تقي  والي نظامي خرسان 
 –غالمحسين ميرزا صـالح   –» فروپاشي قاجار و بر آمدن پهلوي«: منبع * 

  100 -  102صص  – 1387 –نشر نگاه معاصر 
درگفتگـو بـا اسـتاد    آثار و نتايج قيام كلنل محمد تقي خان پسـيان  « -   2

  وبالگ تخصصي تاريخ شفاهي. »دكتر يوسف متولي حقيقي
مهـر   14 - » برخاستن نظاميان در سپهر سياست ايـران  « قاسم توكلي  -  3

 فرارو   –منبع   1390
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 وبالك ايشيق 
تـرين   يكـي از معـروف  ) عـارف قزوينـي    مشهور به( ابوالقاسم عارف  -  7 

بـراي    يـي  شعر را وسيله«عصر مشروطيت است كه   سازان شاعران و تضيف
قرار داد و به همين جهت در حيـات    هاي سياسي و اجتماعي بيان انديشه

هجري ] 1261{درسال . » شد شناخته مي»شاعر ملي ايران«خود به عنوان
عارف صرف . بود "ادي وكيلماله"پدرش . شمسي در قزوين متولد شد

خـط شكسـته و نسـتعليق را    . و نحو عربي و فارسي را در قزوين فرا گرفت
موسيقي را نزد حاج صادق خرازي فـرا گرفـت و   . نوشت بسيار خوب مي

سالگي عارف زمزمه مشروطيت بلند گشته بـود، عـارف نيـز بـا      23در آغاز 
ا شـاعر طنـز   ايـرج ميـرز  . غزلهاي خود به موفقيت مشروطيت كمك كرد

 54عـارف در . است سراي معروف، منظومه عارفنامه را در هجو وي سروده
خورشـيدي دراثـر بيمـاري     1312سالگي در روز يك شـنبه يكـم بهمـن    

 .طوالني درهمدان جهان را بدرود گفت و رفت
ايرج ميرزا ملقب به جالل الممالك از شاعران نامدارمعاصر ايـران در   -  8

. مـي باشـد  ) وره قاجارواوايـل دوره پهلـوي  اواخـر د (عصر مشـروطيت  
هاي گوناگون شعرسروده وارزشـمندترين اشـعارش مضـامين     قالب«اودر

ايرج ميرزا فرزند صدرالشعرا » .انتقادي، اجتماعي، احساسي و تربيتي دارند
حسين ميرزا قاجار و از طريق پدر بزرگش ملك ايـرج بـن فتحعلـي     غالم

درتبريزبه دنيا آمد پدرو  1253در سال . شاه، نتيجه فتحعلي شاه قاجار بود
پدربزرگش هر دو شاعربودند وايرج طبع شعري خويش را از آنها به ارث 

وي در فارسي وعربي و فرانسوي مهـارت داشـت و روسـي و    . برده است
 1305ايرج ميرزا در سال . نوشت دانست و خط را خوب مي تركي نيز مي

 .ظهير الدوله به خاك سپرده شد در اثر سكته قلبي در گذشت و در مقبره
مؤسسه انتشـارات   - »جلد اول. تاريخ بيست ساله ايران«حسين مكي،   -  9

دكتـر نصـراهللا   « ، ونگاه كنيد بـه   480  -  484صص    -  1358 –امير كبير 
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  منشور اقتصاد تولید محور
  

ــاآ ــت ،نه ــالب روی داده اس ــه  ،انق ــرد ک ــد ک ــاهده خواهن مش
با خشونت همراه نیسـت و در کشـورهائی  ،به ضرورت ،انقالب

انسـان کارپـذیر را  ،که با خشونت فراگیر نیز همراه بوده است
  . به انسان فعال بدل و وارد صحنه تاریخ کرده است

تـدوین  ،پیش از انقالب ایران ،منشور اقتصاد تولید محور - ۸  
ن آاما . غاز کردیمآن نیز آبه اجرای  ،در بهار انقالب. شده بود

ــا بازســازی  ــود و ب ــا جمهــوری شــهروندان ســازگار ب اقتصــاد ب
 ،از هـدفهای اول کودتـا ،از ایـن رو. خوانائی نداشت ،استبداد

بهـار انقـالب  تجربـه. یکی بازسازی اقتصاد مصرف محـور شـد
موزد که انقالب تجربه ایست که اگر در نیمـه آاین درس را می 

ورده ایم که به نیروهای آنیروی محرکه ای را پدید  ،رها نکنیم
در رشـد انسـان و رشـد اقتصـاد تولیـد محـور در  ،محرکه دیگـر
  : نقش می دهد ،خدمت انسان

ن در ایـرا ،بیان قدرت که اسم اسالم برخود نهاده اسـت - ۸/۱
این بیـان بـه  ،به یمن انقالب. پیش از انقالب نیز وجود داشت

  :دو رفتار با این بیان می توان کرد. زموده شدآمحک تجربه 
نها که اندیشـه هـای راهنمایشـان آ. نآن و طرد آیا ضدیت با •

 ،بیانهای قدرت رقیب است و یا فکر می کنند ضدیت بـا اسـالم
خدمت قدرتهای سـلطه گـر نها می کند و یا در آن آقدرت را از 

این ضـدیت را بخـاطر . این روش را در پیش گرفته اند ،هستند
هرگـاه جمهـور مـردم بـا . ضدیت با انقالب ایران نیز می کننـد

ن را آضد انقالب خویش شده و  ،اینان در ضدیت همراه شوند
. بی اثر کرده و به دوران کارپذیری و واپس رفتن بازگشته انـد

نیاز به جانشین کردن بیان قدرت بـا بیـان  چرا که تغییر کردن
  .زادی دارد و نه تسلیم ضد انقالب گشتنآ

ن بمثابـه آو یا تنـاقض زدائـی از ایـن بیـان قـدرت و بازیافـت •
ایــن کــار کــه انقــالب در اســالم . زادی اســتآبیــان اســتقالل و 

افزون بر این که به روحانیان فرصت  ،بمثابه بیان قدرت است
سفه قـدرت و منطـق صـوری برهنـد و تغییـر می دهد از جبر فل
نها که اندیشه و عملشان در بنـد ایـن و آبه  ،کنند و تغییر دهند

فرصــت مــی دهــد بــا نقــد اندیشــه  ،نیــز ،ن بیــان قــدرت اســتآ
ورنـد و جمهـور آزادی پدیـد آبیـان اسـتقالل و  ،راهنمای خود

هــم در ایــران و هــم . ایرانیــان تغییــر کننــد و تغییــر دهنــد
  .درجهان

انقـالب ایـران بـا نظریـه اسـتبداد  ،بدون کمترین تردید - ۸/۲
نسـلی کـه در . روی نداد ،فراگیری که والیت مطلقه فقیه است

انقالب شرکت کرد و دیگر نیروهای محرکـه نمـی توانسـتند بـا 
انقـالب  ،بیان والیـت مطلقـه فقیـه برضـد والیـت مطلقـه شـاه

دی و رشـد بـر زاآنیاز بـه اسـالم بمثابـه بیـان اسـتقالل و . کنند
یــا بازســازی اســتبداد و آامــا . میــزان عــدالت اجتمــاعی داشــت

انقـالب و  ،بکارگرفتن بیان قدرتی که والیت مطلقه فقیه است
انقالب  ،بنا بر تجربه انقالبها ،اثر آن را می شوید و می برد؟ نه

ضـد فرهنـگ قـدرت و بیانهـای قـدرت  ،نآو اندیشه راهنمای 
کارگرفتن نیروهـای محرکـه در ایـن ناسازگار با رشد جامعه و ب

بعــد از  ،اغلــب. رشــد هســتند کــه بــه تــدریج شســته مــی شــوند
اسم  ،ن می شوند استبداد را باز سازی کنندآنها که برآ ،پیروزی

اندیشــه راهنمــا را نگــاه مــی دارنــد و بیــان قــدرتی را جانشــین 
ورد و سـرانجام آاین جانشینی دوام نمی . ن می کنندآمحتوای 

 ،زادی که راهنمای انقالب بـوده اسـتآاستقالل و  توسط بیان
ن بدیل آیم والیت فقیه از ژاز این رو است که ر. شسته می شود

اندیشـه راهنمــای او  ،زادیآوحشـت دارد کــه بیـان اســتقالل و 
  . است

ن بـه نسـل امـروز امکـان مـی آامر مهم دیگری که اطـالع از      
دیشـه راهنمـای اینست که ان ،دهد جنبش همگانی را روش کند

انقالب یک هشدار دائمی است به نسـل انقـالب و نسـل بعـد از 
ن بیـانی آ ،انقالب که ترجمان تـألیف موفـق نیروهـای محرکـه

بیان دیگـری نمـی توانـد . است که راهنمای انقالب بوده است
زیرا هر بیان سازگار با نظـام اجتمـاعی بـاز و . ن شودآجانشین 

مشـابه بیـانی اسـت کـه  ،نسـانزادی و حقوقمندی اآاستقالل و 
هم گویای مناسب ترین ترکیب نیروهای محرکه بوده اسـت و 

کـار بایسـته  ،بـدین قـرار. هم این ترکیب را موفق ساخته است
نقد مداوم بیان های قدرت برای بازیافتن بیان های اسـتقالل 

ــتقالل و آو  ــان اس ــز بی ــردن آزادی  و نی ــه روز ک زادی بقصــد ب
  .نستآئی آکار
ن مـرام آجوئی از راه ضدیت بـا ایـن و » هویت«گذار از  - ۸/۳

بـه  ،به نقد مـرام خـود و بسـط مشـترکات اندیشـه هـای راهنمـا

چرا کـه . اقتصاد تولید محور امکان رشد شتاب گیر را می دهد
تضادهای اجتماعی عامـل تخریـب بخـش بزرگـی از نیروهـای 
ن محرکه را قابل رفع و توحید اجتماعی را عامل شرکت همگا

چنانکـه در . در ایجاد اقتصاد تولید محور رشـد پـذیر مـی کنـد
بــرای  ،مــادگی نســل شــرکت کننــده در انقــالبآ ،بهــار انقــالب

ــود ــد محــور کامــل ب ــای اقتصــاد تولی ــانع هــا . شــرکت در بن م
گرایشهای سیاسی بودند که از ضدیت با یکـدیگر هویـت اخـذ 

رفتنـد می کردند و بازوان نسـل جـوانی را در زور ورزی بکـار گ
مـانع  ،ایـن مـانع. وارد صحنه شـده بـود ،که از رهگذر انقالب

...) گروگانگیری و جنگ و سازشهای پنهـانی و(های خارجی 
  .وردآرا ببار 

انقالب که از راه جنبش همگانی به انجام رسـید  ،بدین قرار     
ناسـازگار و بلکـه در  ،میز بعد از انقالبآبا تضادهای خصومت 

گـذار از دشـمنی بـه  ،ادامه دادن به انقـالب. تضاد بود و هست
زادی و رشـد آاز راه اشـتراک در اسـتقالل و  ،ایـن بـار ،دوستی

به دوسـتی و . برمیزان عدالت اجتماعی و خشونت زدائی است
خشونت زدائی است که انقالب نیـروی محرکـه تغییـر انسـان و 
انسان تغییر دهنده نظام اجتماعی خویش و ساختن الگو برای 

نیروی محرکه تغییر در جهان  ،می شود و به صفت الگو جهان
  .می گردد

  
   

       
  
  
  

  دوگروگانگیر؟
  
    

در ایران تحت حاکمیت جبار، تنها 
    :سرکوبگری است که تعطیل نمی شود

  
جمعـی از کشـاورزان در  ، به گزارش هرانا،۹۰ اسفند ۲۶در ◀

از شهرهای مالثانی و ويس به دليل ممنوعيت های ايجاد شده 
ســوی ســازمان آب و بــرق، بــرای آبيــاری مــزارع خــود تجمــع 

 .اعتراضی برگزار کردند
به گزارش هرانا، خشايار زارعی عضو تـيم  ،۹۰اسفند  ۲۶در ◀

ملــی جــودو کــه دارای چنــدين رتبــه قهرمــانی کشــوری در رده 
جوانان و نوجوانان است به دليل اعتقاد به آئين بهايی ضـمن 

مسـابقات آسـيايی و جهـانی از محروم شدن از حق شـرکت در 
  .دانشگاه محل تحصيل خود نيز اخراج شد

به گزارش سحام نیوز، مهدی خزعلی پس  ،۹۰اسفند  ۲۹در ◀
ــدهای  ۷۰از   ۲۰۹و  ۳۵۰روز بازداشــت و اعتصــاب غــذا در بن

  .اوين با قرار کفالت، آزاد شد
، به گـزارش فعـالین حقـوق بشـر، پيمـان ۹۱ فروردین ۲در  ◀

ــارف از روز  ــنبه ع ــۀ  ۲۹دوش ــه ادام ــراض ب ــاه در اعت ــفند م اس
عليـرغم صـدور و   -  بازداشت غير قانونی و غيـر انسـانی خـود،

، دســت بــه -  توديــع کفالــت از آزادی وی خــوداری مــی کننــد
  .اعتصاب غذا زده است

به گزارش مهر، احمدرضا عابـدزاده در   ،۹۱ فروردین ۵در  ◀
فـروردین قصـد روز اول : ه استگفتگوی با خبرنگار مهر گفت

سفر بـه آمریکـا و دیـدن پسـرم پـس از یکسـال را داشـتم کـه در 
فرودگاه متوجه شدم ممنوع الخـروج هسـتم و وقتـی پیگیـری 

  .ضربه شالق نیز محکوم شده ام ۵۴کردم فهمیدم به تحمل 
ـــروردین ۶در  ◀ ـــر ، ۹۱ ف ـــوق بش ـــالین حق ـــزارش فع ـــه گ ، ب

غـذا از روز محمدعلی والیتی، زندانی سیاسی به دلیل اعتصاب 
ایـن  ۳۵۰اسفند مـاه توسـط مسـئوالن زنـدان اویـن از بنـد  ۲۷

به  او. اوین منتقل شده بود ۲۴۰زندان به انفرادی بازداشتگاه 
ناشی از اعتصاب به بهداری اویـن اعـزام خون علت افت فشار 

  .شد
فعـــالین حقـــوق بشـــر و "بـــه گـــزارش  ،۹۱ فـــروردین ۷در  ◀

انی حمید احمـدی از اهـالی ، نوجوان زند"دمکراسی در ایران

ســالگی بــه اتهــام مشــارکت در قتــل  ۱۵شــهر ســیاهکل در ســن 
سالگی قوۀ  ۱۹سال زندان و رسیدن به سن  ۴دستگیر و پس از 

  .قضاییه رژیم ولی فقیه او را به اعدام محکوم کرده است
بــه گــزارش هرانــا، ماشــالله حــائری از  ،۹۱فــروردین  ۷در  ◀

ی استعالجی شـش ماهـه صدر مرخکه  ۶۰زندانیان سیاسی دهه 
. بازداشت شد واواکبسر می برد، دو ماه پیش توسط ماموران 

وی در طول دو ماه گذشته علی رغم بیماری و کهولت سـن بـه 
شــدت مــورد ضــرب و شــتم و فحاشــی از ســوی مــاموران قــرار 

  .گرفته است
به گزارش عفو بین الملل، طبـق بیانیـه   ،۹۱ فروردین ۸در  ◀

نفــر در  ۶۸کم  در ســال مــیالدی گذشــته، دســت ایــن ســازمان،
نفـــر در  ۸۲کم  نفـــر در ایـــران، دســـت ۳۶۰کم  عـــراق، دســـت

اند که  نفر در یمن اعدام شده ۴۱کم  عربستان سعودی و دست
شــده در منطقــه  های ثبت درصــد کــل اعــدام ۹۹در مجمــوع، 

  .خاورمیانه و آفریقای شمالی است
دان الجزایــر، اردن، در ایــن بیانیــه آمــده اســت کــه دولتمــر    

 ۲۰۱۱و قطر در سـال ) صحرای غربی(کویت، لبنان، مراکش 
اند، اما به خودداری از انجام  میالدی، حکم اعدام صادر کرده

  .اند حکم اعدام ادامه داده
ــق داده     ــته،  طب ــیالدی گذش ــال م ــازمان، در س ــن س ــای ای ه

ه اند کـ کم سه نفر در ایران به اتهام جرایمی اعـدام شـده دست
ــن  ــر س ــد ۱۸در زی ــده بودن ــالگی مرتکــب ش ــورد . س ــار م چه

تاییدنشده اعدام مجرمان نوجوان در ایران و یک مورد مشـابه 
در عربستان سعودی نیز گزارش شـده کـه تمـام مـوارد، نـاقض 

  .المللی است حقوق بین
دادگــاه  ۱۵بــه گــزارش مشــرق، شــعبه   ،۹۱ فــروردین ۸در  ◀

ضـی صـلواتی سـيزدهم دي انقالب اسالمی تهران به ریاسـت قا
ماه سال گذشته، فائزه هاشمي را به جرم فعالیت تبلیغـی علیـه 

سـال محرومیـت از فعالیـت هـای  ۵نظام به شش ماه حـبس و 
سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکـوم كـرد؛ كـه ايـن حکـم بـا 

  .تاييد دادگاه تجدید نظر تهران الزم االجرا است
زارشــگران حقــوق بــه گــزارش کمیتــه گ ،۹۱فــروردین  ۹در  ◀

 ۲۴بشر، قاسم ناظری، از فعالین استان فارس، روز چهارشـنبه 
، توســـط مــاموران امنیتـــی دســتگیر و بـــه ۱۳۹۰اســفند مــاه 

  .شیراز منتقل شده است واواکبازداشتگاه 
به گزارش کمیتـه ی همـاهنگی بـرای   ،۹۱ فروردین ۱۰در  ◀

 کـارگر نـی ۱۰۰۰کمک به ایجاد تشکل های کارگری، بـیش از 
 ۷(تــا دوشــنبه ) فــروردین ۵(بــر نیشــکر هفــت تپــه از روز شــنبه 

به مدت سـه روز دسـت بـه اعتصـاب زده و در محـل ) فروردین
خواسته اصلی ایـن کـارگران .کمپ های نی بری تجمع کردند

اجرای طرح مشاغل سخت و زیان آور و همچنین طـرح طبقـه 
  . بندی مشاغل می باشد

رانـا، دادگــاه عمــومی و بــه گــزارش ه  ،۹۱ فـروردین ۱۱در  ◀
انقالب شهرستان اهواز در اوایل فروردین ماه سال نود و یک، 

شهروند عـرب اهـوازی را بـه دلیـل فعالیـت " محمد حردانی"
 .فرهنگــی در محلــه مالشــیه بــه ده ســال زنــدان محکــوم کــرد

حردانی در طول بازداشت مورد شکنجه جسمی و روحـی قـرار 
دی اکنون برای گذراندن ده گرفته و پس از تحمل زندان انفرا

  .سال محکومیت به زندان کارون منتقل شده است
بــه گــزارش هرانــا، ارگــان خبــری   ،۹۱ فــروردین ۱۴در  ◀

مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، آریـا الماسـی کـه دو مـاه 
قبــل بــه همــراه همســرش، ماشــاالله حــائری، توســط مــاموران 

 ۲۰۹انفــرادی بنــد های  بازداشــت و متعاقبــاً بــه ســلولواواک 
زندان اوین منتقـل شـده بـود، در اولـین روزهـای نـوروز سـال 

  .جاری به بند زنان این زندان منتقل شد
، عبــدالفتاح ســلطانی، یکــی از اعضــای ۹۱ فــروردین ۱۴در  ◀

در  ۳۵۰کانون مدافعان حقوق بشر است که هم اکنون در بند 
ه کـه از این وکیل برجست. انتظار رای دادگاه تجدید نظر است

شهریور ماه سال گذشته در شرایط غیرقانونی در زندان بسر می 
و بـــا حضـــور قاضـــی ” غیرعادالنـــه“بـــرد، در دادگـــاه بـــدوی 

ســـال  ۲۰ســـال حـــبس در برازجـــان و  ۱۸بـــه ” غیرمســـتقل“
       .محرومیت از وکالت محکوم شد
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