
  

و » است اقدامات نابجائی هم انجام گرفته«گويد در نيويورک  ای می خامنه: يم گرفتار بلبشو استژر:انقالب اسالمی
» اقدامات نابجا«است که گفتگوهای ظريف با کری و روحانی با اوباما   ای اين گويند قصد خامنه ارگانهای تبليغاتی او می

گفتگو روحانی با اوباما اين شد که اوباما در حضور نتان ياهو بگويد ايران در  نتيجه: مهر، واليتی، گفت ۲۲در . اند بوده
گويد در ژنو، با هيأت امريکائی نيز  باوجود اين، عراقچی می. حال سختن بمب اتمی است و گزينه نظامی روی ميز است

  ؟!گفتگوهای مستقيم انجام خواهد شد
ای را در باره گفتگو با  کنيم و هم مواضع خامنه ل طائب بررسی میفصل اول، هم معنی نرمش قهرمانانه را از قو  در 

  .تا امروز ۱۳۶۸امريکا، از سال 
بنا بر نظرها، بعکس قول واليتی، اوباما . آوريم همه اطالعها و نظرها در باره گفتگوهای ژنو را گرد می ،در فصل دوم 

  .است  نتان ياهو و محافظه کاران جديد را مأيوس کرده
. اسرائيل است غگذرانيم که گويا رها شدن سياست خارجی امريکا از يو  ل سوم، تحليلهائی را از نظر خوانندگان میدر فص 

  .ای روی دهد، اثر مهمی بر تحول منطقه خواهد داشت است هرگاه چنين تغيير تعيين کننده  بديهی
  آوريم و ها و اطالعات اقتصادی را گرد می داده چهارم ،فصل  در 
  :آوريم ، خبرهای تجاوزها به حقوق انسان را جمع میپنجم ل در فص 
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 و يکمين خرداد، بمناسبت صد و سُی  ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )٨٨( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   جمال صفری
  ) ۲(نماد استقامت در سختیها   ،مدرّس

  و استقالل  مدّرس ◀
  :در روابط  خارجی  موازنه عدمی ٭
  

در  »موقعيت ايران و نقش مدرس « ابوالحسن بني صدر در كتاب 
اصل موازنة عدمي   بر بنا »انديشه و اخالق سياسي مدرس «  بارة

رتهاي خارجي است قد وابطر در زمنية: اينگونه تحليل مي كند
در . انطباق خيره كننده اي مي يابد  كه نظريه با عمل مدرس

پهلوان مبارزة   حقيقت درتمامي صحنه هاي بزرگ نبرد، مدرس
حمايتش مي  »دستجات  سياسي «  خواه وقتيكه. حيات ملّي بود

  كردند  و خواه  وقتيكه تنهايش مي گذاردند، درهمه حال مدرس
توطئه هاي قدرت در تمامي مبارزات عليه . را ترك نكرد صحنه

ي محو برا كه بدستياري گروههاي حاكم(بي رقيب انگليس 
رهبر ظفرمند خلق ) گرفت موجوديت مستقل ايران انجام مي 

  . بود
قرارداد ، پيكارعليه آمد بدر پيكار بزرگ كه از آن پيروز نحستين

 قرارداد« :اين قرارداد مي گويد خود وي در بارة. بود1919
 بي سياست به مضر اسالم، ديانت به مضر سياست يك منحوسي

 بدهد، رنگ را ايران خواست الدوله وثوق كابينة..بود ما طرفي
 نمود قيام ايران ملّت او ضد بر كرد، انگليس دولت به تمايل اظهار
 او با ايران ملت ما يعني نمايد، سياستي به تمايلي هركس هم حال

 چه و جنوب رنگ چه شمال، رنگ چه نمود، نخواهيم موافقت
  » ...  دنيا آخر رنگ

مردم كمال غفلت را ... « : بني صدر در ادامة آن مي نويسد
  داشتند كه اين قرار داد  منحوس چيست، 
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  ۳ ص؟ !نرمش قهرمانانه یعنی اجازه گفتگو با امریکا و  اعتراض او به دو گفتگو ◀
  سال  ۱۰یا محافظه کاران جدید و نتان یاهو مأیوسند؟ درسهای آ ◀

  ۵  ص... :شکست در گفتگو؟و
  وقتی امریکا  -؟ شود یم ازبند اسرائیل رها  آیا سیاست امریکا در خاورمیانه ◀

  ۷ ص افتد؟ خود در دام تحریم می
  اند  نقدینگی همچنان در افزایش است و یارانه فقر افزا شده ◀

  ۹  ص: و قابل پرداخت نیستند
  ۱۰ ص :جوسنگین سانسور و تهدید و ارعاب ،اعدام ۲روز بیش از هر  ◀

  علي شفيعي
  روانشناسي اعتماد بنفس

  
الب مشكالت اگر نگويم همة، ولي با اطمينان كامل ميگويم، غ

وجود دارند، منشأ آنها  و مصائبي كه در جامعة امروز ايران
همة . در كمبود و گاه نبود اعتماد بنفس نزد ما ايرانيان است

روانشناساني كه در مورد اعتماد بنفس تحقيق و تفحص كرده 
  :اند، در امور ذيل متفق القولند

زد پائين بودن سطح اعتماد بنفس، بخصوص و بيش از همه ن 
جوانان هر جامعه اي، علّل اصلي پيدايش و افزايش جنحه 
ها و جنايات، اعتياد به مواد مخدر، نابسامانيها و ناهنجاريهاي 

عالوه بر اينها عدم موفقيت . فردي و اجتماعي هستند
درتحصيالت، چه در مدارس و دبيرستنانها و خواه در 
 دانشگاهها، عدم رسيدن به آمال و و آرزوهاي فردي و
اجتماعي خود، از همه مهمتر، عدم دستيابي به آرمانهاي ملي 

براي مثال، . و تاريخي، ريشه در كمبود اعتماد بنفس دارند
سبب اصلي عدم استقرار و استمرار نظامي مردمساالر در 
ميهن ما ايران، با وجود بيش از يك قرن تالش در اين راه، 

گان اين ريشه در كمبود و ضعف اعتماد بنفس  نزد كوشند
  .آرمان تاريخي دارد
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   نصراهللا نجاتبخش 
تقابل دكترين واليت فقيه با مطالبات اساسي 

   13  -مردم ايران 
 منافع بست بنو  غرب  ؟!ساختاري بن بستو خامنه اي 

  ؟ داخليچالش هاي  ؟!
  
  منه اي به دنبال چيست؟خا

خواسته هاي ملموس و عيني  واليت مطلقه كه تالش مي كند  
در ژاندارم شدن منطقه را در آورد،   "آريامهر"اداي استبداد 

به زبان سياسي و به زبان نظامي، بطور رسمي و خالصه اين 
  :چنين اعالن گشته است 

كه اگر : از زبان ارگان انتشاراتي آقاي خامنه اي مي خوانيم
منطق حكيمانه اي  مي كوشد براي دولت جديد ميدان  
مانور باز كند بخاطر مقابله با طرحهاي امريكا و غرب به انضمام 

او مي . بعضي از غفلتها و شيطنت هاي هماهنگ داخلي است
خواهد دولت جديد را در داالن تنگ و يكطرفه نرمش و 

  وقعات غلط سازش با امريكا بيندازد و به اعتبار ايجاد تو
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New   
    

  ازایرانیان  یهاخ به پرسشپاس
    ابوالحسن بنی صدر 

 قدرت چیست؟
  

 ،در نوشته پیشین ،نآتعریف قدرت و چهارده ویژگی از ویژگیهای 
های  از نظر خوانندگان گرامی گذشت و اینها هستند ویژگی

  :دیگرش
گوید چرا قدرت مصلحت را  ویژگی پانزدهم به ما می -۱۵
رابطه  ،زیرا بدون این جانشینی. کند شین حق میسنجد و جان می

ن را آیند تا ما آ مسلط و زیر سلطه پدید نمی ،شود قوا برقرار نمی
 ،در هر فرصت ،پیش از این. قدرت مسلط بر زیر سلطه بنامیم

ام که حق را انسانها دارند و مصلحت را قدرت  خاطر نشان کرده
اطالع به یمن  ،اینک. کند سازد و جانشینش می برضد این حق  می

تا زمانی که مصلحت  ،دانیم که رابطه قوا می ،ویژگیهای قدرتاز 
اما  مصلحت را . شود برقرار نمی ،ساخته و جانشین حق نگردد

. سازد نمی ،جوئی در مقام سلطه ،جوئی همواره داوطلب سلطه
خود را در  ،بدان ،سازد و ن را میآپذیری  نامزد سلطه ،اغلب

ن آاو است که دیگری را بر. دهد ه قرار میموقعیت زیرسلط
است تا زمانی که دو  بدیهی. گری بگردد دارد داوطلب سلطه می

بر سر مصلحت توافق نکنند و  ،پذیری گری و سلطه نامزد سلطه
 ،بنابراین ،زیرسلطه - رابطه مسلط  ،ن را جانشین حق نگردانندآ

  .یدآ پدید نمی ،قدرت
زرگ در جامعه ها زیر سلطه اقلیت این واقعیت که اکثریت ب      

به میزانی که خالء  ،فهماند اکثریت بزرگ بما می ،کوچک هستند
سلطه  ،کند های دیگر را با زور پر می حقوق و دانش و فن و خالء

داند زوری که اقلیت برای سلطه بر او و  بسا نمی. شود پذیر می
غفلت . ستاند نیروئی است که از او می ،برد کشی از او بکار می بهره

ای که او تشکیل  از حقوق ذاتی انسان و حقوق ذاتی جامعه
مهمترین خالئی است که تشکیل دهندگان اکثریت  ،است داده

 ،این واقعیت. کنند کنند و خود آن را باز زور پر می بزرگ ایجاد می
  :از کند گاه میآما را از واقعیت بس مهم دیگری 

ه نیروی سازنده را در زور کمانند  میی ئهابه دستگاه خالءها 
  2 صفحهدر  . کنند ویرانگر از خود بیگانه می
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از توجه به ایـن  ،اند نها که زور را یکی از مؤلفه های قدرت خواندهآ
شود و در ویرانگـری بکـار  مهم که بدون خالء نیرو به زور بدل نمی

  :اند غافل مانده ،رود نمی
دانیم کـه  می ،با وجود این. دانستیم که قدرت رابطه قوا است - ۱۶

اسـت کـه  توفلر بر ایـن . ز نیرو وجود دارندثروت و دانش و فن و نی
زمـان بـه  ،در تـألیف :گویـد های قـدرت هسـتند و می این سه مؤلفه

یـک بـه  ،ها را اما اگر مؤلفـه. شود سهم دانش و فن بیشتر می ،زمان
  :بینیم می ،وارسی کنیم ،یک

ای است که انسانها با کار و حاصل کار خـود و دیگـر  ثروت رابطه •
برقـرار ) نآزمین و منـابع موجـود در(ه و با طبیعت نیروهای محرک

اما تـا وقتـی ایـن مالکیـت . گویند این رابطه را مالکیت می. کنند می
مؤلفـه قـدرت  ،گر و زیرسـلطه پدیـد نیـاورد رابطه قوا نشود و سلطه

  .شود نمی
 ،زاد هستند و بطـور طبیعـیآیافته عقلهای مستقل و  ،دانش و فن •

نهــا کــاربرد آزادی آجســتن در اســتقالل و  در رشــد انســانها و کمــال
 ،زیرسلطه برقـرار نشـود –تا زمانی که رابطه مسلط  ،از این رو. دارد

 ،خـالء رابطـه حـق بـا حـق ،به سخن دیگـر. شود مؤلفه قدرت نمی
زیرسلطه برقرار شود و دانش و فـن مؤلفـه  –باید تا که رابطه مسلط 

  .بگردد) گر بر زیرسلطه سلطه سلطه(= قدرت 
شود و دانش  زیرسلطه می –اما اگر مالکیت ترجمان رابطه مسلط  •

خاطر است که انسان بـه اندیشـه  بدین ،گردد  و فن مؤلفه قدرت می
تا زمانی که اندیشـه راهنمـا بیـان قـدرت  ،رو از این. راهنما نیاز دارد

در . یدآ شوند و قدرتی بوجود نمی انسانها از حقوق غافل نمی ،نشود
حاصل از غفلت از حقوق همـواره همـراه اسـت بـا خالء  ،حقیقت

وجـود ایـن خـالء نـزد اکثریـت . اندیشه راهنما شدن بیـان قـدرت
زادی در آبزرگ است که او را دستیار بیگانه کردن بیان اسـتقالل و 

نقش بزرگ  ،اندیشه راهنما ،و در تألیف قدرت. کند بیان قدرت می
  .کند ترین مؤلفه را بازی می

جز نیروئی کـه  ،است لر سومین مؤلفه قدرت شمرده و زور که توف •
و بــه . نیســت ،رود دهــد و در ویرانگــری بکــار مــی تغییــر جهــت می
نیرو در زور از خود بیگانـه  ،ها بدون وجود خالء ،ترتیبی که دیدیم

  .شود نمی
   :گوئیم ،ن شویم نقد توفلر را کاملتر کنیمآهرگاه بر

وجه به نقش نـدرت در تنظـیم با ت ،دانیم که ایدئولوژی سازان می •
رمان شهر وفور توصـیف آرمان شهر خود را آ ،رابطه انسان با قدرت

ورده آام کـه نـدرت فـر توضـیح داده ،در اقتصاد توحیدی. اند کرده
 ،در طبیعـت. زیرسـلطه اسـت –ورنده رابطه مسلط آروابط قوا و فر

هرگــاه  تولیــد  ،بــه ســخن دیگــر. هــر چیــز بــه انــدازه وجــود دارد
ها  ها و خدمتهای ویرانگر به صفر میل کند و تولید فرآورده وردهآفر

نـدرت برجـا  ،ورندآبر ،در جریان رشد ،و خدمتها نیازهای انسان را
  .گردد ماند و  عامل برقراری  روابط قوا  نمی نمی

بمثابـه  ،ایـن کمیـابی. یـدآ رابطه قدرت پدیـد نمـی ،باوجود وفور   
بیـانگر رابطـه قـوا و  نیـرو را زور  خالء فراوانی است که مالکیـت را

 :گرداننـد خود را جانشـین حـق می ،ن مالکیت و این زورآکند و  می
. دهــد رابطــه حــق بــا حــق جــای خــود را بــه رابطــه زور بــا زور می

نیـز مؤلفـه قـدرت اسـت و زمـان مـا  ،اقتصاد ندرت سـاز ،قرار بدین
تــوجیهش  ،ن بیــان قــدرتآگویــد کــه ایــن اقتصــاد کــه ایــن و  می
پیشـخور (بـرد  دانـش و فـن را در تشـدید کمیـابی بکـار می ،کنند یم

  ).یندهآکردنها و از پیش متعین کردن 
که نظریـه سـازانش هـم  –از بارزترین ویژگیهای قدرت  ،و نیز - ۱۷

تابعیـت اسـتعداد رهبـری انسـانها از  –شـوند  ن غافـل میآاغلب از 
اسـت  نتصـور همگـان ای. زیرسلطه است –در رابطه مسلط  ،قدرت

حـال ایـن . سلطه تابع قوه رهبری مسـلط اسـت که قوه رهبری زیر
زادی خـود را از دسـت آاستقالل و  ،که مسلط بسا بیشتر از زیرسلطه 

کـه نظـر بـه میـل  توضـیح این. شـود دهد و تابع جبـر قـدرت می می
. گـردد قدرت رهبری کننـده او می ،قدرت به بزرگ و متمرکز شدن

ــه او ــیم از  ،چراک ــ«از ب ــدرتدس ــداری  ،»ت دادن ق ــرده قدرتم ب
گر و زیر سلطه را گرفتار خود  جبر قدرت سلطه ،سان بدین. شود می
بــا ایــن تفــاوت کــه بــیم . شــوند کنــد و هــردو خــدمتگزارش می می

زمانه بـه . ترسد گر از تغییر رابطه می زیرسلطه از خالء است و سلطه
دیـد تنهـا مسـلطهای ج ،است کـه بـا هـر تغییـری موخته آزیرسلطه 

شود که بداند  ن نمیآو چون بر. شوند جانشین مسلطهای پیشین می
گر  بیشتر از سـلطه ،کند سلطه رها نمی چرا تغییر او را از موقعیت زیر

اســت کــه اکثریــت بــزرگ  نقــش سانســورها این. ترســد از تغییــر می
  هیچگاه نداند نظام اجتماعی باز و تحول پـذیر نیـز ایجـاد کردنـی

ــن نظــا ــانها از اســتقالل و  ،ماســت و در ای ــری انس ــوه رهب زادی آق
  .شود برخوردار می

گرائی بدین توجیه کـه قـدرت هرگـاه در اختیـار  نخبه ،قرار بدین    
 ،وردآ مرگ و ویرانگری و فساد ببـار مـی ،اکثریت بزرگ قرار بگیرد

خاصـه  ،ها از ویژگی ،باشد» نخبه صالح«باید در دست  می ،از اینرو
که قدرت هرگـز  یکی این :گیرد و بر اینها پایه می این دو ویژگی مایه

سـلطه  ،بـه سـخن دیگـر. گیـرد در دست اکثریـت بـزرگ قـرار نمی
 ،بخــاطر جبــر تمرکــز و بــزرگ شــدن قــدرت ،اکثریــت بــر اقلیــت

 ،همــواره ،چــون در رابطــه قــوا ،کــه نــاممکن اســت و دیگــری این
اکثریــت بــزرگ تحــت ســلطه اقلیــت کوچــک اســت و فکــر ثابــت 

گرهای جدیــد  تنهــا ســلطه ،اســت کــه در هــر تغییــر گشتهاکثریــت 
ــواع اصــلی را  ،دورتــر. شــوند گرهای پیشــین می جانشــین ســلطه ان

  .کنیم شناسائی می

تـوانیم دریـابیم  می ،ایم شـناخته ،جا به یمن ویژگیها که تا این –۱۸
ای کـه قـدرت  چرا قدرت ایـن ویژگـی را نیـز دارد کـه دلیـل رابطـه

اوامر و نواهی که جا و موقعیت انسـانها را در  خوانیم و دلیلهای می
نهـا آکننـد و انسـانها مجبـور بـه اطاعـت از  روابـط قـدرت معـین می

یکبـار . نه در خود رابطه و نه در خود اوامر و نواهی هسـتند ،هستند
رابطـه و اوامـر و  :رسیم باز می ،نآبه اندیشه راهنما و اهمیت  ،دیگر

گری را  از بـه توجیـه دارنـد و توجیـهنی) قانونها و مقررات(= نواهی 
و . گیرنـد برعهـده می ،های راهنما هستند بیانهای قدرتی که اندیشه

انسان غافل است که دلیـل حقانیـت حـق در خـود حـق اسـت امـا 
نهـا آدر  ،های تنظـیم کننـده رابطـه او بـا قـدرت دالیل امرها و نهی

در ایـن  دلیـل رابطـه بـا قـدرت نیـز. نهـا هسـتندآدر بیرون  ،نیستند
  .است نآدر بیرون  ،رابطه نیست

یــا دلیــل والیــت حــزب  ،چنانکــه دلیــل والیــت فقیــه بــر جامعــه   
دلیـل . ن یا ایـن بـا جامعـه نیسـتآدر رابطه  ،بر جامعه»  انقالبی«

 حا. اولی شرع است به استناد روایت و دلیل دومی ایدئولوژی است
در حال رها از  .ای دارد نکه استعداد رهبری را هر موجود زندهآل 

ذاتــی اســتعداد رهبــری هــر انســان  ،زادیآاســتقالل و  ،روابــط قــوا
گــوئیم هــرکس خــود خویشــتن را رهبــری  پــس وقتــی می. هســتند

در قــوه رهبــری  ،زادیآوجــود دو حــق اســتقالل و  ،دلیــل ،کنــد می
دلیلـی در خـود  ،رهبـری یکـی بـر دیگـری ،در برابـر. کس اسـت هر

این توجیه است که بیان قدرت برعهده  نیاز به توجیه دارد و ،ندارد
  . گیرد می
ن بخـش از شـرکت کننـدگان در انقـالب بـزرگ آکار  ،بدین قرار     

بـه جامعـه رهبـران را » عوام کل االنعام«ایران که تحول از جامعه 
سـاختن چنـد بنـا . کاری بس مشکل اسـت ،هدف خویش گرداندند

دن رسـوبات زوربـاوری زدو ،نیست ،یابند که از باد و باران گزند می
بنای جمهـوری شـهروندان . از پندار و گفتار و کردار همگان است

ن کار که صبر ایوب در استقامت و خسته و مأیوس آاست  این. است
دانیم کـه ایـوب شـدن نـه کـاری  و مـی. طلبد نشدن از کوشش را می

انگشت . طاقت شکن است ،سان است و وفای به عهد با این هدفآ
نها که آ. شکنند جویند و این عهد را نمی که این صبر می نهاآشمارند 

  .اینانند ،دانند زادی را بمثابه اندیشه راهنما میآقدر بیان استقالل و 
ــا خــود ،انگیختگی ویژگــی حــق اســت اگــر خــود –۱۹   ضــدیت ب

زیـر  –چـون رابطـه مسـلط  ،قدرت. انگیختگی ویژگی قدرت است
. سـازگار نیسـت ،نگیختـهبا عمل اندیشه و عمل خود ا ،سلطه است
ویژگـی انتقـال . دستور اسـت از مطـاع بـه مطیـع ،بنفسه ،در عوض

گویـد چـرا هـر دو از  رهبری از مسلط و زیرسلطه به قدرت به مـا می
ن آخـویش غافـل و از  ،زادیآهمـان اسـتقالل و  ،خود انگیختگـی

دانیم چـرا بهمـان انـدازه کـه در یـک  اینـک مـی. شـوند محروم می
میـــزان خـــود  ،کننـــد ها در رابطـــه قـــوا زنـــدگی میانســـان ،جامعـــه

کمتـر  ،بکار افتادن نیروهای محرکه در رشد ،در نتیجه ،انگیختگی
ــتر می ــر بیش ــای ویرانگ ــان در فعالیته ــار افتادنش ــود و بک ــز . ش و نی

 ،شـود دانیم چرا وقتی عقل از خود انگیختگی خویش غافـل می می
هائی  جامعه ،قرار دینب. گردد از بکار بردن استعداد خلق ناتوان می

شـود  نـاچیز می ،ها زندگی بیشتر در عمل به امرها و نهی ،نهاآکه در 
کنند و اندازه ابتکار و ابداع و کشف و خلق رو بـه کـاهش  رشد نمی

این کاهش تولید نیروهای محرکـه را کمتـر و بکـار افتـادن . نهد می
ایـن قاعـده  بـه ،از این رهگذر. کند نهم کمتر میآاز  ،نها را در رشدآ

  :بریم مهم راه می
هـای قـدرت  کاهش خود انگیختگی و افزایش نقش امرها و نهی    

رسـاند کـه میـزان تخریـب بـر  نجـا میآکار رابـه  ،فرموده در زندگی
مرگ . شود این فزونی عامل مرگ می. گیرد میزان زندگی فزونی می

خاطر اسـت کـه قـدرت ضـد  بـدین. محیط زیست و مرگ زینـدگان
  .ستحیات ا

قدرتمدارها بسیار  :کند یک پرسش مهم محل پیدا می ،جا در این      
موانـع  ،بایـد بـا بکـاربردن زور ،امـروز ،برای فردای بهتر :گویند می

نهـا کـه وسـیله بکـار رفـتن زور آاگـر . تحول را از پـیش پـا برداشـت
گاه باشند که  قدرت بـا آای  شوند و اکثریت بزرگ از نوع رابطه می

ینـده آشـوند و  حـال و  فریفتـه ایـن فریـب نمی ،کـان داردزمان و م
  :سپرند خود را به  زور ویرانگر نمی

هرگـاه بتوانـد  ،زمان قـدرت ،نهایت است زادی بیآاگر زمان  - ۲۰
توانـد هسـتی را از میـان  قـدرت نمی ،پس. صفر است ،مطلق بگردد

  امـا چـرا زمـان قـدرت هـم. توانـد مطلـق بگـردد زیـرا نمی ،بردارد
اینجـا اسـت؟ زیـرا همـانطور کـه قـدرت قابـل توزیـع   نون و هماک

در واقـع بـه (شود » مالک«ن را آتواند  نیست و اکثریت بزرگ نمی
پخش قدرت در سـطح بـزرگ و دراز شـدن  ،)یدآ در می ن آمالکیت 

که قـدرت بمثابـه رابطـه  توضیح این. دارد از میانش بر می ،نآزمان 
. توانــد برقــرار شــود معــین می در جــا و زمــان ،زیــر ســلطه –مســلط 

یک ساعت بعـد و در  ،احتمال و یا امکان برقرار شدن رابطه قدرت
برقرار شدن چنین . شود اکنون شمرده نمی قدرتی در هم ،جا همین
. شـود جا قـدرت نمی در این ،اکنون اما در مکانی دیگر ای هم رابطه

برقـرار  ،تـر تر و مکـان بزرگ هراندازه زمان طـوالنی ،افزون بر این
  . شدن رابطه قدرت نامیسرتر

رابطـه دارنـده را بـا زمـان » قـدرت بـر«بمثابه  ،پول ،حال با این     
 ،تواند در رابطه قوائی بکار رود کـه می ،همواره ،زیرا. کند برقرار می

اش  خاطر کـه بـه دارنـده بـدین. گویند می» رجحان نقدینه« ،نآبه 
در حال  ،ورآهای سود  معاملهدهد که از فرصتهای  این امکان را می

 ،که تا رابطه قـوائی برقـرار نشـود اال این. استفاده کند ،یندهآو یا در 

امــا . یــدآ پدیــد نمــی ،فرصــت بکــار انــداختن نقدینــه و ســود بــردن
هـا  هرانـدازه نـا امنی. رجحان نقدینه بـا خطـر زیـان همـراه اسـت

ود نبــ ،رو از ایــن. تــر خطرهــای درکمــین بیشــتر و بزرگ ،بیشــتر
پــول ســرمایه  ،کنــد زمــان رجحــان نقدینــه را کوتــاه می ،هــا امنیت
کنـد و در انـواع سـوداگریها بکـار  شود و از راه تولید عمـل نمی نمی
 ،قرار بــدین. شــمارد افتــد و فرصــت رانــت خــواری را مغتــنم می می

در  ،از جملـه ،تفاوت اقتصاد مصرف محـور و اقتصـاد تولیـد محـور
خاطر که زمان عملش کوتاه  درت بدینق. نوع بکار رفتن پول است

در جریـان تمرکـز و  ،کنـد مدت است و زمـان فعالیتهـا را کوتـاه می
تر  زمان فعالیتهـای اقتصـادی را نیـز کوتـاه و کوتـاه ،بزرگ شدنش

  .کند می
قدرتی که توجیه خود را از برداشتن موانع برای ساختن  ،قرار بدین

مــانعی اســت کــه مــادر ینــده ســوز و خــود آ ،گیــرد رمــانی میآینــده آ
رشد  ،با مصرف محور کردن اقتصاد ،از جمله. های دیگر است مانع

کند که خود بعدی از ابعداد رشد انسـانها و  اقتصادی را ناممکن می
  و. نها استآجامعه 

زور حاصل جهت ویرانگر دادن . قدرت روشی جز زور ندارد – ۲۱
رو قدرت روش  بهیچ ،پس. به نیرو و بکاربردنش در ویرانگری است

توانـد جـز روش خـود بشـود کـه ویرانگـری  شود زیرا نمی رشد نمی
زیرا اگر بکار نرود . گرفتار جبر بکار رفتن در ویرانگری است. است

. رود تا متمرکز و بزرگ بگردد در ویرانگری بکار می. شود منحل می
مـانع . افزاید ویرانی بر ویرانی می ،در جریان متمرکز و بزرگ شدن

تلمبـار  ،های موجـود سازد و بر مانع ها می مانع ،دارد ان بر نمیاز می
  .کند می
این دروغ که امروز قدرت را بکار باید برد و موانـع را  ،سان بدین     

توجیهی است که . دروغ است ،از سر راه بهزیستی در فردا برداشت
از  ،در حقیقـــت. ســـازد عقـــل قدرتمـــدار بقصـــد فریـــب دادن می

است کـه عقـل بـرده خـود را از اسـتعداد  یکی اینویژگیهای قدرت 
 ،شود چرا این این دروغ پذیرفته می. کند گر می خلق غافل و توجیه

دمیـان بـه پیـروی از آبخاطر قدرتمـدار بـودن عقلهـا و خـو کـردن 
کـه  -  ،دمهـا در بکـار بـردن زورآکه اگر   حال این. اقلیت قدرتمدار

یابند که بکار  در می ،تأمل کنند - برند بکار می ،بارها ،در هر روز ،بسا
بـرای . افزایـد مشـکل بـر مشـکل می ،کند مشکل حل نمی ،بردن زور

چگونه باید بـاز کـرد و یـا  ،داند در یک قوطی را دمی که نمیآ ،مثال
دانـد چگونـه بایـد بکـارش بـرد و بـه  است امـا نمی وسیله را خریده 

یـر از نیرویـی غ ،برد زور بکار می ،جای شکیبائی در یافتن فن ضرور
شـکند و وسـیله را  بسـا قـوطی را می ،بـرد که در ویرانگـری بکـار می

کنــد تــا  دانشــجوئی هــم کــه در امتحــان تقلــب می. کنــد خــراب می
با این توجیه که چون مشغول کـار  ،مدرک انجام تحصیل را بگیرد

هــم فرصــت  ،ن هنگــامآ ،مــوزمآ مــی ،نچــه را الزم باشــدآهر ،شــوم
دانــد و خرابکــار  دانــش و فــن کــار را نمی یابــد و هــم مــوختن نمیآ

  .شود می
ــابر طبیعــت خــویش ،قــدرت ،قرار بــدین      . زمــان ســوز اســت ،بن

رمان شهر که بـه شـوره آپیشخورکننده آینده است و انسانها را نه به 
که خود روش خویش است و روشش  چرا. برد زار زندگی سوز راه می

  .ویرانگری است
اندیشه  :کند است که از خود بیگانه می قدرت از خود بیگانگی – ۲۲

در بیـان قـدرت از  ،زادی باشـدآاگر هم بیان اسـتقالل و  ،راهنما را
زادی را در زبـان قـدرت از خـود بیگانـه آزبـان . کند خود بیگانه می

. گردانـــد ها را زور می مایـــهِ کلمـــه ترتیـــب کـــه بن  بـــدین. کنـــد می
ها  ها و هـم جملـه مههم کل ،سازد هایی که عقل قدرتمدار می جمله

بعلت اعتیاد به تنظـیم  ،نکه عیان استآبا  ،این ویِژگی. اند زور مایه
نچـه را در آاگـر کسـی . یـدآ به چشمهای عقول نمی ،رابطه با قدرت
  نچـه را شـنیدهآو  ،از سخنهای جدی و شـوخی ،است یک روز گفته

حاضر کنـد و تنهـا  ،در ذهن ،باز از سخنهای جدی و شوخی ،است
از حجـم بـزرگ  ،نهـا زور اسـتآمایه  هائی را جدا کند که بن هجمل

بسـا  ،انـد اسـت و یـا بـا او بکـار برده بکار برده  ،زوری که از راه زبان
   .مدآ  سخت بخود خواهد

در معـرض  ،پـیش از ایـن ،هـای زبـان قـدرت را یکچند از ویژگی     
کنم  خـاطر نشـان مـی ،در این جا. ام شناسائی خوانندگان قرار داده
» قدرت بی«با » باقدرت«بیان رابطه  ،که کاربرد اصلی زبان قدرت

 ،بـرای مثـال ،قـدرت  حتی وقتی با قدرت انسان اسـت و بـی. است
در مــواردی هــم کــه زبــان . خواهــد بخــورد غــذائی اســت کــه او می

شوند که  هایی انتخاب می کلمه ،رود  قدرت نتواند به صراحت بکار
امـا بـرای برقـرار کـردن رابطـه  ،هسـتندگویای رابطه خـالی از زور 

من تو را دوسـت دارم وقتـی قصـد  ،برای مثال. روند قدرت بکار می
و یا خطاب به دیگـری . دهد گوینده تو باید مال من باشی معنی می

. وقتی گوینده بنا بر تخریـب مخاطـب دارد» دوست عزیز« :گفتن
ا معنـی ای ر کلمه ولـی و والیـت کـه در اصـل رابطـه ،حاضر در حال

بـه » حق زورگفتن«محل است و اینک  زور بی ،نآدر  ،دهد که می
  .است دیگری یا دیگران معنی جسته

وقتـی زبـان در برقـرار کـردن رابطـه قـدرت بکـار  ،با وجود ایـن     
. درجـا قابـل تشـخیص اسـت ،زادیآحتی در پوشش زبـان  ،رود می

واقعی جمله  معنای ،خواهد برقرار کند ای که گوینده می زیرا رابطه
   ،کردیم هرگاه خود را سانسور نمی ،برای مثال. دهد را بدست می

  
  16 صفحهدر

قدرت چیست؟
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نرمش قهرمانانـه يعنـي   
اجازه گفتگو با امريكـا  
و اعتــراض او بــه دو  

  :؟!گفتگو
  
  
ـــا ژر ـــه از اول ت ـــی ک یم

درصد هوادار  ۱۰امروز 
ای  دارد و برتری خامنـه

ـــای  ـــی و معن ـــر خمین ب
ـــــه و  ـــــرمش قهرمانان ن

وی مســـتقیم بـــا گفتگـــ
  :امریکا

  
درصد و حـاال  ۱۰اول انقالب  ٭

  :درصد ۱۰هم 
  
ــاک •  ــزارش تابن ــه گ ــر  ۱۵(ب ، )۹۲مه

مهدی طائـب رئـیس قرارگـاه عمـار، در 
سی و دومین جلسه از سلسله نشسـتهای 
ــروز و  ــاطرات، ام ــالمی مخ ــالب اس انق
فردا کـه روز جمعـه دوازده مهـر هـزارو 

ــوی والء  ــود دو از س ــل ( سیصــد و ن اه
ــت  ــر در ســالن اجتماعــات )والی منتظ

دفتر تبلیغات اسـالمی قـم برگـزار شـد، 
  : است گفته

نظـــام جمهـــوری اســـالمی ایـــران از • 
 هنگامی متولد شـده، رو بـه قـوت بـوده

تـــا ایـــن زمـــان، هـــیچ نظـــامی . اســـت 
. نداشتیم که در این حد از قدرت باشـد

در این زمان در بهترین شرایط اقتصاد، 
یاســـی بـــه ســـر ، نظـــامی و س فرهنگـــی

از نظر اقتصادی وقتی انقـالب . بریم می
ــور  ــد کش ــود درصــد درآم ــد ن ــروز ش پی
وابســته بــه نفــت بــوده اســت و در ایــن 
زمان چهل و پنج درصد وابسته به نفت 

  .است
از نظر نظامی وقتی انقالب پیروز شد •  

مــــا ســــرباز نداشــــتیم، االن بهتــــرین 
ــــم، االن  نظامی هــــای جهــــان را داری

تواند آمریکـا  تیم که میموشکهایی ساخ
از نظـــر . را مـــورد هـــدف قـــرار بدهـــد

سیاســی وقتــی انقــالب پیــروز شــد یــک 
ــد نداشــتیم؛ امروزهــا  دیپلمــات کــار بل

از نظـر . ای داریم صدها دیپلمات حرفه
اجتماعی فقط کافی اسـت وضـعیتی کـه 
اول انقالب داشتیم حفظ کرده باشیم ، 
فرض بگیرم وقتی انقالب پیروز شـد مـا 

صد نفر داشتیم کـه جـان خـود را ده در
دادنـــد، و االن نـــود  بـــرای انقـــالب می

درصد باقیمانده است، باز هم پیشـرفت 
  .کردیم

از نظــر اجتمــاعی فقــط کــافی اســت  •
وضعیتی که اول انقالب داشـتیم حفـظ 
کرده باشیم، فرض بگیرم وقتی انقـالب 

نفر داشـتیم کـه جـان  ٪۱۰پیروز شد ما 
ن آلنــد، و اخــود را بــرای انقــالب میداد

باقمانده اسـت، بـاز هـم پیشـرفت  ۱۰٪
  .کردیم

يـم ژايـن واقعيـت کـه ر :انقالب اسـالمی
واليــت مطلقـــه فقيـــه از آغــاز بـــر اقليـــت 
کوچـــــک دارای گـــــرايش بـــــه زور تکيـــــه 

اســت و دارد، هــر از چنــدی بــه   داشــته
ايــــن يــــا آن بيــــان، مــــورد اعتــــراف قــــرار 

در نخســتين انتخابـات رياســت . گيـرد می
 ۵امزد اينـــــــان کمتـــــــر از جمهـــــــوری، نـــــــ

در واپســـــــــــــين . درصـــــــــــــد رأی داشـــــــــــــت
انتخابات رياست جمهوری کـه مهندسـی 

شــده نيــز بــود، جليلــی کــه معــرف واليــت 
مطلقـــه فقيـــه بـــود، نســـبت بـــه دارنـــدگان 

در . درصــــــد رأی داشــــــت ۷حــــــق رأی، 
پــی انتخابــات رســوای رياســت جمهــوری 

 ۵: ، رحــــــــيم مشــــــــائی گفــــــــت۸۸ســـــــال 
يــــــه بــــــه ميليــــــون از آراء بــــــه نظــــــام و بق
. اســـــت شـــــخص احمـــــدی نـــــژاد داده شده

وقتـــــــــی هيـــــــــأتی از مجلـــــــــس اول کـــــــــه 
صــــدر  انتخابـــاتش قالبـــی بــــود، نـــزد بنی

: صـــــــدر بـــــــه آنهـــــــا گفـــــــت رفتنـــــــد و بنی
خواهيــد بــر کشــور  اينهــائی کــه شــما می

 ۵حـــــاکم کنيـــــد در جامعـــــه، بيشـــــتر از 
درصــــد رأی نــــدارد، شــــيخ محمــــد يــــزدی 

درصـد  ۵ميخواهيم همين  ام: پاسخ داد
از آن زمــان تــا امــروز، . کنــد حکومــت

بـــا ايـــن . ايـــران تحـــت رژيـــم کودتـــا اســـت
تفاوت که اکثريت بزرگ، امروز بيشتر 
از آن روز، حقــــوق شــــهروندی خــــويش 

نقــــــد . کنــــــد شناســــــد و مطالبــــــه می را می
مــداوم واليــت مطلقــه فقيــه و نيــز تجربــه 

آن را يکســــــــره » واليــــــــت«شــــــــدن ايــــــــن 
 تنهـــا بـــاقی مانـــده. اســـت اعتبـــار کرده بی

» تعــــادل وحشــــت«اســــت بــــرهم خــــوردن  
. ميـــــان دولـــــت جبـــــاران و جامعـــــه ملـــــی

کــه جامعــه از لبــاس تــرس   بمحــض ايــن
و ترديـد بيــرون آيــد، ايرانيــان بــاقی مانــده 
راه را طــــــی خواهنــــــد کــــــرد و جمهــــــوری 

  .شهروندان را برقرار خواهند کرد
   

  : ای با خمینی ٭ مقایسه خامنه
  
ـــی      ـــام خمین ـــز ام ـــد ) ره(هرگ در ح

لیــت مقــام معظــم رهبــری، نبــود؛ مقبو
صـدر رئـیس  وزیر و بنـی بازرگان نخست

ـــر  جمهـــور و میرحســـین موســـوی وزی
اجرایی این کشور بودند که هرسـه نفـر 

ــم ــتادگی  ًارس ــام ایس ــتور ام ــوی دس جل
  .کردند

االن مسئولین مقام معظـم رهبـری را     
در مجلس ششم که . منطقی قبول دارند

بــرای  بیشـتر اصـالحاتی بودنــد، قـانونی
مطبوعــات تصــویب شــد، مقــام معظــم 
رهبری یک خط نوشـت کـه بـه صـالح 
ـــار  جامعـــه نیســـت؛ ایـــن قـــانون را کن

آقای بهـزاد نبـوی بـه خـاطر . گذاشتند
ــام  ــه مق ــدگان را علی همــین همــه نماین
معظم رهبری بسیج میکرد و این پنـدار 
را داشت که همه از مقام معظم رهبـری 
برگشــتند، در ســالگرد مجلــس همــه بــه 
دیدن مقام معظـم رهبـری رفتنـد همـه 
ــب آقــا را مینوشــتند ــدگان مطال . نماین
ــا بهــزاد نبــوی روبــه رو شــدند  ،وقتــی ب

ــه و  ــای عاقالن ــان حــرف ه ــد ایش گفتن
  .منطقی میزند

کـه طائـب   غير از ايـن :انقالب اسالمی
گويـــــــد و کشـــــــماکش هاشـــــــمی  دروغ می

رفســنجانی و خــاتمی و احمــدی نــژاد بــا 
ـــــــه ـــــــز وجـــــــود دا خامن اســـــــت و  شتهای ني

ميرحســين موســوی نــه بــا خمينــی کــه بــا 
اســــــــت،   ای کشــــــــماکش داشــــــــته خامنــــــــه

ســـــخنان او، هـــــم گويـــــای عقـــــده محمـــــد 
. ای دارد رضـــا پهلـــوی اســـت کـــه خامنـــه
کـــــه او   اواخـــــر، چاپلوســـــان بـــــرای ايـــــن

ـــــد، او را از پـــــدر برتـــــر و  خوشـــــش بياي
موفقيتهــای دوران او را بيشــتر توصــيف 

، هــــر بنــــا بــــر قاعــــده قــــدرت. کردنــــد می
جبـــــــاری کـــــــه جانشـــــــين جبـــــــار پيشـــــــين 

بــــزرگ تــــر نيــــز را شــــود، بايــــد خــــود  می
وگرنــــــه کــــــار تمرکــــــز و بــــــزرگ . بدانــــــد

شــــــدن، بنــــــابراين، ادامــــــه رژيــــــم، لنــــــگ 
شـــود و انحـــالل قـــدرت حـــاکم شـــتاب  می
قــــدردان و  ،و بــــاالخره قــــدرت. گيــــرد می

يـــک روضـــه خـــوان : سپاســـگزار نيســـت
کــــــــه هرچــــــــه دارد از خمينــــــــی دارد، از 

ــــان مــــأ موری از مــــأموران اطالعــــاتی زب
ـــــــــــی  ـــــــــــر از خمين خـــــــــــود، خـــــــــــود را برت

ايــــن بــــرغم آنکــــه هنــــوز هــــم . خوانــــد می
 ،کننـــــد و بـــــدون او خمينـــــی را خـــــرج می

  .است» پوچ«ای به قول خمينی  خامنه

  
اکره بـا امریکـا و مأموریـت ذ٭ م

  :روحانی
  

گفتند کـه ایـران سـه  آمریکایی ها می     
د تروریسـم، وحشـی و دز: ویژگی دارنـد

علت اینکـه ایـران را تروریسـت  .هستند
می نامد به خـاطر ایـن اسـت کـه ایـران 
حامی تروریسم یعنی حزب الله لبنـان و 
حماس است، و تمـام امکانـات ایـن دو 

ــران فــراهم می ــران . کنــد گــروه را ای ای
بخاطر این از این دو گروه حمایت مـی 
کند تا اینکه بر دنیا حاکم شود و حزب 

س ابزارهــای ایــران اللــه لبنــان و حمــا
هستند، و منتظـر اسـت تـا بمـب اتمـش 
ــگ  ــه جن ــان ب ــود و در آن زم ــل ش کام

آمریکـایی هـا  .افروزی در دنیـا بپـردازد
ـــان راه  ـــده را در ذهـــن جهانی ـــن ای ای

مقام معظم رهبری هـم ضـد  .انداختند
ایــن حــرف را میــزد کــه ایــران ســاخت 
بمب اتمـی را حـرام میدانـد، آمریکـایی 

ان دنبـال بمـب اتـم ها قبـول کننـد ایـر
  .نیست پس ایران تروریست نیست

آمریکــا ایرانــی هــا را وحشــی مــی دانــد    
بخاطر اینکه از دیوار سفارت امریکا باال 

ــا  ــه اســت و ایرانیه ــد  دزد میرا رفت دانن
بخــاطر اینکــه ســفارت امریکــا را گرفتــه 

  .است
برای خلع سالح کردن آمریکـا و دور      

د بــا آمریکــا مانــدن از ایــن اتهامــات بایــ
ایران سـی سـال مـذاکره  .مذاکره کنیم

اسـت، یـک دفعـه   با آمریکـا را رد کـرده
 .بیایــد مــذاکره بــا آمریکــا را قبــول کنــد

  ها میگویند تحریم ها اثـر کـرده جهانی
 اســت و ایــران را پــای مــذاکره کشــانده

  .است 
نــرمش «: مقــام معظــم رهبــری گفــت    

ان یعنی اینکه مـا در ایـن زمـ» قهرمانانه
 .خــواهیم، بــا آمریکــا مــذاکره کنــیم می

دارد را قوی ترین موضـع سیاسـی  ایران
و امریکا در ضعیف ترین موضع سیاسـی 
است و می خواهیم این ابزار روانی را از 
ــا  ــذاکره از دســت آنه ــام م ــه ن ــا ب امریک

  .بگیریم
ــرای • ــران را ب ــور ای ــیس جمه خــدا رئ

  :مذاکره با آمریکا بر سر کار آورد
کره بـا آمریکـا یـک وسـیله و برای مـذا  

آقای احمدی نژاد  .فرد خاصی الزم بود
باید یک فردی باشد  .اهل مذاکره نبود

که قیافه مذاکره را داشته باشد و هم از 
خدواند متعال . خط قرمزها عبور نکند

ــــب  ــــرد مناس ــــات، ف ــــن انتخاب در ای
ــــار آورد ــــذاکرات را روی ک ــــای  .م آق

روحــانی شخصــیت و ســابقه مــذاکره را 
گفتند که دولت  در تمام دنیا می. اشتد

  .مذاکره روی کار آمده است
آقــای : مقــام معظــم رهبــری گفــت    

روحانی با آمریکا مذاکره کنید ولی ایـن 
با افراد و رئـیس : !حدود را رعایت کنید

ــه مــذاکره  جمهــور آمریکــا یــک جلس
نگذارید زیرا آنها اهل صـداقت نیسـتند 
و  و پیش شرط بـرای مـذاکره گذاشـتند
. مذاکره بایـد بـدون پـیش شـرط باشـد

وزیر امورخاجه هم بایـد در قالـب پـنج 
  .بعالوه یک با آنها مذاکره کند

  
یعنـی » نرمش قهرمانانـه«اگر  ٭

اجازه گفتگو با امریکا و روحانی 
را خداوند انتخـاب کـرده اسـت 

پس کارهـای خطـا  ،برای گفتگو
  :اند؟ در نیویورک کدامها بوده

  
ـــب • ـــام  ،طائ ـــده در مق توضـــیح دهن
گویــد مقصــود  می ،»نــرمش قهرمانانــه«

 ،امـا در امریکـا. مذاکره با امریکـا اسـت
بـا آقـای  ،امورخارجـه» وزیـر« ،ظریف
ــری ــا ،ک ــه امریک ــر خارج ــدت  ،وزی بم
 ،ساعت گفتگو کـرد و هـم روحـانی نیم

 ۱۵بمــدت  ،گفتگــوی تلفنــی بــا اوبامــا
  . است دقیقه انجام داده 

رجی ظریف در کمیسیون سیاست خا •
و امنیت ملی مجلس حضور یافـت و در 
باره گفتگوهای خود و روحانی توضیح 

. جلســه کمیســیون غیــر علنــی بــود. داد
ــن ــاوجود ای ــان  ،ب ــر  ۱۶کیه ــر «مه خب

ـــژه ـــه» ای وی ـــار داد ک ـــابر ،انتش  ،نآبن
را بـر اوبامـا » رهبر«ظریف وفاداری به 

» خبر«بنابر . است و کری ترجیح داده 
مـا بـر ایـن  :اسـت ظریف گفتـه  ،کیهان

باور بودیم که مقام معظم رهبـری از دو 
گفتگــو راضــی هســتند امــا وقتــی رهبــر 
فرمودند در نیویورک کارهای نادرستی 

فهمیدیم کـه دو  ،است هم انجام گرفته 
  .است گفتگو کار درستی نبوده

ـــف کیهـــان را تکـــذیب کـــرد و      ظری
نوشــــت کــــه ایــــن دروغ او را بیمــــار 

نماینــدگان  ،و از ایــن پــس. اســت کرده
ــز در  ــند او ج ــته باش ــار داش ــد انتظ نبای

های علنـی حاضـر شـود و سـخن  جلسه
 ،شود کـه پـیش از او وری میآیاد. بگوید

در  ،معـــاون وزارت خارجـــه ،قشـــقاوی
همــین کمیســیون گفتــه بــود گفتگــو بــا 

  .است اجازه انجام شده
اگـر همـه  :مهر کیهان نوشـت ۱۸در      
ون نچه را که ظریـف در جلسـه کمیسـیآ

بیمــاری کــه ظریــف  ،دادیم انتشــار مــی
در . گشت تر می سخت ،بدان گرفتار شد

ــر ــیون خواســت  ،براب ــف از کمیس ظری
  .سخنان او را بدون سانسور انتشار دهد

بـــه دنبـــال جعفـــری کـــه گفتگـــوی  •
» خطـای تـاکتیکی«روحانی با اوباما را 
این کـار بایـد بعـد  :توصیف کرد و گفت

یکـا حسـن گرفت کـه امر ن انجام میآاز 
نیــت خــود را در گفتگوهــا بــر ســر اتــم 

 ،نوبـــت بـــه الریجـــانی ،داد نشـــان مـــی
ان  .ان. او با سی :مجلس رسید» رئیس«

یـا آ :پور از او پرسـید امـان. مصاحبه کرد
مقصود رهبر از کارهای غلـط صـحبت 

اسـت؟ او  تلفنی روحـانی بـا اوبامـا بوده
سـرانجام . کوشید از پاسخ طفـره بـرود

او  .شـاید. دانم نمـی :دمجبور شد بگویـ
 ،)۲۰۱۳اکتبر  ۹(در مصاحبه با لوموند 

 :همان موضع را اتخاذ کرد که جعفری
ــا اوبامــا را کــار درســتی نبــود . گفتگــو ب

  .باید مسائل حل شوند نخست می
روحــانی و ظریــف ســه  ،در نیویــورک •

سـخنرانی در  :عمل بیشتر انجام ندادند
جلســه عمــومی ســازمان ملــل متحــد و 

ـــا جـــان کـــری و گفتگـــوی  ظریـــف ب
ـــا ـــی اوبام و کارهـــای . گفتگـــوی تلفن

. بیشـــتر از یـــک کـــار اســـت ،نادرســـت
. اسـت  سخنرانی او مورد اعتراض نشده

  . ماند دو گفتگو باقی می
گیریها و خبر و نظـری کـه  این موضع     

دهنـــد  ارگانهـــای تبلیغـــاتی انتشـــار می
ای از  است که قصد خامنه  حاکی از این

دو گفتگــوی ظریــف  ،کارهــای بیهــوده
. بــــا کــــری و روحــــانی بــــا اوبامــــا

 ۱۸(شــریعتمداری در ســرمقاله کیهــان 
ــر ــحالی می) مه ــد کــه  اظهــار خوش کن

امـا . ساختمان هنوز نساخته فرو ریخت
ای در همـــان حـــال کـــه  چـــرا خامنـــه

گوید حامی حکومت روحـانی اسـت  می
  گوید اختیار کامـل گرفتـه و روحانی می

تخطئــه اقــدام او و وزیــرش را  ،اســت
کنــد؟ او در حکومــت احمــدی نــژاد  می

نیز گفت به امریکا اعتمـاد نـدارد امـا بـا 

. کنـد گفتگو با امریکا نیز مخالفـت نمی
کارهـــای «گویـــد  پـــس حـــاال چـــرا می

اسـت؟ ایـن  نیز انجـام شـده » نادرست
  :است پرسش، پاسخهای زیر را یافته 

ــه – ۱ ــا  خامن ــت امریک ــدوار نیس ای امی
میــز و حالــت آای کــه تحقیر مصــالحه

انجـام یـافتنی  ،باشـد تصمیم را نداشـته 
بــه کارهــای نادرســت  ،رو از ایــن. باشــد

مـن  :است تا بتوانـد بگویـد اشاره کرده 
. که گفتم به امریکائیها اعتمادی نیسـت

  ...من که گفتم
داند کـه دور سـتیز بـه  ای می خامنه – ۲

پایان رسیده و بحران دیگر نه سـود کـه 
 ،پـس. وردآ ار مـیهمه زیان است کـه ببـ

. اســت ای غیـر از مصـالحه نمانده چـاره
بینـد کـه همــان  امـا چـاره را در ایـن می

ــــی را ــــه خمین ــــیش از  -  ،روی ــــه پ البت
. در پـیش بگیـرد –سرکشیدن جام زهـر 

توضیح این که چنـین وانمـود کنـد کـه 
ـــخت ـــع س ـــر موض ـــان ب گیرانه  همچن

خویش است تا مگر امریکا زیـاد سـخت 
ــفنگیــرد و  روحــانی و ظ بتواننــد  ،ری

ن را آای را انجام دهند که بتوان  معامله
  . خواند» نرمش قهرمانانه«مصداق 

ـــه – ۳ ای کـــه ارگانهـــای تبلیغـــاتی  روی
مالی در  –ای و میافیاهای نظامی  خامنه

در ایــــن بــــاره  -  ،انــــد پــــیش گرفته
 –های کیهــان صــریحتر هســتند  نوشــته

اگــر هــم مصــالحه نــاگزیر  :اســت ایــن 
لوده آن آبه » رهبر«د دامن بای می ،باشد
ایـــن ارگانهـــا خـــود را نـــاگزیر . نشـــود
» نـرمش قهرمانانـه«اند معنائی به  دیده

  .بدهند که ندارد
پس . اند گفتگوها جزء برنامه نبوده – ۴

نکه روحانی گفت بیائید گزینه صلح آاز 
تنـاقض  ،راجانشین گزینـه جنـگ کنـیم

این دعـوت بـه صـلح بـا تـن نـدادن بـه 
طــرف امریکــائی و بــا او  دســت دادن بــا
دلیــل دوگــانگی  ،درجــا ،ســخن گفــتن

قول و فعل رژیـم تلقـی شـد و خـوراک 
ایـن شـد کـه . وسائل ارتباط جمعی شد

امـا . ای با گفتگوها موافقت کـرد خامنه
مـد کـه تصـورش را آچون واکنشی ببـار 

ـــرده ـــز نک ـــود  نی ـــد و  ،ب ـــتپاچه ش دس
ارگانهــــای تبلیغــــاتی و مــــأمورانش در 

 ،ه خاطر این دو گفتگومأمور ب ،مجلس
روحانی و ظریف را مورد تعرض وسـیع 

  .  و دنباله دار قرار دهند
  
مرتـب گفتگـو  :گویـد کری می ٭

دروغ  :گویـد داریم و ظریـف می
  :است

  
ــر  ۱۲در  ☚ ــون کــری ،۲۰۱۳اکتب  ،ج

بعـد از دیـدار  :وزیر خارجه امریکا گفت
 ،تمـاس و گفتگـو ،نیم ساعته با ظریـف

 ،بالفاصــله. ســتا مرتــب ادامــه داشــته 
ایـن  :وزیر خارجـه رژیـم گفـت ،ظریف
  .دروغ محض است ،ادعا
عبـاس  ،۲۰۱۳اکتبر  ۱۳در  ،این بار ☚

معاون وزارت خارجه رژیـم و  ،عراقچی
سرپرست هیأت گفتگو کننده با امریکـا 

بــا هیــأت امریکــائی نیــز  ،در ژنــو :گفــت
  . گفتگوی دو به دو انجام خواهد شد

توسط ظریف اما تکذیب جون کری      
گفتگـوی » اقـدام نابجـا«یعنی این کـه 

ــوده نیم ــا کــری ب در . اســت  ســاعته او ب
ایـن امـر کـه قـرار اسـت هیـأت  ،عوض

یــم بــا هیــأت نماینــدگی ژنماینــدگی ر
 ،امریکا گفتگـوی مسـتقیم انجـام دهـد

» اقـدام نابجـا«یعنی گفتگـو بـا امریکـا 
یــم مافیاهــای ژتنهــا در ر. اســت  نبــوده
ضد و نقیض گفتن  مالی چنین –نظامی 

  .و کردن شدنی است
  

  4 صفحهدر
  

 بجا و نابجا؟
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 وضعگیریهایمسیرتحول 
ای در باره مذاکره  خامنه

ــا در عین ــا امریک ــال ب  ،ح
گویای موقعیتهائی اسـت 

نهـــا قـــرار آیـــم در ژکـــه ر
  :است  گرفته

  
هـم در  ،ای نخست بـدانیم کـه خامنـه   

اکتبر سورپرایز دسـت داشـت و هـم در 
رفسنجانی  ایران گیت و هم او و هاشمی

مقـــام  ،بودنـــد کـــه از طریـــق کیمچـــی
به مک فـارلین (به کاخ سفید  ،اسرائیلی

رئـیس جمهـوری  ،مشاور امنیتی ریگـان
پیام دادنـد هرگـاه امریکـا ) اسبق امریکا

حاضـرند  ،نهـا حمایـت کننـدآاز دولت 
خــاطرات مــک (خمینــی را نیــز بکشــند 

نکــه ایــران گیتــی هــا آپــس از ). فــارلین
ن آکرد و دولـت را از  منتظری را برکنار

ــر و  یعنــی خامنــه ،خــود کردنــد ای رهب
ــوری  ــیس جمه ــنجانی رئ ــمی رفس هاش

ــار اول ،شــدند ــا  ،۱۳۷۴در  ،ب ــه امریک ب
مـابین را  پیشنهاد حل و فصل مسائل فی

ــد ــار دوم. دادن بعــد از اشــغال عــراق  ،ب
و نـرمش . ۱۳۸۲توسط قوای امریکا در 

قهرمانانــه بمعنــای اجــازه گفتگــو بــا 
در طــول . شــود بــار ســوم می ،امریکــا
او و هاشــــمی رفســـنجانی بــــا  ،مـــدت

بـا امریکـا  ،استفاده از کانالهای ارتباطی
. اند در ارتباط و گفتگوهای پنهانی بوده

غیر اطالعاتی که انقالب اسالمی در این 
ویکیلـــیکس نیـــز  ،بـــاره منتشـــر کـــرده

ــــه ــــهای محرمان ــــار  گزارش ای را انتش
ـــه داده ـــه ترجم ـــت ک ـــا در آهای  اس نه

. انــد انتشــار پیداکرده ،نقــالب اســالمیا
ای در ایـن  اینک بنگریم مواضع خامنه

چه اندازه گویـای بـیم او از  ،ن تاریخآو 
  :اند با امریکا بوده ،و امید او به گفتگو

  
، زمـان ۱۳۷۴تـا سـال  :انقالب اسالمی

ارائـــه پيشـــنهاد بـــه امريکـــا، بـــرای حـــل و 
ـــــــه صـــــــل مســـــــائل فیف ای  مـــــــابين، خامن

  :با امريکا است مخالف گفتگو
ــه• «  ــي معامل ــذاكره يعن ــالب  :م از انق

اسالمي چه چيز را به آمريکا بدهيم، كه 
در «  بخـــواهيم چيـــزي از او بگيـــريم؟

۱۳۶۸   
  

خوردن یک فنجان قهوه پشت میـز • «
مـــذاکره بـــا آمریکـــا تـــازه اول شـــروع 

   ۱۳۷۱. »تحمیالت است
  
باره علت تمايل آمريکا به مـذاكره  در• 

كـه  اين«: اسـت  ای گفته خامنهبا ايران، 
بينيد سـردمداران اسـتكبار جهـانى،  مى

مــا مــايليم بــا «دهنــد  پيوســته شــعار مى
، اظهـاراتى »ايران روابط داشـته باشـيم

ـــه و خـــالف حقيقـــت اســـت . رياكاران
معناى واقعى ايـن اظهـارات و شـعارها، 
محبّت به ملت ايران و نظام جمهـورى 

ن بـه معنـاى قبـول كـرد. اسالمى نيست
به معنـاى . شان نيست اشتباهات گذشته

كه بعد از اين بـه  - تعهّد نسبت به آينده 
. نيسـت - ملت ايران زورگـويى نكننـد 
بــه ظــاهر . ايــن يــك نــوع فريــب اســت

ايم روابــط برقــرار  مــا آمــاده«گوينــد  مى
ــيم ــوان مى» كن ــد  و متعاقــب آن عن كنن

هـاى  كه ايـران از حرف مشروط بر اين«
  » .كند نظر افراطى خود صرف

ـــروردين      ـــا  ۱۳۷۳اول ف ـــدار ب در دی
  زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی

  
ــدّه• « ــن  اى، ســاده حــال ع لوحانه، اي

نشــينند، حرفــى و  گوشــه و آن گوشــه مى
آورنـد  قلـم روى كاغـذ مى. زننـد ى مىنِّق

ـــه ـــذاكره «: ك ـــا م ـــا امريکاييه چـــرا ب
خواهيد ايـن وضـع  كنيد؟ تا كى مى نمى

فهمند  آيا اينها نمى» ؟ادامه داشته باشد
فهمنـد كـه  در دنيا چه خبر اسـت؟ نمى
خــواهِ مغــرورِ  توّقــع ايــن دشــمنِ افزون

حکمــت چيســت؟ تصــوّر  خــرد و بى كم
قــدر كــه مــا مــذاكرات و  كننــد همين مى

روابطمــان را بــا امريکــا شــروع كــرديم، 

مشکالت تمام خواهد شد؟ نه آقـا،   همه
 امريکاييهــا در ،آرى. قضــيّه ايــن نيســت

گوينـــد و اظهـــار  اظهـــارات رســـمى مى
. مذاكره بـا ايـرانيم  كنند كه ما آماده مى

 ،مـــذاكره بـــراى چـــه؟ معلـــوم اســـت
كـه راهـى و مجرايـى  مذاكره بـراى اين

براى فشار آوردن روى دولت ايران پيدا 
. خواهنـد مذاكره را براى ايـن مى. شود

مــا بــا شــما كــارى ! اى؟ چــه مــذاكره
داريم، ترسى نداريم، احتياجى به شما ن

از شــما نــداريم، هــيچ محبّتــى بــه شــما 
شـما كسـانى هسـتيد كـه در روز . نداريم

ــا،   روشــن، جلــو چشــم همــه مــردم دني
ــه ــه بهان ــا را ب ــافربرى م ــاى مس   هواپيم
دروغ و واهى، سرنگون كرديد و دههـا 
نفر انسان را كشتيد و حتّـى عـذرخواهى 

 .»هم نكرديد
ه بيانات مقـام معظّـم رهبـرى در آسـتان 

سالروز تسخير النـه جاسوسـى امريکـا و 
روز مّلــــــــــــى مبــــــــــــارزه بــــــــــــا 

   ۱۳۷۳/۰۸/۱۱استكبار
  

آبــان  ۱۱در ســخنان  :انقــالب اســالمی
ــــــــد کــــــــه در  ، او آشــــــــکار می۱۳۷۳ کن

يـــم کســـانی بجـــد خواســـتار گفتگـــو بـــا ژر
گويــــــــد مــــــــذاکره  و می. امريکــــــــا هســــــــتند

بــاوجود ايــن، ســال بعــد، او و . کنيم نمــی
کـــا پيشـــنهاد هاشـــمی رفســـنجانی بـــه امري

در ســخنان او، تحــريم و اثــر . دهنــد می
   :دهد آن نيز خود را نشان می

بينيــد ايــن قــدر  ايــن آمريکــا كــه مى« •
امروز در دنيا جنجـال و هيـاهو و غوغـا 

فايـده و  كـه غالبـاً هـم بى - كند  برپا مى
است كه  براى اين - ثمر و پوچ است  بى

ابرقدرتى قائل اسـت   براى خودش حِق
هد اختيار و سرنوشت دنيـا در خوا و مى

  .دست او باشد
ـــى مى    ـــل پرروهـــا،  ملت ـــد در مقاب توان

ـــــــه بگيرهـــــــا و  پرتوقّع هـــــــا، گردن
ــا  طلب زياده  - مثــل آمريکــا  - هــاى دني

بايستد و مقاومت و از حـق خـود دفـاع 
ــد ــد، كــه بگوي ــا«: كن ــان، ! آق ــا خودم م

اگر دشـمن » .كنيم خودمان را اداره مى
فروشيم،  را نمى بگويد به شما فالن چيز

شـما كـه . نفروشيد! خوب؛ بهتر: بگويد
ــل مى ــا تنب ــا بفروشــيد، م ــه م شــويم و  ب

ــى ــد نم ــان تولي ــوييم  مى. كنيم خودم گ
 اگـرشما » .آيد بندى شده مى آقا؛ بسته«

بــه مــا مّجــانى بدهيــد، پــول هــم از مــا 
اگر شما . ايد نگيريد، به ما خيانت كرده

دَرِ داد و ســــتد را بــــا مــــا ببنديــــد و 
هاى خودتان را به طرف مملکت  بُنجل

بـراى . ما سرازير نكنيد، به نفـع ماسـت
كـه مــا روحيــه كـار، نشــاط، تــالش و  اين

پيدا خـواهيم  . توليد پيدا خواهيم كرد
  » . كرد

ـــی از كـــارگران و     ـــا جمع ـــدار ب در دی
  ۱۳۷۴ارديبهشت  ۱۳معلمان در تاريخ 

  
ای  سـخنان زيـر خامنـه :انقالب اسـالمی

اثــر رد . تشــدن پيشــنهاد اســ بعــد از رد
. پيشــــنهاد در ســــخنن او مشــــهود اســــت

  :است حاال ديگر اتم نيز مسئله شده
اين كار، عليه جمهورى اسالمى، در « •

طول اين هفـده سـال، بـه اشـدّ وجهـى 
واقعاً الزم اسـت كـه . انجام گرفته است

جوانــان و روشــنفكران مــا و كســانى كــه 
خواهند در مسائل جهـانى و سياسـى  مى

ــدا  و مــورد عالقه شــان، روشــن بينــى پي
  .كنند، بايد به اين نكته توجّه كنند

ها، نه فقط نسبت بـه ايـران،  آمريکايي  
بلکه نسبت به هر دولتى كه در هر گوشه 
. از دنيا، آن را نپسـندند، سياسـتى دارنـد

ــورى  ــت جمه ــل دول ــى مث ــه، دولت البت
ــا اصــل وجــودش  ــه ب اســالمى اســت ك

كــه فقــط  دولتــى هــم هســت. مخالفنــد
ـــــى از حركت ـــــك  حركت هـــــاى او و ي

ايــــن . پســــندند گيريش را نمى موضــــع
هــا  سياســت هــم، مخصــوص آمريکايي

همـه قلـدرهاى دنيـا، در دوران . نيست
ــد ارتباطــات و در عصــر فــن آورى  جدي

ــا  ــد؛ منته ــن سياســت را دارن مــدرن، اي
ها ايـن موضـع  امروز براى ما، آمريکايي
  .اند غيرشريف را اتّخاذ كرده

ياست اين است كـه از يـك طـرف، آن س
روى آن دولت، انواع فشارها را بياورند 

و به قدرى اين كار را بکنند كه به خيال 
. خودشــان، آن دولــت را عــاجز نماينــد
در  .يعنى در دنيا، عليه او تبليغـات كننـد

داخل آن كشور، مـردم را از آن دولـت و 
در صـــــحنه  .آن نظـــــام برگرداننـــــد

حاصـــــره اقتصـــــادى، او را دچـــــار م
ـــوم و  ـــه عل ـــد و در زمين اقتصـــادى كنن

ها و معارف و صـنايع جديـد، او را  روش
  .ها باز بدارند از پيشرفت

مالحظــه كرديــد كــه دربــاره نيروگــاه    
اتمى و تشکيل كوره اتمى، چه جنجـالى 
در دنيــا بــه وجــود آوردنــد و گفتنــد كــه 

! خواهد بمب اتم درست كنـد ايران مى
ــت مى ــور نيس ــن ط ــه اي ــد ك ــا . دانن آنه
خواهنــد صــنعت اتمــى، وارد كشــور  مى

هــاى نــوين و  خواهنــد روش مى. نشــود
زيرا  .آورى جديد، به اين ملت نرسد فن

اگــر ايــن ملــت، بــا ايــن اســتعدادى كــه 
آورى جديد  دارد، دستش به دانش و فن

تواننـد بـا  رسيد، ديگر به هيچ وجه نمى
ـــد ـــه كنن ـــن، جـــزو همـــان . او مقابل اي

  .هاست روش
طرف، فشار سياسى و اقتصـادى از يك    

آورنـد و هـر  و علمى و تبليغـاتى وارد مى
طور كـه بتواننـد، بـدگويى و جوسـازى 

ــه  مى ــى ب ــر، وقت ــرف ديگ ــد، و از ط كنن
نظرشان رسيد كه حاال ديگر آن دولـت 

است، براى ارتبـاط گـرفتن،  خسته شده
گويند ما  دهند و مى چراغ سبز نشان مى

! كنـيمحاضريم بـا شـما مـذاكره و كـار 
هــايى كــه مســؤوالن آن،  معمــوالً دولت

دچار ضعف باشـند، در چنـين مـوقعى، 
بنـابراين، از . لرزد پاها و زانوهايشان مى

آورنـد و  يك طرف، فشار فراوان وارد مى
از طرف ديگر هم، چهـره بـاز و آغـوش 

  !دهند گشاده نشان مى
در  ۱۳۷۵آبــان  ۹رهبــر معظــم انقــالب 

    نآموزا جمع دانشجویان و دانش
گيريهای  جهـت موضـع :انقالب اسـالمی
ــــــــــا  ۱۳۶۸او، از ســــــــــال  ، از ۱۳۷۵ت

ـــــــــــــــر بـــــــــــــــه ســـــــــــــــخت نرم : تر اســـــــــــــــت ت
و  ۱۳۷۴گيريهای دو ســـــــــــال  موضـــــــــــع
تر  ، در همــــان حــــال کــــه ســــخت۱۳۷۵

گيريهای پيشـــــــــــن اســـــــــــت،  از موضـــــــــــع
گويـــــای وجـــــود  ۷۴موضـــــعگيری ســـــال 

نتيجــه شــدن تــالش بــرای  تحريمهــا و بی
، ۱۳۷۵مصــالحه و موضــعگيری ســال 

در . يـــــای يـــــأس از مصـــــالحه اســـــتگو 
ــــــــــــع مــــــــــــی ، ۱۳۷۴دانيم در ســــــــــــال  واق

ای و هاشمی رفسـنجانی و ديگـر  خامنه
ـــــران گيتی هـــــا بـــــه حکومـــــت کلينتـــــون  اي

    .بودند  پيشنهاد مصالحه داده
رابطه و مذاكره با دولت امريکا، بـه • «

. اى نـدارد حال ملت ايران هيچ فايـده
امروز از چيزهاى جالب ايـن اسـت كـه 

امريکايى و تبليغات امريکـايى  دستهاى
اوّل اين مـاه   طورى كه در هفته همان - 

گونــه شــايع  در دنيــا اين - عــرض كــردم 
 .كنند كه ملت ايـران مشـکالتى دارد مى
حـــل و كليـــد ايـــن مشـــکالت هـــم  راه
! است كه بيايد با امريکا مذاكره كند اين

مذاكره، هيچ ! تو گفتى و من باور كردم
راى ملـت ايـران ى قابل ذكرى بـ فايده
ــدارد ــد . ن ــه ضــررهايى دارد كــه بع البت

 .كنم اما اصالً فايده ندارد عرض مى
كسى كـه خيـال كنـد اگـر مـا بـا امريکـا  

اقتصــادى و   مــذاكره كــرديم، محاصــره
ــانون  ــاتو«ق ــين خواهــد ... و » دام از ب

اوًّال هر كـدام . است  رفت، اشتباه كرده
ــد از  ــران، بع ــا اي ــا ب از رفتارهــاى امريک

. اسـت  دّتى محکـوم بـه شکسـت شـدهم
طور با ما  مگر بار اوّلى است كه اينها اين

كنند؟ مگـر بـار اوّلـى اسـت كـه  رفتار مى
كنند؟ مگر بار اوّلـى اسـت كـه  تهديد مى
 "كنند؟ اقتصادى مى  محاصره

ــــــه   ــــــاز جمع ــــــای نم ــــــه ه خطب
   ۱۳۷۶/۱۰/۲۶تهران

  
ـــالب اســـالمی بـــار، موضـــع او  اين :انق

ــــــــيس خــــــــ. تر اســــــــت مأيوســــــــانه اتمی رئ
جمهــوری اســت و سياســت تــنش زدائــی 

» اصــــالح طلبــــان«را درپــــيش گرفتــــه و 
در بــــاره لــــزوم عــــادی کــــردن رابطــــه بــــا 

ـــــــــد و می امريکـــــــــا می او . نويســـــــــند گوين
عـــادی شــــدن  نگرانـــی شـــديد خــــود را از

. توانـــد پنهـــان کنـــد رابطـــه بـــا امريکـــا نمی
کنــد کــه حکومــت  موضــعی را اتخــاذ می

  . ه بيابدخاتمی راه را بر خود بست
مذاكره بايد از موضع قـدرت و قـوّت • 

كسـانى كـه در شـرايط تهديـد بـه . باشد
افتند، ضعف خودشـان  فكر مذاكره مى

ايــن . كننــد را بــا صــداى بلنــد اعــالم مى
امام باالتر از . حركِت بسيار غلطى است
اگـر امريکـا : مذاكره را گفتند، فرمودند

ــرار  ــا او رابطــه هــم برق ــا ب آدم شــود، م
يعنى اگـر از خـوى اسـتكبارى  .نيمك مى

دست بردارد ماننـد يـك طـرف برابـر، و 
نخواهــد اهــداف خــودش را در داخــل 
ايران تعقيب كند، در آن صورت او هـم 

امــا . دولتهــا خواهــد بــود  مثــل بقيــه
آنهـا هنـوز خـوابِ  ،واقعيّت اين نيسـت

 ".بينند زمان پهلوى را مى  دوران سلطه
ــــــــــــــدار كــــــــــــــارگزاران     در دي

   ۱۳۸۰/۱۲/۲۷نظام
اى بـا دستشـان بـه پـاى خـود  عـدّه «• 

ــد و گره هايى را مى رشــته هــايى را  بندن
خـود را از قابليــت  .آورنــد بـه وجـود مى

استفاده بـراى ايـن ملـت و آرمانهـاى او 
ــام  مى ــالم و نظ ــم اس ــد ه ــد و بع اندازن

ـــتّهم  ـــالمى را م ـــام اس ـــالمى و احک اس
! نــاجوانمردى از ايــن بيشــتر؟. كننــد مى

دلِ خـــود احســـاس ضـــعف  بعضـــى در
هاى امريکا آنهـا را  غرّه كنند، يا چشم مى
هاى امريکا و امثـال  ترساند، يا وعده مى

ــه  ــان را ب ــعيف و ناتوانش ــا دل ض امريک
لذا به سمت امريکا  .كند خود جذب مى

آنگاه ملت و جوانان مـؤمن و . كشند مى
مديران باايمان و باصفاى كشور را متّهم 

بنـابراين  ،تواننـد ىكنند كـه اينهـا نم مى
ــرويم تســليم امريکــا شــويم ! ناچــاريم ب

بـــا امريکـــا   كســـانى كـــه دم از مـــذاكره
زننــد، يــا از الفبــاى سياســت چيــزى  مى
داننـــد، يـــا الفبـــاى غيـــرت را بلـــد  نمى

در حـالى . يکى از اين دو تاست .نيستند
كنـــد،  طـــور اخـــم مى كـــه دشـــمن اين

زنـــد،  طـــور متكبّرانـــه حـــرف مى اين
كنـد،  ملت ايـران اهانـت مىطور به  اين

ــد كــه مى تصــريح هــم مى خواهــد  نماي
عليه اين نظام و ايـن كشـور و منـافع آن 

جـا ذليالنـه و  اى در اين عدّهاقدام كند، 
برويم،  ؟چه كار كنيم: گويند زبونانه مى

نرويم، نزديـك شـويم، بـا آنهـا صـحبت 
كنـــيم، در خواســـت كنـــيم، خـــواهش 

ت ايـن اهانـت بـه غيـرت و عـّز! ؟كنيم
غيرتـى  بى  اين نشـانه .مردم ايران است

سـعى . است؛ ايـن سياسـتمدارى نيسـت
كنند رنگ و لعابى از فهم سياسى بـه  مى

كار خود بدهند؛ نـه، ايـن درسـت ضـدِّ 
امريکــا ايــن   مســأله. فهــم سياســى اســت

اســت كــه هوّيــت اســالمى و ملــى مــا را 
. آورد قبول ندارد و ايـن را بـه زبـان مـى

عيان سياست و فهـم، اى از مّد چرا عدّه
. واقعاً جـاى تأسّـف اسـت! فهمند؟ نمى

گويـد  طـور صـريحاً مى حکومتى كـه اين
خــــواهم عليــــه نظــــام اســــالمى و  مى

خواستِ ملت ايران عمـل كـنم و بـراى 
گـذارد،  براندازى ايـن نظـام بودجـه مى

ارتباط و مـذاكره بـا آن، هـم خيانـت و 
 "!هم حماقت است

ــــــی      ــــــدار جمع ــــــات در دي از   بيان
ــــدهان ــــدگان  فرمان ــــات  و رزمن   عملی

 ۱۳۸۱/۰۳/۰۱خرمشهر  آزادسازی
  

ايــــن زمــــان، هنــــوز  :انقــــالب اســــالمی
امـا . اسـت  امريکا به عراق حمله نکـرده

يــم، بســياری ژدر ر. شــود دارد آمــاده می
. شــــوند خواســــتار گفتگــــو بــــا امريکــــا می

ای  دانــد کــه اگــر مصــالحه ای می خامنــه
را انجـام  روی دهد اين او نيست کـه آن

خطـــر را . بـــرد دهـــد و ســـودش را می می
پـس کسـانی را کـه . بينـد هم نزديک نمی

زننـــــد، يـــــا  دم از گفتگـــــو بـــــا امريکـــــا می
طرفـــه . دانـــد نـــادان و يـــا بـــی غيـــرت می

 –الـــف  کـــه يـــک ســـال بعـــد از ايـــن، اين
يــــم بـــا ســــه ژتوافـــق ر ،۱۳۸۲در مهـــر 

وزيـــران خارجـــه (وزيـــر خارجـــه اروپـــائی  بــر ســر بــه ) رانســهلمــان و انگلــيس و فآ
وردن فعاليتهــــای اتمــــی آحــــال تعليــــق در

بيانيــه ســعد «انجــام گرفــت و بــه  ،ايــران  ،در علن ،ای خامنه. معروف شد» بادآ
ن را آ ،گرچه بعـدها. ن حمايت کردآاز 

  .تسليم توصيف کرد
بــا ای  خامنــه ،بــه دنبــال اشــغال عــراق   

طرحــــی بــــرای گفتگــــوی همــــه جانبــــه بــــا 
دنبال اشـغال  به: کند امريکا موافقت می

ـــــوای امريکـــــا، صـــــادق  عـــــراق توســـــط ق
يـــم در فرانســـه، ژخــرازی، ســـفير وقـــت ر

به اتفاق سفير وقت سوئيس در تهـران، 
پـس از بدسـت . کننـد طرحی را تهيه می

ای و خـــــــاتمی،  آوردن موافقـــــــت خامنـــــــه
طــرح از طريــق وزارت خارجــه ســوئيس 
برای وزارت خارجه امريکا در حکومت 

آن حکومــــت . دشـــو  بـــوش، فرســـتاده می
زحمــــت خوانــــدن طــــرح را نيــــز بــــه خــــود 

اعتنــائی  بالفاصــله بعــد از بی. دهــد نمی
ـــــه پيشـــــنهاد ـــــوش ب ـــــمژر ،حکومـــــت ب  ،ي

ای  نماينــدگان مجلــس ششــم نــزد خامنــه«
  :نها گفتآرفتند و او خطاب به 

مســأله اينهــا دمکراســى و ســالحهاى  •
كشتار جمعى نيست؛ چـون خـود اينهـا 

شـما بـه . انـد منطقه را از سالح پُر كرده
حکومت صهيونيسـتى كـه مظهـر كامـل 
توليد و انباشت سالحهاى اتمى و كشتار 

جاهـاى ديگـر ! جمعى است، نگاه كنيد
بـه حکومـت . طـور اسـت هم كـه همين

صدّام همينها كمك كردند و موشـکهاى 
بـابُرد هـزار و هـزار و پانصـد كيلــومتر و 
وسايل شيميايى را يا بـرايش سـاختند و 

د كـه سـاخت؛ در حـالى يا كمکش كردن
دانستند كـه در عـراق  ديدند و مى كه مى

مســأله . اســتبداد كامــل حکمفرماســت
ملـت «: گويـد امريکا ايـن اسـت كـه مى

حکومـــت و حاكميـــت ملـــى و ! ايـــران
ارزشهاى مورد قبول و احترام خودتـان 
» !را رها كنيـد و از آنهـا دسـت برداريـد

وقتى اين ارزشها و حاكميت ملىِ متّكى 
نون اساسـى و عملکـرد خـوبِ ايـن به قا

بيست و چند سال جمهورى اسـالمى از 
بــين رفــت، معنــايش ايــن اســت كــه 

اى را كـه  امريکاييها بتوانند همان سلطه
در دوران طاغوت بر اين كشور داشتند، 
پيدا كنند، كه مطلقاً به كمتر از ايـن هـم 

البته بين آنچه كـه بـه نظـر . قانع نيستند
ــدتر اســت، ــد و ب ــد را انتخــاب  آنهــا ب ب

يـك نفـر را بـر نفـر ديگـر، يـك  .كنند مى
جناح را بر جناح ديگر و يك حرف را بر 

  دهند، كه  حرف ديگر گاهى ترجيح مى
امروز همه چيز روشن شـده اسـت؛ امـا 

كه چيزى برخالف نظر آنها  مجرّد اين به
اى صــــــــــادر  از هــــــــــر گوشــــــــــه

  . كنند شود،موضعگيريشان را علنى مى
 و به - يها با غرور امروز كه امريکاي

  غرور احمقانه؛ حقيقتاً آنچه كه  نظرمن
امروز امريکاييها دچارش هستند و 
          باالخره سيلى آن را هم خواهند خورد، 

ــــه اســــت  ــــى از  - غــــرور احمقان خيل
زننــد، بعــد از  حرفهايشــان را صــريح مى

ــه ــه رئيس بياني ــان آقــاى  اى ك جمهورم
ى و در آن مواضع اصـول - خاتمى دادند 

خود را آشکار كردند كه البتـه بـراى مـا 
ــازه ــود، چــرا كــه ايشــان را  چيــز ت اى نب

ـــان را  مى ـــه مواضعش ـــيم و هميش شناس
و در آن ايشــان ايســتادگى  - دانســتيم  مى

ــرت و  ــالمى و نف ــانى اس ــر مب ــود را ب خ
ــه  ــار متكبّران ــان را از رفت ــکوه عميقش ش

 - كه همه شـنيديد  - امريکا نشان دادند 
ز تبليغاتى دنيا عليه اين آنها و همه مراك

كـه اينهـا  بيانيه موضع گرفتنـد، در حالى
همان كسانى بودند كـه در مـواردى كـه 

دانســتند، از ايشــان حمايــت و  الزم مى
ــد تأييدشــان هــم مى ــا ! كردن ــأله آنه مس

مسأله ايـن شـخص و آن شـخص و ايـن 
جنــاح و آن جنــاح نيســت، بلکــه مســأله 

جـا يـك حاكميـت  اين است كـه در اين
 - رغم آنهــا  علــى - خاســته از مــردم بر
وجود آمــده كــه مبتنــى بــر ارزشــهاى  بــه

خودِ اين مردم است، نه ارزشهاى مورد 
خواست آنها؛ ارزشهاى غربى، تحميلى 

  .و وارداتى
 ۷مجلـس در » نماینـدگان«خطاب بـه 

   ۱۳۸خرداد 
  

پس از رد پيشـنهاد، بـه  :انقالب اسالمی
 است، خـاتمی  ای گفته ترتيبی که خامنه

ــــه ای صــــادر کــــرده و انزجــــار  نيــــز بياني
خــــــــود را از رفتــــــــار متکبرانــــــــه امريکــــــــا 

  . است  اظهار کرده
  

       ۵در صفحه 
  

 بجا و نابجا؟
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ايـــن جمهـــورى اســـالمى، امـــروز در •
ــلطه ــام س ــل نظ ــتاده   مقاب ــانى ايس جه

ــــت ــــتمدارها، . اس ــــر سياس ــــه تعبي ب
اپوزيسيون نظام سـلطه جهـانى، امـروز 

تنها جايى كـه . جمهورى اسالمى است
قد در مقابـل ايـن نظـام سـلطه كـه  متما

پذير  گر و سـلطه مبتنى بر دو ركن سلطه
 - هــيچ ثــالثى وجــود نــدارد  - اســت 

. ايســـتاده، جمهـــورى اســـالمى اســـت
كشــورهاى ديگــر ممکــن اســت گــاهى 

يى نشان بدهند؛ اما  حرفى بزنند، نمونه
  .اند در مقابل اين نظام سلطه نايستاده

مجلـــس » نماینـــدگان«خطـــاب بـــه    
  ۱۳۸۳شهریور  ۳۱ ،گانخبر

  
از ايـن سـخنرانی ببعـد،  :انقالب اسالمی

گويـــــای روحيـــــه او هســـــتند بـــــا مشـــــاهده 
گيرکـــردن پـــای امريکـــا در گـــل عـــراق و 

ها صـــــادر  هنـــــوز قطعنامـــــه. افغانســـــتان
ضد ايـران وضـع  اند و تحريمی بر نشده
بهمـــــان نســـــبت کـــــه پـــــای . اســـــت  نشـــــده

لحن  ،کند امريکا بيشتر در گل گير می
او کــه . شــود تــر می» قــاطع«ای  خامنــه

بــه امريکــا گفتــه بــود حاضــر بــه حــل و 
ــژاد را  ،مطلــوب خــودحــاال کــه اســم رئــیس جمهــوری  ،فصــــل تمــــام مســــائل فــــی مــــابين اســــت از احمــدی ن

اســــــت و گمــــــان   وردهآصــــــندوق رأی در
مـا بـا  :گويـد می ،کند دولـت يعنـی او می

امريکـــــا در هيچيـــــک از مســـــائل مـــــورد 
در نمــــــاز . يمکن اخــــــتالف مــــــذاکره نمــــــی

از انتخــــاب  ،۱۳۸۴مــــرداد  ۲۸جمعــــه 
کنــد و  احمــدی نــژاد اظهــار رضــايت می

گويــــــد امريکــــــا در عــــــراق شکســــــت  می
خواهــد  هـا می اســت و از اروپائی خـورده 

حســاب خــود را از حســاب امريکــا جــدا 
   :کنند

البته امريکا در عراق شکست خـورده؛ •
خــرج زيــادى . در ايــن ترديــدى نيســت

هايشــان هيچکــدام  كردنــد، امــا وعــده
نفرت مردم عراق هم  .تحقق پيدا نكرد

شايد امروز . روزبه روز از آنها بيشتر شده
در كشور عراق هيچ عنصرى منفـورتر از 

ــد ــوش نباش ــم . جــورج ب ــه روز ه روز ب
هـا بيشـتر  نفرت ملت عراق از امريکايى

ايــن نفــرت، مخصــوص ملــت . شــود مى
در دنيـاى اسـالم، در  .عراق هـم نيسـت

ــا ــا ســطح جه ــود امريک ــه در خ ن، بلک
ها عليه دولت امريکا به خـاطر  اعتراض
نظـــامى در عـــراق روزافـــزون   مداخلــه

طـور  در داخل امريکا هـم همين. است
هـــا كشـــيده شـــده بـــه  اعتراض. اســـت

تند و زننـده بـه  .نخبگان سياسى امريکا
. كننـــد دولـــتِ خودشـــان اعتـــراض مى

گذشته در امريکا نشان   نظرسنجى هفته
كثــر مــردم امريکــا مخــالف داد كــه ا
امريکا در عراق و ماندن امريکـا   مداخله

.. .اشـغال هسـتند  در اين كشـور و ادامـه
ها قدرى بيشتر روى ابعاد مسأله  اروپايى

بيشـتر تعمـق و تأمـل كننـد و  .فكر كنند
ها قـرار  تحت تأثير امريکا و صهيونيست

ما را بشنود و بداند   اروپا توصيه. نگيرند
ها نه خيـر آنهـا  و صهيونيستكه امريکا 

ــا را را مى ــر م ــه خي ــد، ن ــا . خواهن امريک
  ...انحصارطلب است

ــه      ــه دوم نمــاز جمع مــرداد  ۲۸خطب
۱۳۸۴  

  
از ايـن ببعـد، تـا وضـع  :انقالب اسالمی

ـــــــه ـــــــر  مجازاتهـــــــا، لحـــــــن خامن ـــــــد ت ای تن
  :شود می
ما از اول اعـالن كـرديم و االن هـم «● 

ل كنيم، در هـيچ يـك از مسـائ اعالن مـى
مورد اختالف خودمان با امريکـا، مـا بـا 

دليـل آن هـم . كنيم امريکا مذاكره نمـى
يك امر واضحى است؛ دليل ايـن اسـت 
ــراى امريکــايي هــا يــك  ــذاكره ب كــه م

هاى  ابزارى است براى تحميل خواسته
مــذاكره . خودشــان بــه طــرف مــذاكره

مفهوم واقعـى خـودش را در مـذاكرات 
از  امريکـا بــا طرفهـاى خــودش نــدارد و

  .دست داده است
بیانات در اجتمـاع زائـران و مجـاوران  

  ۱۳۸۵/۰۱/۰۱حرم مطهر رضوی 
 

ــي•  ــان وراجــى كــردن و  م ــينند آقاي نش
حرف زدن و استدالل كـردن، كـه نبـود 

نـه . با آمريکا براى ما مضـر اسـت  رابطه
با آمريکا بـراى مـا مفيـد   نبود رابطه! آقا

د با آمريکا مفي  آن روزى كه رابطه. است
ــه را  ــد رابط ــه بگوي ــى ك ــد، اول كس باش

 .ايجاد بکنند، خود بنده هستم
ــــــدار دانشــــــجويان   ــــــات در دی بیان

 ۱۳۸۶/۱۰/۱۳هاى استان يزد  دانشگاه
 

از دهــان گــرگ طعمــه را بــا مــذاكره ● 
 . نميشود گرفت؛ با قدرت بايد گرفت

ـــــز  ـــــردم تبری ـــــدار م ـــــات در دي بیان
۱۳۸۶/۱۱/۲۸   

 
ا شــروع ه امــا قطعنامــه :انقــالب اســالمی

بــه تصــويب شــدن و مجازاتهــا شــروع بــه 
ای  کننـــد و لحـــن خامنـــه وضـــع شـــدن می

بـــا وجـــود ايـــن، تـــا . شـــود تـــر می نيـــز نرم
ـــــــــــان دور اول رياســـــــــــت جمهـــــــــــوری  پاي
احمدی نژاد، همچنان با مـذاکره مخـالف 

  :است
ــــه • ــــاى ب ــــم حرفه ــــاهى ه ظاهر  گ

اى در اين مدت زدنـد؛ امـا  جويانه آشتى
مسـئولين  هر وقت كه لبخندى بـه روى

جمهــورى اســالمى زدنــد، وقتــى دقــت 
ـــديم خنجـــرى در پشـــت  كـــرديم، دي

انـــد؛ از تهديـــد  سرشـــان مخفـــى كرده
اند؛ نيتشان عوض نشده  دست برنداشته

تــاكتيکى، لبخنــد و روى   خنــده. اســت
ها و كودكان  خوش تاكتيکى، فقط بچه

يك ملت بزرگ با اين . را فريب ميدهد
چنـين يـك   تجربه، و مسئولين برگزيده

ملتى، اگر فريـب بخورنـد، خيلـى بايـد 
لوح  لوح باشــند؛ يــا بايــد ســاده ســاده

و هـوس   باشند، يـا بايـد غـرق در هـوى
باشند؛ دنبال زندگى راحـت و خـوش و 
همــراه بــا عافيــت باشــند؛ بخواهنــد بــا 

مسـئولين كشـور  والّا اگر. دشمن بسازند
بــاهوش باشــند، دقيــق باشــند، مجــرب 

در گـرو منـافع  باشند، پخته باشـند، دل
وجود داشـته باشـند، گـول   ملت با همه

 .لبخند را نميخورند
صــورت قضــيه ايــن اســت كــه بيائيــد       

ــذاكره،  ــار م ــا در كن ــيم؛ ام ــذاكره كن م
  تهديد؛ كه اگـر مـذاكره بـه ايـن نتيجـه

ايـن ! مطلوب نرسد، پس چنين و چنان
گـرگ و   اين همان رابطه! شد مذاكره؟

گرگ و   رابطه: ميش است كه امام گفت
بيائيد بنشينيد با . ميش را ما نميخواهيم

ما سر ميـز، مـذاكره كنيـد بـر سـر فـالن 
اى،  موضوع؛ مثالً بر سر موضـوع هسـته

لـــيکن شـــرطش ايـــن اســـت كـــه ايـــن 
! معـين برسـد  مذاكره، بـه فـالن نتيجـه

مــثالً دســت برداشــتنِ كشــور از فعاليــت 
اى، اگر به اين نتيجه نرسـد، پـس  هسته

 ."نان؛ تهديدچنين و چ
ــدار دانش   ــوزان در آســتانه  در دي  ۱۳آم

 ۱۳۸۸  آبان
  

ــالمی ــالب اس اوبامــا در امريکــا بــه  :انق
رســـــــد و او بـــــــه  رياســـــــت جمهـــــــوری می

ـــــــــه ـــــــــوز . نويســـــــــد ای نامـــــــــه می خامن هن
حــاال . اند تحريمهــای ســخت وضــع نشــده

  . ای لحن شکايت است لحن خامنه
مذاكره كه اين را زودتـر   اما در قضيه●"
همــه بگــوئيم؛ بــد نيســت كــه حــرف از 

ايــن پيشــنهاد البتــه . مــذاكره ميزننــد
ــت ــد نيس ــاى . جدي ــم دولته ــل ه از قب

ــراى  ــه مــا پيشــنهاد ميدادنــد ب آمريکــا ب
مذاكره؛ ما هم هميشـه ايـن پيشـنهاد را 

البتـه دالئلـى وجـود دارد، . ايم رد كرده
ــه  ــن اســت ك ــل واضــح اي ــك دلي ــا ي ام

اكره تهديد و فشار، مـذ  در سايه  مذاكره
يـــك طـــرف مثـــل ابرقـــدرتها . نيســـت

بخواهد تهديد بکند و فشـارى بيـاورد و 
اى را  تحريمى بکنـد و يـك دسـت آهنـى

نشــان بدهــد و از آن طــرف هــم بگويــد 
ـــز  ـــينيم پشـــت مي ـــى خـــوب، بنش خيل

. اين مـذاكره، مـذاكره نيسـت! مذاكره
اى را مــا بــا هــيچ كــس  اينجــور مــذاكره

ــيم ــن . نميکن ــا اي ــه ب ــا هميش ــذا آمريک ل
هره بـراى مـذاكره وارد ميـدان شـده چ

 ."است
ـــدار كـــارگزاران نظـــام   ـــات در دی بیان

۱۳۸۹/۰۵/۲۷  
 
هـــا  همـــين اظهـــاراتى كـــه آمريکائى •

ــرد؛  ــا ك ــور آمريک ــيس جمه ــد، رئ كردن

اى كه به ما نوشـت، جـوابى كـه مـا  نامه
العمـل و اقـدامى كـه  داديم؛ بعـد عكس

اينهـا . ها كردنـد آنها با مضمون آن نامـه
در اختيار افكار عمـومى دنيـا يك روزى 

قرار خواهـد  - آن وقتى كه الزم باشد  - 
ــا چــه  ــد كــه اينه ــد دي ــت؛ خواهن گرف

انــد، حرفشــان چقــدر اهميــت و  جورى
شـــان چقـــدر ارزش  ارزش دارد، وعده

بنابراين يکى از كارهاى اساسى ما . دارد
ــد و وعــده   ايــن اســت كــه فريــب لبخن

 ."دروغ اينها را نخوريم
ــــه  ــــا خطب ــــران های نم ــــه ته ز جمع

۱۳۹۰/۱۱/۱۴ 
  

گويــد  حــاال ديگــر نمی :انقــالب اســالمی
گويــد شــرط مــذاکره  کنيم، می مــذاکره نمــی

البتـــه احمـــدی . اينســـت کـــه تهديـــد نکنيـــد
گويـد آمـاده گفتگـو  نژاد هم بـه تکـرار می

  :شرط هستيم بدون پيش
مـــن . ايـــن حركـــت واقعـــى نيســـت •

ام، حـرف  ديپلمات نيستم، من انقالبـى
ديپلمـات . صـادقانه ميگـويمرا صريح و 
اى را ميگويد، معنـاى ديگـرى  يك كلمه

ــد ــادقانه . را اراده ميکن ــريح و ص ــا ص م
زنـيم؛ مـا قـاطع و  حرف خودمان را مي

. جـــازم حـــرف خودمـــان را ميـــزنيم
مذاكره آن وقتـى معنـا پيـدا ميکنـد كـه 
طرف، حُسن نيت خود را نشان بدهـد؛ 
وقتى طرف، حُسن نيت نشان نميدهـد، 

ميگوييد فشـار و مـذاكره؛ ايـن  خودتان
ـــا هـــم ســـازگار نيســـت ـــا ب شـــما . دوت

خواهيد اسلحه را مقابل ملت ايـران  مي
يا مذاكره كن يا شليك : بگيريد، بگوييد

ــي ــران را . كــنم م ــراى اينكــه ملــت اي ب
بترسانيد، بدانيد ملـت ايـران در مقابـل 

/  ۲۵... اين چيزها مرعوب نخواهد شد
۱۱  /۹۱     

اينــک احمــدی نــژاد  و :انقــالب اســالمی
او . گويد در مسئله اتم دخالت ندارد می

ـــــار مســـــئوليت چهـــــار مســـــئله عمـــــده،  ب
بخصـــــــوص مســـــــئله اتمـــــــی را بـــــــردوش 

چــــون بــــه نيويــــورک . نهــــد ای می خامنــــه
بــــــرای ســــــخنرانی در مجمــــــوع عمــــــومی 
ــــــت، در هــــــر  ــــــل متحــــــد رف ســــــازمان مل
مناســــبت، از آمــــادگی بــــرای مــــذاکره بــــا 

 حــــــاال ديگــــــر،. امريکــــــا، ســــــخن گفــــــت
ای بــا مــذاکره بــا امريکــا مخــالفتی  خامنــه
  :کند نمی

آمریکائی ها مـدتی اسـت کـه از طـرق • 
گوناگون پیغام می دهنـد کـه خواهـان 
مذاکره جداگانه با ایـران در خصـوص 
موضــوع هســته ای هســتند امــا مــن بــر 
اســاس تجربــه هــای گذشــته بــه چنــین 

  .گفتگوهائی خوشبین نیستم
عنای وادار از نظر آمریکائیها گفتگو بم   

کردن طرف مقابـل بـرای قبـول حـرف 
آنها است، بنابراین ما همواره این نـوع 
گفتگو را تحمیلی می دانیم و جمهوری 
اسالمی ایران نیز زیـر بـار تحمیـل نمـی 

  .رود
خامنه ای با تاکید مجدد بر خوشـبین   

: تصریح کردنبودن به چنین گفتگوئی، 
  .البته من مخالفتی هم ندارم

۱ /۱  /۹۲۱۳  
  

پــــی  و حــــاال، در :انقــــالب اســــالمی
انتخابــــات مهندســــی شــــده، روحــــانی بــــه 
رياســــــت جمهــــــوری رســــــيده و بــــــه قــــــول 

  خداونـــــد او را انتخـــــاب کـــــرده«طائـــــب، 
ای  و خامنـــــــــه» اســـــــــت بـــــــــرای مـــــــــذاکره

شـــود و  نـــرمش قهرمانانـــه می«جانبـــدار 
  :گويد می

هـای  من مخالف حرکت: "ای خامنه •
دم صحیح دیپلماسی نیستم، بنده معتقـ

ها پــیش  بــه همــان چیــزی کــه ســال
 ".نامگــذاری شــد بــه نــرمش قهرمانانــه

ای به نام کتابی است که او  اشاره خامنه
در مورد صلح امام دوم شیعیان ترجمـه 

 .اســت  منتشــر کــرده ۱۳۴۸و در ســال 
لزوم انعطـاف نشـدن دادن ای از  خامنه

گویــد و چنــین  ســخن میدر دیپلماســی 
کـه بـه  گیری کشـتی«: کنـد استدالل می

دهـد، نبایـد  دلیل فنی نرمشی انجام مـی
یــادش بــرود کــه حریــف و دشــمنش 

  ».کیست
 ، ۹۲شهریور  ۲۶

ـــالمی ـــالب اس ســـان، مواضـــع  بدين :انق
ـــــه ـــــف  خامن ـــــار بـــــا  –ای، ال واکـــــنش رفت

يم واليت فقيه و موقعيـت امريکـا در ژر
بخصــــوص پــــيش و . اســــت منطقــــه بوده

بعد از دو بار رد پيشنهاد حل و فصـل 
 –ب . مـــــــابين بـــــــه امريکـــــــا فی مســـــــائل

ای  موضـــــعگيريهای او از هـــــيچ مســـــئله
مـــن «کنيم تـــا ضـــد آن،  بـــا امريکـــا نمـــی

. کنـــــد تغييـــــر می» مخـــــالفتی هـــــم نـــــدارم
کننـــــد او چـــــه  موضـــــعگيريها معلـــــوم می

وقــــــــت خــــــــود را در موضــــــــع ضــــــــعف 
. ديده و چـه وقـت در موضـع قـدرت می
گويـــد  خـــط ســـير موضـــعگيريها می –ج 

ور امريکـــا و بـــه صـــراحت کـــه او مســـح
ترســـد  حـــال از آن می اســـت و در همان

  .که به سازش با امريکا متهم شود
و اينــــــک بنگــــــريم در تغييــــــر رابطــــــه     

آنچـه بـه ايـران و  امريکا با اسـرائيل، در
    :شود سوريه مربوط می

ــاران  آ ــه ك ــا محافظ ي
ــاهو   ــان ي ــد و نت جدي

 10مأيوسند؟ درسهاي 
ســــال شكســــت در 

  ...گفتگو؟و
  

دیــد محافظــه کــاران ج
کـــــه  مأیوســـــند از این

بتواننــد مــانع از ادامــه 
روش دیپلماتیک امریکا 

  :گردنددر قبال ایران ب
  
، جــیم لــوب ایــن ۲۰۱۳اکتبــر  ۹در  ☚

  :است گزارش را انتشار داده
هفته با اظهار بی اعتمادی نتان یاهو • 

که ایران  به دولت ایران و قول او بر این
باطن را که تولید بمـب اتمـی اسـت، بـا 

او . است  پوشاند که فریبنده اهری میظ
تهدید کرد در صـورت لـزوم، ایـران بـه 
تنهائی به تأسیسـات اتمـی ایـران حملـه 

  .خواهد کرد
الیـــوت آبـــرامس، یکـــی از محافظـــه • 

کاران که مشاور اصلی ژرژ بوش در امور 
: گویـــد اســـت، می  خاورمیانـــه بـــوده

ـــــرائیلی ـــــدترین  اس ـــــود را در ب ها خ
  .بیند بسیار، میموقعیت، طی سالهای 

اســـــرائیل همـــــواره : نویســـــد او می    
توانــد بــه تنهــائی بــه تأسیســات اتمــی  می

امـا بلحـاظ آب شـدن . ایران حمله کند
یخ دیپلماسی، میان امریکا و ایران، این 

. اســـت  توانـــائی بســـیار کـــاهش یافتـــه
بمبــاران تأسیســات اتمــی ایــران، وقتــی 
اسرائیل در انزوا اسـت و احسـاس یـأس 

د، یـک امـر اسـت و بمبـاران ایـن کن می
 - تإسیسات وقتی بخش بزرگی از جهان

کنــد،  از آن حمایــت می –بــویژه امریکــا 
کار دوم، وقتی چشـم . امری دیگر است
ای نسبت بـه گفتگوهـا  انداز خوشبینانه

  .وجود دارد، شدنی نیست
ــا بــرآوردش      رفقــای ایــدئولوژیک او ب

اینان براین بـاور هسـتند . موافق هستند
کــه بازنــده بــزرگ فروخوابیــدن تــنش 

  . میان امریکا و ایران، اسرائیل است
ندارد، نشـریه متعلــق بــه اویکیلـی اســت    

کاران جدید، موقعیت اسرائیل  محافظه
ایستاده به «: کند سان توصیف می را این

ــائی ــان . »تنه ــوان ســرمقاله پای ــن عن ای
ویلیام کریستول، . هفته این نشریه است

و مایکل ماکوسکی، مدیر سر دبیر نشریه 
مؤسسه یهودی امور امنیت ملـی، لحـن 
تحریک آمیزتری از لحن آبرامس اتخاذ 

ــــد کرده ــــاهو . ان ــــان ی ــــن دو از نت ای
اند تهدید خود را با و یـا بـدون  خواسته

  . جرا بگذارداموافقت امریکا به 
کس حقیقـــت را  هـــیچ«: نویســـند می    

اسـت کـه   حقیقـت ایـن. دوست نـدارد
باراک اوبامـا، نـرم، بسـا امیـد پرزیدنت 

. باختــه، درپــی تــوافقی بــا ایــران اســت
ــای  ــد شــجاعت اســت و بن ــه فاق چراک

همـان فقـدان . است  ریخته عزمش فرو
ــتون  ــدار وینس ــد هش ــانع ش ــه م ــزم ک ع
چرچیل، نسبت به خطر قـدرت گـرفتن 

  . نازیها در آلمان، شنیده شود
و نیز، برنت اسـتفنس، رئـیس قسـمت • 

امـــه وال اســـتریت امـــور خـــارجی روزن
ـــد  ـــه تلخـــی از وضـــعیت ب ـــال،  ب ژرون
اســرائیل در ســازمان ملــل متحــد، در 
هفته پـیش، بعـد از سـخنرانی روحـانی، 

ـــکوه می ـــد ش ـــیش از . کن ـــت پ او، درس
سخنرانی نتان یاهو در مجمع عمـومی، 

حــاال، اســرائیل در موقعیــت « : نوشــت
ــدش اینســت کــه  اســفناکی اســت و امی

روحـانی از های ایران نگذارنـد  افراطی
. راه گفتگو، توافقی را بـه انجـام رسـاند

ــیار  ــته، بس ــال گذش ــرائیل، س ــر اس رهب
کوشید اوباما را با حمله به ایران موافق 

باتوجـه بـه واشـنگتن . کند و نتوانسـت
کــه خــودداری » عقــب نشــینی از دنیــا«

ــاتوانی  ــه ســوریه، ن ــه ب ــرش از حمل اخی
ـــرائیلی ـــرد، اس ـــان ک ـــویش را عی ها  خ

ــد در رو می ــا واشــنگتن بای ــط خــود ب اب
ــد ــر کنن ــد نظ ــد بی. تجدی ــاء   و بای اعتن

  .دیپلماسی اوباما، کاری را که باید بکنند
گاری سیک، کارشناس امور ایران که • 

ـــــی دوره ریاســـــت  در ســـــه دوره، یک
جمهــــوری فــــورد و دیگــــری در دوره 
ریاست جمهـوری کـارتر و سـومی دوره 
ریاست جمهوری ریگان، عضو شـورای 

، در بـاره، مـوج یـأس و امنیت ملـی بـود
اعتمــادی بــه حکومــت اوبامــا کــه  بی

ــه ــرا گرفت ــد را ف ــاران جدی ــه ک  محافظ
این یأس و اظهار بـی «: گوید است، می 

اعتمادی قانع کننده ترین دلیل بر قصد 
محافظه کاران جدیـد بـر جلـوگیری از 

  .  »انجام توافق امریکا با ایران است
یــک هفتــه پــیش از نشســتن جــواد • 

ت میز مـذاکره بـا کشـورهای ظریف پش
در ژنو، نتـان یـاهو و طرفـدارانش  ۵+۱

  در واشنگتن، خود را با آب و هوای 
 ۵سیاسی یکسره متفاوتی با آب و هـوای 

یـک عامـل . بیننـد هفته پیش، روبرو می
آن خسته شدن رأی دهندگان امریکائی 
است که بطور شـفاف از انتخـاب اوبامـا 
کــــه دیپلماســــی اســــت، حمایــــت  و 

لفت خـود را بـا حملـه موشـکی بـه مخا
تأسیســات اتمــی ایــران و از بــین بــردن 

  . کنند اسلحه شیمیائی سوریه اظهار می
این امر که روند خلع سالح شـیمیائی     

سوریه، تا این هنگام، در آرامشی بیش از 
انتظــار پــیش مــی رود، محافظــه کــاران 

. اعتبـار کـرده اسـت جدید را بازهم بی
ــ ــان سرس ــه مخالف ــرا ک ــق چ خت تواف

امریکـــا و روســـیه برســـر خلـــع ســـالح 
با هیجانی تمـام . شیمیائی سوریه بودند

خواســتار حملــه امریکــا بــه ســوریه و 
 حمایت از قوای شورشی ایـن کشـور، بـا
وجود این که بیش از پیش تحت قیادت 

انـد،  گراهای رادیکال قـرار گرفته اسالم
  .بودند

تأثیر بسیار مثبتی که روحـانی در سـفر • 
اش بــه نیویــورک،  روزه ۴ماتیــک دیپل

مــزین بــه گفتگــوی تلفنــی او بــا اوبامــا، 
نــه . برجــا گذاشــت، انتظــار برانگیخــت

  تنها برای حل مسئله اتمی ایران، بلکه 
برای امکان نزدیکی ایران و امریکا بعـد 

سال قطع رابطه و یکدیگر را دیـو  ۳۴از 
  .جلوه دادن

پذیرد که  آبرامس، در نوشته خود، می• 
ــر اینتقاضــ ــاهو ب ــان ی ــران  ای نت کــه ای

تمامی تأسیسات اتمـی خـود را برچینـد، 
  مسلم است که  تقریبًا. بینانه نیست واقع

  مگر این . ای انجام خواهد شد مصالحه
  

  6صفحهدر
  

 بجا و نابجا؟
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که سخت سران ایران مانع از انجام آن 
در باره تأسیسـات «: او می نویسد. شوند

ــان یــاهو خواســتی را  ــی ایــران، نت اتم
کند که حکومـت اوبامـا آن را  یمطرح م

ــی خــود  ــل گفتگــو بــا طــرف ایران قاب
در نتیجــه، آن را مطــرح نیــز . دانــد نمی
نتان یـاهو بایـد خـود را آمـاده . کند نمی

درجــه  ۳٫۵قبــول غنــی ســازی اورانیــوم 
توســـــط ایـــــران و شـــــمار دقیـــــق 
سانتریفوژهای ایران و ذخیره اورانیـوم 

  توانـد داشـته ای کـه ایـران می غنی شده
ــد ــده،  در طــی ماه. باشــد، بکن هــای آین

ها سبک خواهند شد، البته تنهـا  تحریم
  .»وقتی ایران توافق را به اجرا گذارد

بــه نظــر آبــرامس، البــی اســرائیل در       
و گنگـره کـه ایـن  ( AIPAC)واشنگتن 
آن بیشـــترین نفـــوذ را دارد،  البـــی در

باید  مراقبت کنند که تحریمها برجا  می
  .بمانند

ــــــی•  ــــــالحهچن ــــــد  ن مص ای، از دی
ــــارجی، در  ــــت خ ــــان سیاس کارشناس

همانطور . دسترس و بسی محتمل است
که داوید اینیاتیوس، در واشنگتن پست 

اســــت، عناصــــری کــــه مبنــــای  نوشته
: دهند، عبارتند از مصالحه را تشکیل می

  تعیین سقف غنی سازی اورانیوم
و ذخیــره اورانیــوم ) درصــد ۵بگــوئیم ( 

کمتــر از آن کــه  غنــی شــده بمیزانــی کــه
امریکــا و اســرائیل، در بردارنــده خطــر 

  . دانند تولید بمب اتمی می
در عـــوض، غـــرب تحریمهـــا را لغـــو     
کند و حقوق ایران را بر غنـی کـردن  می

بــــر قــــول  بنــــا. پــــذیرد اورانیــــوم می
اینیاتیوس، توافق امریکا و روسیه بر سر 
ـــران، یـــک  ســـوریه و برنامـــه اتمـــی ای

ــ« . اســت» زرگفرصــت اســتراتژیک ب
تقصیر با انتقاد کنندگان اسـت کـه ایـن 
توافــق را عالمــت ضــعف امریکــا و بســا 

ــد تســلیمش می ــد. دانن تر  امریکــا نیرومن
شود هرگاه بتوانـد یـک چهـارچوب  می

ــده  ــه در برگیرن ــرای امنیــت خاورمیان ب
ایران، بوجود بیـاورد و بتوانـد بـه نـزاع 

کند،  سنی و شیعه که منطقه را تهدید می
ها  دهد و نیاز ایرانیان و عربسـتانیپایان 

ها و روسها و امریکائیها را بـه  و اسرائیلی
  . امنیت برآورد

اما چنین موفقیتی برای نتـان یـاهو و     
محافظه کاران طرفدار او کـه بـر تفـوق 

ورزنـد، در  اسرائیل بر منطقـه اصـرار می
حکــم کنــار گذاشــتن اســرائیل و بســیار 

  . ناگوار است
اســت کــه   راســتی ايــن :انقــالب اســالمی
يــم کــه افــزون بــر ســه ژســخت ســران ر

دهــه نــان محــور کــردن سياســت امريکــا 
در امــــور داخلــــی و خــــارجی کشــــور را 

ـــــــد مـــــــانع از  خورده ـــــــا بتوانن ـــــــد، هـــــــم ت ان
شـــــــوند و هـــــــم  ســـــــرگرفتن مصـــــــالحه می

اميدوارنــد کــه اتحــاد عربســتان و اســرائيل 
کاران جديــــد مــــانع از انجــــام  و محافظــــه
اســـــت دو   نويســـــندهحـــــق بـــــا . آن شـــــود

طـــــرف همدســـــت يکـــــديگر در تخريـــــب 
. شانس سرانجام گرفتن مصالحه هسـتند

که بحران دوران ستيز خـود را بـه  اال اين
  . پايان برده و حاال نوبت سازش است

  
ـــرائ ـــه ٭ اس ـــرای ب یل ب

شکســــــت کشــــــاندن 
ـــران ـــا ای ـــا ب  ،گفتگوه

مــدعی اســت کــه ایــران 
ــــا  ــــاره پیم ــــک ق موش

ســـازد بـــرای حملـــه  می
   :!امریکاموشکی به 

  
ــورتر ☚ ــه ،گــارت پ ــای  مقال ــه ادع ای ب

جدیــد اســرائیل اختصــاص داده بــرای 
ــــرائیل و  این ــــد اس ــــه توضــــیح ده ک

کاران جدیـد بـه چـه ترفنـدها  محافظه
بــرای بــه شکســت کشــاندن گفتگوهــا و 

  :زنند ناممکن کردن مصالحه دست می
اسرائیل برای بـرانگیختن مخالفـت  • 

بر  ،ا ایرانبا مصالحه امریکا ب ،در امریکا
شــود کــه  مــدعی می ،ســر پرونــده اتمــی

ایران مشغول ساختن موشک قاره پیمـا 
. بــرای هــدف قــرار دادن امریکــا اســت

نتان یـاهو بـراین بـاور اسـت کـه اتخـاذ 
موضـــع ســـخت ســـرانه وزارت دفـــاع 
ـــوائی ـــروی ه ـــات نی ـــا و اطالع  ،امریک

 ،از ایـن در ادعـا. تواند سـود بجویـد می
  :است بازهم دورتر رفته

ـــر  ۱در       ـــاهو در  ،۲۰۱۳اکتب ـــان ی نت
در تلویزیــون  ،مصــاحبه بــا بــوب شــیفر

ــی. ســی ــا در کــار  :گفــت ،اس. ب ایرانیه
ساختن موشک قاره پیما هسـتند و طـی 

قــادر خواهنــد شــد  ،ینــدهآچنــد ســال 
یـک . خاک امریکا را هـدف قراردهنـد

او  ،در مصـاحبه بـا چـارلی رز ،هفته بعد
ــت ــاره پ :گف ــا موشــکهای ق ــا ایرانیه یم

ســازند نــه بــرای زدن مــا بلکــه بــرای  می
دسـتگاه اطالعـاتی  :او افزود. زدن شما

امریکــا همچــون مـــا از ســاختن ایـــن 
  . گاه استآموشکها 

کارشناســـان مســـتقل  ،بـــاوجود ایـــن •
گویند هیچ دلیلی بر صـحت ادعـای  می

 ،مایکـل ایمـن. نتان یاهو وجـود نـدارد
المللی مطالعـات  کارشناس مؤىسسه بین

ــــترات  ،IPSدر مصــــاحبه بــــا  ،ژیکاس
ای گویـــای  مـــن هـــیچ بیّنـــه :گویـــد می

ساخت چنین موشکهائی توسـط ایـران 
زمایش آایران نیازمند چند بار . ام ندیده

این موشک . کردن چنین موشکی است
زمـایش شـدن دارد تـا آبسا نیاز به ده بار 

یـک  ،تا به حال. قابل بکار بردن بگردد
داویـد . اسـت زمایش نیز انجـام نگرفتهآ

یکی از دو مدیر گلوبال سکوریتی  ،رایت
ایـران  ،تا این هنگـام :گوید پروگرام می

زمایشـهائی کـه آزمایش از آدست به یک 
ــین موشــکی ضــرور  ــرای ســاختن چن ب

ــتند ــز ،هس ــت نزده ،نی ــا . اس ــران تنه ای
تواند یک  است که می  زمودهآموشکی را 

قمر بسیار کوچک را در مدار زمین قرار 
  زمایشـی انجـام نگرفتـهآ پس اگـر. دهد
ســاختن چنــین موشــکی نیــز در  ،اســت

  . حال انجام نیست
طبیعـــت ســـخت سیاســـی اظهاریـــه  •

سازمان اطالعاتی امریکا دربـاره برنامـه 
بـه نتـان  ،تولید موشک بالستیک ایـران

است مـدعی شـود کـه  یاهو فرصت داده
 ،سـازد ایران دارد موشک قـاره پیمـا می

  . یب شدنکه بترسد از تکذ بدون این
وزارت دفاع امریکـا و صـنایع نظـامی     

سودشــان در اینســت کــه بگوینــد ایــران 
سازد و امریکا مورد  موشک قاره پیما می

تا بودجـه سـاخت  ،گیرد تهدید قرار می
  . ضد موشکها بیشتر بگردد

 ۱۵از  ،ورم کـه نتـان یـاهوآ به یاد مـی     
کند  سال پیش همچنان اعالن خطر می

حـال سـاختن موشـکهای که ایـران در 
تواننـد امریکـا را  قاره پیمـا اسـت کـه می
بعــــد از تشــــکیل . هــــدف قراردهنــــد

ورد تهدیدهای موشکی که آکمیسیون بر
بـه ریاسـت  ،نهـا روبـرو اسـتآامریکا با 

 ،۱۹۹۸در  ،دونالد رامسفلد و هشدارش
 ۵ظـرف  ،که ایران و کـره شـمالی به این
موشک قاره پیما خواهند ساخت  ،سال

 ،تواند امریکا را هدف قـرار دهـد که می
ــروع  ــاهو ش ــان ی ــای نت ــالن خطره اع

  . شدند
کمیســـیون رامســـفلد کـــه هـــدف از      

ــکیل  ــل آتش ــه بی ــردن ب ــار وارد ک ن فش
 ،رئیس جمهوری وقت امریکا ،کلینتون
که برنامه دفاع موشکی ملی را  برای این

تـاریخ مجهـز  ،نآبعـد از  ،تصویب کنـد
ــاره پی ــه موشــک ق ــران ب ــا را شــدن ای م

تعیــــین کــــرد کــــه از چهــــار طــــرف 
نها پاسـخ آقراردادهای نظامی پرسید و 

کشـد تـا ایـران و  سال طـول می ۵دادند 
ــین موشــکی را مــورد  زمــایش آکــره چن

بــدیهی اســت بخــود نیــز . قراردهنــد

ــت  ــل آزحم ــز قائ ــه تمی ــد ک ن را ندادن
نچه بلحاظ نظـری ممکـن آشوند میان 

  . گیرد نچه انجام میآاست و 
جامعـــه اطالعـــاتی  ،۲۰۰۱ال در ســـ    

» توانــد می«اســت ایــران   امریکــا گفتــه
تـا  ۲۰۱۲در سـالها  ،موشک قاره پیما را

زمایش کند هرگاه بقدر کـافی از آ ۲۰۱۵
 –مقصـــود روســـیه  –کمـــک خـــارجی 

اما همگان قبول دارنـد . برخوردار شود
که دولـت روسـیه بـه ایـران درسـاختن 

گـزارش . کنـد چنین موشکی کمک نمی
جامعــه اطالعــاتی امریکــا  ۲۰۰۱مــورخ 

ارزیـابی مـا اینسـت «  :دهـد توضیح می
کــه ایــن کشــور امکــان کمــی در اختیــار 

که زودتر از تاریخی که ما  دارد برای این
 ،ایم و حتـی در ایـن تـاریخ تعیین کـرده

در . »زمــایش کنــدآچنــین موشــکی را 
ــا  ،حقیقــت امکــان وجــود نداشــت و ت

  . زمایش نشدآامروز نیز چنین موشکی 
بر جامعه اطالعاتی امریکا  ،۲۰۰۹در      

 ۲۰۱۵مســلم شــد کــه ایــران در تــاریخ 
ایـن . زمـودآچنین موشـکی را نخواهـد 

ارزیابی جامعه اطالعـاتی ایـن شـد  ،بار
ــله  ــه در فاص ــا  ۲۰۱۵ک ــران  ۲۰۲۰ت ای

. تواند صاحب چنین موشکی بگـردد می
سازمانهای اطالعاتی که با وزارت دفاع 

 ،یکــا ارتبــاط دارنــدو نیــروی هــوائی امر
را ســالی معــین  ۲۰۱۵گــاه ســال  هیچ
ن سـال ایـران موشـک آاند که تا  نکرده

 ،بـاوجود ایـن. قاره پیما خواهد داشت
ناشــینال ایــر انــد اســپس اینتلیجــنس 

 National Air and Spaceســـنتر
intelligence Center  متعلـق بـه نیـروی

و اداره اطالعـات وزارت  ،هوائی امریکا
گزارشـی را انتشـار دادنـد و  دفاع امریکا

بـدون کمـک «تکرار کردند کـه  ،نآدر 
توانـد  ایـران احتمـاالّ می ،کافی خارجی

ــه هــدف  ــادر ب ــائی ق ــاره پیم موشــک ق
در . بسـازد ۲۰۱۵قراردادن امریکا را در 

ــــل آ ــــاع ایــــن   ،۲۰۱۰وری وزارت دف
 ،ارزیابی را در گزارش خـود بـه کنگـره

  . وارد کرد
ــه  • ــی ن ،۲۰۱۲در فوری ــاهووقت ــان ی  ،ت
ــر برنامــه اتمــی  ن شــد توجــهآبــر ها را ب

بـــه قـــول اداره  ،ایـــران متمرکـــز کنـــد
اطالعـــــات وزارت دفـــــاع امریکـــــا و 
اطالعات نیـروی هـوائی امریکـا اسـتناد 

ایران مجهز به بمب اتمـی  :کرد و گفت
تهدیــد مســتقیمی  ،و موشــک قــاره پیمــا

ــــرای امریکــــا وزیــــر امــــور . اســــت ب
دورتر رفت  ،موشه یالون ،استراتژیک او

ــت ــرد  :و گف ــا ب ــکی ب ــران دارد موش ای
تواند ساحل  سازد که می میال می ۶۰۰۰

  .شرقی امریکا را هدف قراردهد
 ،یووال اسـتنیتز ،وزیر دارائی اسرائیل     

ارزیـابی مـا  :بازهم دروتر رفت و گفـت
اینست که ایـران ظـرف دو تـا سـه سـال 

توانـد سـاحل  موشک قاره پیمائی که می
 ،را هـــدف قـــرار دهـــد شـــرقی امریکـــا
اطالعـات در  ،او گفت. خواهد ساخت

اختیار اسرائیل در اختیـار وزارت دفـاع 
ــز هســتند ــی آحــال . امریکــا نی نکــه حت

ارزیابی وزارت دفـاع امریکـا ایـن نبـود 
ـــن موشـــک را خواهـــد  ـــران ای کـــه ای

  . ساخت
اطالعات نیـروی هـوائی و  ،۲۰۱۳در  •

ــا و  ــاع امریک اداره اطالعــات وزارت دف
ــز  ــا نی ــائی امریک ــروی دری ــات نی اطالع

موشــکهای «گــزارش جدیــدی در بــاره 
بالیستیک و کروئز کـه امریکـا را تهدیـد 

ــد می ــد ،»کنن ــار دادن ــن . انتش ــر ای ــا ب بن
ـــزارش ـــران می ،۲۰۱۵در  ،گ ـــد  ای توان

موشــکی را بســازد کــه تــا امریکــا بــرد 
 ،کمک خارجی ،این بار. خواهد داشت

ــار می ــواره بک ــه هم ــر ک ــا ب ورد آرفــت ت
بـرای . از قلـم افتـاد ،اقعی جلـوه کنـدو

که کنگـره تحـت فشـار قراربگیـرد و  این
طرح دفـاع موشـکی از سـواحل شـرقی 

الزم شد بر خطر  ،امریکا را تصویب کند
موشک قاره پیمای ایـران بـرای امریکـا 

  .تأکید شود
 ،احمد وحیـدی ،اما وزیر دفاع ایران    

ــل آدر  ــی هــیچ  :گفــت ،۲۰۱۰وری ایران
ه سـاختن موشـک قـاره پیمـا ای ب عالقه

ای هـم بـرای سـاختنش  ندارد و برنامـه
 ،زاده و سـرتیپ امیـر علـی حـاج. ندارد

ـــپاه  ـــای س ـــوا فض ـــگر ه ـــده لش فرمان
پاسداران که افزون بر یـک دهـه اسـت 
کــه برنامــه موشــکی ایــران را سرپرســتی 

ایــران قصــد  :گفــت ،۲۰۱۱در  ،کنــد می
ــا بــرد بیشــتر از   ۲۰۰۰نــدارد موشــکی ب

ــومتر ت ــدکیل ــد کن ــه . ولی ــا ب ــران تنه ای
موشــکهائی عالقمنــد اســت کــه بتواننــد 

هــای امریکــا در منطقــه را هــدف  پایگاه
  .قراردهند

بنــابر قــول کارشناســان امریکــائی و  •
روسی که برنامه موشکی ایران را در مـاه 

ایران دلیـل  ،اند تحلیل کرده ۲۰۰۹مه 
استراتژیک موجهی بـرای عالقـه نشـان 

قــاره پیمــا  نــدادن بــه ســاختن موشــک
چراکــــه ایــــران موتــــوری را در . دارد

ـــار می ـــود بک ـــکهای خ ـــه  موش ـــرد ک ب
سـبب  ،بکاربردنش در موشک قاره پیمـا

ــد  می ــود و چن ــاب ش ــکو پرت ــود از س ش
کشـد و  ساعت آمـاده کـردنش طـول می

 ،هنـــوز موشـــک رهـــا نشـــده ،قمرهـــا 
  .ن را رصد کنندآتوانند  می

  
درسهائی کـه از شکسـت 
ده ســال گفتگــو بــر ســر 

سئله اتمـی ایـران بایـد م
  گرفت

  
: ٭ گفتگوها با ایران بـر سـر اتـم

  :سال شکست ۱۰درسهای 
  
نوشــته ســر ریچــارد دالتــون، ســفیر  ☚

تــا  ۲۰۰۲ســابق انگلســتان در ایــران از 
اکتبـــر  ۹(، در روزنامــه گـــاردین ۲۰۰۶
انتشار یافته و واجد ایـن نکـات ) ۲۰۱۳

  :است 
مســئله عــدم اعتمــاد بــه یکــدیگر و • 

حاد نزد هردو طـرف گفتگـو و فقدان ات
ــامی لب ــت ناک ــی، عل ــروازی سیاس ــد پ ن

اینک عزم جدیـدی . اند گفتگوها بوده
 آمـده به حل مشـکل اتمـی ایـران پدیـد

اما موفقیـت در ایـن کـار بسـتگی . است 
ـــهای  ـــرفتن از کوشش ـــه درس گ دارد ب

خوشـبختانه تقریبـا همـه . ناکام گذشته
بایــد از شکســتها  متوجــه هســتند کــه می

  :فتدرس گر
نخست مسئله عدم اعتمـاد اسـت کـه • 

تــــا ایــــن زمــــان، . بایــــد حــــل کــــرد
درگفتگوهـــــا، دو طـــــرف، پیشـــــنهاد 

اند و چون طرف  کرده اکثر  ارائه می حد
کــرد، طــرف پیشــنهاد  را رد می مقابـل آن
طرف رد کننده جدی : گفت دهنده می

  . نیست
: نخســتین عالمتهــا خــوب هســتند  - ۱ 

مید برای باراک اوباما و حسن روحانی ا
همـه . انـد شروع جدیدی را برانگیخته

ــه  ــد جانب ــای چن ــه گفتگوه در آنچــه ب
شـــود و هـــم در آنچـــه بـــه  مربـــوط می

ــه از  ــه ک ــه محرمان گفتگوهــای دوجانب
. گیرنـد طریق کانال ارتبـاطی انجـام می

ـــه ـــه«ای از  خامن ـــرمش قهرمانان در » ن
کـاخ سـفید . است گفتگوها سخن گفته

جدیـد از گوید وضع مجازاتهـای  نیز می
سوی کنگره برضـد ایـران، در وضـعیت 

  .کنونی، کار غلطی است
دو طرف، از یکدیگر، بیش از اندازه  – ۲

ــــد ــــع کنن ــــد توق ــــع نبای ــــد . توق بای
پیشــنهادهائی را روی میــز بگذارنــد کــه 

در گفتگوهای . قابل قبول و اجرا باشند
ژنو که قرار است در نیمـه اکتبـر انجـام 

ــدف می ــد، ه ــع ن بگیرن ــد رف ــی بای گران
ــن . باشــد ۱+۵بالفاصــله کشــورهای  ای

شـود بـه غنـی سـازی  نگرانی مربوط می
درصد و ذخیره اورانیـوم  ۲۰اورانیوم تا 

ــات  ۲۰و  ۳٫۵ ــت تأسیس درصــد و ظرفی
فردو برای غنی سازی اورانیوم تا حدی 
ــرای ســاختن بمــب اتمــی ضــرور  کــه ب

در برابر، ایران توقع و امیـد دارد . است
آنچـه در آلمـاتی، تحریمهای بیشتری از 
  . به ایران پیشنهاد شود

امریکـا و انگلسـتان و  –شش قـدرت       
بایـد  –آلمان و چین و روسـیه و فرانسـه 

. لغو یکچند از تحریمها را تضمین کنند
بــرای مثــال، تحریمهــای مــالی و نفتــی 

ــا لغــو شــوند ــده. اروپ های  مــذاکره کنن
باید بپذیرنـد کـه امتیازهـا  ایرانی نیز می

ید متناسب باشند با تحریمهائی که با می
  .خواهند برداشته شوند می
: ادامه نـدادن بـه سیاسـتهای مـبهم – ۳

ــزد  ــره خــود را ن ــرائیل چه ــرب و اس غ
اند با گفتن ایـن  ایرانیان مخدوش کرده

قــول کــه مــا بــا مــردم ایــران ســر نــزاع 
حــال، مجازاتهــای  نــداریم و در همان

نفتی و مالی و پولی سبب رکـود اقتصـاد 
ایـران امتیـاز مفیـدی را . اند یران شـدها

غنـی سـازی اورانیـوم را : بـود ارائه کرده
کند و در این حد  درصد محدود می ۵تا 

امـا هیچگـاه نخواسـتند . دارد نگاه مـی
چهــارچوب پیشــنهاد خــود را مشــخص 

غرب هم در وضع مجازاتها بیش . کنند
از آن دور رفته بود کـه در ازای پیشـنهاد 

  . ان کندمبهم ایران لغوش
کشــور  ۶: اتحــاد و نشــان دادن آن – ۴

اند در گفتگوها اتحـاد خـود را  نتوانسته
چـین و روسـیه خواهـان . نشان بدهنـد

ای با ایران هستند براین اساس  مصالحه
که ایران حق غنی سازی اورانیـوم را در 

داشته باشد به شرط آنکـه  حد سوخت،
ـــه  فعالیتهـــای اتمـــی خـــویش، از جمل

هـائی کـه  وشـهر و نیروگاهرآکتور اتمی ب
  در آینده ساخته خواهند شد را تحت 

انس بین المللـی انـرژی ژنظارت کامل آ
غـرب، در همـان حـال . اتمی قرار دهد

اســت ایــران بایــد غنــی ســازی  کــه گفته
های  اورانیوم را متوقف کند و قطعنامـه

شورای امنیـت را اجـرا کنـد، نسـبت بـه 
  . است ار کشش نشان دادهک این راه

 ۱+۵خواهـد کشـورهای  اما ایران می    
متقاعــدش کننــد کــه بــا او همــان رفتــار 

شود که با کشورهای دیگری که توان  می
ــد ــوم را دارن ــازی اورانی ــی س ــر . غن نظی

بایـد  باوجود این، می. برزیل و آرژانتین
به محدود کردن غنـی سـازی تـا درجـه 

ســتین عالمــت خن. پــائین تمکــین کنــد
بودن پیشـنهادی تغییر، با مبنی و شفاف 

ـــه  ـــف ارائ ـــه روحـــانی و ظری اســـت ک
خواهنـــد کـــرد و پاســـخ شـــفاف ایـــن 

کشــور دیگــر نیــز  ۴بســا . کشــورها بــه آن
همــان موضــع روســیه و چــین را اتخــاذ 

در آغـــاز فراگـــرد، ایـــران بایـــد . کننـــد
ـــه  اطمینان ـــاره برنام هـــای الزم را در ب

ــران  ــان، ای ــد و در پای ــود بده ــی خ اتم
شــود،  میهمــان را کــه برســرش توافــق 

  .کند اجرا می
ها نیـز وجـود  مسئله اتحاد نزد ایرانی     

در دوره احمـــدی نــژاد، نبـــود . نــدارد
ــرای  ــان او ب ــز مخالف اتحــاد دســت آوی
سخت سری نشان دادن در گفتگوهای 

ای و روحانی،  اینک خامنه. با غرب بود
  شرائط . اند به این اختالف پایان داده

ه سیاســی در ایــران هرگــز ایــن انــداز
  .اند مساعد برای حل مشکل اتمی نبوده

کـــه بـــه هیـــأت  درس پـــنجم این – ۵
. بایــــــد اختیــــــار داد نماینــــــدگی می

ــه  ــران روان درگذشــته، هیأتهــائی کــه ای
آنهـا تحـت . کرد، فاقد اختیار بودند می

  فشار کسانی در ایران بودند، که مرتب 
  7صفحهدر    فریاد به انقالب خیانت شد را سر

  
  

 بجا و نابجا؟
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ــد می ــوءظن. دادن ــران و  س ــات ای مقام
ترسشان از فریـب خـوردن و فریفتـاری 

شد که به هیأت مأمور  اسرائیل سبب می
اینـک کـه . مذاکره، اختیـار داده نشـود

شــود بــه وزیــر خارجــه ایــران  گفتــه می
است، امیـد بـه نتیجـه  اختیار داده شده

ــتر  ــو بیش ــای ژن ــدن گفتگوه بخــش ش
  . است شده
مانع ششم فقدان باور به قابل حـل  -  ۶

ــودن مشــکل اســت ــوز زود اســت . ب هن
  . است بگوئیم این باور از میان برخاسته
ــازه اتخــاذ شده . اســت ابتکــار جدیــد ت

امریکــا و اتحادیــه اروپــا تمــایلی بــه تــن 
ــار  ــه خطــر و خــرج کــردن اعتب دادن ب
سیاسی، از راه ارائـه ایـده هـای جدیـد، 

بخصوص باوجود گـوش بـه . اند نداشته
خی بر این هنوز بر. زنگ بودن البی ها

بــاور هســتند کــه بهتــرین کــاری کــه 
ای است  توان کرد انجام توافق اولیه می

  .تا که امیدی برانگیخته شود
اســــرائیل تردیــــد دارد کــــه از راه       

مذاکره بتـوان بـه حـل رضـایت بخـش 
روســـیه و چـــین و . مســـئله نائـــل آمـــد

کشورهای اروپائی که منـافع مختلـف و 
ــدگاه ــد، نخ دی ســت های مختلــف دارن

باید کـاری کننـد کـه صدایشـان شـنیده 
بخصــوص در واشــنگتن و بیــت . شــود

افکــار . المقــدس و ریــاض و ابــوظبی
طور افکـار عمـومی  عمومی آنها و همین

در امریکــا، بطــور روشــن مســاعد دادن 
  .اقبال به دیپلماسی است

اما دیپلماسی برای رسیدن بـه کـدام       
ــان  ــل اطمین ــر قاب ــه؟ بحــث برس نتیج

. اسـت  یا نبودن ایران آغاز شدهبودن و 
حاال باید ببینند آیا خطر به اندازه کـافی 

ـــاهش یافته ـــوان وارد  ک ـــه بت ـــت ک اس
گفتگوهـا . مصالحه با ایران شد یا خیـر

ـــدگان در  می ـــرکت کنن ـــان ش ـــد می بای
. گفتگوهــا، غیــر علنــی، انجــام بگیرنــد

باوجود این، نیـاز بـه بحثهـای علنـی در 
کـه بـاور بـه های فنی است تـا  باره جنبه

یافـــت شـــدنی بـــودن راه حـــل، قـــوت 
  . بگیرد

ــرف  – ۷ ــک از دو ط ــاالخره، هیچی و ب
نباید نسبت به نگرانیهای طـرف مقابـل 

اسـرائیل و . درباره امنیـت القیـد بمانـد
ـــا  ـــارس و امریک ـــیج ف ـــورهای خل کش
نگرانیهــائی در بــاره تهدیــدهای بــالقوه 

  .دارند
خوشبختانه، پافشاری قدیمی امریکـا      
کـه ایـران بایـد تحـت فشـار قـرار  اینبر 

بگیرد تابـه خـط بیایـد، آهسـته آهسـته، 
توانـــد  شـــود و ایـــران می دارد رهـــا می

بین،  مـا پیشنهاد حل و فصـل مسـائل فی
بـه  ۲۰۰۳شامل مسائل منطقه، را که در 

ــرده ــوش ک ــت ب ــاردیگر   حکوم ــود، ب ب
بـار، پاسـخ  به باور مـن، این. عنوان کند

  .ایران کار کردشود که باید با  این می
نســبت بــه پیشــنهادهائی 

ـــــــه  ـــــــران«ک در » ای
ــه  ــو ارائ ــای ژن گفتگوه

ســـطح  ،خواهـــد کـــرد
انتظار باال باید باشـد یـا 

  پائین؟
  

خواهد پیشنهاد کنـد  ٭ ایران می
کــه درجــه غنــی ســازی اورانیــوم 
خود را غنی سازد اما نتـان یـاهو 
بــــه کمتــــر از برچیــــده شــــدن 
ـــا  ـــران رض ـــی ای ـــات اتم تأسیس

  !:دهد نمی
  
ـــیش از  ۸در  ☚ ـــه پ ـــک هفت ـــر، ی اکتب

اکتبــــر  ۱۶و  ۱۵(نــــو ژگفتگوهــــای 
آشـنا «به نقل از مقامات غـرب، ) ۲۰۱۳

، ایـن اطـالع انتشـار پیـدا »به وضـعیت
رود پاکـــت حـــاوی  انتظـــار مـــی: کـــرد

پیشــنهادهای جــدی بــرای حــل دائمــی 
مســئله اتمـــی ایـــران، از ســـوی هیـــأت 
نمایندگی این کشور روی میز مـذاکرات 

از جملـــه، ایـــران پیشـــنهاد  .قرارگیـــرد
ــازی  ــی س ــه غن ــه درج ــرد ک ــد ک خواه
اورانیومش محدود شـود و غنـی سـازی 

ــوم  ــف کنــد و  ۲۰اورانی ــه را متوق درج
اجازه تفتیش بیشتر را، تحـت توافـق بـا 

. المللی انرژی اتمی را بدهـد انس بینژآ
  .ها سبک شوند در ازای آنها تحریم

ایران بخاطر تـأمین سـوخت رآکتـور     
تهران، درجه غنی سازی اورانیـوم  اتمی
اورانیـوم . اسـت درصد باال برده ۲۰را تا 
درجه برای تأمین سوخت نیروگـاه  ۳٫۵

برای سـاختن بمـب . اتمی بوشهر است
  .درجه الزم است ۹۰اتمی، اورانیوم 
. کننــد ســال روســها بایــد تــأمین ۱۰اتمی بوشهر را، برابر قرارداد، بمدت اما سـوخت نیروگـاه : انقالب اسـالمی ــدگان بیدارنــدگان نیروگاههــای اتمــی دارنــد ای کــــه  هرگــــاه در حــــال و آینــــده ــا تولیدکنن خطــر جانشــین  ب ــــد، ر می ــــت ژکنن ــــدعی اس ــــم م ی طرفـه . نیروگاه بسـازد۲۰خواهد  می یعنـی وابسـتگی . در ایران غنـی کنـدکه باید از خارج اورانیوم بخرد و  این   .همچنان برجا است

ر روز پـیش ، چها۲۰۱۳اکتبر  ۱۱در  ☚
نو، نتان یاهو با لومونـد ژاز گفتگوهای 
در این مصاحبه، او . آورد مصاحبه بعمل

گوید امیدوار است که غـرب بـه رأی  می
خود در شورای امنیت پایبند بمانـد و از 

ــران بخواهــد قطعنامــه های شــورای  ای
یعنی تأسیسات اتمی . امنیت را اجرا کند
  . خود را برچیند

یــران بــا داشــتن منــابع ا: پرســد او می     
نفت و گاز که چند نسل را از بـرق اتمـی 

کند، چه نیازی به غنی کردن  بی نیاز می
 ۱۷. فرض کنیم نیاز دارد. اورانیوم دارد

کشــور در دنیــا نیروگــاه اتمــی دارنــد 
آنکه تأسیسات غنـی سـازی اورانیـوم  بی

او مدعی اسـت کـه ایـران . داشته باشند
  !می استبمب ات ۲۰۰در تدارک تولید 
معروف است که اسرائیل  :انقالب اسالمی

ـــی دارد ۲۰۰ ـــب اتم ـــراوان . بم ـــز، ف و نی
های شورای امنیت که اسرائیل یکی  قطعنامه

   .است از آنها را نیز اجرا نکرده
  
یا ایران با پاکتی بزرگ در ژنو آ ٭

  :شود حاضر می
  
 ،سوشیتدپرسآ ،۲۰۱۱اکتبر  ۱۱در  ☚

یشـین و از قول یکچنـد از دیپلماتهـای پ
اســت کــه ایــران   کنــونی گــزارش کــرده

ای را روی  پیشــنهادهای قابــل مالحظــه
خواهـد  ،۱+۵میز مذاکره با کشورهای 

 ،اما ظریف وزیر خارجه ایران. گذاشت
بنـابر  :نوشت ،در تویتر ،در همین تاریخ

ــرار ــا نظــر خــود را در  ،ق ــوژم اظهــار  ،ن
. نآخــــواهیم کــــرد و نــــه پــــیش از 

پیشــگوئی  خواهشــمند اســت شــتاب در
  .نکنید

ایـران  :گویـد یک دیپلمات غربـی می •
تـر  پیشنهادهائی همساز تر و بهـم مرتبط

ــه خواهــد  ،از پیشــنهادهای پیشــین ارائ
ای  شـود ایـران مجموعـه فکـر می. کـرد

ــه حــال تعلیــق در ــی آشــامل ب وردن غن
درصـد و کاسـتن از  ۲۰سازی اورانیم تا 
درصد از راه تبـدیل  ۲۰ذخیره اورانیوم 

سـوخت و محـدود کـردن شـمار  ن بهآ
سانتریفیوژها و نیـز متوقـف کـردن کـار 
تأسیسات فردو و یـا کـاهش درجـه غنـی 

ــازی از  ــه  ۲۰س ــد ب ــد را  ۳٫۵درص درص
و نیـز امکـان تفتـیش . ارائه خواهد کرد

المللی انـرژی  انس بینژآبیشتری توسط 
 ،در عوض. اتمی را پیشنهاد خواهد کرد

ـــل  ـــو بخـــش قاب ـــتار لغ ـــران خواس ای
ــــه  ،ای از تحریمهــــا حظــــهمال از جمل

تحریم خرید نفت از ایـران و معـامالت 
  . خواهد شد ،بانکی با ایران

دیپلمات پیشین امریکـا و  ،ویلیام لوئر •
ــران ــرح ای ــدیر ط ــر ۱۱در  ،م ــه  ،اکتب ب
درک من اینسـت  :روزنامه نگاران گفت

که ظریف طرحی را ارائه خواهد کرد و 
 خـواهیم مـا می! ببینیـد :خواهد گفـت

. انجــام دهــیم ،کــاری را کــه الزم اســت
ن را شــروع کنــیم و ظــرف یــک آامــروز 

به ترتیبـی کـه . سال به انجامش رسانیم
هریک از شما حاضـران در ایـن گفتگـو 

خواهیم بمب  اطمینان پیدا کنید ما نمی
از گفتگوهایم با ظریـق و . اتمی بسازیم

ام که  این احساس را پیدا کرده ،روحانی
ــا تصــمیم خــود آ ــه حــل مشــکل نه را ب

اقتصـاد  ،از نـو ،خواهنـد اند و می گرفته
انـد  مادهآخود را بـروی دنیـا بگشـایند و 

کارهائی را که الزم است انجام دهند تا 
 ،و البتــه. ایــن هــدف تحقــق پیــدا کنــد

ــید ــد پرس ــدانیم  می :خواهن خــواهیم ب
  . کنید شما تحریمها را چگونه لغو می

 کنم ظریف خواهد گفت من فکر می     
درجـه  ۲۰است غنـی سـازی  مادهآایران 

در مــورد . را متوقــف و یــا کــاهش دهــد
اسـت اقـدامی جـدی  مادهآایران  ،فردو

ـــــاورد ـــــل بی ـــــز می. بعم ـــــذیر  و نی پ
و . ســانتریفوژهای جدیــد نصــب نکنــد

ی ژالمللـی انـر انـس بینژآاست به  مادهآ
و . اتمی امکان تفتیش بیشـتری را بدهـد
ب آبسا حاضـر اسـت در مـورد کارخانـه 

. سنگین اراک نیز اقدامی بعمل بیـاورد
نست که این کارخانه امکـان آاسرائیل بر

دومــی در اختیــار ایــران بــرای ســاختن 
  .دهد بمب اتمی قرار می

سفیر پیشـین امریکـا در  ،رایان کروکر •
ــه  ،افغانســتان و عــراق ــه اســتناد تجرب ب

خــود از گفتگــو بــا ایرانیهــا در ســالهای 
ــــــراق  و  ۲۰۰۷ ــــــودر  ۲۰۱۱درع  ،ژن

باید سطح پـیش بینـی را  براینست که می
گرچه مـایلم فکـر کـنم کـه . وردآپائین 

 ،بــا ایــران ۱+۵گفتگوهــای کشــورهای 
انجامد زیرا ایران  به نتیجه مشخصی می

امــا . کنــد پیشــنهاد مشخصــی را ارائــه می
ـــاریخ ایـــن گفتگوهـــا و  ـــه ت باتوجـــه ب

مـن  ،کوششهای دیپلماتیک چند جانبه
مــن فکــر . مچنــدان خــوش بــین نیســت

کنم احتمال بیشتر اینست کـه هیـأت  می
نچه در نیویورک آایرانی در ژنو بیشتر از 

ــف گفته ــد روحــانی و ظری ــد  ،ان خواهن
خواهنـد گفـت در پـی سـاختن . گفت

و بـر حـق ایـران بـر . بمب اتمی نیستیم
ــوم ــازی اورانی ــی س ــتفاده  ،غن ــرای اس ب

ای که از لحاظ  تا درجه ،نآمیز از آصلح 
ــول باشــد المللــی بین اصــرار   ،قابــل قب

ارائـه  ،اگر بیشتر از ایـن. خواهند ورزید
شویم و شاد از ایـن  ما غافلگیر می ،کنند

ــافلگیری ــی. غ ــر م ــن فک ــاه  م کنم هرگ
ظریف با کری گفتگوی مستقیم انجـام 

ـــد ـــا  ،ده ـــو ب ـــتر از گفتگ ـــو بیش گفتگ
پیشــــرفت خواهــــد  ۱+۵کشــــورهای 

بنابر تجربه خودم از گفتگـو بـا . داشت
سـپتامبر  ۱۱بعد از ترورهـای  ،ها یایران

هرگـاه قـرار باشــد در  :گـویم می ،۲۰۱۱
ــی  ــرفت واقع ــود پیش ــه مقص ــیدن ب رس

الزم است دوطرف بایکدیگر بـه  ،بکنیم
  .گفتگو بنشینند

رسد که ظریـف نیـز  طور بنظر می این •
وسـائل ارتبـاط . کند طور فکر می همین

اکتبـــر گـــزارش  ۱۱جمعـــی ایـــران در 
شنهادهای ایـران را کردند که ظریف پی

در جلسـه گفتگوهـا بـا  ،اکتبـر ۱۵صبح 
بــه اطـــالع  ،در ژنـــو ،۱+۵کشــورهای 

سـپس . مخاطبان خـود خواهـد رسـاند
عبـاس  ،کارگفتگوها را به معـاون خـود

. واگــــذار خواهــــد کــــرد ،عراقچــــی
 ۱+۵خاطر که از سوی کشورهای  این به

ـــر در گفتگوهـــا شـــرکت  معاونـــان وزی
  .کنند می

 ،اسـت کـه عالن کردهوزارت خارجه ا •
کـــری از  ،در مراجعـــت از افغانســـتان

ــرد ــدن خواهــد ک ــدن دی ــاریس و لن . پ
به ژنو برود  ،غافلگیرانه ،رود انتظار نمی

ونـدی . شرکت کنـد ،و در جلسه گفتگو
ــر خارجــه امریکــا ،شــرمن  ،معــاون وزی

نـــو ژنماینـــده امریکـــا در گفتگوهـــای 
رود کــه جــیم  انتظــار مــی. خواهــد بــود

اس منع گسـترش اسـلحه کارشن ،تیمبی
مشاور وزیـر در امـر  ،اتمی و ریچارد نفیو

ــالوار ــت ت ــران و پونی ــدیر  ،تحــریم ای م
دایـره خلـیج فــارس در شـورای امنیــت 

ـــی  و  ـــینآمل ـــرل  ،دام زوب از اداره کمت
ارزهــای خــارجی وزارت خزانــه داری 

سخنگوی وزارت  ،امریکا و ماری حرف
  .عضو هیأت باشند ،خارجه

  
ــا ٭ ــه نت ــا ب ــاهو اطــالع اوبام ن ی

داده اســت کــه تحریمهــا برضــد 
  :ایران بزودی لغو خواهند شد

وبکــا فایــل خبــر  ،۲۰۱۳اکتبــر  ۹در  ☚
پرزیــدنت بــاراک اوبامــا بــه  :اســت داده

 ،نخســت وزیــر اســرائیل ،نتــان یــاهو
است به زودی بخشـی از تحریمهـا  گفته

لغـو خواهنـد  ،بـه تـدریج ،برضد ایـران
است که  اسرائیل تنها متحد امریکا. شد

پیشاپیش از تصمیم امریکا به لغـو شـدن 
و نیـــز تنهـــا . شـــود گـــاه میآمجازاتهـــا 

ــات  کشــوری اســت کــه امریکــا از جزئی
ـــران ـــا ای ـــا ب ـــاهم امریک ـــه  ،تف از جمل

امتیازهـــائی کـــه ایـــران در مـــورد اتـــم 
ایـن امتیازهـا . است  گاه شدهآ ،دهد می

ـــانی  ـــد شـــد کـــه در آزم شـــکار خواهن
 ۱۶و  ۱۵ ،در روزهـای ،گفتگوهای ژنو

 ،۱+۵میــان ایــران و کشــورهای  ،اکتبــر
  .روی میز قرار داده خواهند شد

  
گفتگوهــــای ژنــــو مصــــدق  ٭

  :بینی شد اما پیش
 
ـــــــر ۱۶و  ۱۵در روزهـــــــای  ☚  ،اکتب

گفتگوهــای هیــأت نماینــدگی رژیــم بــا 
انجام گرفتنـد  ۱+۵هیأتهای کشورهای 

در  ،و قرار بر گفتگوها در سه هفته بعـد
ایـن . بر در ژنـو شـدنـوام ۸و  ۷روزهای 

پیشـنهادهای  ،هیأتها و نیـز کـاخ سـفید
را پیشرفتی واقعـی و گفتگوهـا » ایران«

ــد ــابی کردن ــد ارزی از محتــوای . را مفی
پیشنهادی هیأت نماینـدگی » نقشه راه«
 ،بـاوجود ایـن. سـخنی درز نکـرد ،یمژر

  :گفت ،سرپرست هیأت ،عراقچی
 
ایــران قــرارداد  ،در مرحلــه نمــائی - ۱

برابـر ایـن . خواهـد پـذیرفت الحاقی را
انس اختیار هرگونـه بازرسـی ژآ ،قرارداد

را هرزمان الزم بداند و بازرسی هرجا را 
  .دارد ،الزم بداند

سقف غنی سازی موضوع گفتگوها  -  ۲
  . است

 
اکتبــر  ۱۶نچــه لومونــد در آبنــا بــر  •

گوینـد  دیپلماتها می ،است گزارش کرده
ــازی  ــی س ــردن غن ــا متوقــف ک ــران ب ای

. کنـد درصد موافقـت می ۲۰انیوم تا اور
یـا ایـران اجـازه آیعنـی  ،اما مسئله اصلی

. برجاسـت ،دارد اورانیوم غنی کند یانـه
ـــو  غـــرب می ـــه زان ـــران ب ـــد کـــه ای دان

ــابراین. اســت مدهآدر ــین آ ،بن ــا تعی ــا ب ی
کنـد و یـا  درصد موافقـت می ۳٫۵سقف 

ورزد ایران باید یکسره از غنـی  اصرار می
  بپوشد؟ سازی اورانیوم چشم

هیـــأت نماینـــدگی ایـــران بـــا هیـــأت  •
نمایندگی امریکا نیز گفتگوی دوجانبـه 

  . انجام داد
 
ای و  مطلــوب خامنــه ،بنــا بــر اطــالع •

است کـه تـوافقی در حـد  دستگاه او این
رفـــع تحـــریم خریـــد نفـــت و تحـــریم 

 ،توسـط اروپـا ،معامالت بانکی با ایـران
هرگاه امریکا مزاحمتی برای . یدآبعمل 
ــور ــدکش ــر ایجــاد نکن ــا  ،های دیگ برج

ماندن تحریمهای امریکا و عادی نشدن 
مطلـــــوب او و  ،رابطـــــه بـــــا امریکـــــا
  ،اما.  دستگاهش نیز هست

بار فرانسه است که وکیـل مـدافع  این •
گویـــد تـــا  اســـت و می نتـــان یـــاهو شده

ـــه نتیجـــه ـــو  ،رســـیدن ب ـــا لغ مجازاته
  .نخواهند شد

ــزرگ  • ــزاحم ب ــز م ــا نی ــره  امریک کنگ
گوید بنا نـدارد طـرح  ست و میدیگری ا

مجازاتهــای جدیــد را از دســتور خــارج 
  .کند

 

آيا سياست امريكـا در  
ــد  ــه ازبنــ خاورميانــ

 - شود؟ اسرائيل رها مي
وقتي امريكا خـود در  

  افتد؟ دام تحريم مي
  

ـــــی در  ـــــری اساس تغیی
: سیاست خارجی امریکا

اســرائیل دیگــر تعیــین 
کننــده سیاســت امریکــا 

  :در خاورمیانه نیست
  

ــاریخ در  ــتاد ت ــد ســون اس ــورنس داوی ل
نوشته او در . دانشگاه وست چستر است

و تغییـــر   انتشـــار یافتـــه ۲۰۱۳اکتبـــر  ۶
ـــا را  ـــادی سیاســـت خـــارجی امریک بنی

شـود،  درآنچه به خاورمیانـه مربـوط می
  :کند گزارش می

حکومت اسـرائیل و محافظـه کـاران • 
ــر ایــن تصــور  ــد ب ــد مــدتهای مدی جدی

د سیاسـت امریکـا در تواننـ بودند که می
آنـش  حتی بـر. خاورمیانه را دیکته کنند

ــه  ــرائیل، ب ــه تقاضــای اس ــه، ب ــد ک دارن
اما دسـت . ، حمله نظامی کند»دشمن«

رد پرزیدنت اوباما بر سینه اسـرائیل، بـا 
پذیرفتن دیپلماسی هم در مورد سـوریه 
و هـــم در مـــورد ایـــران، گویـــای ایـــن 
واقعیت است که، از این پـس، سیاسـت 

رو  اسـرائیل  کا در خاورمیانه، دنبالهامری
  .نخواهد بود

حســـن روحـــانی، رئـــیس جمهـــوری • 
تر از رئیس جمهـوری  ایران، که میانه رو

پیشین است، در اواخر ماه سـپتامبر، در 
از . ســازمان ملــل متحــد حضــور یافــت

ـــات  ـــاحبه و مباحث ـــدین مص ورای چن
  نه، ایران از: سیاسی، پیام او روشن بود

سازی اورانیـوم چشـم  حق خود بر غنی
ــی  نمی ــالح اتم ــران س ــه، ای ــد و، ن پوش
  .سازد نمی

  
  8 صفحهدر

  

 بجا و نابجا؟
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اسـت  بنا بر قول روحانی، ایران آماده     
ثابت کند که در کار ساختن بمب اتمـی 

اســت، برابــر حقــوق   بــاز آمــاده. نیســت
المللــی، شــفافیت کامــل فعالیتهــای  بین

در ازای آن، . اتمی خود را تضـمین کنـد
ــران خ ــا ای واســتار لغــو تمــامی تحریمه

  .است
در حقیقت، این موضع، سـالها اسـت • 

. کــه موضــع جمهــوری اســالمی اســت
  ، رهبر عالی۲۰۰۵دست کم، از سال 

  
ای،  جمهـــوری اســـالمی، علـــی خامنـــه

ــام اســالمی،  گفته ــابر احک ــه بن اســت ک
تولید و داشتن اسلحه اتمی جایز نیست 

بطــور . و ایــران آن را نخواهــد ســاخت
ــده بخــ ــی عم ــار اســرائیل و الب اطر فش

ـــه  ـــود ک ـــنگتن ب ـــت در واش صهیونیس
سیاستمداران امریکا زیر بـار بـاورکردن 

  . رفتند به قول مقامهای ایران نمی
ـــردن ایـــن شـــک، •  ـــان ب ـــرای از می ب

پرزیدنت روحانی وارونه رفتار احمـدی 
. نژاد رئیس جمهوری پیشـین را برگزیـد
. این تغییر رویه میـوه خـود را ببـار آورد

ای تاریخی کـه او بـا  دقیقه ۱۵تگوی گف
پرزیــدنت اوبامــا بعمــل آورد و دیــدار 
ظریــف، وزیــر خارجــه ایــران بــا جــون 
کری، وزیر خارجـه امریکـا، امکانـاتی را 
بوجــود آوردنــد و راه را بــر گفتگوهــای 

 ۱۵نـو، در ژبا ایران در  ۱+۵کشورهای 
  .اکتبر،  هموار کردند ۱۶و 
  

  :٭ پاسخ مساعد کاخ سفید
  
امــری ســبب شــد کــه حکومــت  چــه• 

اوباما خود را از سـیطره البـی نیرومنـد 
اسرائیل برهد و به ابتکـار ایـران پاسـخ 
مســـاعد بدهـــد؟ بـــدیهی اســـت رفتـــار 

است اما تنها دلیـل  روحانی کمک کرده
بطــور بنیــادی، ایــن . ایــن تغییــر نیســت

احتمــال کــه حملــه نظــامی بــه ســوریه، 
ــرانیگختن مخالفــت یکپارچــه  ســبب ب

یان و غیـر امریکائیـان بـا چنـین امریکائ
ای زمینه را برای تغییـر و گزیـدن  حمله

  دیپلماسی در قابل ایـران، فـراهم آورده
ایـن آن سـالح سیاسـی کارسـازی . است

ــا موفقیــت برضــد  اســت کــه می تــوان ب
  .فشارصاحبان منافع بکار برد

ــیس •  ــتمدار و رئ ــه سیاس ــا، بمثاب اوبام
جمهــوری، خــود را در گیــر میــل بــه 

ناب از جنگ بـا ایـران، جنگـی کـه اجت
بـار  بطور قطع برای اقتصـاد غـرب زیان

ــد  ــی نیرومن ــی الب ــار سیاس ــت و فش اس
برآننـد  هاصهیونیسـت. صهیونست، یافت

بایـد بـا تمـایالت  که سیاست امریکـا می
ـــران،  ـــه ای ـــه ب ـــاره حمل اســـرائیل در ب

این موضع صهیونیسـتها ناشـی . بخواند
ــ ــرائیل اس ــافع اس ــا از من ــد آنه . تاز دی

ی کوتــه بــین ژراسـت بخــواهی ایـدئولو
آنها مانع از آنست که ببیننـد ایـن منـافع 
جز منافع نخبگان نظامی و غیر نظـامی 
اســرائیل نیســت  و بــه زیــان منــافع دراز 

  .مدت امریکا است
سیاست خارجی فاجعه بـار ژرژ بـوش     

معلوم کرد که منافع امریکا مطلقا بـا بـه 
کـه راه انداختن جنگ برضـد کشـوری 

گاه تهدید مسـتقیمی بـرای امریکـا  هیچ
مـدهای خطرنـاک و آ با پی ،است نبوده

ــل پیش ــر قاب ــی غی ــازگار نیســت ،بین . س
تکـرار  ،دانـد و اوباما این واقعیـت را می

 ،او با ایـران ،به کنار ،بنابر موقع ،تهدید
ـــــاط ـــــد و احتی ـــــا تردی ـــــواره ب  ،هم

  .است رفتارکرده
ــا مســئ      له ایــن امــر کــه اوبامــا دیگــر ب

تجدیـد انتخـاب بــه ریاسـت جمهــوری 
 ،دهـد کـه به او امکـان می ،روبرو نیست

 ،شــود نچــه بــه ایــران مربــوط میآدر 
حساب منافع امریکا را از حساب منـافع 

 ،افکار عمومی امریکا. اسرائیل جدا کند
نخست در مورد سوریه و حـاال در مـورد 

است که چنـین  او را تشویق کرده ،ایران

  .کند
مداران امریکــائی ایــن همــه سیاســت •

ــدر می ــا ق ــند و از  موضــع اوبام ن آشناس
ای  در مقاله ،روزنبرگ. کنند حمایت می

البـی  ،(AIPAC ) یـا آ«بـا ایـن عنـوان 
 ،در مــورد ایــران ،اســرائیل در امریکــا
بسـیاری از  ،»دهـد؟ اوباما را شکست می

نمایندگان کنگره همچنـان خـود را بـه 
نبـرگ روز. سـپارند فشار صهیونیستها می

حکومــت نتــان «  :کنــد کــه تصــدیق می
یــاهو و کمیتــه اســرائیلی امــور عمــومی 

مصــمم هســتند بــه  (AIPAC )امریکــا 
رونــد حــل و فصــل مســئله اتمــی ایــران 
  .پایان دهند و توانائی این کار را دارند

خواهند به این روند پایـان  چگونه می    
نها قصد دارند کنگـره امریکـا آبدهند؟ 
ه مجازاتهــای جدیــد ن دارنــد کــآرا بــر

. ورندآوضع کنند و روحانی را به زانو در
بطور روشن به ایران بگویند به کمتـر از 
برچیده شدن تأسیسات اتمی ایران رضا 

  ».دهند نمی
ــون هــای کنگــره ،در حقیقــت      ،مظن

کسانی چون سناتورها لیندسـی گراهـام 
و کارولین و روبـرت منـدنز کـه در یـک 

ان یــک کشــور مــأمور ،تــر دنیــای عقالنی
 ،شــدند خوانــده می) اســرائیل(خــارجی 

مـاده آها و قـوانینی  نامه هم اکنون قطع
ـــده حکومـــت  کرده انـــد کـــه برانگیزن

  .امریکا به جنگ با ایران هستند
ایـن «:کنـد روزنبرگ خاطر نشـان می     

روی از  پول است که کنگره را بـه دنبالـه
چرا کنگـره . کند البی اسرائیل وادار می

ــد در خــالف  را اتخــاذ میتــدابیری  کن
جهت منافع کشور خـود و در بردارنـده 
ــا یــک  ــا در جنــگ ب خطــر ورود امریک
کشور دیگر خاورمیانه؟ پاسخ اینست که 

ای کنگره نزدیـک  انتخابات میان دوره
اســت و اعضــای کنگــره بــرای تبلیغــات 

و ایـن . انتخاباتیشان نیاز به پـول دارنـد
  .»دهد نها میآبه   (AIPAC )پول را 

خوشــبختانه ایــن فراگــرد فاســـد و      
ــه اتحــاد  ن اینآمفســد نقصــی دارد و  ک

 ،میان سیاستمداران و البی صهیونیست
شـود کـه  بر شهروندی فعل پذیر بنـا می

ســـــبب شکســـــت سیاســـــتمداران در 
 ،اما درحـال حاضـر. شود انتخابات نمی

نهـا آ. رأی دهندگان فعـل پـذیر نیسـتند
گــر مخــالف ورود امریکــا در جنگــی دی

  .هستند
صهیونیستهای امریکـائی دسـتورهای  •

گیرند و از  خود را از رهبران اسرائیل می
نسبت بـه ایـن تحـول شـهروندان  ،قرار

 ،نتان یاهو. تفاوت هستند بی ،امریکائی
در ســـخنرانی خـــود در ســـازمان ملـــل 

ای  نشان داد که هیچگونه عالقه ،متحد
. به انجام گرفتن مصالحه با ایران ندارد

وششـــهای پرزیـــدنت روحـــانی را او ک
فریب خواند و هرکوشش نظامی دفاعی 
ایران را یک تهدید به تهـاجم خوانـد و 

ــرائیل می ــت اس ــا  گف ــد مجازاته خواه
ادامه پیدا کنند و تهدید ایران به حملـه 

  . نها را پشتی گرددآ ،نظامی
نخست وزیـر اسـرائیل اصـرار ورزیـد      

کنـد  که اگر چنین موضعی را اتخـاذ می
نکـه آحال . بخاطر منافع اسرائیل است

 ،نتان یـاهو  و البـی اسـرائیل در امریکـا
گاه کمتر توجهی به اثـر جنـگ بـر  هیچ

. اند منــافع یکایــک امریکائیــان نداشــته
بهمان نسبت که اسـرائیلی هـا و عوامـل 

نها احتمال وقـوع جنـگ آصهیونیست 
بـرای متحـدان خـود  ،کننـد را بیشتر می

ر شکســت در خطــ ،در کنگــره امریکــا
ــزایش می ــات را اف ــد انتخاب ــان . دهن این

رقیبــانی دارنــد کــه حاضــرند خواســت 
  .ورندآهمگان را به صلح بر

صهیونیســتهای سیاســی ایــدئولوژیک  •
اگر امری روی ندهـد  ،بنابراین. هستند

 ،نها را زیـر سـئوال ببـردآکه ایدئولوژی 
ماننـد کـه  نها همچنـان بـراین بـاور میآ

کننــد برحــق  حــق دارنــد و هرچــه مــی
ن را آاین طرز فکر بسـته کـه گـاه . است

خواننــد و  می» منــد اســتدالل انگیزه«
خـــود خویشـــتن را تصـــدیق «عمومـــاً 
همـان اسـت  ،شـود خوانده می» کردن

  .که اینان در سر دارند

همــانطور کــه میشــل شــرمر توضــیح      
ــــت داده ــــه این ،اس ــــانی ک ــــور  کس ط
هـائی کـه بـا  به بررسی داده ،اندیشند می
دهنـد و  تـن نمی ،خواننـد نهـا نمیآور با

نتـان . شوند نها اعتباری قائل نمیآبرای 
  .طور کسان است یاهو نمونه اعالی این

انگیــزه اعضــای کنگــره کــه مرتــب از  •
مواضــع سیاســتی صهیونیســتها حمایــت 

. ایــدئولوژیک نیســت ،عمومــًا ،کننــد می
. پول اسـت ،نها به این کارآبرانگیزنده  

اشخاص را به ضـرورت  این امر اینگونه
نهــا را بردگــان نظــام آ. گردانــد بــد نمی

  .گرداند سیاسی غلطی می
اینــان توانــائی بریــدن از وابســتگی بــه     

ورنــد آ پــول صهیونیســتها را بدســت مــی
هرگــاه خواســت رأی دهنــدگانی تغییــر 

نهـــا را برکرســـی نماینـــدگی آکنـــد کـــه 
در  ،رسد ایـن تغییـر بنظر می. اند نشانده

است امریکا در ایران مربوط نچه به سیآ
  . یدآ دارد بوجود می ،شود می

ــه صهیونیســتها هرچــه کرده • ــد البت  ،ان
هـا  نهـا امریکائیآ. اند خود با خود کرده

اند و  را بــه دشــمنی بــا ایــران کشــانده
اند براستی جـز  اند و گمان برده کشانده

کسی با جنـگ  ،رئیس جمهوری ضعیف
. ودندو برخطا ب. با ایران مخالف نیست

ــا  ــی آمخالفــت ب ــا یــک مخالفــت مل نه
» مند استدالل انگیزه«نها را آاما . است

  .و غرورشان کور کرده بود
نچــه بــه پرزیــدنت اوبامــا مربــوط آدر  •
همزمـان بـا  ،سـرانجام ،از قرار ،شود می

خواســت صــلح کــه خواســت جمهــور 
او  شــجاعت  ،اســت مــردم امریکــا گشته
شـیم امیـدوار با. است خویش را بازیافته

که حالت سالمت عقلی کـه بسـیار نـادر 
    .دیر پاید ،است

وقتــی امریکــا خــود در 
ـــــــــــــــــریم و  دام تح
گروگانگیری اقتصادی 

  :افتد می
  
در بــاره بــه  ،مقالــه را روبــرت پــاری   

گروگان گـرفتن بودجـه دولـت امریکـا 
هــــا و اســــتفاده  توســــط جمهوریخواه

ــه  ــدگان از حرب ــس نماین ــت مجل اکثری
د حکومـــت مجــازات اقتصــادی برضــ

انتشار  ،۲۰۱۳اکتبر  ۹اوباما نوشته و  در 
  :است داده

وقتی سیا بـه جـان دولتـی  ،در گذشته •
ــاد کــه  برهمــزن نظــام  خــارجی می افت
ای از  بخـــش عمـــده ،شـــد توصـــیف می

حربــه « ،بــرد اســتراتژی کــه بکــار می
ایــن حربــه را بکــار . بــود» اقتصــادی

برد تا مگر مردم به تغییر رژیـم رضـد  می
بـرای  ،هـا اینک جمهوری خواه. دهند

متزلزل کردن حکومت اوباما از همـین 
  :کنند حربه استفاده می

هائی که فعالیتهای سیا را در  امریکائی     
جـــا و  ثبـــات کـــردن دولتهـــا در این بی
ـــه کرده نآ ـــان مطالع ـــای جه ـــد ج  ،ان

مشــــــــابهاتی میــــــــان اســــــــتراتژی 
ــروه  جمهوریخواه ــو گ ــای عض ــی «ه ت

مشـــاهده  و اســـتراتژی ســـیا» پـــارتی
یمهای کشـورهای دیگـر ژسیا ر. کنند می

کرد و اینان دست بکار فلج  را ساقط می
. کــردن حکومــت خــود امریکــا هســتند

است کـه بنمایاننـد  فکر راهنمایشان این
ـــت و  ـــاکردنی اس ـــت ن ـــا حکوم امریک

اقتصــادی  ،برنــد ای کــه بکــار می حربــه
  .  است

اسـت کـه   نها همانآروش  ،سان بدین    
رزمین زدن رهبـران سیاسـی سیا برای ب

بــرد وقتــی  در کشــورهای دیگــر بکــار می
. ایــن رهبــران مطلــوب امریکــا نیســتند

همانطور که پرزیـدنت نیکسـون دسـتور 
داد سیا در اقتصاد شیلی خرابکاری کند 

  .و ثبات سیاسیش را برهم زند
پنــدارد کــه بیشــتر مــردم تنهــا  ســیا می •
ـــدگی کـــردن را  می خواهـــد شـــانس زن

اگـــر بحـــران  ،بنـــابراین. دباشـــن داشته
اقتصـــادی ایجـــاد شـــود و پروپاگانـــدا 

سرانجام مردم  ،دولت را مقصر بباوراند
ــود برمی ــران خ ــد رهب ــا  برض ــد ت خیزن
  .وضعیت عادی را باز یابند

روند سیاسی را با تحمیل  ،در حقیقت    
ـــر مـــردم و رواج  مشـــقات اقتصـــادی ب

بـــا . گیـــرد در اختیـــار می ،نظمـــی بی
پاگانــــدا مــــردم را از اســــتفاده از پرو

کند و به انتظـار  رهبران سیاسی بیزار می
نشیند تا مردم تن بـه تغییـر مطلـوب  می

از زمـان تشـکیل سـیا در . امریکا بدهنـد
در طـــول  ،ســـو بدین ۱۹۴۰ســـالهای 

سیا این فـن در بسـیاری کشـورها  ،سالها
  :است بکار رفته برده

  
  :ماجرای کودتا در شیلی٭ 

  
اندازی سیا که بهتـر یکی از عملیات بر    

ــه شــده  اســت و ســخت  از همــه مطالع
های  اســت بــه عملیــات راســتی  شــبیه

کودتـای  ،امریکا برضد حکومـت اوبامـا
 ،۱۹۷۰در اوائـــل دهـــه . شـــیلی اســـت

یـــک سیاســـتمدار  ،لنـــدهآســـالوادور 
ـــت ـــت  ،سوسیالیس ـــات ریاس در انتخاب
پیروز شد و شروع کرد  ،جمهوری شیلی

وضـعیت به اقـداماتی در جهـت بهبـود 
  .زندگی قشرهای فقیر شیلی

برای جلوگیری از  ،پرزیدنت نیکسون    
 ،در امریکای التین» سوسیالیسم«بسط 

 ،لندهآبه سیا دستور داد برضد حکومت 
ــدازد و اقتصــاد  ــه راه ان جنــگ روانــی ب

ــزد ــیلی را درهــم بری ــه . ش ــیا محرمان س
از جملـه  ،وسائل ارتبـاط جمعـی شـیلی

. خدمت گرفـتروزنامه المرکوریو را به 
عامـه «این وسائل مأمور شدند تبلیغات 

دار و  راه بیاندازند و زنـان خانـه» فریب
. قشرهای فقیر را بـه شـورش برانگیزنـد

سیا چنـان کـرد کـه  ،در قلمرو اقتصادی
لنـــده از پـــول و ارز آدســـت حکومـــت 

کاری افزایش  خارجی کوتاه و میزان بی
  .یابد

ل ها و خبرهای نادرست وسـائ نوشته     
ارتباط جمعی مزدور را دلیل قرارداد بر 
این که حکومت شیلی در اجرای برنامه 
  عدالت اجتماعی خود شکسـت خـورده

لنـده نـاگزیر از سـازش بـا آوقتـی . است
تـرین  میـان او و داغ ،جناح راسـت شـد

حامیانش کـه خواهـان تغییـری بـازهم 
  . جدائی افتاد ،ای تر بودند ریشه
غیـــر قابـــل  بـــه تـــدریج کـــه شـــیلی       

زمینه برانـدازی  ،شد حکومت کردن می
کودتـا . گشـت ماده میآمیز او آخشونت 

به دست پینوشه انجـام گرفـت و دسـت 
ها حاکم شـیلی شـدند و اقتصـاد  راستی

برقرار شد و قدرت و ثروت » زادآبازار «
های شـیلی و  بیشتری عاید دست راستی
  .نها شدآشرکتهای امریکائی حامی 

لنـده بسـنده آرکناری و مرگ تنها به ب     
پینوشــه فاشیســت هــزاران تــن از . نشــد

ــت ــان را کش ــود . مخالف ــا در خ ــه تنه ن
حتـــی در  ،نآبلکـــه درخـــاج از  ،شـــیلی

واشنگتن مخالفان رژیـم خـود را تـرور 
ـــرد ـــه دیپلمـــات شـــیلیائی. ک  ،چنانک

ــار او ــائی همک ــولیر و امریک ــدو لت  ،اوالن
در خیابــان  ،۱۹۷۶در  ،رونــی موفیــت
با بمب گذاری در خودرو  ،ماساچوست

  .شدند  کشته ،نهاآ
بسا  ،لندهآکودتای شیلی برضد دولت     

ــده تــرین کودتاهــای ســیا  ــناخته ش ش
 ،۱۹۷۰بدین خاطر که در اواسط دهه (

در ) ن تحقیق کـردآسنای امریکا درباره 
ـــا اســـت در . کشـــورهای مختلـــف دنی

حکومتی کـه سـقوطش هـدف  ،مواردی
 ،ن خشـونتبدون بکار بـرد ،شد سیا می

 ،در مـــوارد دیگـــری. گشـــت ســـاقط می
سرنگون کردن دولتـی بـا خـون ریـزی 

  .گرفت انجام می
ــــاراگوا • ــــورد نیک ــــالهای  ،در م در س

کردند  ساندیسنیتها حکومت می ،۱۹۸۰

ریگان به سـیا . و اقتصاد کشور سالم بود
ــتور داد ر ــر ژدس ــور را تغیی ــن کش ــم ای ی

حکومت ریگان درکار خفه کردن . دهد
 ،حـال نیکاراگوا شـد و در همان اقتصاد

سیا مشغول تعلیم دادن به تروریسـتها و 
ــام  ــا ن ــه کنتراه ــد ک ــی ش ــکیل ارتش تش

  .گرفتند
ـــتها در انتخابـــات        ،۱۹۸۴ساندینیس

پیروز شدند و ریگـان فشـار اقتصـادی را 
تشدید کرد تا که کمر اقتصاد نیکـاراگوا 
را بشکند و کودکـان ایـن کشـور نـاگزیر 

غذا بـرای خـوردن  ،غالهاشآشوند میان 
وسـائل ارتبـاط  ،حال در همان. بجویند

جمعــی ساندینیســتها را مــورد ســرزنش 
ــد و از  ــرار دادن ــه راه آق نهــا خواســتند ب

شـتی کـه حکومـت آهمان  ،شتی بیایندآ
  .خواهد امریکا می

کنتراها از سوئی و فاجعـه  ،۱۹۹۰در      
مردم نیکاراگوا  ،اقتصادی از سوی دیگر

ـــاگزیر  ـــوری را را ن ـــیس جمه ـــرد رئ ک
. برگزیننــد کـــه امریکـــا حـــامی او بـــود

رئــــیس  ،ســــان ویلتــــا چــــامورو بدین
بعد از ایـن کـه . جمهوری نیکاراگوا شد

نهـا آهمه  ،چامورو رئیس جمهوری شد
پـاداش  ،که سیا بـه خـدمت گرفتـه بـود

گرفتند اما وضعیت اقتصادی دهقانـان 
  .همچنان بدتر شد

  
نگونـه آموختن شـیوه زنـدگی آ ٭
   :خواهند ها می ه راستیک
  
نسـت آوضعیت امـروز امریکـا گویـای  •

گرا  کــــه بســــا سیاســــتمداران راســــت
خواهند همان راه و روش زندگی که  می

ــــه مــــردم کشــــورهای دیگــــر  ســــیا ب
. به مـردم امریکـا بیاموزنـد ،موختآ می

تنها وسائل ارتباط جمعی در اختیـار در 
خــود امریکــا بــه پروپاگانــدا مشــغول 

ئل ارتباط جمعـی خـارج از وسا. نیستند
از جملـه . امریکا نیز به این کار مشغولند

واشنگتن تایمز متعلق بـه سـان میانـگ 
مون در امریکا و وسائل ارتبـاط جمعـی 

با توجه به . متعلق به مردوخ در استرالیا
البتــه بیشــتر وســائل  ،های امریکــا نخبــه

ارتباط جمعی در خود امریکا و مشـغول 
ـــدا هســـتند ـــوی و روش م. پروپاگان حت

همان است که در کشورهای دیگر بکـار 
کنتـرل بـیش از بـیش  :رود رفت و می می
شـنوند؛  بیننـد و یـا می نچه مردم میآهر

ایجـــاد بلبشـــو هـــم اقتصـــادی و هـــم 
سـرزنش کـردنش  ،در حکومت ،سیاسی

ــاندن در ســرهای  ــا و نش بخــاطر غفلته
رأی دهنــدگان کــه تنهــا راه رهــائی از 

ـــه در  ـــعیتی ک ـــدآوض ـــه ای ،نی ـــت ک نس
ــــت  خواه جمهوری ــــه حکوم ــــا را ب ه
  .بازگردانید

هـا ایـن شـیوه  جمهوری خواه ،امروز •
. انــد ن خــود کردهآجنــگ سیاســی را از 

دموکراتها کوشیده انـد قواعـد  ،در برابر
حتی وقتـی انتخـاب . کهنه را بکار ببرند

سـعی  ،شـوند بـرای حکومـت کـردن می
هــا راه بیاینــد  کننــد بــا جمهوریخواه می

  . نها تعیین کنندآتور روز را ولو دس
 ،هـــــا بخـــــالف دموکراتهـــــا و چپ    

ها خـــود را  هـــا و راســـت جمهوریخواه
. انـــد مـــاده کردهآبـــرای ایـــن جنـــگ 

چنانکــه پنــداری طــرح ســیا را بــرای 
. کنند یم اجرا میژسرنگون کردن یک ر

ــارد دالر صــرف ایجــاد آ نهــا دههــا میلی
انــد کــه در  های تبلیغــاتی کرده دســتگاه

ــام  ــای  ۲۴تم ــه روزه ــاعت روز و هم س
اسـت  و کارشـان این. کننـد سال کار می

در کمـین . اعتبـار کننـد که رقیـب را بی
هر پای خطائی هستند که برداشته شود 
و هر سـخنی هسـتند کـه بتواننـد بـدان 

  .خواهند معنائی را بدهند که می
  این ماشین تبلیغاتی که انواع وسائل     

ــر می ــاط جمعــی را در ب ــرد ارتب و از   ،گی
ــده ــا قاع ــودی ،رأس ت اداره  ،بطــور عم

ــود می ــه. ش ــالع ،در نتیج ــک اط ــا  ،ی ب
سرعت تمـام توسـط ماشـین در سراسـر 

 ،رادیوهــــا. شــــود امریکــــا پخــــش می
ـــــه ـــــا و روزنام ـــــال ژها  تلویزیونه ورن

  ها و انتشاراتی که به انتشار کتاب  ومجله
  
  

  9 صفحهدر

 بجا؟بجا و نا
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 ،هـــای فـــیلم ســـازی مشـــغولند و بنگاه
. کننــــــد نــــــدا میپروپاگا ،همســــــاز

ـــت ـــتهای راس ـــوب  پروپاگاندیس گرا خ
گیرنـد و  اند و خوب پول می تعلیم دیده

. پول برای خرج کردن در اختیار دارند
توانند در همه جـا حاضـر  که می بطوری

فکــر و   ،اعتنــا بــه حقیقــت باشــند و بی
  . خواهند القاء کنند اطالعی را که می

ـــان       ـــدین س ـــت  ،ب ـــا راس دموکراته
را مسبب بـه » تی پارتی«وقتی  گویند می

  . شمارند مدن دولت میآحال تعلیق در
 ،وقتی سـناتور تـد کـروز و جـون بـوهنر

ـــل  ـــدگان را عام ـــس نماین ـــیس مجل رئ
چراکـه . داننـد متوقف شدن دولـت می

مـاه بحـث  ۶اینها بودند که نگذاشـتند 
در باره بودجه را بـه تـأخیر انداختنـد و 

ام نکــه ســنا رضــا داد ارقــآحتــی بعــد از 
طور که مجلس نماینـدگان  نآبودجه را 

  .خواهد بپذیرد می
هــــــــا را  و صــــــــدای جمهوریخواه •
شنویم که مسـئولیت بحـران مـالی را  می

بــردوش پرزیــدنت اوبامــا و دموکراتهــا 
خاطر که حاضر به گفتگو  نهند بدین می

نهـــــا آنچـــــه آکـــــه  اال این. اند نشـــــده
خواهند نـه مـذاکره کـه القـای ایـن  می

ای جز  یکائیان است که چارهفکر به امر
روانــه کــردن دموکراتهــا و بازگردانــدن 

سیاست ایجاد . ها ندارید جمهوریخواه
تنهـا در طـول  ،بلبشو در حکومت اوباما

ریاســـــت جمهـــــوری اوبامـــــا بکـــــار 
در حکومــت کلینتــون نیــز . اســت نرفته

ــار می ــین سیاســت بک ــت هم ــا او. رف  ،ب
ــاری می ــداری رئــیس  رفت ــد کــه پن کردن
امشروع است و حق ریاست جمهوری ن

هــا  ن جمهوریخواهآجمهــوری را کــه از 
  .است غصب کرده ،است

بطور مفصل  ،نویسنده ،در این قسمت    
ــا کلینتــون  بــه رفتــار جمهوریخواه هــا ب

نهـا در آرئیس جمهوری امریکا و تقلـب 
انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری بقصـــد 

پـردازد و  پیروز کردن بوش بـر گـور می
ـــــن نتیجـــــه می ـــــه ای ســـــد کـــــه ر ب

هــا دموکراتهــا را غاصــب  جمهوریخواه
 ،حق خود که حکومت بر امریکـا اسـت

  .می دانند
  
  :پیروزی تی پارتی ٭
  
مــــاده آزمینــــه را  ،۲۰۱۰در نــــوامبر  •

کردنـــــد بـــــرای بازگشـــــت بـــــزرگ 
ــات . هــا جمهوریخواه حــزب در انتخاب

ــا در  ــروز شــد ام ــدگان پی ــس نماین مجل
بــه پیــروز نزدیــک شــد  ،انتخابــات ســنا

امـا دراختیـار . ه اکثریت بگردنـدنکآ بی
گــــــرفتن کنگــــــره تنهــــــا هــــــدف 

نهـا واقعـاً آنچـه آ. ها نبود جمهوریخواه
خواستند فرستادن رئیس جمهـوری  می

بعد . از خود به کاخ سفید باتمام اختیار
ــن  ــامه ب ــتن اس ــا در کش ــق اوبام از توفی

شانسی کـه  ،۲۰۱۱در اول ماه مه  ،الدن
ـــرای جمهوریخواه ـــرای  ب ـــد ب ـــا مان ه

 ،روزی در انتخابات ریاست جمهوریپی
ـــات  ـــردن  ،۲۰۱۲در انتخاب ـــراب ک خ

ــود ــا ب ــن . وضــعیت اقتصــادی امریک ای
ــازه شــروع کرده ــد  اقتصــاد ت ــه ق ــود ب ب

  .راست کردن
هــا نســبت بــه شــکننده  بــرغم نگرانی •

و هشدار مـودی  -  ،بودن بازیافت رونق
دربــاره اثــر ویرانگــر بــاال نــرفتن ســقف 

ن را آال بردن قرضه امریکا اگر کنگره با
هــا  جمهوریخواه ،- بــه تــأخیر بیانــدازد 

خـرین لحظـه آدادن رأی به طرح را تـا 
به تأخیر انداختنـد و ایـن کـار را بعـد از 

های  ن کردند که رقم بزرگـی از هزینـهآ
  .دولت کاستند

اوباما با تن دادن به کاهش  ،۲۰۱۱در    
موفــق شــد رونــق اقتصــادی  ،ها هزینــه

ن آز بیکـاری بـه ا. ضعیفی را حفظ کنـد
در  ،انــــدازه کــــه انتخــــاب مجــــدد او

کاسـته  ،را میسـر کنـد ،۲۰۱۲انتخابات 
بخاطر واگرد  ،»پارتی تی«اما گروه . شد

ــــان ــــه  ،زدنش ــــدازه ک ــــان ان ــــه هم ب
در » انقالبــــــی«جمهوریخواهــــــان 

  ،مجــــازات شــــدند ۱۹۸۸انتخابــــات  
تنهــا درد را تشــدید . مجــازات نشــدند

  .کردند
نتــون از کارشــان نخســت خلــع کلی •

ــد ایجــاد  ــود و بع ــوری ب ریاســت جمه

ــه حــال  ــت و ب ــالی در دو نوب بحــران م
. ودن دولــت در بــار دوم بــودآتعلیــق در

بطـــور  ،در هـــردو مـــورد یـــک روش را
  .بکاربردند ،میزآجنون 

بـــا وارد کـــردن حـــداکثر خســـارت       
هـا  جمهـوری خواه ،سیاسی به کلینتون

ـــور را ـــت ال گ ـــامزد  ،موقعی ـــوان ن بعن
هـــــا در انتخابـــــات ریاســـــت دموکرات

بــا مواجــه . ضــعیف کردنــد ،جمهــوری
گـروه تـی  ،کردن اوباما با بحران جدید

 –توانند یا بـه بـرد  کند می پارتی فکر می
برد برسند با ناگزیر کردن اوباما بـه تـن 

نها و یا کار را به رکـود آدادن به توقعات 
اقتصــادی جدیــد و حتــی منفــی شــدن 

  .   رشد اقتصادی
ــود و     ــدتر رک ــاد ،ب ــی اقتص ــد منف  ،رش

همــراه بــا پروپاکانــدای وســائل ارتبــاط 
ــی راســت ــه  جمع ــه تقصــیر را ب گراها ک

بســیاری از  ،اندازنــد گــردن اوبامــا می
. کنـد ها را از تغییـر مـأیوس می امریکائی

ـــازار آزاد«بســـا  کامـــل و حکومـــت » ب
تـــی پـــارتی بعنـــوان دوای  ،کوچـــک را

تمــامی دردهــا بخــورد مــردم امریکــا 
  .باوراند می ،نهاآد و به ده می

ــه قشــرهای  ایــن ایــده • های قــدیمی ب
های اخیــر  میانــه امریکــا کــه در دهــه

ســودی  ،اند تر شــده کوچـک و کوچــک
ــانند نمی ــان سیاســت . رس ــان قربانی این

گرا و  اقتصـــادی هســـتند کـــه راســـت
ــواه  افراطی ــوری خ ــای حــزب جمه ه
داری متمرکـز  هراندازه سـرمایه. هستند
یـک درصـد بیشـتر و ثـروت  ،شود تر می

  . گردد تر می درصد فزون ۹۹فقر 
ـــن     ـــاوجود ای ـــوری  ،ب ـــاه جمه هرگ

ها اجـازه یابنـد راه خـود را ادامـه  خواه
تسـلیم  ،بنابر عـادت ،دهند و دموکراتها

بسا محور سـاخت  ،تسلیم ارادی ،شوند
فریادهـای مـردم  ،گـردد سیاسی ملی می

 ،تر خواهند شد و یأس همگـانی خفیف
ــهآ معتــاد  ،رویــه کــردن تســلیم نــان را ب

  .کند می
امپراطــوری، در  -  ۱ :انقــالب اســالمی

ـــــــــار سرنوشـــــــــتی  دوران انحطـــــــــاط، گرفت
شـــوند کـــه خـــود بـــرای ملتهـــای ديگـــر  می

 همــــان روشــــها کــــه در. کننــــد تعيـــين می
برنــــد،  کشــــورهای زيــــر ســــلطه بکــــار می

ســرانجام، بــه مــادر شــهر امپراطــوری راه 
ه جوينـــــد و گـــــروه بنـــــديها، در مبـــــارز  می

. برنـــــــــد برضـــــــــد يکـــــــــديگر، بکـــــــــار می
 رفتن حربه اقتصادی، در بنابراين، بکار

خود امريکا، هم گويای ورود ابر قدرت 
امريکــا بــه مرحلــه انحطــاط اســت و هــم 

ها و  گويــــای فقــــدان جريــــان آزاد انديشــــه
  .اطالعات در جامعه امريکائی است

تمايل عمـومی قـدرت بـه تمرکـز و  – ۲
داری  لــــذا، ســــرمايه. بــــزرگ شــــدن اســــت

در . توانـــد متمرکـــز و بـــزرگ نشـــود نمی
جريـــــــــان متمرکـــــــــز و بـــــــــزرگ شـــــــــدن، 

توانـــد بـــه قـــانون، حتـــی وقتـــی بـــا آن  نمی
زيـرا قـانون . مساعد اسـت، وفـادار بمانـد
توانــــد مــــزاحم  مســــاعد امــــروز، فــــردا می

ـــــــن. بگـــــــردد رو، حـــــــزب کـــــــارگزار  از اي
توانـد بـه قـانون اساسـی  داری نمی سـرمايه

رفتــــار . بمانــــدو قــــوانين عــــادی وفــــادار 
حــــزب جمهــــوری خــــواه و ايــــن امــــر کــــه 

خواهـــد تمـــام قـــدرت را داشـــته باشـــد،  می
آن فســـاد . رفتـــار کـــارگزار قـــدرت اســـت

بـــــزرگ کـــــه بانيـــــان دموکراســـــی نســـــبت 
  . اند، همين فساد است آن هشدار داده به
روبرت پاری، در نوشـته خـود، از  – ۳

 –الــف : اســت امــور مهمــی غافــل مانده
يت بزرگ جامعه زير طور تا اکثر  همان

ســلطه، تــن بــه تســليم و اطاعــت ندهنــد، 
شــــــــــود و  اســـــــــتبداد برآنهــــــــــا حـــــــــاکم نمی

توانـد برآنهـا، از راه  گر بيگانه نمی سلطه
بـــــه حکومـــــت رســـــاندن اقليـــــت وابســـــته، 
مسـلط شـود، در جامعـه امريکـائی نيــز، 
تـــا ايـــن اکثريـــت حقـــوق ذاتـــی خـــويش را 
نشناســد و خويشــتن را شــهروند حقوقمنــد 

شـود  ، قدرت نزد اقليت جمـع مینشناسد
و نــزاع برســر کــارگزار قــدرت شــدن، در 

ب . شـود اين اقليـت، اجتنـاب ناپـذير می
توانـد از آن اکثريـت  قدرت هرگز نمی –

ـــــدون تمرکـــــز، بکـــــار . بگـــــردد چراکـــــه ب
بنـــــــابراين، اکثريـــــــت . شـــــــود بردنـــــــی نمی

بايـــد از فريـــب بـــزرگ رهـــا  بـــزرگ را می
ـــــــوق هســـــــتند کـــــــه  - ج. کـــــــرد تنهـــــــا حق
آن اکثريــت بــزرگ بگردنــد  تواننــد از مــی

و ايـــــن اکثريـــــت بـــــزرگ بـــــا برقرارکـــــردن 
رابطــــــــه حــــــــق بــــــــاحق، ميــــــــان افــــــــراد و 

هــای خــود، تمرکــز و بــزرگ شــدن  گروه
هرگـــــاه  - د. کنـــــد قـــــدرت را نـــــاممکن می

اکثريــت بــزرگ قــدرت را اصــيل تصــور 
ها رابطــــه  کنــــد و بــــه ميزانــــی کــــه رابطــــه

شــــوند، بيشــــتر روحيــــه تســــليم  قــــدرت می
عهــــد شــــکنی ذاتــــی  –ه . کنــــد میپيــــدا 

زيــرا وفــای بــه عهــد، مــانع . قــدرت اســت
شــود و از  بــزرگ شــدنش می متمرکــز و

پــــــــس هــــــــيچ حــــــــزب . بــــــــرد ميــــــــانش می
توانــــد تــــن بــــه وفــــای بــــه  قدرتمــــداری نمی

حزبـــــی کـــــه درپـــــی قـــــدرت . عهـــــد بدهـــــد
مطلـــــــق اســــــــت، مطلقـــــــا عهــــــــد شــــــــکن 

واليـــــــت «در حقيقـــــــت، هـــــــر . شـــــــود می
ـــا ع» ای مطلقـــه ـــه ضـــرورت، مطلق هـــد ب

  .شکن است
  

اقتصـــاد کشـــور در  :انقـــالب اســـالمی
مــالی اســت  –دســت مافياهــای نظــامی 

ای از روابــــــط شخصــــــی  کــــــه مجموعــــــه
اند ظـرف  انـد و توانسـته قدرت پديـد آورده

ـــارد دالر ثـــروت از  ۶۰۰ســـال،  ۸ ميلي
فقـر گسـترده حاصـل . کشور خارج کننـد
ــــــن غــــــارت بی ــــــه  حســــــاب و بی اي رحمان

  :است
  
  

نقدينگي همچنـان در  
افزايش است و يارانـه  

اند و قابل  فقر افزا شده
  :پرداخت نيستند

  
  

ـــه  ـــرخ رشـــد ماهان ـــزایش ن ٭اف
  :نقدینگی

 
دنیــــای اقتصــــاد  ،۹۲مهــــر  ۲۲در  ☚

حجم نقدینگی در  :است  گزارش کرده
ــه  ــرداد ب ــان  ۴۹۲م ــارد توم ــزار میلی ه

های  مدیر اداره بررسی و سیاست. رسید
اقتصادی بانـک مرکـزی بـا اعـالم ایـن 

ار، از تــالش ایــن نهــاد بــرای کنتــرل آمــ
 .نقدینگی و تورم خبر داد

ــه  ــن دارد ک ــت از ای ــد حکای ــار جدی آم
 در مـرداد» نرخ رشد ماهانه نقـدینگی«

درصد بـوده و نسـبت  ۷/۲ماه، به میزان 
درصـدی چهـار مـاه  ۲هـای زیـر  به نرخ

ــت ــده اس ــی ش ــال، افزایش ــت س . نخس
نـرخ رشـد «عالوه بر این، روند کاهشی 

کــه از دی مـاه ســال » نقـدینگیسـاالنه 
جاری تداوم یافته  گذشته تا تیرماه سال

. بود، در مرداد ماه متوقـف شـده اسـت
ــد در  ــت جدی ــه دول ــه اینک ــه ب ــا توج ب

های مرداد بر سر کار آمده و رییس  میانه
ـــز در  ـــک مرکـــزی نی ـــد بان کـــل جدی
روزهــای ابتــدایی شــهریورماه منصــوب 

ــت؛ می ــده اس ــد  ش ــرخ رش ــوان ن  ۷/۲ت
نقــدینگی در مــرداد مــاه را بــه درصــدی 

عنوان آخـرین کارنامـه عملکـرد دولـت 
ـــــــــــدی ـــــــــــوص  احم نژاد در خص

در اقتصـاد ایـران » های پولی شاخص«
  .تلقی کرد

 

هـزار  ۵۰۰نقدینگی در آسـتانه •
  :میلیارد

 
براســـاس آخـــرین برآوردهـــا، مانـــده    

نقدینگی در پایان مرداد مـاه امسـال بـه 
. اسـت هزار میلیارد تومان رسـیده ۴۹۲

پیمـــان قربـــانی، مـــدیر اداره بررســـی و 

های اقتصــادی بانــک مرکــزی  سیاســت
با اعالم این خبر به خبرگـزاری فـارس، 

 ۴۶۰این میـزان نسـبت بـه عـدد : افزود
هزار میلیارد تومانی اسفند سال گذشته، 

قربـانی . دهـد درصد رشد نشـان می ۸/۶
همچنــین ایــن متغیــر پــولی در : افــزود

 ۲۵، حــدود ۹۱ مقایســه بــا مــرداد ســال
ـــت ـــته اس ـــد داش ـــد رش ـــم .درص حج

ــاه ســال گذشــته  نقــدینگی در مــرداد م
 .هزار میلیارد تومان بوده است ۳۹۲

رشد نقدینگی در : وی خاطرنشان کرد   
جاری نسـبت بـه  پنج ماه ابتـدایی سـال

درصــد  ۲/۳مــدت مشــابه ســال گذشــته 
ــان  ــوع نش ــن موض ــته و ای ــاهش داش ک

دهد بانـک مرکـزی طـی ایـن مـدت  می
اســت کنتــرل نقــدینگی را در دســتور سی

به گفته مـدیر . کار خود قرار داده است
های اقتصــادی  اداره بررســی و سیاســت

میزان رشد نقدینگی در اردیبهشت مـاه 
ــــارد تومــــان،  ۸۵۲هــــزار و  ۴۶۶ میلی

میلیارد تومان  ۸۳۷هزار و  ۴۷۲خرداد 
و مــرداد مــاه هــم عــدد بــه دســت آمــده 

البتــه . هــزار میلیــارد تومــان اســت ۴۹۲
تاکنون بانک مرکـزی آمـار مشخصـی از 
میــزان نقــدینگی در پایــان تیرمــاه ارائــه 

 .نکرده بود
در » دنیــای اقتصــاد«امــا پــیش از ایــن، 

گزارشی با استناد به گزارش ارائـه شـده 
جمهور، میزان نقـدینگی  از سوی رییس

موجود در اقتصاد کشور در پایان تیرماه 
 هـــزار میلیـــارد تومـــان ۴۷۹ را معـــادل

هـای  البتـه گزارش. مشخص کـرده بـود
جدیــد و منتشــر شــده بــه نقــل از بانــک 
مرکزی نیز، رقم مشخص شده از سـوی 

 ۴۷۹مبنـی بـر حجـم » دنیای اقتصـاد«
هزار میلیارد تومانی نقدینگی در تیرمـاه 

رسـیدن رقـم نقـدینگی . کند را تایید می
هـزار میلیـارد تومـان در مـرداد  ۴۹۲به 

در صــورت  مــاه بــه ایــن معنــا اســت کــه
 افزایش

هزار میلیارد تومانی ایـن شـاخص در  ۸
شهریورماه، رقم آن برای نخستین بار از 

پانصد هزار میلیـارد «آستانه قابل توجه 
ــارت . خواهــد گذشــت» تومــان ــه عب ب

دیگر، در صورتی که حجم نقـدینگی در 
درصـد  ۶/۱شهریور ماه تنهـا بـه میـزان 

عددی که با توجه به نـرخ (افزایش یابد 
شــد مــرداد چنــدان دور از دســترس ر

، اقتصاد کشـور بـرای اولـین بـار )نیست
هـــزار میلیـــارد  ۵۰۰شـــاهد نقـــدینگی 
  .تومانی خواهد بود

 

» رشد ماهانه نقـدینگی«عبور  •
  :ازدو درصد

 
با توجه بـه اینکـه حجـم نقـدینگی در    

هـزار  ۴۷۹پایان تیرماه به میزان تقریبـا 
تازه  میلیارد تومان رسیده بود، آمارهای

در خصوص رسیدن رقم ایـن متغیـر بـه 
هـــزار میلیـــارد تومـــان در پایـــان  ۴۹۲

ـــاه، مشـــخص می ـــزان  مردادم ـــد می کن
نقــدینگی موجــود در اقتصــاد ایــران در 

هــزار  ۱۳مـرداد مــاه بـا افزایشــی تقریبـا 
ای معـادل  میلیارد تومانی، رشـد ماهانـه

ایـن . درصد را تجربه کرده است ۷/۲با 
نـرخ رشـد «ش موضوع حـاکی از افـزای

با . در مرداد ماه است» ماهانه نقدینگی
پایان سال گذشـته و آغـاز سـال جدیـد، 
نرخ رشـد ماهانـه نقـدینگی در سـطوح 

تری نسبت به مقادیر سال گذشـته  پایین
بـه طـوری کـه در . کـرد خود نوسـان می

چهــار مــاه ابتــدایی ســال جدیــد، نــرخ 
رشد ایـن متغیـر در سـطوح کمتـر از دو 

آمـــار جدیـــد از . تدرصـــد قـــرار داشـــ
افــزایش نــرخ رشــد ماهانــه نقــدینگی و 
ــت  ــور آن از ســطح دو درصــد حکای عب

 .دارد
ـــاس گزارش ـــر اس ـــین، در  ب ـــای پیش ه

مــاه رقــم نقــدینگی در ســطح  فروردین

مربوط به مقدار آن در پایان اسـفند مـاه 
بـه طـوری . سال قبل متوقف مانده بود

کـه (که با رشدی به میزان صفر درصـد 
ــد ســال ــوده  گذشــته کم در چن ســابقه ب

 ۴۶۰، در همــان ســطح حــدودا)اســت
هزار میلیارد تومانی پایـان اسـفند سـال 
گذشته، در فـروردین مـاه تقریبـا ثابـت 

تر بـه میـزان  مانده و حتی با آمـار دقیـق
بـر اسـاس . اندکی، کاهش نیز یافته بـود

ـــاه رقـــم  گزارش ـــروردین م ـــا، در ف ه
میلیارد تومـان کـاهش  ۲۰۰نقدینگی با 

هـزار و  ۴۶۰ت به اسـفند، از تقریبـا نسب
هـزار  ۴۶۰میلیارد تومان به تقریبا  ۷۰۰

میلیارد تومـان نـزول کـرده بـود  ۵۰۰و 
 ۰۴/۰که افت بسیار ناچیزی بـه میـزان 

 .داد درصد را نشان می
ــرات  در اردیبهشــت ــد تغیی ــا رون ماه، ام

هر چنـد . نقدینگی مجددا افزایشی شد
ح نرخ رشد ماهانـه آن بـا کمتـرین سـط

هــای ســال  نــرخ رشــد نقــدینگی در ماه
ــود۱۳۹۱ ــر ب ــر اســاس آمارهــا، . ، براب ب

ماه  میزان نقدینگی در پایان اردیبهشـت
هـزار و  ۴۶۶جاری بـه رقـم تقریبـا  سال
میلیارد تومان رسید که نسـبت بـه  ۹۰۰

ماه،  حجــــم آن در پایــــان اردیبهشــــت
میلیارد  ۴۰۰هزار و  ۶افزایشی به میزان 
نرخ رشد ماهانـه . ادد تومان را نشان می

ماه، در حــدود  نقــدینگی در اردیبهشــت
 .درصد محاسبه شده بود ۴/۱

در خرداد ماه تا حدودی از میزان نـرخ 
رشد ماهانه نقدینگی کاسـته شـد و ایـن 

درصـد در ایـن مـاه  ۳/۱رشد به حـدود 
حجــم نقــدینگی پایــان . کــاهش یافــت

هـزار میلیـارد تومـان  ۶خرداد با تقریبا 
ماه،  بـه پایـان اردیبهشـتافزایش نسبت 

ــدود  ــه ح ــزار و  ۴۷۲ب ــارد  ۸۰۰ه میلی
در تیرمـاه نیـز نـرخ رشـد . تومان رسـید

ماهانــه نقــدینگی در حــوالی نــرخ رشــد 
درصـد محاسـبه  ۳/۱خرداد و به میزان 

شده بود و حجم نقـدینگی نیـز در ایـن 
ــزان  ــه می ــی ب ــا افزایش ــاه، ب ــزار و  ۶م ه

دویســت میلیــارد تومــان، رقمــی حــدود 
 .زار میلیارد را ثبت کرده بوده ۴۷۳

بنابراین، پس از نرخ رشد صفر درصدی 
 ۴/۱ماه، نرخ رشد نقدینگی در فروردین
 ماه و نرخ رشد درصدی در اردیبهشت

درصـــدی نقـــدینگی در خـــرداد و  ۳/۱
  تیرماه، نرخ رشد این متغیر با رسیدن به 

  درصدی در پنجمین ماه این  ۷/۲عدد 
ه نخست سال، برخالف روند چهار ماه
  .این متغیر حرکت کرده است

 

رشد ساالنه «پایان روند نزولی •
  :»نقدینگی

 
افزایش نرخ رشد ماهانـه نقـدینگی در    

مــرداد مــاه، بــا رســاندن آن بــه ســطوح 
ــین  ۴۹۲ ــانی همچن ــارد توم ــزار میلی ه

نـــرخ رشـــد ســـاالنه «باعـــث افـــزایش 
نــرخ رشــد «. اســت شــده» نقــدینگی

ـــدینگی ـــاه ســـا» ســـاالنه نق ل از دی م
ــال ــاه س ــا تیرم ــته ت ــد  گذش جاری، رون

کاهشی در پیش گرفته بود و با شش مـاه 
ـــرخ  ـــاه، از ن ـــه م ـــاه ب  ۷/۳۳کـــاهش م
ـــرخ  ـــه ن ـــاه ب  ۶/۲۳درصـــدی در دی م
بـر . درصدی در تیرماه تنـزل یافتـه بـود

اساس آمارهای جدید، نرخ رشد ساالنه 
نقدینگی در مردادماه مجـددا افزایشـی 

ن مـاه درصـد در ایـ ۲/۲۵شده و به رقم 
  .رسیده است

ــــزان رشــــد  :انقــــالب اســــالمی اگــــر مي
باشد، رشد   نقدينگی تا تيرماه کمتر شده
تـــوان بـــه پـــای  آن را در مـــاه مـــرداد، نمی

ــــژاد نوشــــت مگــــر . حکومــــت احمــــدی ن
کـــــه بگـــــوئيم کســـــر بودجـــــه کارنامـــــه  اين

احمــــــــدی نــــــــژاد اســــــــت و نبــــــــود پــــــــول، 
اســت بــا  ناگزيرکرده حکومــت روحــانی را

  بر ميزان نقدينه،مان روش افزودن ه
  بنابراين، تا.های دولت را بپردازد هزينه

  
  10   صفحهدر

  

 بجا و نابجا؟
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ســاختهای بودجــه و اعتبــارات بــانکی و 
واردات و رابطـــــــه بودجـــــــه بـــــــا اقتصـــــــاد 
تغييــــر نکننــــد و تــــا زمــــانی کــــه اقتصــــاد 
توليد محـور نگـردد، همـين آش اسـت و 

  .همين کاسه
  
حســین راغفــر در گفتگــو بــا  ٭

ــرارو ــر  ۴۵:ف ــون نف ــد از میلی بای
/ دریافــت یارانــه حــذف شــوند

درصـد بـه  ۲احمدی نژاد سـالی 
  :طبقه فقیر کشور اضافه کرد

 
قـول حسـین  فـرارو ،۹۲مهر  ۱۵در  ☚

ـــگاه ا،زاغفر ـــتاد دانش ـــار دادهس   را انتش
بیشترین آسیب از اجرای قانون «: است

هدفمنــدی یارانــه هــا متوجــه طبقــه 
متوسط شد و بـه همـین دلیـل خیلـی از 

بقـــه فقیــر جامعــه ســـقوط آنهــا بــه ط
 ».کردند

  رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون    
ــس، از تصــویب   ــه و بودجــه مجل برنام

دهـک بـاالی جامعـه در ۳حذف یارانـه 
با این : کمیته متبوعش خبر داد و گفت

موضـــوع در صـــحن  تصـــویب، قطعـــًا
دولـت بـا  .شود بررسی می کمیسیون نیز 

این پیشنهاد مخالفت کـرده و خواسـتار 
ــه ــی کار ارائ ــرای بررس ــان ب ــی  زم شناس

موضوع شده؛ اما بیشتر نماینـدگانی کـه 
عضو کمیسیون بودجـه هسـتند بـا ایـن 

 .پیشنهاد موافقند
ـــوکلی دیگـــر عضـــو     پیشـــتر احمـــد ت

کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس بــا 
بیــان اینکــه احتمــاال مجلــس پیشــنهاد 

های باالی درآمـدی  حذف یارانه دهک
د شناسایی ایـن کند گفته بو را قبول می

 .ها امکان پذیر است دهک
چه ضرورتی برای حـذف یارانـه دهـک 

در  هــای بــاالی درآمــدی وجــود دارد؟
دکتر حسین راغفر  ،پاسخ به این پرسش

معنــای هدفمنــدی یارانــه «: اســت گفته
ها بـه صـورت   است که بایستی یارانه این

هدفمنــد و میــان کســانی کــه اســتحقاق 
ـــع ـــد توزی ـــت آن را دارن ـــود دریاف  .ش

متاسفانه چون از ابتدا به این قـانون بـه 
صــورت سیاســی نگــاه شــد طبیعتــا ایــن 
ــه  ــد و هزین ــول مان ــه از طــرح مغف جنب
خیلی بزرگی روی دست دولـت قبلـی و 

هدف نیز این بود که اگر . فعلی گذاشت
دولت هـای بعـدی بخواهنـد از میـزان 
یارانه یا تعداد مشـموالن آن بکاهنـد در 

ــاثیر منفــی انتظــارات مــردم از  دولــت ت
به همین دلیـل دولـت هـا هـم  .بگذارد

نگــــران حــــذف بخشــــی از دریافــــت 
کنندگان یارانـه هسـتند و شـاید در ایـن 

امــا واقعیــت ایــن  .بــاره مقاومــت کننــد
است که اجرای قانون هدفمندی یارانه 
ها به صورت فعلی موجب اتالف منـابع 

توانـد بـه  شود که مـی بزرگی از کشور می
بهتـــری بـــرای  شـــکل هـــای خیلـــی

گروههـــای محـــروم جامعـــه اســـتفاده 
 ».شود

دولت مدعی است که «: وی ادامه داد   
بنـده . میلیون نفر یارانه می دهـد ۷۵به 

از رقم واقعی مطلع نیسـتم؛ هرچنـد بـه 
نظرم این رقم کمی عجیب به نظـر مـی 

امــا در صــورت صــحت ایــن رقــم . رســد
تعـــداد قابـــل تـــوجهی از اینهـــا  قطعـــًا

 .ز دریافت یارانه حذف شوندتوانند ا می
دهــد  ارزیــابی هــای بنــده نشــان مــی

ـــور  ۳۰حـــداکثر  ـــر در کش ـــون نف میلی
ــد ــه دارن ــت یاران ــتحقاق دریاف ــه . اس ب

ــارت دیگــر  ــد از  ۴۵عب ــر بای ــون نف میلی
 .دریافت یارانه حذف شوند

 ۴۵نفـر از ایـن  ۷دولت با یارانـه هـر      
میلیون نفر می توانـد یـک شـغل ایجـاد 

یــن مبلــغ را مشــوق یارانــه یعنــی ا. کنــد
های اشتغال در تولید قرار دهد و اعالم 
کند هر کس یک فـرد را شـاغل کنـد در 

نفر را خواهد گرفت کـه  ۷مقابل یارانه 
میلیون شغل در کشـور  ۵در این شرایط 

  ».ایجاد خواهد شد
 ۳۰راغفر در پاسخ بـه ایـن سـوال کـه     

ــه  ــت یاران ــمول دریاف ــر مش ــون نف میلی
قـاتی از جامعـه هسـتند؟، شامل چـه طب

میلیون نفر فقط طبقـه  ۳۰این «: گفت
چراکـه . فقیر جامعه را شامل مـی شـود

درصد جمعیت کشور  ۴۰اکنون بالغ بر 
 ».زیر خط فقر مطلق هستند

ــه ایــن ســ     وال کــه ئراغفــر در پاســخ ب
جنابعالی همیشه معتقد بودید با اجرای 

هـــا، طبقـــه  قـــانون هدفمنـــدی یارانـــه
ین آسیب را متحمل شد و متوسط بیشتر

اکنـــون معتقدیـــد اینهـــا نبایـــد یارانـــه 
بلــه، بیشــترین «: بگیرنــد، چــرا؟، گفــت

آسیب از اجرای قانون هدفمندی یارانه 
ها متوجه طبقه متوسط شد و به همـین 
دلیل خیلی از آنها به طبقه فقیر جامعـه 

بـه عبـارت دیگـر قبـل از  .سقوط کردند
ـــداد  ـــدی، تع ـــانون هدفمن ـــرای ق اج

وارهای طبقه متوسـط بیشـتر بـود و خان
اکنون با توجه بـه آسـیب هـای وارده و 
سقوط آنها به طبقه فقیر جامعه، تعـداد 
خانوارهای طبقه متوسـط کـم و تعـداد 
خانوارهــای طبقــه فقیــر افــزایش یافتــه 

آقای احمدی نـژاد ظـرف هشـت  .است
سال اخیر حـداقل سـالی دو درصـد بـه 

قبـل یعنـی . طبقه فقیر کشور اضافه کرد
 ۲۲طبقه فقیر جامعه حدود  ۸۴از سال 

درصـد جمعیـت کشـور را تشـکیل  ۲۳تا 
 ۴۰می داد، در حالی کـه اکنـون بـاالی 

  ».درصد است
  

هزار میلیارد  ۱۴٭كسری بودجه 
ــت ــانی دول ــنهاد ، توم ــه پیش ارای

جدید درخصوص تـامین درآمـد 
ــــه ــــدی یاران ــــر  هدفمن ها جعف
  :قادری به ایلنا خبرداد

 
: است لنا گزارش کردهای ،مهر ۱۷در  ☚

ــابع  ــه من ــان اینک ــر قــادری بــا بی جعف
هـزار  ۱۴ها بـا کسـری  هدفمندی یارانه

میلیارد تومـان در حـال حاضـر مواجـه 
 ۱۴توانـد ایـن  دولـت نمی: گفت است،

لـذا . هزار میلیارد تومـان را تـأمین کنـد
باید از منابع دیگر اسـتفاده كنـد امـا بـه 

های دیگر نیز بـا  دلیل آنکه منابع بخش
تـوان  مضیقه مـالی مواجـه هسـتند، نمی

درآمـــد هدفمنـــدی را از محـــل منـــابع 
  .تامین کرد

پرداخــت نقــدی یارانــه بــه دو دهــک     
دهـک  ۸ه و ارایـه سـهام بـه پایین جامع

گذاری در  جامعــــه از طریــــق ســــرمایه
ــدی  طرح ــنهاد جدی ــنعتی پیش ــای ص ه

ــده  ــرح ش ــیون مط ــه در كمیس اســت ك
 .است

در صورتی که حذف سه دهـک بـرای     
تــامین یارانــه نقــدی بــه تصــویب نرســد 
سناریوی دیگری وجـود دارد کـه در آن 
دو دهــک پــایین جامعــه یارانــه نقــدی 

دهــک دیگــر نیــز بــا  ۸دریافــت کــرده و 
هـــای صـــنعتی  گذاری در طرح ســـرمایه

هــا  پتروشــیمی و کشــاورزی ســهام بــه آن
ـــابع  ـــه من ـــدین گون واگـــذار شـــده و ب

 .شود هدفمندی یارانه تامین می
براساس این نه تنها تـورم سـیر نزولـی    

پیدا خواهـد کـرد بلکـه ضـمن افـزایش 
اشتغال رکود نیز در واحدهای تولیدی 

  .رود از بین می
هرگــاه پيشــنهاد عملــی  :انقــالب اســالم

شود، يعنی پول به جای رفـتن بـه بـازار 
بــــــــرای خريــــــــد، ســــــــرمايه شــــــــود، رژيــــــــم 

اســــت کــــه انقــــالب  پيشــــنهادی را پذيرفته
ـــــــــت، تشـــــــــريحش  ـــــــــد نوب اســـــــــالمی، چن

کـــــــه بـــــــا توجـــــــه بـــــــه  اال اين. اســـــــت کرده
يم، احتمال تصـويب و اجـرا ژطبيعت ر

  .شدن اين پيشنهاد، زياد نيست
  

ميلياردتومـــاني  ۰۱۰۰٭کســـري
امکان قطع / نقدی مهرماه  يارانه
  ها وجود دارد یارانه

 
ــوز گــزارش  ،۹۲مهــر  ۲۱در  ☚ مهــر نی

محمدباقر نوبخت، معـاون  :است کرده
برنامه ريزي و نظارت راهبـردي رئـيس 
جمهــور بــا اعــالم اینکــه طبــق آخــرين 

دولـت در آمارهاي دريـافتي از بودجـه، 
ميليارد  پرداخت يارانه هاي نقدي هزار

ــري دارد ــان كس ــد از محــل  توم ــه باي ك
ــامين شــود از  او . افــزايش قيمــت هــا ت

ـــراي شناســـايي  ـــارگروه ب ترســـیم چه
  .خانوارهاي نيازمند به يارانه خبرداد

ــالمی ــالب اس ســان، اســتبدادی  بدين :انق
 شناســـد، بـــا کــه جـــز روش دســـتوری نمی

همه هشدارهای اقتصاددانان، قـانونی را 
ه اجـرا گذاشـت و به تصويب رساند و بـ

و . عامل تشديد فاجعه اقتصادی گشـت
کــــه قــــرار » آزاد کــــردن قيمتهــــا«اينــــک، 

بـــود دولـــت را پولــــدار کنـــد، عامـــل فقــــر 
دولت و بزرگ شـدن جمعيـت زيـر خـط 

تحريمهــــــــــا در چنـــــــــــين . فقــــــــــر گشــــــــــت
. اند اقتصــادی اســت کــه اثــر گــذار شــده

راست بخواهی، سرکوب اقتصـادی کـه، 
قيـــه مـــردم اقليـــت بخـــور و ببـــر بکنـــار، ب

قربـــانی هســـتند، از ســـرکوبهای سياســـی 
  :تر است بسيار شديد

  
  

ــر روز ــيش از  هـ  2بـ
ــدام ــنگين  ،اعـ جوسـ

ــد و  ــور و تهديـ سانسـ
  :ارعاب

  
  
از شروع ریاست جمهوری روحـانی  ☚

اند کـه  تـن اعـدام شـده ۱۲۵ ،سو بدین
. شـوند تن می ۲٫۴روزانه  ،بطور متوسط

ــط  ــه او رب ــدامها ب روشــن اســت کــه اع
ا گویـــای سیاســـت ارعـــاب ندارنـــد امـــ

بـاوجود . دستگاه والیـت فقیـه هسـتند
  ،این
ــی را  ☚ ــر الجــوردی جــالد خمین دخت

اسـت و  روحانی مسئول رفتار زنان کرده
ــار خــود ــوم  ،او در توضــیح روش ک معل
وقتـی از . کرد که فرزند همان پدر است

شـکوه  ،که حجـاب اجبـاری نیسـت این
ـــامی  ـــای انتظ ـــراد نیروه ـــرد و از اف ک

بکـــار بـــردن خشـــونت در  خواســـت از
مجبور کردن زنـان بـه رعایـت حجـاب 

  .خودداری نکنند
روحـانی بـه دانشــگاه  ،۹۲مهـر  ۲۲در     

سخنرانی  ،رفت و در جو سنگین پلیسی
توانســت بگویــد  دســت کــم می. کــرد

ـــگاه اســـت و  ـــه او در دانش ـــدتی ک درم
فضــای پلیســی را ایــن  ،کنــد صــحبت می

  . اندازه پلیسی نکنند
ــــــر ۸در  ☚ ــــــزارش ، ۹۲ مه ــــــه گ ب

دانشـــــجونیوز، چنـــــد صـــــد تـــــن از 
دانشجویان دانشـگاه صـنعتی ارومیـه در 
اعتراض به عملکـرد ریاسـت دانشـگاه و 

در حیاط دانشگاه  فضای امنیتی حاکم،
 .صنعتی ارومیه تحصن کردند

ــر ۹در  ☚ ــالین ۹۲ مه ــزارش فع ــه گ ، ب
ـــران،  ـــر و دمکراســـی در ای ـــوق بش حق

ــدان  ــی زن ــدانی سیاس ــاد زن ــاری ح بیم
متگاه کــرج و نایــاب شــدن دارو در نــدا

ــدانیان سیاســی و  ــدان جــان زن ــن زن ای
عــادی را در معــرض خطــر جــدی قــرار 

 .داده است
مهــر بــه گــزارش هرانــا، آرش  ۹در ☚

کمانچه، پروین زندی، بهـزاد آسـیایی، 
بابک آسیایی و کاوه رحیمی دوبـاره بـه 

 .اوین فراخوانده شدند
ــه دادگــاه  هــم چنــین بابــک آســیایی ب

ــالب ــعبه  انق ــده  ۲۸ش ــران فراخوان ته
شــده اســت، برخــی از اتهامــات ایشــان 
تبلیغ علیـه نظـام و اقـدام علیـه امنیـت 

 .ملی بیان شده است
بـه گـزارش کلمــه،  ،۹۲مهـر  ۱۰در   ☚

دهها تن از دانشجویی دانشگاه دامغان 
در اعتــراض بــه عــدم تحقــق مطالبــات 
صــنفی و ممنوعیــت هرگونــه فعالیــت 

. راض زدنـدهای فرهنگی دست به اعتـ
دانشــجویان در ایــن تحصــن نســبت بــه 
سیاست های معاونت فرهنگی دانشگاه 
در به وجود آوردن فضای خفقان برای 
فعــالین سیاســی در پــی صــدور احکــام 
تعلیق برای ساسـان رادفر،امیـر حسـین 
ـــر زاده و  ـــی اکب ـــهیل عل ـــینی و س حس
ممانعــت از ادامــه تحصــیل امیرحســین 
ــالمی ــن اس ــبق انجم ــر اس ــرابی دبی  س
دانشــگاه و توقیــف غیرقــانونی نشــریات 
دانشجویی اعتراض کردند و بـا تجمـع 
در مقابل سلف غذاخوری و قـرار دادن 
سینی های وعده  نهـار خـود در صـحن 

 .دانشگاه دست به اعتصاب زدند
ــر  ۱۰در  ☚ ــا،  ،۹۲مه ــزارش ایلن ــه گ ب

ــل و از  همســر محمــد ســیف زاده، وکی
موسسان کانون مدافعان حقوق بشر بـه 

سـال  ۶ل نوشتن نامه به خـاتمی بـه دلی
 .حبس قطعی محکوم شده است

بــه گــزارش کمپــین  ،۹۲مهــر  ۱۱در  ☚
بـــین المللـــی حقـــوق بشـــر، معصـــومه 
دهقــــــــان، معلــــــــم بازنشســــــــته و 

: ه اسـتگفت   همسرعبدالفتاح سلطانی،
دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بـدوی 

اسـت و او اکنـون  او را عینا تاییـد کـرده
تجدید  ۵۴گاه شعبه بر اساس حکم داد

نظر به یک سال حـبس تعزیـری کـه بـه 
مدت پنج سال تعلیق شده و پـنج سـال 
ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده 

 .است
، به گزارش مجذوبان ۹۲ مهر ۱۳در  ☚

نـور، آقایــان کــاظم دهقــان، حمیدرضــا 
آرایـــــش، محمـــــدعلی شمشـــــیرزن از 

ویش ساکن کوار طـی رای صـادره از ا در
ه انقالب شیراز بـه نفـی شعبه دوم دادگا

اتهامات . بلد مادام العمر محکوم شدند
االرض  این سه درویش محاربه، فساد فی

هـــای غیرقـــانونی  و عضـــویت در گروه
و اجتمـاع و تبـانی بـا هـدف !) درویشی(

 .اند بودهبرهم زدن امنیت کشور 
انصــاف بــه گــزارش  ،۹۲مهــر  ۱۴در  ☚

شـیخ ای بـه  نیوز، نوزده پزشک در نامـه
الریجانی، رییس قوه قضـاییه، بـا ق صاد

ــانی  ــکی و درم ــه وضــعیت پزش ــاره ب اش
سیدمصطفی تاج زاده، خواستار دسـتور 
انتقال وی به یک مرکز درمانی مجهز و 
ـــکان  ـــر پزش ـــان تحـــت نظ ـــاز درم آغ

 .اند متخصص شده
ــه گــزارش کلمــه، ۹۲ مهــر ۱۴در  ☚ ، ب

علیرضــا رجبیــان فــرد، دانــش آموختــه 
هــران بــرای رشــته پزشــکی از دانشــگاه ت

مــاه حــبس  ۶ســال و  ۳گذرانــدن دوره 
 ۳۵۰تعزیری خـود بازداشـت و بـه بنـد 

 .زندان اوین منتقل شد
بــه گــزارش فعــالین  ،۹۲ مهــر۱۴در  ☚

ـــران،  ـــر و دمکراســـی در ای ـــوق بش حق
وبالگ نویس زنـدانی مرتضـی وفـایی و 

 ۷یکی از هموطنـان اهـل تسـنن پـس از 
مـــاه بازداشـــت در بازداشـــتگاه هـــای 

ــد م واواک ــه بن ــم ب ــره قش ــهد و جزی ش
 .زندانیان سیاسی بندرعباس منتقل شد

بـه گـزارش فـارس،  ،۹۲مهـر  ۱۶در  ☚
دادگاه انقالب تهران رای بـدوی خـود 
را درباره پرونده مهدی خزعلـی کـه بـه 
اتهــام فعالیـــت تبلیغـــی علیـــه نظـــام و 
همچنین اجتماع و تبـانی علیـه امنیـت 
کشور بازداشـت شـده و بـرایش پرونـده 

بر اسـاس  .ل شده بود را صادر کردتشکی
ــرم  ــه ج ــی ب ــدی خزعل ــم مه ــن حک ای

 ۵اجتماع و تبانی علیه امنیت کشـور بـه 
سال حـبس و بـه جـرم فعالیـت تبلیغـی 

 .سال حبس محکوم شد ۱علیه نظام به 
بـــــه گـــــزارش  ،۹۲مهـــــر  ۱۷در ☚ 

دانشـــجونیوز، بـــا دســـتور مســــئولین 
دانشــگاه امیرکبیــر نشــریه تکــاپو توســط 

ــل انتظا ــگاه عوام ــحن دانش ــات از ص م
این اتفاق در حـالی رخ . دشجمع آوری 
تکاپو در این شماره خود،   ِداد که نشریه

ای، به موضـوع فـوت آمنـه  ویژه نامهدر 
خانم زنگنه یکـی از  .زنگنه پرداخته بود

دانشــجویان کارشناســی ارشــد دانشــگاه 
امیر کبیر بـود کـه دو سـال پـیش در اثـر 

ه مـرادی گاز گرفتگی در حمام خوابگـا
 .دانشگاه امیرکبیر درگذشت

ــر  ۱۷در  ☚ ــا،  ،۹۲مه ــزارش ایلن ــه گ ب
هاشم خواستار، معلم بازنشسته و فعـال 
مدنی که پس از تحمل دوسال زندان در 

آزاد شده بود، به دلیل  ۹۰تابستان سال 
ــه ــتن نام ــان  نوش ــادی در زم ــای انتق ه

حبس خود در زندان وکیل آبـاد مشـهد 
میلیـون  توسط دادگـاه بـدوی بـه شـش

تومـــان جریمـــه نقـــدی، ســـه ســـال 
الخروجی و سه سـال ممنوعیـت  ممنوع

از فعالیت های اجتماعی محکـوم شـده 
  . است
به گزارش هرانا، طی  ،۹۲مهر ۱۷در  ☚

ای که به تـازگی بدسـت خـانم  احضاریه
ــرم ــان  اک ــنجری و فرزندش ــادات س الس

اسـت، ایشـان   نـژاد رسـیده میالد یزدان
مهــر مــاه در  ۲۱بایــد در تــاریخ یکشــنبه 

ــه ریاســت  ۲۶شــعبه  ــاه انقــالب ب دادگ
قاضـــــــــی پیرعباســـــــــی حاضـــــــــر 

السـادات سـنجری و مـیالد  اکـرم.شوند
نـــژاد بـــه ترتیـــب مـــادر و بـــرادر  یزدان

نــــژاد  زنـــدانی سیاســـی میثـــاق یزدان
باشند که به اتهام محاربه بـه تحمـل  می
 .سال حبس محکوم شده است ۱۴
ــا، ۹۲ مهــر ۱۹در  ☚ ــه گــزارش هران ، ب

فعالیـت "نقاش زرگران، به اتهـام  مریم
و " تبلیغی علیه نظام جمهوری اسـالمی

از " اجتماع و تبانی علیه امنیـت کشـور"
گسترش کلیسـاهای خـانگی در "طریق 

سـال حـبس قطعـی  ۴بـه " داخل کشور
 .محکوم شد

بــه گــزارش آژانــس  ،۹۲مهــر  ۲۰در  ☚
  خبررســانی کُردپــا، هیــوا تــاب فرمانــده

ر شـهر مریـوان پیشین اطالعات سـپاه د
هـای حمیـد  بهمراه دو تن دیگـر بـه نام

 .داباشــی و علــی قادریــان اعــدام شــدند
تن گروهی را تشکیل داده بودنـد  ۳این 

که در میان شهروندان مریوانی بـه بانـد 
 .هیوا تاب معروف بود

بـه گـزارش جـرس،  ،۹۲مهر  ۲۱در  ☚
نگار و عضو ارشد  بهنام چگینی، روزنامه

انی در اراک، ســــتاد انتخابــــاتی روحــــ
ــعبه ــالب  ۱۰۱ی  توســط ش ــاه انق دادگ

اسالمی اراک به ریاسـت قاضـی مـرادی 
به هشت سـال حـبس تعزیـری محکـوم 

 .شد
فعـالین « ، به گزارش ۹۲ مهر ۲۱در  ☚

ده ها » حقوق بشر و دمکراسی در ایران
های اهل سـنت کـرد کـه  نفر از خانواده

فرزندانشان در آستانه اعدام قرار دارنـد 
نفـر از آنهـا کـه  ۵شرایط  یت وو از وضع

ــامعلومی  ــه نقطــه ن چنــد روزی اســت ب
اند و هیچ خبری ندارنـد در  منتقل شده

سنندج دست به تجمع و  واواکمقابل 
 .اعتراضات گسترده زدند

تا قانون "به گزارش  ،۹۲مهر  ۲۱در  ☚
مهديـه فراهـاني يکـي از " خانواده برابر

فعاالن حقوق زنان بنابر احضاريه قبلـي 
بــــا شــــکايت وزارت اطالعــــات بــــه و 

دادســراي شــهيد مقــدس اويــن رفــت و 
  .تفهيم اتهام شد

 

 بجا و نابجا؟



                                                                                                                                                                                       

 

 

11 

 

 
 

1392آبان 12مهر تا29  839شماره   2013نوامبر  3اكتبر تا   21  

 

    
بنده بودم كـه  ) حضرات آقايان مي دانند ( الّا نادري و قليلي كه ازجمله 

تـا امروزبـاالخره   . درهمان ساعت كه قرارداد منتشرشد با او  مخالف شدم
فر كه اصوالً ، فروعاً ، عمالً   ن 684به استثناي . خدا توفيقي به ملّت ايران داد

ناصراً ، منصوراً، سياستاً و يا كتباً در تمام  مملكت  ايران موافقت با قـرارداد  
  » ....كردند

جاويـد يـافتن و در زمـرة     همان مبارزه  و همين پيروزي بـراي حيـات   
پـس از ايـن     مدرس. ، كفايتقهرمانان تاريخي يك ملّت كهن  درآمدن

آقـا شـد و مـي توانسـت       سـمان  تاريـك ايـران  شـد،    ي آفتاب آپيروز
دركناري اين سابقه را ذخيرة پايان ناپذير آسايش وآقـائي خـويش قـرار    

اما اگر كسي رعايت موازنه  عدمي را وظيفه  ديني  خود مي داند و . دهد
آدمي كه جوهر دارد از صحنه اي  به صحنه اي  مي رود و نبـرد را رهـا    

، استوار و نسـتوه  در صحنة  مبارزه استقالل  مدرس اين بود كه.  نمي كند
  .برجا ماند

با پليس جنوب و انواع دسته هاي مسلّح كه خارجيـان  . پيش از قرار داد  
در ايران تشكيل داده بودند،  مبـارزه مـي      اري و انگلستانيعني روسيه تز

پليس، ما در واقع اين ا. پيروز شد  در مبارزه با پليس جنوب به ظاهر .كرد
جـان  را    گرديد و البتّه مـدرس ادغام  "قشون  جديد "پس ازكودتا، در 
  .گذاشت "قشون جديد  "برسرمبارزه با اين 

، دولـت  آمـد و نيروهـاي جانبداراسـتقالل   وقتي جنگ جهاني اول پيش 
  موقّتي تشكيل دادند وظيفه نيروهاي اشـغالگربه نبـرد پرداختنـد، مـدرس    

درعثماني ، مردي  كـه  . وردند و مهاجرشدندشكست خ. دراين دولت بود
اي حجـره    ر مدرسـه ، بيانگر موازنة عدمي بود،  دبه انديشه وعمل خويش

، معاش بسـيار سـاده ا ي  را كـه  آنهمـه  بـوي      گرفت و ازطريق تدريس
وقتي  به حضور خليفة عثماني . اعت بخشيده بود، تأمين كردشج صالبت و

را با خود برد ومتذكّر شد كه وحـدت  ، نظرية موازنة عدمي خويش رفت
ـ . را نمي توان تنها بنام دين ومرام بوجود آورد رام  و يـا ديـن اگرمـي    م

عمـل  وحدت ملل گردد، بايد  درهمه جـا بيكسـان جامـة     خواهد مبناي
تنهـا براسـاس موازنـة    . ديگـري نگـردد   پوشد و موجب امتياز هيچكس بر

.  شـركت جسـت  واقعـي  عدمي است كه  مي تـوان  در يـك  وحـدت    
ست، يك قواي حاكم  و بقيه محكوم باشند، وحدت  ني وحدتي كه در آن

.( ، براي  درهم گسيختن خواهند  كوشيدزنجير است و مردمان زير سلطه
12   (  

پس از بازگشت از كشور عثماني به ايران  به اين   بني صدر در بارة مدرس
ازگشت بوطن، بـر آن  شـد   در ب]  مدرس: [ مهم در بارة  او مي پردازد كه 

انقالب  در روسيه  را بـراي  ايجـاد يـك حكومـت مسـتقل و       كه فرصت
( دونيرو، جانبدار موازنة عدمي .  اجراي كامل موازنه عدمي مغتنم شمارد

  "، با يكديگررويا روي شدند و به شرحي كه در] مثبت[ و و جودي] منفي 
از . ني روي نمـود خـا  گذشت،  كودتاي رضا "سير تحول سياسي ايران 

، اين مرد موقعيت هاي سخت و پر خطر، مردي كه تنهـا   آن پس مدرس
اين موقعيت ها مي توانند روشنگر توانائي هايش باشند، با غـول اسـتعمار   
واستبداد در نبردي گالويزشد كه  گرچه  به مرگ وي انجاميـد ، امـا  بـا    

  .مرگ  وي پايان  نپذيرفت
  
قشـون   "حـاكم و  بـا گـروه بنـديهاي    موازنة  عدمي در روابط  ٭

  :"جديد
  
آلـي نمـي    جنبشهاي مردمي بـا يكـديگر روابـط     كهاين امر مسلّم  است  

ـ   با وجود.  ه بودندداشتند  و پراكند ن كسـاني كـه  در شـمال كشـور     اي
در مبـارزه عليـه       ، يـار مـدرس  رهبري جنبشها  را بر عهده گرفتـه بودنـد  

و  در مبارزة  سرنوشت  يعني مبارزه  با دولت و نيز جانبدار ا 1919قرارداد 
نام كسـاني را كـه     "كتاب زردئ "مسلّم است كه وي  در . كودتا بودند

، آورده كبوت  روابط  شخصي قدرت، مقامهاي حساّس  را داشتنددرتارعن
كـه  مسلّم  است . ر حكومتشان بياسايدبود و برآن بود تا مگر كشور  را از  ش

تا با بانيان قشـون جديـد وارد مبـارزه اي آشـتي     وي از همان شب كود
. ناپذيرشد و در اين  راه در بحبوحه  سختي هـا بـا تنـي چنـد تنهـا مانـد      

بسياري كه خطر و مزايا ي عدم خلوص جنس نااليق شان را برخودشـان    
بـا  . وي را  در لحظه تعيين  سرنوشت،  تنها گذاشتند.  نيز معلوم  كرده بود

مسلّم  است كه وي با  ايجاد  ... وارتراز هميشه برجا  مانداست  اينهمه مدرس
مسـلّم  . ده بـود شبكة ارتباطي با توده هاي مردم ارتباط  مستقيم  ايجاد كر

كه از تضادهاي عارض  به تارعنكبوت كمال استفاده  را مي كـرد و   است
رضـا   مسلّم است كـه وي بـا  . بر مي انگيخت سر جنبانان آنرا عليه يكديگر

رت انگليس براي تغيير رژيم  بعنوان عامل قد نه بعنوان يك فرد، بلكهخان 
ـ ايرن الف ، مخـ ك  درآنـيم ، يعني عامل  تدارك  مقدمات  وضعي كه اين
، به مثابة  رژيمي كه آمـده اسـت تـا مبـاني     با رژيم رضا خان  مدرس. بود

اجتماعي و خصوصاً فرهنگـي   اقتصادي و سياسي واساس استقالل  ملّيت و
با اين  تغيير رژيـم بهـر شـكل  كـه در     . را از ميان  ببرد مخالف بودران اي

ميĤمد چه جمهوري و چه سلطنت مخالف بـود و بـه شـهادت  تـاريخ  تـا      
، زهـر را سـر   در واپسين صـحنه . نه تسليم شد و آخرين دم نه اميد باخت 

كشيد  و ما اگرنمي دانيم در خاطرش چه مـي گذشـت، امـا مـي دانـيم       
ت  و شجاعت  نمون او پيشاروي پنجة او زبون شد و قيافة  صالبمرگ  در 

يد كـردن او  كه مأمور شه اگر  دو دژخيمي.  برجاي ماند ، بي تغييرمرگ
كارگر نشدن زهر، در برابـر  قيافـه آرام    بودند، مست نمي بودند، در برابر

  ...كه از آن  فروغ  اميد مي باريد، چه مي كرد؟
نـات  جهنمـي   بـا همـه  امكا   قدرت ه تارعنكبوتو باالخره  مسلم است ك 

نيـز مـي      مـدرس . ز خـود كنـد  را جذب و ا  خويش مي كوشيد مدرس
بـا آن  موازنـه     ،اده از بر خوردهاي  دروني عنكبوتدرعين استف كوشيد

اطالعـات   . پـاي بـه پيچنـد     منفي  بر قرار كند  و نگذارد  تارها بدست و
ار، منتشر را اشخاص  نه چندان  درستك  در دسترس كه  اغلب آنها تاريخي

كرده اند،  مي گويند كه وي در مجمـوع  موفّـق  بـوده  اسـت،  يعنـي      
جذب  اين تار عنكبوت نشده و عليه  آن جنگيـده اسـت، امـا بـه لحـاظ       

، زياده ازحد به برد ايـن در  با رضا خان "رجال  "در گير كردن سياست 
دشمني هاي آنها  را با يكديگر جـدي   زياده از حد. گيريها بها داده است

پـاي از   "با رژيم  جديد  "گرفته است و گمان كرده است كه در مبارزه 

  .حدود  منافع و موقعيتهاي  خويش  فراتر خواهند گذاشت
در ) مثل امـروز (با توجه به پراكندگي نيروهاي مردمي و حضور كسانيكه  

يـع  مـي كردنـد  و در لبـاس      ابهام  را تبل  "ايدئولوژي "بدترين مواقع 
خودي  با تمام  قوا در تجزية  نيروهاي  مردمي  مي كوشيدند، با توجه به 

( تارو مار شدن  با تمـام شـبكة ارتبـاطي  وي و گسـيختن  روابـط  آلـي       
سخت كوش و خسـتگي ناپـذير ،     اش  با تودة  مردم ، مدرس)  اركانيك

رصت ايجاد  صـف بنـدي   جز آن چاره نمي ديد  كه درعين حال  هم ف
ميان جناحهاي گروه بنديهاي حاكم را مغتنم شمارد و هم  ازعالج قطعـي  

چنانكه وقتي چاره  را در توسل  به عمل جراحي  ديد،  عده .   غاقل نشود
، بـا  بـا وجـود اينهمـه   . ا براي  مجازات انقالبي رضا خان آماده كرداي  ر

في داشـت،    حاكم  موازنه من بطور قطع  با گروه هاي  وجود آنكه مدرس
ه اطّالعـات در دسـترس درسـت    در صورتيك  اين قسمت از سياست وي،

و جاي اين سـئوال  . سازگاري نمي جويد  نة عدمي  چندانبا موازباشد، 
را باقي مي گذارد  كه آيا  همين اميد بستن به تشديد برخوردها  بـر سـر   

ه  قدرت در درون تارعنكبوت، هوش تيز وانديشـة تـدب   يرگر او را از توجـ
بوسايلي كه مردم  مي توانستند در اختيارش بگذارند ، مانع نشـده اسـت؟    

ـ       گمان  نگارنده  اينستكه  اگر مدرس ه ايـن  زنده بـود و مـي توانسـت ب
كـه ميـان  وي و     "علمـا "بسيار بودند از: سئوال پاسخ  بگويد، مي گفت

ظـر كـرده مـي    مردم حائل شدند ، بـراي رضـا خـان عكـس و شمشـير ن     
ها "مترقي  "بسيار بودند  فرستادند، او را  فرستادة الهي مي خواندند و نيز

ها  كه رضا خان را باني ايران نو مظهر نهضت ملّي و ترقّـي   "انقالبي  "و 
مگر نبود كه چون كار رضا خان را زار كـرد ،  . خواهي معرّفي مي كردند

به سراغش رفتنـد و وعـده      "سوسياليست " ثال شاهزاده  سليمان ميرزاام
كه مجلس بسود  او دگرگون  خواهند كرد؟  مگر نبود كه مردم  را دادند 

ود  كه متشّتت  مي كردند و نيروي  مردمي  را از اثر مي انداختند ؟ مگر نب
حزب كمونيست   "، روزنامة حقيقت ارگان در بحبوحة مبارزة  سرنوشت

رضا و تو رضا ، ملت ايـران    من "خطاب به رضا خان مي نوشت  "ايران 
  !رضا

قـرن  از آن  همه كس هم آنروز  مي دانستند  و هم امروز كه بيش از  نيم 
 "سلطنه  "حمايت  از اين   كه هدف مدرس اياّم گذشته است، مي دانند

نبود، مي خواست رضا خان نباشد، مـي خواسـت  ايـران      "دوله  "وآن 
كـه سـتون فقـرات    ( جديـد  را  اگر رضـا خـان و قشـون     .  مستقل  باشد

موجوديت گروه هاي  سـازمان يافتـه  در تـارعنكبوت روابـط  شخصـي      
از ميدان بدر مي كرد ، تارعنكبوت تاب  مقاومت از دست )  قدرت است 

يعني همين  تارعنكبوت مـي    "رجال "مي داد و ايران از بالي  تاريخي 
من از تـو حمايـت    " آيا به  صراحت به احمد شاه پيام نفرستاد كه. آسود

عامل سلطة  خارجي  مبارزه مي كنم ؟  آيـا  از    "نمي كنم، با رژيم جديد
ياد ببريم آنروز كه چون رضـا خـان ديوانـه و عاصـي گريبـان پيـراهن       

سيد آخر  تو از جان من چـه    "كرباسينش  را در مشت  گرفت و فرياد زد
مـي   ": ار گفـت  سيد ، با سيمائي سرد و مصـمم و اميـدو    "مي خواهي ؟

نظـر مجسـم    آري بايد  آن سيما  و آن وضع  را در.  "خوام كه تو نباشي
در آن لحظات  اضطراب  و هـراس  كنيم  تا بتوانيم  معناي  پاسخي  را كه 

و بخاطر  بيـاوريم  ايـن پاسـخ  را وقتـي      . كه بايد  اندر  بيابيم داد، آنسان
از رضا خان  برداريم  شـما   اگر ما  دست «  :فرستاده  دولت انگليس گفت

وقتي  شـما  «  : ا سياست ما  بر مي داريد؟ وي گفتنيز دست از مخالفت ب
الخره  فراموش نكنيم  پس از و با»  .رها كنيد تازه من او را مي چسبم او را
نشدند  و رضـا  خـان بدسـت  قـدرت      هيچكدام از تيرهايش كارگر آنكه

، ين  سازمان جهنمي  تـارعنكبوتي هم انگلستان  و عمال  داخلي وي يعني
درميـدان توپخانـه از     شاه شد، وقتي مـدرس ... همين فراماسونها، همين 

» تا جعفر آباد قصر رضـا خـان مـا را چنـد ميبـري      «  : درشكه چي پرسيد
هرگز،  سردار سـپه  سـه   !! سه تومان «  : ، گفت» سه تومان«  : جواب داد

  » ...تومان  نمي ارزد 
و  عمامه  را كه،  وقتي  در مجلس  مي نشست ،  عبا  اين بود  عادت مدرس 

شـاه شـدن رضـا خـان  دو      پـس  از . برمي گرفت و بكناري مي گذاشت
از او خواست  كه   رضا خان.  آخرين  بار  رويا روي  شدند حريف  براي

صبر كنيد، اگر ديـدم  شـاه هسـتيد    « : گفت. رفتار  كند به عادت  خويش
كوشـيد  او را  از انجـام   »  .و گرنه  تكليف خودم را بلدم احترام  مي كنم

پشت تـو را مـي     !نه به انگليسيها بگو«گفت. از داردمأموريت خائنانه اش  ب
نمـي  :  سخ  رضا خان  اين شـد پا ".م  و نمي گذاريم  تو را بر دارنديگير

كـه  آنها همين  پيشـخدمت    توانم، تعهد سپرده ام، اگر بگويم  نه، به اشارة
، پس از شـنيدن ايـن جـواب   . مي آورد، به من  سم خواهد چشاندچاي 
هـر دو  .  »ي هـم كـه رضـاخاني   بميـر « : ازجا برخاست و گفـت   مدرس

ا خان  دانست كه شاه شـدنش  رض.  آخرين  بار آزمودند يكديگر را براي
را از راه، از اين مبارزه  بغايت بزرگ و تعيـين  كننـده  منصـرف       مدرس

رضا خان  بيش از آن حقير اسـت   كه نمي دانست  كرد و مدرسنخواهد 
دسـت در كـار نـابود    .  بخود جرئت عصيان  به ارباب خارجي دهـد  كه

  ...را به  دشمن  نمي سپرد؟ اگرجاسوس يار نمائي راز. كردن وي شد
  )13   (  

  
  استعمار و سلطۀ بیگانه  ٭

    
فرازها ئي » سلطة بيگانه  استعمار و« تكميل همايون در بارة نظر مدرس به 

 دنيـا  وضعيات اخيره قرون در«   - : از نظراتش را  بدين صورت مي آورد
 در دول، بعضي غرور و دول بعضي غفلت و دول بعضي شدن كهنه دراثر
 از يا هوشياري از يا. اند افتاده خود ترّقي خيال به دول بعضي كهنه، دنياي
 پنجـاه  و صـد  از اخيره، قرون در  ،اروپا در بالخصوص تجدد، از يا احتياج
 دول كه برآمدند درصدد و كردند پيدا وجود هايي دولت يك قبل سال

 داشـته  را آتاقتضـا  اين هميشه دنيا وضعيات البتّه. بخورند را دنيا كوچك
 زمـان  از ، مـا  دنياي و عمر با است شده مقارن بزرگش قسمت يك .است
  .وزامر به است رسيده تا ما پيران و اجداد

 اغنـي  عاقل دارد،  اعقل دارد، . اند مختلف دولي همچو است معلوم البتّه 
 وار  نهنـگ  كوچك دول بلع مقام در عقل روية به بعضي ، دارد غني دارد

 خوردنـد  و كردند كوچك كوچك را بزرگ دول هي و كنند مي حمله

 درشـت  هـاي  لقمه بودند، عاقل كه بعضي ضعيف؛ سايرين و شدند قوي و
  .شدند قوي كم كم تا بلعيدند را درشت

 مـا، مـا را   مملكـت  جغرافيـايي  وضعيات و ما سابقينِ غفلت و دنيا وضعيات 
 هـم  سـالطين  از بعضـي  وقت آن همسايه، بزرگ دو دولت به كرده مبتال
 بودند شده ملتفت شايد شاه،  ناصرالدين مرحوم مثل ،  شدند ملتفت شايد
  .»ايم دهكر پيدا همجوار بزرگ دولت دو ما كه
 دول آن بالطبيعه و كرد را بزرگي دول چنين توليد دنيا كه آن از بعد«  - 

  شـود،  كم ها لقمه رفته  رفته اگر خصوصاً. دارند نظر يكديگر به هم بزرگ
 چنين هم دنيا تمام در حالت اين و مسئله اين شود، توليد رقابت ها آن بين
ـ  وقتـي . شـد  شروع عمومي جنگ تا بود ايران در  دول بـين  جنـگ  ناي

 بعضي و كردند تنزّل عظمت حالت از ها آن از بعضي شد، برپا دنيا بزرگ
 و سابق رژيم در ها مدت. همسايه يك و مانديم ما. شد افزوده عظمتشان بر
 اگـر  كـه  كرديم مي زندگي نحوي به دولت دو اين ميانة الحق، طرز در

 و ] ياعـدم [وسيله عدم را اسمش افتاد، مي اتّفاق بحرين و ما بين در حايلي
 مـانعي  شـمال  بلوكـات  و توابع بعضي و ما ميانة اگر و گذاشتيم مي كشتي
 يكي كه آن از بعد لكن. كرديم مي مأمورين قصور بر حمل  افتاد، مي اتّفاق

 يكـي  ظـاهر،  ديگـر  و شد اظهر عمومي جنگ نتيجة در ما، هاي همسايه از
 يـا  نمـا  دولت يا دولت مسايهه يك ]و[ مانديم ما قوي، ديگري و شد اقوي
  .مادر از بهتر داية مادر

 را مـا  همسـايه  بـودن  طرفي يك و مردم فالكت و فقر و داخله گرفتاري 
 از بعد البتّه. همسايه دولت نفر يك به ايران انحصار يعني قرارداد؛ به كشيد
 رفتـار  خـودش  صالح مقتضاي به مسلماً باشد، نداشته طرف رقيب كه اين
صـالح   و نفـع  مقابـل   در هركسي البتّه چه ندارد؛ هم قصيريت و كند مي

  . است خودش
دولتهاي استعماري  اروپا ، از  سه قرن  پيش ، براي  اسـتعمار  ممالـك    «  - 

. مشرق  كمر  همت  بستند،  تا اين كشورها  را به اسارات  خود رد آورنـد 
ـ      ع بيگانـه   از ميان  ملّتهاي  آسياي  وسـطي ، قـومي  كـه در مقابـل  مطم

مقاومت  ورزيد  و خود را لقمه چرب ، اما پرخار  و خس  نشان داد و ملّت  
 ».ايران بود

به يك دو  دولت بـزرگ ،   موقعيت  جغرافيايي ايران ما  را مبتال  كرد«  - 
مقتضاي  ديانـت  مـا بـااين     . شديم   با دو   دولت بزرگ  دينا   و همجوار

يايي ما اقتضا  دارد كه  در سلم و صـلح    دول،  وضعيات  اقتصادي و جغراف
باشيم، مگر  اينكه  متعرّض   ما بشوند ، وقتي  كه متعرّض  ما شدند ، البتّه  هر 
ضعيفي  بايد  به قدر  ميسور  در حدود  ديانت و نيات  خود در رفع  ضـرر  

  .»برآيد
  
   :استقالل  و ناوابستگی ٭
  
ه هوشيار بودند  كـه هـم  مراقـب    دولتهاي ، به قدرقوه ، در اين مسئل«  - 

بيابان خشك وهم مراقب  درياي تر باشند، يعني مـرا قـب دو همسـايه ي    
  . »خودمان كه دو دولت  قوي  و قدرتمند  مي باشند

ما با تمام  دنيا  دوستيم  تازماني كه متعرّض  مـا نشـده انـد؛ هـركس     «   - 
  .»متعرّض ما بشود، متعرّض او خواهيم شد

اگردرهمسايگي كسي، همسايه اي با وضـعيات غيرمتناسـب   طبيعي است  - 
وجود داشته  باشد ، تكليف  آن مشخص است كه شب و روز بيدار باشد و 
ه  او     متوجه باشد كه مبادا  خداي نكرده صـدمه اي از آن همسـايه متوجـ

  .»بشود
ما به عالم  مي گوئيم  ما را بگذاريد  كه صالح  وفساد خودمان را مي «   - 

. من  مناسب  نمي دانم  كه دولتها ، دوستان خصوصي  پيـدا كننـد   . مداني
  .»] ...مذمت؟[ يكي تعريف ما را بكند ويكي ندامت 

  .»از هر دو لتي  كه بخواهد دخالت درامورما بكند ، بايد از او  ترسيد «  - 
  اما حسنه چيست؟. به عقيدة من روابط  با تمام  دول بايد حسنه باشد «   - 
بـه   ه همسايه ها ، به غيرهمسايه ها، نسبت به دولت شـمال ، نسـبت  نسبت ب 

من بايد حسـن  را در تـرازو  و   . تا چه  اندازه  و چه نسبت دولت  جنوب،
بسنجم  و ببينم  سبكي و سنگيني  آنها  را ، ببينم  به  اندازه خودش  چيست 

  .»ع شومتا آن ميزان  را نفهمم  نمي توانم  قان... يا هست  يا زياد هست
مملكت مستقل  بودنش به دو چيز است ، يكي  وزارت خارجه  و يكي «  - 

به عقيـدة مـن مملكتـي  كـه     . هم اينكه مملكت به همه جا  در داشته باشد
دربه همه جا  دارد  و وزارت خارجه اش محكم  است در دنيا  اسـتقاللش  

  ».دارد  و اين معني استقالل است
نسولخانه ها را در دنيا  عظمت داد و مأمور فـوق  بايد سفارتخانه ها و ق«   - 

مجلس شـوراي ملّـي بايـد    . العاده  خوب و عالي  داشت به خارج فرستاد
  .»قانون وزارت  خارجه  را مقدم  بر تمام  وزارتخانه ها  بنويسد

و چه شنيده ام  يك مأمور وزارت خارجه را نديـدم    بنده چه رفته ام«  - 
خواهد برود  از او بپرسند  كه آنجا  مي روي مي  وقتي كه از اين  جا مي

كـه يـك  مـأمور وزارت     بنده پرسـيدم  و ديـدم    چه كار كني؟خواهي 
شد كه  كه از اين  دروازه  بيرون  مي رود  چيزي دستش با خارجه  نيست

از خارجه ها مي آيـد   ،  ولي هر مأموري كهبرود  به آن چيزي عمل كند
ر وكيل و آخونـدم  و بـا هـيچكس مربـوط     ، من كه يك نفتوي اين شهر

تاريخم  را مي داند، سـجل احـوالم  را مـي دانـد،     . نيستم مرا مي شناسد
خوراكم  را ،  حتي  زماني  كه در كوهستان  بوده ام  و شلغم مي خورده 

  »!ام، مي داند
وثوق الدوله خواست ايران  را  رنگ بدهد ، اظهار تمايل بـه دولـت   «  - 

سياسـتي  حال هركسي  تمايلي به . ملّت بر ضد او قيام نمودانگليس كرد ؛  
( چه رنگ  شمال  . ، با  او موافقت نخواهيم نمودنمود، ما يعني ملّت ايران

و چـه  رنـگ آخـر دينـا      )  انگلسـتان  ( = ، چه رنـگ جنـوب   )  روسيه=  
  ).آمريكا(=
ت آنان چون سياس. انگليسها هر جا هرچه ببرند ، در ايران مي بازند «  - 

لذا  محكوم  به شكست . در ايران مبني بر عقل و  عدالت  و انصاف  نيست
  12 صفحهدر                                                                      .»و عدم موفّقيت  خواهد شد
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يك سياست مضرّ بـه ديانـت   . قرار داد منحوسي  بود 1919قرار داد  «  - 
  .»سياست بيطرفي ما بود اسالم ، مضرّ به

شايد مشيت خداوند براين امر قرار گرفته  باشد كه  آزادي و استقالل «   - 
  ما به زور ازما سلب شود ولي سزاوار نيست كه ما 

  .»خودمان به امضاء خود آن را از دست داه و ترك كنيم
 قبيـل  جزيي، از مسائل اين و عمامه و كاله سر بر خان رضا با من اختالف«

، من در حقيقت  با سياست انگلستان كه رضا خـان  را   نيست اجباري نظام
 بـا  مـن . ، مخالفماستعماري خود در ايران قرار دادهعامل اجراي مقاصد 

 تهديـد  را اسـالم  جهان و ايران ملّت استقالل و آزادي كه هايي سياست
 مه مبارزه اين در و ميشناسم هم را خود هدف و راه, كنم مي مبارزه كند
 يـا  ميكنيـد  همراهي ديگري كسان يا شما كه نميكنم نگاه را خود سر پشت

 شـما  كـه  اسـت  فداكاري و خودگذشتگي از راه اين در الزمة مبارزه. نه
 نـه  و باشـيد  داشـته  قبولم كلي مصالح به بنا كه ميدانيد عمر نه مرا. نداريد
 ايـراد  و عقيـده  اظهار با مملكت امور. بدانيد حجت را عملم كه) ع( علي
  .» پرداخت عمل به بايد. نميشود حل

بايد  توازن عدمي را نسبت  به همه مراعات  كرد نه  توازن وجودي  «  -   
را ،  يعني  شما براي  خودتان ، ماهم براي خودمان از تمايل زيادتر بايـد  

  )   14( » .احتراز كرد
  
  :و مسئلۀ  پول گرفتن از خارجی  مدرّس ٭
   
در دفاع از اعضـاي كابينـة مسـتوفي كـه       مدرس،  در مذكرات مجلس  

سه شنبه  –ق  به انتقاد  وثوق الدوله و فروغي در مجلس شوراي ملّي مصد
پول گرفتن از خـارجي را   ةسخنراني كرده بود ، مسئل  1305شهريور  29

كـه  بعقيـده نگارنـده     ل گرفته بودند مطرح كـرد كه در جنگ جهاني او
مخالف با اصل موازنة منفي و زير پا گذاشـتن  موضع مدرس و توجيه آن 

اخير بعد از جنگ عمومي وقايع مهمه   دراين ده سال   «: تگف آن است و
بـه مهـاجرت     بعضي عقيـده   : دودسته بودند يناتّفاق افتاد مهاجر درايران

بعد از مهاجرت كه من تقريباً از اشخاصـي بـودم   .  داشتند، بعضي نداشتند
قرارداد آمد دركار ويك مسـائل بـزرگ مملكتـي بـود،       كه زودتر آمدم،  

كـه آنهـم يكـي از      جمهوري آمد دركار  بعد مسئلة .  تاريشة آن كنده شد
سلطان آمـد،   بعداز مسالة جمهوري مسئلة تغيير .  مسائل بزرگ مملكتي بود

دراين هفت هشت ده سال اين چهار .  از مسائل بزرگ بود  كه آنهم يكي 
مايـه دار عميـق كـه صـورتي       ملكتي كه سياسي بود خيلي م مسئلة بزرگ 

صـورتي داشـت وسـيرتي     درزير دارد آنچه درباالستي تمام اين مسـائل  
مسائل خردي هم كه نظير آنها بود پيش آمد مسألة ميـرزا كوچـك خـان      

د تقي خان و آن وضعيات، مسئلة خياباني با محم  ر ووضعيات مسألة ماژ وآن 
بـا  (به عقيدة مـن    . كوچكهاي اين ماده ها بود ا هم يك آن وضعيات، اينه

اين مسـائل  )   كمال تأدب وكوچكي كه دارم نسبت به آقاي رئيس الوزرا 
به عقيدة بنده مقامي بهتر از اينجا ودولتي انسب .  حل شود  يك وقتي بايد 

بعضـي دو    نمايندگان هم كه همـه خوبنـد،   . دولت سراغ ندارم تر از اين 
چهاردوره، بعضي هم يك دوره درمجلـس   ه، بعضي سه دوره، بعضي دور

نخيزم از خواب  بايد حل شود، دريك وقت بنده بر   اين مسائل .  بوده اند
مهاجرت را پيش كشيده اسـت    ديشب كار نداشته مسئلة  مهببينم كه روز نا

ايـن مسـائل   .  نداشته است بنويسد قرارداد را پيش كشيده است يا مطلبي 
كه عرض كردم كه مهاجرت ومسئلة  يك وقتي بايد حل شود، مسائل رابعه   

سلطان همـه از   ومسئلة تغيير سلطنت، يعني تغيير    قرارداد ومسئلة جمهوري 
خدمت آقايان حاضرم درهر سه   بنده كه اينجا .  مسائل مهمة مملكتي است

رئيس  يت آقادرمهاجر.  بازيگر ميدان و پيشقدم آن جنگها بودم تاي اول 
جمعي از آقايـان مثـل شـاهزاده     الوزرا بودند، بنده هم جزو مهاجرين با   

سليمان ميرزا و جمعي از آزادي خواهان يك مشت عقيده داشـتند ايـن   
داشتند مضرّ به   سياست اقتضا ميكند يك مشت عقيده .  صالح مملكت است 

مـن از آن    .سياسي ونظري ، به دودسـته شـدند   مسئلة . حلّ مملكت است
مملكـت اسـت بـه     عقيده ام برآن بود كـه خيـر وصـالح      دسته بودم كه 

مهـاجرت را    مهاجرت رفتيم و  هرگز هم تنقيد نكـردم از آن كسـاني كـه    
مسأله سياسي بود، خـودم  .  نمي دانستند وغيبت هم نكرديم صالح مملكت 

.  ييركـرد مسـتوفي الممالـك تغ   رفتم قم،  بعد كابينـة    صاحب عقيده بودم، 
رفتيم از آلمانها گرفتيم [هم  پول.  كابينه هاي ديگري كه آمد تعاقب كرد

  ]خرج كرديم  و 
   .  خيانت كرديد –يك نفر از نمايندگان 

خير خيانت نبود، صالح مملكت بود وكرديم من عقيده داشـتم   –  مدرس
   .  وكردم
ايـد محـاكم   به آقاي عدلي اخطار ميكنم كلماتي راكه منحصـراً ب  –رئيس 

   .  نبايد بگويد   صالحه بگويند، غير از قاضي 
قريب چهار هزارنفـر هـم    رفتم و من عقيده ام اين بود كردم و -  مدرس

ايستاده ام باوجود اينكه خسارتها وارد   اينجا  االن هم كه  مراه پيدا كرديمه
م هسـت   آقايان  آمد، ژاندارمري ضعف پيدا كرد، االن هم كه اينجا خدمت 

رجوع كنيد به سياسـيون  .  عقيده ام بر اين است كه فوائد سياسي داشت
بايد تشخيص بدهد كه اين عقيـدة مـن خـوب      محكمه  دنيابه فرمودة آقا 

ديـد خـوب     محكمه  اگر .  بوده يا خطا كردم يا سهوكردم يا تقصير كردم
گـر  است يا بد است يا من خطا كرده ام يا اشتباه كرده ام معذورم، ولي ا

تقصير كرده ام ومقصرم البته بايد آن محكمه مرا مجازات   من  محكمه ديد 
آمـديم  تهـران  بـا خوفهـاي زيـاد و       بعد از مراجعت از مهـاجرت،  .  كند

جنگ  داشت،   مملكت متشتّت بود وهر فرسخش يك جائي .  زحمات بسيار
ق همانطوركه آقاي مصد.  عمومي بود، مملكت با قحطي مواجه شده بود

آقاي مستوفي بود كه بنـده وارد شـدم، خدمتشـان     كابينة   اشاره فرمودند 
از سرحد كه مـن   كه آقا   مشرّف شدم وعرض حال دادم نسبت به مملكت 

آثار قشـون روس اغلـب غـرب را    .  آمدم تا تهران اينطور قحط وغال بود
ـ   درمملكت نيم فرسخ ني.  بود كرده   ويران  دا م فرسخش، چهـار تـا آدم پي
حاال چه مـذاكره بـا شـاه شـد        رشته اش ازهم پاشيده شده است، . نميشد
وضعيات انگليسها درايران چه بود؟  همه تان ميدانيد من تاريخ نمي . بماند

 )   15(  . گويم ،از روز نامه نقل نمي كنم، تمام مشهوداتم را ميگويم   
  
ل ايـران در  در حفظ اسـتقال   نقش شهيد مدرس« از منظر علي مدرسي ٭

اينگونه شرح مي دهد»  لزمان جنگ جهاني او : 
روس و ( فقـين  ي عثمـاني و پيـروزي متّ   پس از شكست آلمـان و تجزيـه  

. به ايران بازگشت و از راه اسالمبول به تهران وارد شـد    مدرس) انگليس 
ل رنجها و كوششها ، بار ديگر وارد خانه پس از سالها دوري از مركز و تحم

در حالي كه زن و فرزند خود را از دست داده . دگي محقر خود شد و زن
 . ها برده بودند  و فرزندان ديگرش سختي

 يدولت مستقل ملّ ةدر كابين  اهللا مدرس آيت
ـ   اهللا مدرس آيت ام جنـگ جهـاني   و اعضاي هيأت دولت در تبعيد در اي

ل او: 
اديـب  ( سميعي ، حسين  - ) كلوپ( محمدعلي فرزين  - امان اهللا اردالن 

 -   آيـت اهللا حسـن مـدرس    - ؟ - رضاقلي نظام السلطنه مـافي   - ) السلطنه 
 محمدعلي نظام مافي ، قاسم خان صوراسرافيل 

 :اشاره
و ياران او از حوادث بزرگ تاريخي كشـور مـا     داستان مهاجرت مدرس

به هر حال چگونگي . آن اظهارنظرهاي گوناگوني گشته  ةاست كه دربار
م سو ةبدين ترتيب بوده است كه در اواسط دور  ر تاريخي مدرساين سف

الممالـك   ل شـروع شـد ، مسـتوفي   المللـي او  جنـگ بـين   1924در سال 
 ةطرفي ايران را به جهانيان اعالم نمود ، ليكن روسـي  وزير وقت بي نخست

   ات تزاري به بي طرفي ايران وقعي نگذاشته و قواي خود را بـه سـر حـد
ستاده و استقالل وطن ما را مورد تجاوز قرار داد و بيشـتر  شمالي كشور فر

پيشرفت و تجاوز خويش را تا كرج  ةف گشته و دامننواحي شمال را متصرّ
از طرف ديگر نفـوذ  . امتداد داده و تهران را شديدا مورد تهديد قرار داد 

دست پرودگـانش   ةخودش و چه به وسيل ةهمسايه جنوبي نيز چه به وسيل
واليات رو به فزوني نهاده وضع اجتمـاعي و سياسـي ايـران را     در مركز و

 . هر لحظه امكان داشت پايتخت سقوط نمايد. پريشان ساخت  كامًال
م و در آن زمان ارتش مـنظّ  ارتش هم نه تنها قادر به مقابله نبود بلكه اصوالً

كـاري از   نيرومندي وجود نداشت و شايد اگر هم وجـود داشـت عمـالً   
 ةه نبود ، همانطوري كه بعدها ديديم كه ارتش ايران با سابقدست او ساخت

فقين به خـاك  اش نتوانست در شهريور بيست از ورود قواي متّ بيست ساله
اي چند مقاومت نمايد ، در هر صورت  لحظه ايران ممانعت كند و يا اساساً

از طرف ممالك زورمنـد و قـوي طـرح     المللي كه غالباً وقتي سياست بين
ت و استقالل ملل ضعيف مطالبي است كه تنها حاكمي ديگر حقّ گردد مي

. گونه ضامن اجرايـي نخواهـد داشـت      بر روي كاغذ نوشته شده و هيچ
ممالك بزرگ كه امروز غالبا هر كدام بـه نـوعي خـود را طرفـدار ملـل      

اند كه بر خـالف آنچـه    كنند بارها در عمل ثابت كرده ضعيف قلمداد مي
تهـا روگـردان نبـوده و بـه     لزوم از قرباني نمـودن ملّ  گويند در مواقع مي

 . گيرند  دات خويش را ناديده ميي تعهآساني حتّ
تزاري قرار گرفت  ةدر هر حال كشور ما از شمال مورد تجاوز قواي روسي

 .و از جنوب گرفتار سياست خطرناك انگلستان شد 
نتيجـه  هيأت دولت تا پاسي از شب گذشته مشـغول مـذاكره بودنـد و بال   

) مستوفي الممالـك  ( الوزراء  خاذ نمايند ، فقط رئيسنتوانستند تصميمي اتّ
 "شما هنوز اينجا هستيد ؟  ":ازاتاق هيأت دولت بيرون آمده چنين گفت 

در اثـر ايـن   . و محرمانه به چند نفر گفت تا زود اسـت مهـاجرت نمائيـد    
ه به طرف قم يون قرار گذاشتند كه صبح تهران را تخليه كردمذاكرات ملّ

 . مسافرت نمايند 
 ةخواهان كـه بـدين صـورت بـه وسـيل      مقصود اصلي از مهاجرت آزادي

الممالك عنوان شده آن است كه در آن روز مهاجرت تنها راهي  مستوفي
رسـيده   بوده كه به نظر عموم روشنفكران براي حفظ استقالل ايـران مـي  

  .است 
 
  :مهاجرت برای حفظ استقالل ایران ٭
 

ها وقت خود را براي پيدا نمودن  تآن شبي كه هيأت دولت مد بامداد
وزير وقت با اشـاره دسـتور    اي صرف نمود و باالخره نخست راه و چاره

م و تعداد زيـادي از  سو ةنفر از وكالي مجلس دور 27مهاجرت را داد 
طبقات مختلف به سوي قم حركـت نمودنـد و وقتـي بـدانجا رسـيدند      

ي تشكيل داده و بر آن شدند كه به كمك دفاع ملّ ةاي به نام كميت كميته
حاد با دولت عثماني از استقالل و آزادي ايران دفاع قواي ژاندارم و اتّ

 .نمايند
ف تشكيل اين كميته پراكنده گشت قـواي روسـيه از تصـرّ    ةوقتي آواز

تهران منصرف گشته تصميم گرفت كه قواي خود را از قزوين به سـاوه  
آنان را با مركز  ةاهان را از قم تار و مار نموده و رابطخو فرستد تا آزادي

 ةرباط كريم بـا قـواي روسـي    ي هم در محلّدفاع ملّ ةكميت. قطع كند 
تزاري برخورد نموده و اين زد و خورد منجر بدان گشـت كـه آزادي   

 .خواهان از قم بيرون رفته و پراكنده شدند 
اي مجاهد  هاينكه بتواند عدنيز خود را به اصفهان رسانيد و براي   مدرس
آوري نمايد ، با اينكه بدو پيشنهاد شده بود كه از مردم اعانه گرفته  جمع

ي را در اصفهان تأسيس نموده و اي از بانك ملّ شود ، قبول ننموده شعبه
قرار گذاشتند كه مبلغي از سرمايه آن را به عنوان قرض براي اين كـار  

 .صرف نمايند 
اج آقا نوراهللا مسجد شاهي به ايشان قول داده بود در اصفهان مرحوم ح

باشد به شـرط اينكـه بـدو مهلـت       با مدرس) مهاجرت ( كه در اين سفر 
داده شود كه چند روزي را براي آماده نمودن وسائل سفر و كارهـاي  

 .ديگر در اختيار او بگذارند 
ـ       مدرس د ، به خاطر اينكه حاج آقا نـوراهللا را بـدين سـفر تشـويق نماي

ديگران را امر به حركت داد و خود تنها در اصفهان مانده منتظر آمـاده  
نمـوده بـه    "ده اسفه"ت مسافرتي نيز به در اين مد. شدن ايشان گشت 

در يادداشـتهاي  ) 1(ايشان كه خود نـاظر بـوده   ةطوري كه خواهر زاد
 :نويسد خود مي

بسته و بـر اسـبي سـوار    به خاطر دارم كه شخصا تفنگ آلماني و قطار            "
بودند چموش و سركش كه به جز خود ايشان كمتر كسـي حريـف آن   

 ". بود 
بـه اصـفهان   ) 2(فاق اخوي خـود  ف در اسفه به اتّپس از چند شب توقّ

برگشتند و چون باز مرحوم حاج آقا نوراهللا مسجد شاهي مهلت خواسته 
د علي سيآباد منزل مرحوم حاج  دو شب ديگر هم در نجف  بود مدرس

توقف كرده و عاقبت از آنجا اخوي خود را مرخص نموده و تنها براي 
 .ملحق شدن به ديگر مهاجرين حركت نمودند 

گفته  بعداً  ه و تنها ، چنانكه خود مدرسفصل سرما و زمستان در سفري يكّ
با مشكالت زيادي كه از جمله برخورد با سربازان روسـي بـوده مواجـه    

در . رسد  خود مي) مهاجرين ( كرمانشاه به رفقاي ديگر گشته تا آنكه در 
 .نمايد  اقامت مي  هكرمانشاه در يك مدرس

سمت رياسـت هيـأت مهـاجرين را      ناگفته نماند كه در اين سفر مدرس
 . دارا بوده است 

 ام مهاجرت در اي  تي و نقش مدرستشكيل دولت موقّ ٭
 ةقصر شيرين ، آخـرين نقطـ   قواي روسيه تزاري به قصد تسخير بغداد تا

ولي در آنجا از قواي عثماني شكست سـختي  . مرزي ايران پيش رفتند 
موقعي كه . به عقب رانده شدند ) بين همدان و قزوين ( خورده تا آوج 

تزاري كرمانشاهان و همدان را تخليه كرده و به آوج عقب  ةقواي روسي
ان تحـت رياسـت   يون دوباره مجتمـع گشـته و در كرمانشـاه   نشستند ملّ

 السلطنه مافي تشكيل هيأت دولتي دادند به اسـم حكومـت مسـتقلّ    نظام
 :اعضاء اين دولت و كابينه عبارت بودند از ) هـ ق  1335سال ( تي موقّ

 ) الوزراء رئيس( ي تالسلطنه رئيس هيأت دولت موقّ نظام - 1
 وزير عدليه و اوقاف  مدرس - 2
 السلطنه سميعي وزير كشور اديب - 3
 عباس ميرزا ساالر لشكر  - 4
 يان وزير جنگ ئفرمانفرما - 5
 ميرزا قاسم خان صور اسرافيل وزير پست و تلگراف - 6
7 - دار الملك اردالن خزانهع 
 وزير دارايي) فرزين ( محمدعلي كلوپ  - 8

هـا بـا    طور به حال خود باقي بود تا اينكـه انگليسـي   مزبور همين ةكابين
ين جنگ سختي كرده و در اثر اينكه به قواي النهر قواي عثماني در بين

نشيني  شود ناگزير بغداد را تخليه و عقب عثماني تلفات سنگيني وارد مي
مهـاجرين ايرانـي نيـز بـه همراهـي قـواي عثمـاني        . نمايند  اختيار مي

نشيني كرده تا بـاالخره از طريـق سـوريه خـود را بـه       طور عقب همين
ـ  مـد . رسانند اسالمبول مي دو سـال بـه طـول     اجرت تقريبـاً ت ايـن مه

  ) . 3(انجامد مي
 

  ل دولت عثمانی و ایران در جنگ جهانی اّو
 

آمد تشكيل دولت آزاد در كرمانشاه از طرف ايرانيـان   ها از پيش عثماني
ها تظاهري به مخالفت نكردنـد ،   ناراضي شدند ولي در مقابل آلمان قلباً

چـه دولـت   . ب كـرده بـود  با اين ترتيب نقش آنان را بر آ  زيرا مدرس
عثماني كه كوچكترين ادعايش نسـبت بـه ايـران آذربايجـان و ايالـت      

كردند كه  و حدود زهاب را به طوري تعريف و توصيف مي. زهاب بود 
ر بـه خيـال خودشـان تصـو    . گرفت  خاك همدان و مالير را در بر مي

نفع  اند و اگر جنگ به ف كردهتصرّ كردند مورد ادعاي خود را عمالً مي
ه خاتمه يافته محسوب است ؛ ولـي يـك وقـت    حدين تمام شود قضيمتّ

آنان ، دولتي ايرانـي ، تشـكيل يافـت و     ةه شدند كه در پشت جبهمتوج
دولت آلمان كه علمدار جنگ است اين دولت را به رسميت شناخته و 

امور دولت و قشون ايراني آن پـول   ةكند ، يعني براي ادار تقويت مي
ديدنـد ، و   نتيجه مي ها كوشش خود را براي ايران بي ثمانيدهد ؛ ع مي

فقـين قـرار   از طرفي قسمتهاي ديگري از خاك آنان مـورد تعـرض متّ  
گرفته بود و حجاز و سوريه آثار عدم صميميت خود را با تركهـا ظـاهر   

فقين كرده بودند ، بدين ترتيب كه شريف حسين فرمانفرماي حجاز با متّ
هـا بـه    انگليسي ةفع آنان وارد جنگ گرديد ، حملقراردادي بست و به ن
 .آويز بود  عراق به همين دست

زيـادي ژانـدارم و    ةها ظاهر شد ، قتـل عـد   رفته رفته مخالفت عثماني
ـ  ت عثمانيخيانت و سوء ني ةداوطلب ايراني نتيج  ةا بـه عقيـد  ها بود والّ

رانـي  ها صميميت داشتند با كمك ايـالت اي  اگر عثماني  مرحوم مدرس
زيـادي از قشـون    ةفاق كرده بودند و عـد مقاومت با روسها اتّ كلّاًدركه 

ها غافلگير و به قتل رسانده بودند  هروسيه را در گوشه و كنار كوهها و در
پذير بـوده   امكان ، جلوگيري از روسها و راندنشان به طرف قزوين كامالً

 .است 
ور خودشان بهانه قرار ها گرفتاري دربار خالفت را در داخل كش عثماني

كردند زيرا در صورت پافشـاري در   نشيني مي داده و قدم به قدم عقب
شد و ممكن  تر مي مقابل روسها ، دولت آزاد ايراني روز به روز مستحكم

قواي كافي از قسمت اياالت غرب كه قشون خيزترين نقـاط   ةبود با تهي
اني را خلـع سـالح   ايران است هر زمان اراده كردند بتوانند قواي عثم

نمايند ، با اين ترتيب قواي آنها در نزديكـي همـدان حالـت محاصـره     
از طرفي آلمانها را تحريك كردنـد كـه بـدون عقـد     . شدن را داشت 

  قرارداد و اخذ رسيد ديگر پول به ايرانيـان ندهنـد ، مرحـوم مـدرس    
: دولت آزاد را از انعقاد قرارداد و دادن رسيد پولها منع كـرد و گفـت  

اگر شما ميل داريد ، ما با جان و شما با پول بـا يكـديگر شـركت و بـا     «
كنيم و اگر ميل نداريد شما به تكليف خودتان  دشمن مشترك جنگ مي

 »!!دهيم  رفتار كنيد ما هم هر چه صالح ديديم انجام مي
در اين موقع قواي روسيه از راه قم به اصـفهان و اراك وارد شـد و از   

ي دولت آزاد ايران و عثمـاني را كـه   وسها قواي ملّطرف همدان نيز ر
صاحب منصبان آلماني داشتند در هم شكستند و خطر به مركـز دولـت   

ناچـار دولـت   . نزديك شـد  ) شهر كرمانشاه ( آزاد بدون بودجه و پول 
قواي خـود بـه طـرف بغـداد      ةخواهان و باقيماند آزاد ايران با آزادي

م آنان را از هم تشكيالت منظّ اساساً ها حركت و در آنجا دسايس عثماني
خواهان از طرق مختلفه به ايران برگشته و  اي از آزادي هعد. گسيخت 

ولي . يا در كربال و نجف و كاظمين با تغيير لباس سكونت اختيار كردند 
و جمع ديگري به پايتخت عثمـاني اسـالمبول عزيمـت      مرحوم مدرس

  .كردند
  13 صفحهدر
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  :عثماني سالمبول پایتخت خالفتدر ا  مدرّس ٭  
 

ل دچار عسرت و او ةبعد از ورود به اسالمبول در درج  سيد حسن مدرس
ت او مانع بوده كه هم شود و مناعت طبع وبلندپروازي و علو پولي مي بي

و افسران آلماني ال دولت عثماني اظهاري نمايدبه كسي از ايرانيان يا عم ،
فقوداالثر شده و ديگر ديده بغداد يك مرتبه م هم بعد از ورود مهاجرين به

ايرانيـان    ةفـي كامـل خـود در مدرسـ    بـدون معرّ   ، مرحوم مدرسنشدند
اسالمبول به نام يك فرد مهاجر ساده ساعاتي از اوقات خـود را در آنجـا   

 .نمايد دادند امرار معاش مي او ميكند و با حقوق كمي كه به  تدريس مي
امت در اسـالمبول و مالقاتهـاي رسـمي وي بـا     را از اق  شخصيت مدرس

زيـرا  . توان تشـخيص داد  رجال برجسته و سياسي آن كشور به خوبي مي
رياست روحاني مهاجرين ايـران و از   ةجنب در اين مهاجرت تقريباً  مدرس

ـ   ةطرف ديگر سمت نمايندگي روحانيون ايران را داشته به عالوه در كابين
المبول مقام وزارت عدليه و اوقاف را نيـز دارا  له در كرمانشاهان و اسمتشكّ

 .بوده است
وزيـر   "سعيد حلـيم پاشـا  "همچنين در هنگام مالقات رسمي كه با پرنس 

انـور  "شود و  تي صدر اعظم ميكه پس از مد "طلعت پاشا"كشور وقت، 
نمايد، با  وزير جنگ و ديگر وزراء دولت عثماني در هيأت وزراء مي "پاشا

نشـيند و تمـام وزرا بـه     روي زمين مـي   ه بوده معهذا مدرسآنكه اتاق مبل
  ) 4.(شوند صندليها را ترك گفته روي زمين بنشينند احترام وي مجبور مي

 
   :با خليفه و هيأت وزراي عثماني  مالقات مدرس ٭
 

را شنيده بود   بيان مدرس ةاليت و قورشادت و فع ةعثماني كه آواز ةخليف
الـدين   سـيد جمـال   ماني بعد از برخـورد بـه مرحـوم   سالطين عث و اساساً

، هميشه در مقام نزديكي با علماء ايراني و شيعه بوده و اسدآبادي همداني
كردنـد ،   الدين ديگري را در بين ايرانيان جستجو مي در واقع سيد جمال

وقت مالقـات   هد جليل برآمد و با وسايل معموللذا در مقام مالقات آن سي
س؛ ن كردندمعيدر آن موقـع قاضـي   . به حضور خليفه بـار يافـت    و مدر

كه بزرگترين مقام روحاني در دولت عثماني بود حاضر بوده است  ةالقضا
؛ اهمةالقضـا  ر قاضيي است كه مكرّيت اين مقام در كشور عثماني به حد 

حكم قتل خليفه را صادر كرده و به دست وليعهد عثماني اجرا شده است ، 
 .تب را حكايت دارد كه تاريخ مرا

 ةشروع به مذاكره نموده و قضـي  ةل قاضي القضا، اوبعد از تعارفات معموله
اي هـم در   را كـه شـعبه   "يفاق و ترقّاتّ"حاد اسالمي و تشكيالت حزب اتّ
  /دهد ان داشتند مورد بحث قرار مياير

و في حاد اسالمي را تأييد و منتهاي آمال خود معرّ، لزوم اتّ مرحوم مدرس
ـ  حزب اتّ" ةاز وجود شعب العـي  اطّ و مـرام آن اظهـار بـي    "يفـاق و ترقّ

 .نمايد مي
وجود دولتهاي كوچك اسالمي كه به تنهايي قـادر   قاضي شرحي از مضار

لي از منافع به حفظ خود در مقابل دول مسيحي نيستند اظهار و بيانات مفص
تـأثير   ةنمايـد و منتظـر مشـاهد    تشكيل يك دولت معظم دول اسالمي مي

 .شود مي  سخنان خود در مدرس
داند  ل را تأييد و قسمت ثاني را هم غيرعملي ميقسمت او  مرحوم مدرس

ي فرمايد كه چنين دولتي ممكن نيست تشكيل شود مگـر بـه تصـد    ، و مي
زيـرا در زمـان    "گرامـي مـن   السالم جد حضرت علي بن ابيطالب عليه"

ليه هم با انخلفاء ثالثه راشدين او     ت جـام از خـود گذشـتگي كـه در مـد
و نژادهاي ديگر از قبيـل ،  اند باز بين مردم عرب  ي خود ابراز داشتهتصد

فرمـا   ، قبطي و ترك قواعـد ملـل غالـب و مغلـوب حكـم     ايراني، مصري
السالم بود كه خواست تمام مسلمانان را بـه   فقط حضرت امير عليه. گرديد

، و خالفـت  قـوام تـرجيح ندهـد   عرب را بر ساير ايك نظر نگريسته يعني 
قوم عرب به دسايسي از قبيل جنـگ   دنيايي اسالمي تشكيل دهد، كه فوراً

ين و نهروان با او مقاومت كـرده و مـانع پيشـرفت و نهضـتش     جمل و صفّ
ـ    ةالقضا آيا حضرت قاضي. شدند  ر انتظـار  از نژاد ترك يـا نژادهـاي ديگ

 ؟ير ملل جهان استمقصود استعمار سا؛ يا بيشتري از قوم عرب دارد
ـ عثماني ةد پنجم خليفسلطان محم راي اينكـه  ، كه حريف را پر زور ديد ب

د كند وآزادي و تجد ، در مذاكرات دخالت ميكار به جاي باريك نرسد
دهـد ؛ و   و اختالف بين مشـروطه و اسـتبداد را مـورد گفتگـو قـرار مـي      

بـه دليـل   .  ت ايران هنوز زود است كه به مشروطه نائل شـود گويد ملّ مي
، عالوه بر اينكه مانع پيشرفت امور كشـور شـده   مردم ةآنكه اختالف عقيد

 . امنيت را هم در سراسر ايران مختل كرده است اساساً
مـا پيشـرفت شـاياني كـرده      ةگويد ، دولت مشروط در جواب مي  مدرس
تشكيالت اداري خود را اصـالح كـرده كـه از آن جملـه تأسـيس      . است
ه با تمام ملل دنيا مستقيما ارتباط حاصـل كـرده و هـيچ    خانه است ك پست

خانـه نـدارد و ناچـار اسـت مراسـالت و       ما ديگر پسـت  ةدولتي در داخل
ما رجوع و خودش فقط براي امور  ةخان مراجعات سياسي خود را به پست

سياسي شخصي خود پيك سياسي داشته باشد ، ولي حـق نـدارد بـه نـام     
رسـمي پسـتي و در واقـع اداره     ةشـعب  ارسال مرسوالت اتباع خود يـك 

اعليحضرت سلطان تصديق خواهند فرمود كـه  . جاسوسي هم داشته باشد
خانـه مربـوط بـا ملـل عـالم       ايجاد پست. امور كشوري االهم فاالهم دارد

ه مهم و در كشور حكم شريان و اعصاب را در بدن انسـان دارد ،  العاد فوق
و . ر خود اقـدام خـواهيم كـرد    به رفع نواقص ديگ جاًبديهي است متدر

از طرف ايرانيان عدم رضايت و نـاامني نسـبت بـه مشـروطه      كشور ما ابداً
سياست خودشان  ةحفظ موازن ةندارد و اين همسايگان هستند كه به واسط

ات را ايجاد و دامن ثيا تحصيل و تأمين منافع و يا به طمع خاك ما اين تشب
 !!زنند  مي
و نسبت به دولت عثماني بود ، زيرا عثمانيها ضـمن  مطالب فوق كنايه  ةيكلّ

،  "فرانسـه "،  "انگلـيس ": قراردادهايي كه با چهار دولت معظم اروپايي 
خانه  تأسيس پست منعقد كرده بودند ، براي آنان حقّ "آلمان"و  "ايتاليا"

ـ   ةقائل شده بودند و تا زمان تشكيل دولت تركي  ةجديد اين رسـم در كلي
 . ثماني برقرار بودكشورهاي وسيع ع

صدر اعظم عثماني پرنس سعيد حلـيم پاشـا ، مقاومـت و معارضـه شـديد      
خود را در مشـت توانـاي پسـر     ة، و خليفكرد را با سلطان مشاهده  مدرس

براي خلط مبحث صـحبت  ! مغلوب و بي چاره يافت ) 5(خليفه روز غدير 

 مثـل  "عجـم "را به قواي نظامي كشيد و گفـت خـوب اسـت نظاميـان     
 .نظاميان دولت عثماني بشود 

اين بيان دو نكته باريك داشت ، يكي آنكه دولت عجم نگفت ، زيرا دولت 
خودشـان رسـميت    عثماني براي هيچ دولت و تشكيالت اسـالمي غيـر از  

، چه يكي عجم قصد اهانت داشته ة، ديگر اينكه در كلمواقعي قائل نبودند
 .بان بسته استيوان بي زبان و يا زعجم ح ةاز معاني بعيد

از حال به بعد  الًجناب صدر اعظم او: ه گرديده و گفتفورا متوج  مدرس
زيرا اين كلمه با معني مـوهني  . جم خودداري فرمائيدع ةاز استعمال كلم

و اتـراك و تاتـار را بـه    اطالق شده و ايرانيان  كه دارد بر غير عرب عناداً
 ما و شما مشـتركاً . اند گفته "عجم"ب اي از اعراب متعص ه، عدقصد اهانت

اگر مقصـود شـما از عجـم ايـران      مورد همين اهانت هستيم و ديگر آنكه
ـ   يد دولت ايران بفرمائيد، بااست ق ، اما راجع به اصل مطلب اگـر مـا موفّ

حد نمائيم بـه مراتـب بـر    ت ايران را متّشديم قلوب تمام ملل عثماني و ملّ
 !!حاد لباس و قشون ترجيح دارد اتّ

د شده كه از كلمه ين مباحثه باعث شد كه در قرارداد جديد تركيه مقيهم
 .خودداري شود  عجم و عثماني متقابالً

 : از مهاجرت   بازگشت مدرس ٭
روس و ( فقـين  ي عثمـاني و پيـروزي متّ   پس از شكست آلمـان و تجزيـه  

 .به ايران بازگشت و از راه اسالمبول به تهران وارد شـد    مدرس) انگليس 
ل رنجها و كوششها ، بار ديگر وارد خانه پس از سالها دوري از مركز و تحم

در حالي كه زن و فرزند خود را از دست داده . ر خود شدو زندگي محقّ
 . ها برده بودند رزندان ديگرش سختيو ف

س ام فترت خود را ميمجلس ايماننـد سـابق مشـغول      گذرانيد و لذا مدر
( اينبار در حـالي كـه در مسـجد سپهسـاالر      تدريس فقه و اصول گشت و

گفـت و   اب علوم ديني درس مـي براي طلّ) ري كنوني شهيد مطه ةمدرس
ر و ي مؤثّ سمت توليت آنجا را نيز داشت ، در كارهاي سياسي نيز مداخله

دوبـاره بـه نماينـدگي مـردم       با بازگشايي مجلس، مدرس. نمود قاطع مي
 )  16( .تهران انتخاب شدو به مجلس رفت

   :خارجه و سفارتخانۀ ایران ٭  وزارت  
 
ـ «: ه به اين امر مي گويدششم با توج ةدور 109 ةدر جلس  مدرس  ٭  ةحقيق

يكـي وزارت  . و في النفس االمر مملكت مستقل بودنش به دو چيـز اسـت  
من  ةبه عقيد. خارجه و يكي هم اين كه مملكت به همه جا در داشته باشد

اسـت در دنيـا    جا دارد و وزارت خارجه اش مهـم  مملكتي كه در به همه
در به همه جا (حاال معني اين را . استقالل دارد و اين معني استقالل است

يك وقتي به مناسبت مي گويم كـه بايـد ملتفـت باشـد كـه      ) داشته باشد
وزارت . از درهايش مي كاهـد . هركس بخواهد از استقالل دولتي بكاهد

 .هت دادبخارجه را بايد اُ
بايد سفارتخانه ها و قنسول خانه را در دنيـا عظمـت داد و در هـر كـدام     

مجلس شوراي . مأمور فوق العاده خوب و عالي داشت و به خارج فرستاد
بنده چـه  . م بر تمام وزارتخانه ها بنويسدي قانون وزارت خارجه را مقدملّ

ه از رفته ام و چه شنيده ام، يك مأمور وزارت خارجه را نديدم وقتـي كـ  
اين جا مي خواهد برود از او بپرسند كه آنجا مي روي مي خواهي چكار 
كني؟ بنده پرسيدم و ديدم كه يك مأمور وزارت خارجه نيست كه از اين 
دروازه كه بيرون مي رود چيزي دستش باشد، كه برود و به آن چيز عمل 

ولي هر مأموري كه از خارجه مي آيد توي اين شهر، من كـه يـك   . كند
تاريخم را . ر وكيل و آخوندم و با هيچ كس مربوط نيستم، مرا مي شناسدنف

ي زماني كه كوهستان خوراكم را حتّ. احوالم را مي داند مي داند، سجلّ
من نرفته ام اما ديده : مأمور ما اماّ. بوده ام و شلغم مي خورده ام مي دانند

م، بـا آنهـا   د يعقوب هم فرمودند هر كدامش را مي ديـد ام، آقاي آقا سي
ـ  . داخل مذاكره مي شديم كه چه مي كنيد؟ مي گفتند . ايرانةحفـظ تبع

ايران مي آيند و شـكايت مـي كننـد از     ةهر كجا مي رفتيم مي ديدم تبع
اگر چه خوب نمي دانم كه مـأمور خارجـه مـان بـد     . دست مأمور ايران

فـاق خـوب شـده    ولي از باب اتّ. اما مأمورين خارجه مان بد است. باشند
اهـل مملكـت مـي     ةا هموالّ. ست كه مأمورين خارجه مان همه بد استا

اين را هم غفلت نكنيد كه به مقتضاي روز اين بـدي خـوب   . رفتند بيرون
چرا؟ به جهت اينكه تحقيق كرديم قريب بيسـت هـزار نفـر از    . شده است

كردستان ايران در خارج بودند مي گفتيم چرا آمديد مي گفتند از دست 
پدرمان مـي  . ران زن مي گرفتيم بيست تومان از ما مي گرفتنددر اي. ظلم

. حاال وارد در اين مسـئله نمـي شـوم   . مرد، يك چيزي از ما مي خواستند
صـد  : يك دفعه من آرزو داشتم كه يك بودجه وزارتخانه بيايـد بگويـد  ...

هزار تومان به من بدهيد مي خواهم يـك سـفارتخانه در لنـدن درسـت     
مـا بـه ايـن     ةعظمت سفارتخان. انه در فالن جا بنا كنيمكنيم يا يك سفارتخ

نيست كه صد دينار حقوق منشي به آن اضافه كنيم و مأمورين ما بروند در 
كاروانسرا و توي هتل منزل كنند و هر كه وارد مي شود عوض ايـن كـه   

 .عي از او بكنندپذيرايي كنند، يك توقّ
د وزير مختار نداشته باشـيم در  چرا ما باي. اينها را ديده ام و عرض مي كنم

ـ  . تمام ممالك آسيايي؟ در ژاپن داشته باشيم ا مـا  در چين داشته باشـيم ام
همـين  . هنوز حالوت استقالل و حالوت سطوت و سلطنت را نچشيده ايم

بنـده مـوافقم كـه وزارت    . را فهميده ايم كه صد دينار زياد يا كـم كنـيم  
اما مأمور خارجه، كـدام  . مت داديت و عظخارجه را بايد توسعه داد، اهم

» امر از امور ممالك خارجه بين مأمور ما و دولت خارجه فيصله مي يابـد؟ 
دوره اي كه ايراني در اوج . ه به دوره بيان اين مطالب داردخواننده توج

كتاب زرد به بررسي  ةمدر جايي ديگر در مقد. تحقير از خود هيچ نداشت
اينها براي «: رداتي مي پردازد و مي گويدل مرام ها و مسلك هاي وامفص

ما مرام ها و مسلك هايي آوردند كه حاال مارهاي كوچك انـد و بعـدها   
حكومـت   ةدر بررسي اليحـ » .براي ما افعي هاي زهرآگيني خواهند شد

» .من از گاو مي ترسم چون شاخ دارد اما عقل نـدارد «:نظامي مي گويد
در چنين . ها و جوامع بايد روشن شودتعريف رابطه فرد يا جامعه با انسان 

نه تنها الزم است كه جوامع و . زماني مي دانيم كه بايد در مقابل چه كنيم
نوع رابطه را شناخت بلكه الزم است تا به زمان و سير تحوه ل آن نيز توج

امكانات را داشته باشند كه كولـه پشـتي    ةتاريخ نويسان ما بايد هم«. نمود
ق را مـورد  ق را و نـاموفّ در تمام دنيا بگردند و ملل موفّ خود را بردارند و

ت، نقـاط ضـعف آنـان را دريابنـد و     مطالعه و تحقيق قرار دهند، نقاط قو
ت و مملكت خودشـان مقايسـه كننـد و بگوينـد و     بياورند و با وضعيات ملّ

 ةبنويسند، امروز با يك كتابخانه و دو كتابخانه نمي توان تاريخ نوشت، هم
يك حادثه امروز ريشه در دهها سـال  . سناد و مأخذ تاريخ شده استدنيا ا

ما در عصري ... فاق فردا محصول جرياني از امروز استقبل دارد و يك اتّ
دارد . زندگي مي كنيم كه بايد عقل زيستن را بيـاموزيم و تقويـت كنـيم   

غذاي جسم ما هم در حال تغييـر اسـت، بـه    . غذاي روح ما تغيير مي كند
ـ  جايي خ ه كننـد و  واهيم رسيد كه هر دو را هم بايد كمپانيها برايمـان تهي

بايد عقل زيستن با اين زندگي . فكر و دست ما در آن دخالتي نداشته باشد
. به ما تلقين خواهند كرد كه عقل و دست شما آلـوده اسـت  . را بياموزيم

ي مـا  يت ما، قوانين ما، معيشت فردي و اجتماعصيانت تاريخ ما، دين ما، ملّ
هر روز چيزي به .ي آن شدندرا اگر از دست ما خارج كردند و خود متولّ

آن مي افزايند يا از آن كم مي كنند و ما گيج و منگ نمي دانـيم دنبـال   
سالها قبل كه من به مكتب مي رفتم و هنوز صنعت چاپ نه . چه بايد برويم

ـ   سنگي و نه سربي، در حد هـر   ي داشـتم وفور فعلي نبود،يك قـرآن خطّ
كلمه را كه ياد نمي گرفتم انگشتم را خيلي راحت به زبان مي زدم و روي 

. آن كلمه طبعاً سياه و يا اصوالً و فروعاً پاك مي شد. آن كلمه مي كشيدم
موقعي كه در خدمت استاد مي رفتم و مي خواستم بخوانم، آن كلمـه را  

اسـت،  كه ياد نگرفته بودم مي گفتم جناب آخوند اين كلمه پـاك شـده   
يكي دو سال طول نكشيد كه در قـرآن مـن كلمـات تعقلـون، تعلمـون،      

ي من كتابي شده بود آسماني كـه  پاك شده بود و قرآن خطّ... تفعلون و
در آن نه عقل بود نه علم و نه عمل و از صاحبان عقل و علم و عمـل هـم   

 ) 3(».فكري به ميان نمي آمد
ي  ايران، بدون اجـازه  ر حداگر يك كسي از س«:  بر اين باوربود  مدرس

دولت ايران، پايش را بگذارد در ايران و ما قدرت داشته باشيم، او را با تير 
بعد . بينيم كه كاله پوستي سرش است يا عمامه يا شاپو زنيم و هيچ نمي مي

اگر ختنه شده . كنم ببينم ختنه شده است يا نه كه گلوله خورد، دست مي
 .ا كه هيچنماييم و الّ او را دفن ميم و يكن است بر او نماز مي
ديانت ما عين سياست ماست، سياسـت مـا عـين    . كند پس هيچ فرقي نمي

ض ايم مادامي كه با ما دوست باشند و متعرّ ما با همه دوست. ديانت ماست
همان قسـم كـه بـه مـا دسـتورالعمل داده شـده اسـت، رفتـار         . ما نباشند

      )  17( » .كنيم مي
     :وثوق الدوله ۱۹۱۹ خالفت با قرارداد م   مدرّس ٭ 
  

   بيگانگان طلبي سلطه
 

» الدوله وثوق استعماري قرارداد و  مدرس« در بارة   زواره گلي غالمرضا
 و  مدرس بين آشتي جهت مالقاتي واسطة كه»  الدوله مورخ«: مي نويسد

 شـدم،  نايـل   مـدرس  مالقات به وقتي: نويسد مي چنين بود، الدوله وثوق
 اختالفـات  ايـن  در كرديـد  خوبي كار بسيار كرد زداظهار كه حرفي اول
 كـه  شـد  چـه  حـاال  ;هستيد دولت دستگاه عضو شما نيامديد،زيرا من نزد

 . ؟آورديد تشريف
 وي كه كرد اظهار  مدرس. نمودم بيان را الدوله وثوق پيغام و قضيه شرح

 مرتكـب  نداشـت  جسـارت  اگر. است متهور و جسور بسيار) الدوله وثوق(
 : شود مي تكرار تاريخ ولي شد، نمي خيانتي چنين

 قرآن تالوت به اشتغال و معتكف خدا خانة در سال سي مروان عبدالملك
 حـاال  تـا  كـه  بوسيد را قرآن رسيد خالفت به كه اين از پس ولي داشت،
 بـه  بسـت،  منجنيـق  بـه  و زد آتـش  را مكّـه  شهر هم بعد و بودم شما رفيق

 شـما  و نمايم مي را خودم كار من نماييد حالي را الدوله وثوق هرصورت
 اگـر  نمـود  خواهيـد  ضرر شما و شوم مي موفّق من لكن را، كارخودتان
 و. شـد  خواهيـد  دور سياسـت  از و منفـور  و متضرّر هميشه شد قراردادلغو
 و نـدارد  كاري شما به انگليس ديگر گرفت انجام و شد عملي اگرقرارداد

 . نمود خواهد فدا را شما يرانا ملّت رضايت براي
 خـود  كـه  مـرد  ايـن  كردم بيان الدوله وثوق براي را  مدرس پيام چون

 اگـر : داشـت  اظهـار  دانست، مي دورانديش و ذكاوت و هوش راصاحب
 مـي  اشغال را ايران بودم، نكرده متقاعد قرارداد اين عقد به هارا انگليسي
 بـه  را امـور  انگليسـي  ورمـام  يا ژنرال يك ديگران و من جاي به كردندو
 و استقالل قرارداد امضاي از بعد كه است اين ام عقيده گرفت مي دست

 برمي چنين الدوله وثوق هاي گفته از. ماند خواهد مصون ايران تماميت
 و زعـم  بـه  و بوده خودش سياسي قدرت رفتن دست از نگران او كه آيد

 ايـران  نفـع  بـه  نـي ننگي داد قرار چنين به دادن تن كرده خودفكر تصور
 برنامـه  ايـن  نمـود  ثابـت  بعدها مستند مدارك و اسناد كه درحالي است،

 الدوله وثوق روزي. رفت مي شمار به ايران هويت براي جدي تهديدي
 وارسـته  سـيد  آن بـه  خطـاب  و آمد  خانةمدرس به قرارداد تنظيم از پس

 كرده مخالفت انگليس دولت و ما بين تنظيمي پيمان با ام آقاشنيده: گفت
 چيسـت؟  شـما  مخالفت دليل: پرسيد الدوله وثوق! بلي گفت  مدرس ايد،
 : فرمود باصراحت آقا

 بوديد نوشته كه اول جملة اند، خوانده من براي را قرارداد آن از قسمتي
 كيسـت  انگلـيس  آقا است، شناخته رسميت به را ما استقالل انگليس دولت

 قدرضـعيف  اين شما چرا وثوق آقاي سد،بشنا رسميت به را ما استقالل كه
 آقاي گفت  مدرس اند، داده هم پول ما به آقا: گفت الدوله وثوق هستيد،
 . فروختيد ارزان را ايران ايد، كرده اشتباه وثوق

 ديانت به مضرّ سياست
 رذايـل  كـردم  نمي تصور: گويد مي الدوله وثوق مورد در الدوله، مورخ
 دهـد،دريغ  تن خود ميهن پستي به و برگزيند ادريسي فضايل بر را ابليسي
 ساخته آلوده خيانت غبار با را الهي آينة اين و تابناك خاك اين كه است

 نمـوده  رهـا  كف رااز خود سابق اعتبارات كلية قرارداد چنين امضاي با و
 داريـم  وظيفه مانيز برداشته غيرت صاحبان سيرت خالف بر گامي كه حال
 ننگـين  ورقـة  ممكنه وسايل جميع به و پاخيزيم به شحاميان و او ضد بر كه
 را تاريخ لحظات ترين مهيج ما اكنون سازيم پاره را ملّت اسارت داد قرار
 در شـركت  حكم در تحرّكي وبي سكوت موقعي چنين در و گذرانيم مي

 نهضـت  پيشوايي كه كند تمنّامي  مدرس از ادامه در و بود خواهد خيانت
  . دكن قبول را مخالفان

  
کامـل بعلت محدود بودن جا در نشریه انقـالب اسـالمی،  :يحتوض    .در سایت انقالب اسالمی خواهد آمد آن 
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تقابل دكترين واليت فقيه با مطالبات 
  13  - اساسي مردم ايران 

  
ـازي     . ببنددبی مبنا، راه  بر گشت را  ـير مجـدد ب وارد شـدن در مس

ـي     ـان و نتيجـه اش را   مذاكرات، مذاكراتي كـه از هـم اكنـون  و از پ ش پاي
ـازي   "باخت"امريكائيها مشخص كرده اند بازي از پيش  است و بايد از اين ب

رهبر زيرك و اسـرار  "احتراز كرد و همان گونه كه نيويورك  تايمز نوشت 
آميز ايران از رويكرد گشايش استقبال مي كند، اما به عنوان كسـي كـه مـي    

يس جمهور و تيم همكارش سفارش مي گويد انقالبي است و نه ديپلمات، به رئ
كند كه هرگز طبيعت و ذات دشمنان خود را از ياد نبرند و در هر جا بتـوان  
نرمش نشان داد، نرمش،  اما هرگز اهداف را زير پا نگذارند و خالصـه حـرف   
ـير را خواهـد       ـازه ادامـه مس آخر رژيم اينكه اگر تحريمها لغو شوند رهبـر اج

  )1(".داد
ايران بايد دامنه قـدرت  ": سركوب آقاي خامنه اي ميخوانيم از زبان ارگان 

ـپاه،      ،حسين سالمي "جهاني خود را گسترش دهد ـين فرمانـده كـل س جانش
هاي جهاني بايد  اعالم كرد جمهوري اسالمي براي مقابله و رويارويي با قدرت

ـا     .خود در منطقه و جهان را گسترش دهد» قدرت«دامنه  ما بـراي مواجهـه ب
ـيدن بـه    ها قدرت ي بزرگ نياز به ترازي مؤثر از قدرت جهاني داريـم و رس
او اضافه . شود هاي دوردست پيشرفت، بدون ميدان تأثير جهاني ميسر نمي افق

در . هاي جهاني مبارزه كـرد  توان با قدرت بدون جهاني شدن نمي«كرد كه 
مقطع كنوني جنگ و زندگي با هم درآميخته و تفكيك ميدان جنگ از صلح 

تواند ابعاد قدرت خود  با اعالم اينكه جمهوري اسالمي نمي. الً ممكن نيستعم
ـا قـدرت   تعريف كند تا بتواند در محيط بين "ملي"را  ـاني    المللي ب ـاي جه ه

  ) 2.(درگير شود
ـاط قـدرت و   «: اين فرمانده سپاه با استدالل فوق، اعالن ميكند ما نيازمند انبس

المللي هستيم تا بتوانيم توازن تأثير  بين اي و توسعه كرده نفوذ در محيط منطقه
مستضـعفان  «هاست با شعار كمـك بـه    جمهوري اسالمي سال .را برقرار كنيم

ـان    » جهان ـترش داده، در لبن ـان گس در  ،دامنه نفوذ خود را در منطقـه و جه
ـاي جنـوبي     ،عراق ـاي آمريك در سوريه، در فلسطين، افغانستان و در كشور ه

اعالم كرده  و در اين مناطق داراي نفـوذ و  نقشـي    مناطقي هستند كه ايران
  .مهم است

ـتند كـه    ،فلسطين ،لبنان ـپاه قـدس  «سوريه و عراق چهار كشوري هس بـه  » س
ـليماني   .فرماندهي قاسم سليماني در آنها حضوري فعال دارد دي  28آقاي س

از » جوانان و بيداري اسـالمي «ماه سال گذشته در نشست مقدماتي كنفرانس 
جمهوري اسالمي در جنوب لبنان و عراق خبر داد كه اين اظهارات روز نفوذ 

به طوري كـه   ،هاي عراقي و لبناني مواجه شد بعد با واكنشهاي اعتراضي مقام
ها ناچار شدند اظهارات آقاي سليماني  سفراي جمهوري اسالمي در اين كشور

  .را تكذيب كنند
 

  امريكا  به دنبال چيست؟
ـان را در    كارشناسان اقتصادي،  ـادي جه نقطه آغاز و منشاء بروز بحـران اقتص

ـازار     . كنند تشديد بحران اقتصادي آمريكا ارزيابي مي ـا ركـود ب بحراني كـه ب
درصدي ارزش دالر   35تا 30مسكن، افت شديد در بازارهاي مالي، و كاهش 

ـا    ـاد آمريك در سالهاي گذشته شده و تاثير شديدي بر اقتصادهاي متاثر از اقتص
اقتصاد اروپا، آمريكاي التين و كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس داشته نظير 
  . است

ـاني،      ـاد جه ـالتبع بـر اقتص در كنار تبعات منفي اين بحران بر اقتصاد آمريكا و ب
ـادي را در    ـاي زي تاثيرات اين بحران بر حوزه سياست خارجي نيز نگراني ه

ـبيه    برخـي از تحليلگـران اثـرات   . اين كشور پديد آورده است بحـران را ش
ـا      ـابق و  ديـوار بـرلين و ي پيامدهاي سياسي و اقتصادي  فروپاشي شوروي س

  . سپتامبر ارزيابي كرده اند 11حوادث 
تحليلگران بيم آن دارند كه بحران جاري اقتصادي باعث شود دولت آمريكا 
تمركز بر سياست داخلي و مبارزه با اثرات داخلي بحران را جايگزين سياست 

نمايد و بالتبع از درك خطراتي كه حوزه سياست خارجي آمريكا را خارجي 
ـا      . تهديد مي نمايد، غافل بماند ـنهاد مـي نماينـد كـه آمريك آنان توصيه و پيش

ـامي     كماكان توجه خود را بر سياست خارجي حفظ نمايد كه ايـن خـود پي
  .اشدبراي دنياست كه آمريكا باز هم مي تواند رهبري دنيا را بر عهده داشته ب

ـاي مختلفـي از    درحاليكه سياست خارجي آمريكا طي دو دهه گذشته، جنگه
ـتان و جنـگ عـراق را از سـر        ـارس، جنـگ افغانس جمله جنگ دوم خليج ف
گذرانده است اما به دنبال بحران اقتصادي اين كشور كـه تحليلگـران آن را   
 زاييده سياستهاي نظامي واشنگتن ميداننـد، تغييـرات جهـت داري را تجربـه    

اگـر چـه ايـن    . كرده و رويكرد متفاوتي را نسبت به قبل در پيش گرفته است
ـارغ از مواضـع     ـا ف تغييرات  با روي كار آمدن دموكراتها پديد آمده است ام
كلي سياست خارجي دموكراتها، نبايد از تاثير بحران اقتصادي بـر رونـدهاي   

ـ  به يقين و با اطمينان مي. سياست خارجي آمريكا غافل ماند وان گفـت كـه   ت
ـاثير      ـا، عمـدتأ تحـت ت رويكرد جديد دولت باراك اوباما مبني بر تعامل با دني

دولت اوباما مجبور شـده بـراي   . نگراني از بحران اقتصادي امريكا بوده است
مديريت و كنترل پيامدهاي بحرانهاي داخلي امريكا، سياست خارجي خود را 

 . دتعديل كند و سياستي كم هزينه تر در پيش بگير
ـامين         ـا بـراي ت كشور چين بزرگترين گزينه اي مـي باشـد كـه دولـت اوبام

اي بـر   طرحهاي محرك اقتصادي چند صد ميليارد دالري خود، حساب ويژه
در حال حاضر عالوه . روي خريد اوراق بهادار توسط اين كشور نموده است

دالر، بر بستانكاري خارجي از آمريكا، از جمله، چين با بيش از يـك تريليـون   
امريكا با مسئله بحران داخلي در سوريه و تغيير حكومت ايـن كشـور، جنـگ    

اي ايـران   افغانستان و بيرون بردن نيروهاي نظامي خود  و بويژه با  مسئله هسته
  .كه از موضوعات بسيار مهم در حوزه سياست خارجي آمريكا قرار گرفته است

همـه  «مريكا مبني بـر اينكـه   اي ايران و اظهارات چند سال اخير آ مسئله هسته
ـا بـراي حملـه     » گزينه ها روي ميز است به خوبي نشان دهنده تمايـل آمريك

نظامي با ايران است، اما عقب نشيني كاخ سفيد و تالش براي مذاكرات مستقيم 
با ايران حاكي از اين واقعيت است كه آمريكا نه توان الزم و نه بودجه كافي 

  !اردبراي تحقق تمايالت خود را د
ضعف اقتصادي سياست خارجي آمريكا، پاسخ مناسبي به اين پرسش است كه 

ـتار برگـزاري      چرا  امريكا، طي يك سال اخير از كانال ـاي مختلـف خواس ه
 مذاكرات مستقيم با ايران شده است؟

ـات      "جوف برامل " ـا در انجمـن مطالع ـارجي آمريك ، كارشناس سياسـت خ
ـادي آن را فلـج    آمريكايي كـ ": سياست خارجي مي نويسد ه مشـكالت اقتص

هايي محدود در فرماندهي و راهبريِ جهاني دارد كه جنگ و  كرده، توانايي
بيني نشـده آن را متزلـزل كـرده     هاي پيش هاي گوناگون و انقالب درگيري

ترين چيزي كه آمريكا  اين كارشناس بر اين باور است كه بزرگ) 3( ".است
نيست، بلكه از ضعف درونـي آن سرچشـمه   كند، از خارج امريكا  را تهديد مي

ها پيش از آنكه حاصل هرج و مرج حاكم  اين واقعيت«: گويد او مي. گيرد مي
در نظم جهاني باشد، نتيجه تغيير و تحوالت اجتماعي و اقتصادي  و شـكاف در  

 ".درون آمريكا است
ـاط       از اين روي اياالت متحده كه تا كنـون نقـش و حضـوري غالـب در نق

ـيش گرفتـه     تر و منعطف ، سياستي محتاطانه هان داشتمختلف ج تـري را در پ
ـا در نشسـت عمـومي     است و اين چنين است كه رئيس جمهور باراك اوبام
ـان       ـلح مي سازمان ملل متحد روي مسئله هسته اي ايـران، جنـگ سـوريه، ص

  . اسرائيل و فلسطين متمركز بود
مداخلـه گرايـي    بدون شك سياست خارجي اياالت متحده آمريكا از حالت

ـا تغييـر     بين المللي تغيير نكرده است، اما  اولويت بندي اياالت متحـده آمريك
ـاالت     .  كرده است ـتان در رده بنـدي اول اي ـته افغانس اگر در ده سال گذش

ـتان در    متحده آمريكا و در صدر مسائل قرار داشت، حال ممكن اسـت افغانس
متحده آمريكا همچنان القاعده و  رده هاي پايين قرار گرفته باشد، يعني اياالت

گروه هاي تروريستي را خطري براي منافع ملي خود مي دانـد و در صـدد   
ـا وراي     ـارجي امريك امضاي پيمان امنيتي با افغانستان مي باشد، اما سياسـت خ

  . مشكل افغانستان مي باشد
ـا از ايـران چيسـت؟     حال، سئوال اين است كه نهايت توقع و خواست امريك

ـال حاضـر روي   پايان  اين مطالبات و بهانه ها كجاست؟ آري، امريكائيها در ح
در صدي ايران مانور مي دهند و باورشان بر ايـن اسـت كـه     20غني سازي 

. در صدي را تعليق كرد تا در لغو تحريمها تصميم بگيرند 20ميتوان غني سازي 
احبه با گلوبال دقيق آن را از زبان نيكال برنز، معاون وزير خارجه امريكا در مص

ـا   ": پست بشنويم كه مي گويد با توجه به پارانوياي ايرانيان در باره امريكا، آنه
همان طور كه اوباما اين كار را در . نيازمند نشانه هاي حاكي از احترام هستند

گفتگوي تلفني اش با حسن روحاني انجام داد، كري بايد اين احترام را منتقل 
ن دهد كه امريكا در مذاكرات احساسـي بـر خـورد    كندو بايد با صراحت نشا

ـائل كليـدي   اما بدون سازش هاي ملموس ايران در زمينه ....نخواهد كرد مس
مانند غني سازي  اورانيوم، رآكتور آب سنگين اراك و لزوم بازرسي هاي سر 

ـايي نخواهـد بـرد    و  زده آژانس بين المللي هسته اي، مذاكرات راهي به ج
ـاي خـود     بهمين دليل اروپا  ـا را در ج و امريكا در طول مذاكرات تحـريم ه

ـا را       ـا تحـريم ه نگهداشته اند و تا ايران به يك مسير متفاوت متعهـد نشـود آنه
ـلي در مـذاكرات ايـران ايـن اسـت كـه       ... كاهش نخواهند داد ريسك اص

  ) 4. (روحاني نتواند به قولي كه در اظهاراتش در نيويورك داده عمل كند
آزمون سخت براي روحاني و حلقه نزديك رهبري : ي نويسدبرايان مورفي م

ايران اين است كه بطور ناگهاني كاخ سفيد يك تغيير تاريخي در خاور ميانـه  
همراه باشد و  سياست تغيير مسير بدهد، تغييرات مهمي كه مي تواند به اندازه 

باشد، اهميت داشته ... و ) كمپ ديويد(بهار عرب، پيمان سازش مصر با اسرائيل
ـار    اين تغيير تا زماني كه روحاني از حمايت رهبر ايران بر خوردار باشـد اعتب
دارد، اما اگر اين حمايت كاهش پيدا كند، چالش هسته اي  و انسـجامش در  

 ) 5. (عرصه بين المللي از بين نخواهد رفت

 خامنه اي و چالشهاي درون حاكميت 

ـاي  . خوشبين نيسـت  آقاي خامنه اي مي گويد به مذاكره با آمريكا در روزه
اخير، برخي سياستمداران در ايران و آمريكا نسبت به از سـرگيري رابطـه دو   
: كشور در آينده، ابراز اميدواري كرده بودند اما آقاي خامنه اي مـي گويـد  

ـتند     " ـادق نيس ـان ص او  ".آمريكايي ها غيرقابـل اعتمادنـد و در برخوردهايش
ه هاي حسن روحاني، از مسئولين دولتي همچنين بدون اشاره مستقيم به وعد

او پـس از  . خواست به راه خود ادامه دهند و از مسير شان منحـرف نگردنـد  
برخي از آنچه در ": برگشت روحاني از نيويورك،  بدون نام بردن از او گفت

   ".سفر نيويورك پيش آمد به نظر ما بجا نبود
پاسـداران، در مـورد    كل سپاه ، محمدعلي جعفري فرمانده"رهبر"به دنبال 

در مسير حركـت دولـت، ممكـن اسـت     : مكالمه تلفني روحاني و اوباما گفت
 ) 6( .اشتباهات تاكتيكي مانند همين مكالمه تلفني با اوباما صورت بگيرد

بر تن كنـد و   "زرهي پوالدين"جمهوري است كه  اي خواستار رئيس خامنه
ش نباشد، به آمريكا نه بگويد، در برابر دشمنان خارجي بايستد، نترسد، اهل ساز

نشيني كند و موجب پيش روي دشمن  نه آنكه از خود ضعف نشان دهد، عقب
   .شود

   :خامنه اي منويات خود را اين چنين آشكار مي كند
ـند كـه در     كسانى كه در رأس قوه اجرايى قرار مي" ـانى باش گيرند، بايد كس

زود از ميدان خارج نشوند،  مقابل فشارهاى دشمنان مقاوم باشند، زود نترسند،
  . "هاى الزم است اين يكى از شرط

كسانى سر كار بيايند كه همتشان بر حفظ عزت و حركت كشـور در جهـت   "
هاى طوالنى از خيرات و بركات  آنچه ما در اين سال. هاى انقالب باشد هدف

ـا    ايم، به بركت هدف به دست آورده هاى انقالب بوده است، هر جايى كـه م
ـاى   رديم، عقب مانديم، شكست خورديم، به خاطر غفلـت از هـدف  كم آو ه

كسانى كه سر كار مي آينـد   . هاى اسالمى بوده است انقالب اسالمى و هدف
بايد اهل ايستادگى باشند، زرهى پوالدين از ياد خدا و از توكل به خدا بر تن 

  . "خودشان بپوشند و وارد ميدان شوند
بايـد در  ": ورد مسئله هسته اي  مـي گويـد  و صراحتأ به حسن روحاني در م 

ـارض دارد  .مقابل معارضين كشور بايستد در عرصـه  . كشور ما دشمن دارد، مع
المللى دشمنى نيست كه با رودربايستى و با من بميرم، تو المللى، دشمن بينبين

: جورى نيست كه با رودربايستى بگوييمبميرى كنار بكشد، در دنيا سياست اين
ـان     التطرف را خج زده كنيم، مثالً عقب بكشد، نخير، هرچـه شـما ضـعف نش
ـا  . شود تر ميآيد جلو، هرچه شما عقب بكشيد، او جرىبدهيد، او مى اين را م

يك چيزى . تر شدتجربه كرديم، يك جاهايى عقب كشيديم، دشمن ما جرى
ـايش را   او گفت، ما به خيال يك مصلحتى حرف او را قبول كرديم، ديديم پ

در . جـورى اسـت  روى آن حرف، يك قدم آمد جلو، دشمن اين گذاشت
» المللى، با اراده قوى، با احساس عزّت، با اعتماد به اين ملتمقابل دشمن بين

  ) 7(."بايد ايستاد
بنا بر مصلحت كه » نشيني تجربه عقب«منظورش از . شود تر نمي از اين صريح 

ين بارها توضيح داده را پيش از ا  ، »يك قدم جلو آمدن دشمن شد«موجب 
هاي اروپايي است كه به  اي حسن روحاني با دولت منظور توافق هسته. است

سازي اورانيوم منتهي شد و به دنبال آن، اروپايي ها خواستار  تعليق موقت غني

ـاني را در گـرداب    .سازي شدند دائمي كردن توقف غني حال واكنش روح
  :ايشان در سازمان ملل بحرانهاي رژيم مي بينيم، ابتدا شعار هاي

  :شعار هاي بي هزينه حسن روحاني  
حسن رواني  در صحن علني مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك 

  :گفت
  .تحريم ها هوشمند و غيرهوشمند، خشن و ناقض حقوق بشر هستند   - 
ـاني بـدون خشـونت و      -  .تفاهم و همدلي الزمه جامعه بشريت است   -  جه

  .همراه با صلح 
  .ديگران را نه تنها بايد تحمل كرد بلكه با آنها بايد كار كرد   - 
  .ايران در قبال امنيت منطقه و جهان مسؤوالنه عمل مي كند   - 
   .برنامه هسته اي ايران بايد تنها در راستاي صلح آميز باشد   - 
  .سالح هسته اي هيچ جايگاهي در دكترين دفاعي ايران ندارد   - 
  .بال افزايش تنش ها با آمريكا نيستايران به دن - 
گري،  بايد در دستور كار سازمان ملل متحد  جهان عليه خشونت و افراطي   - 

  . قرار گيرد
   ...توجهي به كرامت و حقوق انسان و هايي مواجهيم،  بيم بي امروز با بيم   - 

 مجموعه اي از تناقض؟
دهد و از سازمان ملل روحاني در سازمان ملل آن شعار هاي آتشين را سر مي 

ـأمور خشـونت زدائـي در سـطح      متحد مي خواهد هيأتي را تشكيل دهد و م
ـاب بـه    » وزيـر «جهان باشند، در حالي كه در همان زمان  واواك او، نـه خط

جمهـوري اسـالمي   «: گويـد  فعاالن سياسي بلكه خطاب به مردم ايـران مـي  
طـوري عمـل    مردم بايـد هم در زندان باشد و » يك نفر«خواهد حتي  نمي

يعنـي نفـس   » .ها نباشد نظام مجبور به برخورد و زنداني كردن آن«كنند كه 
  !! نكشيد تا اعدام نشويد

سايتهاي وابسته به اصولگرايان نيز به بررسي كارنامه وزيران پيشنهادي روحاني 
نفر آنها سابقه ويژه  7نفر كابينه روحاني، دستكم  18بين ": پرداخته و نوشته اند

البته سابقه امنيتي تيم اطراف رئيس جمهور به ايـن  «: و اطالعاتي دارند امنيتي
گيـران   تري از مشاوران و تصميم شود و حلقه بسيار بزرگ تعداد  محدود نمي
 ".گيرد دور او را در بر مي

عالوه بر محمود علوي، از علـي  ": درگزارش خود، مي نويسد "صراط نيوز"
نويسد كه  مي .رمحمدي نام برده استچيان و مصطفي پو ربيعي، حميد چيت

 "تـرين  اطالعاتي"توان  را مي) وزير پيشنهادي كار، تعاون و رفاه(علي ربيعي 
ـاني دانسـت كـه در دهـه        ـنهادي روح ـان  1370فرد در كابينـه پيش و در زم

  ".علي فالحيان در وزارت اطالعات، به معاونت اين وزارتخانه رسيد تصدي
مين همايش ملي نخبگان جوان،  بـه اقـدامات   حسن روحاني در افتتاحيه هفت

در ": روزه اش اشاره كـرد و گفـت   50در عمر  امنيتي خود- كابينه اطالعاتي
روز كه كار را آغاز كرده ايم، همكاران من قدم هاي مهمي  50همين مدت 
نـه بـه   ما در زمينه سياست خارجي قدم هايي برداشته ايم كـه  . را برداشته اند

   )8( ".روز است 500كه به اندازه روز بل 50اندازه 
اين در حالي است كه سياست داخل همچنان متكـي بـر سـركوب اسـت و     
( اعدامها نيز متوقف نشده، دار و درفش افزون هم شده است، تنها در يك روز

زنـداني را در زنـدان    15رژيم ماليان در يك اعدام جمعـي  )  1392مهر  20
ـا   27)  1392شـهريور    2(در يـك روز   مركزي زاهدان بدار آويخت و يا تنه

زنداني را در شـهرهاي كـرج، اراك، اروميـه، اردبيـل، مشـهد و هنـديجان       
تـن از زنـدانيان در زنـدانهاي گوهردشـت و     11 خوزستان بدار آويختنـد،  

 3زنـداني در اروميـه،    5زنـداني در اراك،   5. قزلحصار كرج اعـدام شـدند  
باد مشهد و يك زنداني در هنديجان زنداني در وكيل آ 2زنداني در اردبيل، 

  . در استان خوزستان اعدام شدند
ـته    : الملل اعالن كرد عفو بين 1392در دوم خرداد  ـال گذش  544در يـك س

 .در ايران اجرا شده استحكم اعدام 
منابع دولتي اجراي . صدها نفر به اعدام محكوم شدند“ الملل،  گفته عفو بين به

اعـدام   230كم  منابع معتبر غيررسمي گفتند دست. اعدام را تأييد كردند 314
مـورد   544ديگر، بيشتر به شكل پنهاني، اجرا شده اسـت كـه مجمـوع را بـه     

  ”.مورد باشد 600ست بسيار بيشتر و باالتر از رقم واقعي ممكن ا. رساند مي
ـناد حقـوق بشـر ايـران         كمپين بين المللي حقوق بشـر در ايـران و مركـز اس

اند و  ها ثبت كرده اي در تعداد اعدام گويند كه مقامات ايراني ركورد تازه مي
و   حكم اعدام اجرا شده 125كم  از زمان تحليف حسن روحاني تاكنون دست

ـار اعـدام بـه سـر       ديگر نيز محكوم به اعدام شده ها زنداني ده ـا در انتظ اند ي
المللـي   سايت كمپين بين مهر، در وب  16شنبه،  در خبري كه روز سه . برند مي

شهريورماه تا سـوم   20در دو هفته بين «است كه   حقوق بشر منتشر شده آمده
تن را به  50 مهرماه، مقامات ايراني با ثبت يك ركورد تازه در اعدام مجرمان،

  ."اند خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام كرده
ـاليانه  «كه   اين دو نهاد حقوق بشري با ذكر اين در ايران تعداد سرانه اعدام س

ـال      مي» بيش از هر كشور ديگري در جهان است ـاكنون در س گوينـد كـه ت
ده را اعـدام كـر  » نفـر  402بيش از «، ايران )تاكنون 1391دي  12از ) 2013
  .است

ـاي   و آن را با وعـده   ها در ايران را فزاينده خوانده اين دو نهاد روند اعدام ه
ايجاد تغييرات «شده حسن روحاني، رئيس جمهور جديد ايران، مبني بر  اعالم

  .دانند مغاير مي» و اصالحات در زمينه حقوق ملت
ي مذاكرات در ژنو در حالي در جريان است كه هم غرب و هم دولت روحان

حـل مشـكالت مـي داننـد، ايـن       "كليـد "بسيار به آن اميد بسته اند و آن را 
مذاكرات گرچه در مسيري نا هموار و پر چالش پيش مي رود و هر كدام بـه  
دنبال برد خود هستند، اما همانگونه كه در باال توقعات زياديخواهانه هر كدام 

در ادامه به اين . شد را  ياد آور شديم، اين رابطه سهل و آسان فراهم نخواهد
  .روند خواهيم پرداخت

  :پی نوشت ها   ادامه دارد
  ، کیهان، موش، دیگ و روحانی۱۳۹۲مهر  ۸خبر گزاری ایسنا  - ۱  )1(
ـنیم -  ۲ )2( در ششـمین کنفـرانس ملـی جنـگ  ۱۳۹۲مهـر  ۱۷ خبرگـزاری تس  الکترونیک
 ۱۳۹۲مهر  ۸خبرگزاری ایسنا  -  ۳ )3(
  منبع باال -  ۴ )4(
  ۷/۷/۱۳۹۲تد پرس، به گزارش خبرگزاری ارسبرایان مورفی، اسوشی -  ۵  )5(
 ۲۰۱۳سپتامبر  ۳۰خبرگزاری تسنیم، دوشنبه  -  ۶ )6(
  ۱۳۹۲اردیبهشت  ۲۷و  ۲۵رسانه های رژیم  -  ۷ )7(
 ۱۳۹۲/۷/۱۶خبرنگار مهر، گزارش -  ۸ )8(
)9(   
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  روانشناسي اعتماد بنفس
  

ـا نبـود    : عالوه بر امور باال، همگي پژوهشگران اعتماد بنفس معتقدنـد  بـود و ي
ـازندگيها و   اعتماد  ـا، س بنفس سازندة شالوده و اساس تمامي توانائيها و ناتوانائيه

چرا . ويرانگريها، رشد و عدم رشد چه نزد افراد و خواه جمع هاي انساني است
  .كه اعتماد بنفس، منبع و سرچشمة نيروهاي محركة رشد ياب نزد انسان است

Jerome D. Frank  ان بيماريهاي محقق روشها و شيوه هاي گوناگون درم
مسيحي در تحقيق پيشگام و پيشرو خود پيرامون عوامل  1981رواني در سال 

ـنفس،    ـاد ب مؤثر در انواع درمان رواني ها، معلوم همگان كرد كه  ضعف اعتم
غالب بيماراني كه . هستة اصلي و واقعي نزديك بتمامي اختالالت رواني است

يكنند، مشكل اصلي و اساسي شان، به درمان روانها مراجعه و از آنان طلب شفا م
ـنفس اسـت   ـاي روانـي از جملـه       . ضعف اعتماد ب زيـرا كـه در اكثـر بيماريه

، انواع ترسها، اعتياد بـه مـواد مخـدر و    Depressionكزكردگي و افسردگي 
ـادگيري،    الكل، وسواسهاي بيمار گونه، خشونتگرائي، اختالل در آمـوختن و ي

مشكالت رواني و اجتماعي كـه بشـدت    مشكالت زوجها در زناشوئي و يا ديگر
 ) 1. (حركت ربا هستند، ما با ضعف اعتماد بنفس، سر و كار داريم

جروم ديويد فرانك، محقق فوق، در پژوهش خويش بطور كلّي و باختصار به 
  :نتايج ذيل رسيد

بازسازي "كليد موفقيت در انواع گوناگون روشهاي درمان بيماريهاي رواني 
ارزشمند شمردن نفس "و  "باور به توانائيهاي خود"، "اومتروح مبارزه و مق

اهميت كار فرانك در اين بود كه تا آنزمان كمبود و يا ضعف . ، است"خويش
اعتماد بنفس نزد بيماران رواني، نه اصل و منشاء بيماري، بلكه يكي از عالئم آن 

ـانگران را بخـود    . بشمار ميرفت جلـب  بهمين دليل نيز كمتر توجـه روان درم
  . ميكرد

تجارب خود من در امر روان درماني طي ساليان دراز براي من روشن كرده 
اند كه اعتماد بنفس براي غالب افراد امري فوق العاده پيچيده، ناشناخته و گاه 

ـاق روح و روان    . شمشيري دو لبه در خصلتهاي انساني است چـرا كـه در اعم
نارسيستها، ضعف بيش از اندازة  مبتاليان به كيش شخصيت يا بزبان روانشناسي،

و . اعتماد بنفس آنها را وادار ميكند، مدام دم از بزرگي و عظمت خويش زنند
همه جا و همه وقت، وفور زياد از حد و غيره واقعي توانائيها و با اهميت بودن 

  .شخص خويش را براي ديگران بنمايش گذارند
كه گرايش به قدرت، در انـواع   نه غالب، بلكه تمامي انسانهائي: نظر من اينست

اشكال آن دارند، بخصوص مستبدينِ باورمند به زور و خشونت، ضعف شديد 
ـا و     . اعتماد بنفس دارند آنها اين ضعف را بطـور دائـم در پنـدارها و كرداره

  .گفتارهاي خويش بروز ميدهند
ـنفس    ـاد ب تجارب فوق بمن همچنين آموخته اند، كمبود بيش از اندازة اعتم

اجتماعي، بخصوص امراضي مثل  - را در انواع مختلف بيماريهاي روانيخود 
ـبت بخـود و هـم     كزكردگي، گرايش به اعمال خشونت و ويرانگري هم نس

  .ديگران، انواع ترسهاي فردي و اجتماعي و اعتياد، نمايان ميكنند
اجتماعي، از جمله بيماري استبداد، هر دو خصلت  - در غالب بيماريهاي رواني

ـيالت و      . مراه با هـم وجـود دارنـد   باال ه ـات، تخ بـدين معنـي كـه در ذهني
قهرماناني بـي نظيـر و يكـي و    "خيالبافيهاي فرد زورمدار و مستبد، او خود را 

ـاده ضـعيف    . ، گمان مي برد"يكدانه ولي واقع امر اينستكه او فردي فـوق الع
ـائي اج   ـاعي  النفس، ترسو و ذليل، و بمعني واقعي كلمه، فاقد هر گونـه توان تم

ضعف اعتماد بنفس در اينگونه افـراد  . دليل روانشناختي امر فوق اينست. است
ـان     ـادلي مي ـان، تع سبب ميگردد، جهت دادن آرامش و ثبات دروني بخودش

و غيره واقعي خويش و ضعف و ناتواني عيني خـود،    خود بزرگ بيني ذهني
ـان بـه    چرا كه در طي زمان كمبود اعتماد بنفس در وجـود . بوجود آورند آن

  .عقده اي مزمن و سخت آزار دهنده تبديل شده است
ـبت    براي مثال يكي از مهمترين عالئم اين عقدة مزمن، حسادت ورزيـدن نس

ـا      - حسادت ورزيدن بيماري روانـي  . بديگران است ـاعي اسـت كـه م اجتم
بروشني تمام ميتوانيم منشاء اصلي آنرا در ضعف اعتماد بنفس نزد افراد مشاهده 

از جنبة روابط انساني و اجتماعي، بخصوص سياسي، بيماري رشك بردن . كنيم
يكـي از مهمتـرين عوامـل در شكسـت     . نسبت بديگران سخت ويرانگر است

ـادت ورزيـدن     ـين حس جنبشها و برگشت انقالبها بسوي بازسازي استبداد، هم
  .نسبت به استعدادهاي آزايخواه است

وهشگر اعتماد بنفس، در امور ذيل بهر حال در زمان كنوني همة روانشناسان پژ
  :نظري مشترك دارند

انسانهائي كه داراي اعتماد بنفس قوي هستند، از زنـدگي خـويش راضـي و    
آنها هم از نظر روحي و هـم از  . خشنودند و مدام احساس خوشبختي ميكنند

  .افرادي شجاع و پر از اميد هستند. جنبة جسمي سالم و سرزنده اند
ـتن  حال بر عكس انسانه ائي كه اتكاء بنفس در آنان ضعيف است، نه تنها خويش

بلكه بشدت نيز نسبت بـه همـه چيـز و    . خويش را ناتوان و بي قدر مي انگارند
ـار  . همه كس بدبين هستند طوريكه در نگرش آنان، هم آينده بشدت تيره و ت

اين افـراد داراي روحـي   . است، و هم همه كس ناتوان و عاجز بشمار ميرود
روان آنان منبعي است مملـو از انـواع ترسـها و    . از يأس و نااميدي اندسرشار 

دلهره ها نسبت به حال و آينده، و پر است از نااميدي و عدم باور به توانائيهاي 
گذشته و حال بجاي خود، در ديد اينگونه افراد آينده . خود و جامعة خويش

  .نيز بشدت سياه و تباه است
ـارة تـن  "د ايران و اين حال برويم بسراغ ميهن خو خـويش را از جنبـة    "پ

  :روانشناسي اعتماد بنفس در عموم مردم نظاره كنيم
واقعيتهاي موجود در ايران استبداد زدة امروز ما كه حاصل بيش از سه دهـه  

  :حاكميت جباراني فاقد اخالق و شعور، اينها هستند
ئي خالي از هر آدمها. دين اسالم، دستماية مشتي آدم پست و حقير گشته است

گونه اخالق، دين خدا را به دكان دغلكاري و شعبده بازيهاي خـويش بـدل   
ـاد خشـونتها و    . كرده اند دين توحيد و دوستي، دين مهر و محبت، ابـزار ايج

ـته     افزايش روز افزون آنها در تمامي ابعاد زندگي اجتماعي مـردم ايـران گش
 .است

سازمان دهندة عشق و دوستي و  خانواده ها كه محل امن و امان و آسايش، و
ـاي مشـكالت      ـارهاي طاقـت فرس وفاداري بي چون و چرا هستند، زير بار فش
ـا، بخصـوص     ـار در آنه اقتصادي و فرهنگي، و يا رخنة خشونتهاي حاكمان جب
 . فساد روز افزون در سطح دولت و كشور، يكي پس از ديگري متالشي ميشوند

ي و ديني ما ايرانيان كه تاريخي پنج دوستي ها، همجواريها و همبستگيهاي مل
هزار ساله دارد، تحت فشار جراحات روحي و رواني كه از هر طرف به مردم 

 .ايران هجوم مي آوردند، دستخوش سستي ها و بي ثباتي ها گرديده اند
ساز و كار اصلي اين سه مرجع فوق، يعني دين و خانواده و دوستيها، پايداري 

مت فردي و اجتماعي در برابر مشـكالت و سـختيهاي   و استواري، ثبات و مقاو

ما ايرانيان چگونه ميتوانيم اين سه مرجـع  . زندگي بوده، هست و خواهد بود
مهم سالمت روح و روان فردي و اجتماعي خويش را بار ديگر فعال و خالق، 
و كارساز كنيم؟ چه چيز براي ما باقي مانده؟  به چه چيز و چه كـس ميتـوانيم   

ـپس در   تكيه كني ـان و س م و نيروي محركه اي بارور و سازنده، ابتدا در خودم
  جامعة خويش، بوجود آوريم؟

ـاي     ـاحب نيروه ـان و ص ايران امروز پر است از جواناني مملو از شور و هيج
ابوالحسن بني صدر، بدرستي جوان . محركه اي سخت قوي، و كارساز و توانا

ديد من در زمان كنـوني، بجهـت    اما از. ميخواند "نيروي تغيير و تحول"را 
سـخت   "دولتـي "كمبود اعتماد بنفس نزد جوانان ايران، آنها زير پنجه هاي 

. فاسد و تبهكار، دست و پا ميزنند و راه نجاتي براي خود و ميهنشان نمي يابنـد 
ـنفس دارنـد،     ـاد ب هر از چندي فعاالن سياسي كه خود نيز بشدت ضعف اعتم

. ند و بمعناي واقعي كلمه، فرصت سوزي ميكننداميدي كاذب براي آنان ميساز
ـا   "دولت"در صورتيكه اين جوانان بخوبي ميدانند، ادامة حيات اين  ، نـه تنه

براي آنان، بلكه براي تمامي مردم ايران، آينده اي بس سياه تر و بحراني تر از 
  .آنچه تا كنون بوده را بوجود خواهد آورد

سرسام آور، فقر روز افزون، همراه با انواع  امواج عظيم بيكاريها، تورم و گراني
ـتر       ـبب افـزايش هـر چـه بيش خشونتها، آنهم در فضاي فرهنگي بستة ايران، س

وضـعيت ايـران   . بيماريها، بخصوص امراض روحي و رواني گرديـده اسـت  
امروز، بيش از همه براي نسل جوان كشور، وضعيتي بشدت شرم آور را ايجاد 

ـاي   ميتوان حدس زد . كرده است از جنبة دروني زمين و زمان را از زيـر پاه
ـام، روز بـروز كمتـر از      نسل جوان ايراني كشيده اند و او در فضائي پـر از ابه

  .گذشته قادر است، زمين و زمان را زير پاهاي خود احساس كند
ـيم   . حتي ما ايرانياني كه از وطن خود دوريم و در ايران امروز زنـدگي نميكن

ـار نـداريم،    يعني بطور مستقيم و روزمره با چنين مشكالت و ناهنجاريها سر و ك
ـا هـم تـراوش      اخبار و اطالعات وحشتناك اوضاع ايـران، در روح و روان م

  .كرده و ما را پريشان و حيران، و گاه نا اميد و خجالت زده ميكنند
ـيهن   انسان از خود ميپرسد، در اين اوضاع وخيمي كه استبداد فرومايه براي م

بوجود آورده است، به چه چيز و چه كس ميتوان اعتماد و اطمينان و  ما ايران
تكيه كرد؟ چگونه ميتوان روزنه اي از نور اميد و شادي را هم براي خود و هم 
ـان و    براي ميهن خويش تماشا گر شد؟ كجا و چه وقت ما ميتـوانيم آن اطمين
ـال حاضـر سـخت بـدان نيازمنـديم، در درون       آسايش خاطري را كه در ح

  خويش ايجاد كنيم؟
چگونه ميتوانـد  : جوان ايراني باحتمال بسيار قوي، مدام از خود سئوال ميكند

توانا به عمل و سازندگي شود؟ چطور قادر خواهد شد، ابتدا در درون خـود  
نيروي تغيير و تحول را بوجود آورد و سپس تحولي عظيم و دلخواه را همراه 

رگرداني كند؟ تغيير و تحولي كه گريبان با ديگر مردم ايران، در ميهن خود كا
  اما چگونه و چطور؟. همه را از اينهمه مشكالت و مصائب برهاند

بــراي تمــامي ســئوالهاي فــوق، روان درمــانگر كانــادائي، ناتانيــل برانــدن،  
Nathaniel Branden      ،ـنفس ـاد ب نويسندة كتابهاي متعـدي پيرامـون اعتم

  )2: (داو مينويس. جوابي بس روشن و شفاف دارد
در دورانهائي كه پر از تالطم و بي ثباتي و نا اطميناني هستند، يك انسان تنها "

زماني ميتواند روي پاي خود بايستد و با تمامي سختيها و مشكالت پنجـه نـرم   
خـود  . كند و دست آخر بر همة آنها فائق آيد كه داراي خودي قوي باشـد 

چـرا  . د بنفس وجود داشته باشدقوي بدين معني كه در او باندازة كافي اعتما
ـا     كه در زمانهاي بحرانيِ پر تالطم، فوق العاده خطرناك خواهد شـد، اگـر م
ـاد     ندانيم كي هستيم، كدامين هويت را داريم و بخود و نفـس خـويش اعتم

   ".نكنيم
ـان    : معناي سخن براندن از ديد روانشناسي كامآلً روشن است ـاتي جه بـي ثب

طريق و بكمك ثبات و پايداري درون خويش ميتوانـد  بيرون را انسان تنها از 
ـته از خـود و هويـت      . جبران كند هر كس احساسي قـوي، روشـن و برجس

ـافي   خويش داشته باشد، هر كس بر توانائيها و ارزشمند بودن خود معرفت ك
آن كس در زمانهاي بي ثبات و پر تالطمي چون وضعيت ايـران  . داشته باشد

  .ي سخت قوي و كار ساز در دستهاي خود داردامروز، برگهاي برنده ا
ـا  . حال جاي پرداختن به اين سئوال است از منظر روانشناسي، خود قوي و ي

  اعتماد بنفس اصالً چيست؟ 
در علم روانشناسي و روشهاي گوناگون متداول در روان درمانيها اصطالحات 

: ز جملـه ا. و القاب و صفات گوناگوني پيرامون قوي بودن خود وجود دارند
اعتماد و اطمينان نسبت بخود كه در زبان فارسي به آن مناعت طبع و يا عزت 

خود آگاهي، بمعناي آگاه بودن نسبت به توانائيهاي خويش . نفس نيز ميگويند
ـنفس كـه     ـاد ب و ارزشمند شمردن اين توانائيها در وجود خود و باالخره اعتم

  .ء بخود معني كردميتوان آنرا متكي بودن به خويشتن خويش و اتكا
ـان   در پژوهشهاي روانشناختي جهت شناخت اعتماد بنفس در فرد اشكال گون

اين شناسائي از دو بخـش  . پندارها و كردارها و گفتارهاي او شناسائي ميشوند
  :عمده تشكيل شده اند

ـبت        بخش اول پي بردن به درجـة خودشناسـي، مراقبـت و توجـه فـرد نس
بخش . ودن براي خود و شخصيت خويش استبخودش، بعالوة احترام قائل ب

خـود  . دوم را بررسي و شناخت خود شدن و خود ماندن فرد تشكيل ميدهد
ـا چـه   . شدن را تحقق خويش نيز ميگويند معناي تحقق خويش اينستكه فرد ت

  .اندازه تالش ميكند تا به آمال و آرزوهاي فردي و اجتماعي خويش برسد
كار ميبرد بـراي بدسـت آوردن هـويتي    خود ماندن، كوششي است كه فرد ب

هويت ثابت و برجسته . ثابت و برجسته، و در خور و برازندة شخصيت خويش
و برازنــدة شخصــيت هــر فــرد از طريــق اســتقامت و پيگيــري او در مســير  

  .استوارماندن و تقويت اين هويت، بوجود ميĤيد
نفس او معلوم در اين اشكال مختلف از رابطة هر فرد با خودش، درجة اعتماد ب

ـاد     . ميگردد در اينصورت بطور خيلي كوتاه از ديـد روانشناسـي ميتـوان اعتم
  :بنفس هر انساني را درپنج امر ذيل بازگو كرد

ـيت خـويش،      . 2خودشناسي، . 1 . 3احترام قائل بـودن بـراي خـود و شخص
ـته   . 4رسيدن به آمال و آرزوهاي خود،  بدست آوردن هويتي ثابـت و برجس

استقامت و پيگيري براي استوار و . 5و باالخره  . خصيت فرد باشدكه برازندة ش
  .برجسته كردن اين هويت، خالصه كرد

ـامبرگ      Astrid Schützخانم آستريد شوتز،  ـتاد و محقـق در دانشـگاه ب اس
Bamberg       ـنفس در سـطح ـاد ب آلمان، پژوهشگر سرشناس روانشناسـي اعتم
پيرامون اعتماد بنفس تفحص خانم شوتز نزديك به سه دهه است . جهان است

ـار    . و تحقيق ميكند ـاي متعـدي انتش او در مورد روانشناسي اعتماد بنفس كتابه
ارزش "خانم شوتز در آخرين نوشتة خود، اعتماد بنفس را بمثابـه  . داده است

تعريف كرده  Selbstwertschätzung، بزبان آلماني، "قائل بودن براي خود
  :او معتقد است. است

ما اعتماد بنفس را با كدامين صفات، اصطالحات و يا اصالً چگونـه   مهم نيست"
ـتند كـه مبتنـي و       . بناميم ـاتي هس ـا و احساس ـا، گفتاره اصل پندارها، كرداره

  ".برانگيخته از اعتماد ما به توانائيهاي خودمان باشند
خانم شوتز در كشورها و جوامع متعددي با افراد بيشماري از اقشار و طبقات و  

او در پـي  . مختلف اجتماعي و تحصيالتي تحقيق بعمل آورده اسـت سطوح 
او . يافتن تأثير اعتماد بنفس در پندار، كردار، گفتار و احساس انسانها بوده است

ـانگر و    در اين تحقيقات عالئم و نشانه ها و خصوصياتي را بدست آورده كـه بي
ان ايـن عالئـم و   ايش. مشخص كنندة كم و زياد اعتماد بنفس نزد انسانها هستند

ـتة تحريـر درآورده    خصلتهاي شخصيتي را در طول زمان جمع آوري و برش
  )3. (است

ـتن    ـا نداش من در ذيل خالصة دستاوردهاي خانم شوتز را پيرامون داشتن و ي
ابتدا از انسانهائي كه اعتماد بنفس دارند شـروع  . اعتماد بنفس نزد افراد ميĤورم

  .ميكنم
ها و احساساتي كه برانگيخته از اعتماد بنفس در انسان پندارها، كردارها، گفتار

  :هستند
ـنفس     ـاد ب خانم شوتز در تحقيقت خويش در مورد انسانهائي كـه داراي اعتم

  :قوي هستند، به اين نتايج رسيده است
آنها در بارة خودشان نظري . صاحبان اعتماد بنفس خودي قوي و توانا دارند

ـادي را دارا  اين افرا. خوب تا حد عالي دارند د باين امر كه توانائيهاي مهم زي
چرا كه باين . اين باور نيز در آنان خدشه ناپذير است. هستند، سخت باوردارند

بهمين دليل نيز شديداً . زوديها از ميدان انديشيدن و عمل كردن، بدر نميروند
ـتكه    . دارند "دل شير"جسورند و باصطالح  دليل داشتن ايـن شـجاعت اينس

اعتماد بنفس در زندگي خود در هيچ زمينـه اي از ريسـك كـردن    صاحبان 
ـتند . نميترسند ـيم از شكسـت و     . مدام در پي آزمون و ابتالء هس ـا هرگـز ب آنه

ـته تـرين عالمـت     . ناكامي را به دل و مغز خويش راه نميدهند يكـي از برجس
  .شخصيتي آنان داشتن حس ماجراجوئي است

خصلت شخصيتي در افرادي كه اعتماد يكي ديگر از مهمترين و برجسته ترين 
آنها شكستها و عدم موفقيتهاي خـويش را هرگـز بگـردن    : بنفس دارند اينست

ـاع و       ناتوانائيهاي خويش نمي اندازند، بلكه عـدم موفقيـت خـود را بـه اوض
آنها معتقدند، شكست يك احساس غلـط و  . وضعيتهاي نامناسب نسبت ميدهند

شكست خورديم كه بخواهند توجيهي براي  افرادي ميگويند ما. فريبنده است
ـين  . خودشان، براي خود و ديگران بتراشند "كار را در نيمه رها كردن" بهم

ـار و تـالش      ـتقامت، و مـداومت در ك خاطر نيز دست از سخت كوشي و اس
آنها در هر كار و فعاليتي سخت مقاوم هستند و تا رسيدن به . خويش برنميدارند

ـتقامت،  . ز كوشـش و تـالش برنميدارنـد   اهدف دلخواه خويش دسـت ا  اس
پايداري و ثبات قدم آنها، آنان را زبانزد خاص و عام، و دست آخر الگو براي 

  .ديگران ميكند
افراديكه اعتماد بنفس دارند، بخويشتن خويش و ارزشمند بودن خود صد در 

ـبت بـه    . صد اطمينان دارند ـا نس به لحاظ داشتن همين اعتماد و اطمينان، آنه
صاحبان اعتماد بنفس در زندگي و . كالت و سختيهاي زندگي نستوه هستندمش

ـاني     مبارزه طلبي هاي خويش، همواره احساسي پر از شـور و شـوق، و هيج
ـتكه      . مثبت دارند ـان اينس ـاس در درونش ـتن ايـن احس دليل روانشناختي داش

ـاي مشـكل و       ـا كاره خويشتن خويش را اليق و در خور پنجه نـرم كـردن ب
  .، و سختيهاي زندگي ميدانندپيچيده

دارندگان اعتماد بنفس باوري سخت استوار و محكم به اين امـر دارنـد كـه    
ـاد و سـربلند      خوشبخت بودن، خوش كام گشتن  و در زنـدگي خـويش ش

ـنفس،    . زندگي كردن، حق مسلم آنها است ـاد ب بطور دقيقتر، دارنـدگان اعتم
ـ  ـاي    رسيدن به آمال و آرزوها و جامة عمل پوشاندن ب ـا و آرمانه ه انديشـه ه

  .خويش را حق خود ميدانند
آنها بندرت بيمار . بهمين خاطر نيز تن و روان صاحبان اعتماد بنفس سالم است

ـاري خـود       ـيم تـر شـدن بيم ميشوند و اگر هم شدند با تدابير خويش از وخ
ـاد     . (جلوگيري ميكنند ـا اعتم بعداً به امر سالمت تن و روان و ربـط ايـن دو ب

  .)يشتر خواهم پرداختبنفس، ب
ـتريد شـوتز، يـك يـك      : توجه به اين امر بسيار در خور تأمل است ـانم آس خ

ـاي او      ـافي ه ـات و خيالب خصلتهاي باال را از خود در نياورده، و حاصـل ذهني
ـا   . نيستند بلكه عالئم و نشانه هاي شخصيتي باال، نتيجة سالها تحقيق و پـژوهش ب

ي دارند، در امور گوناگون زنـدگي  آدمهائي است كه چون اعتماد بنفس قو
خانم . خويش موفق و پيروزند و عمر خويش را با شادي و شعف سپري ميكنند

ـنفس را در     شوتز حاصل تحقيقات خود و همكارانش در مورد افـراد قـوي ال
  :مصاحبه اي كوتاه به اينصورت خالصه كرده و ميگويد

س خـويش دارنـد، از   انسانهائي كه احساس قوي بودن و ثبات در اعتماد نف"
آنها در زندگي زناشوئي خود نيز . خود و زندگي شان نسبتاً راضي و خشنودند

ـاي       . خوشبخت و راضي اند ـنفس توانانيه ـاد ب ـاحبان اعتم ـا، ص عالوه بـر اينه
  )4(".چشمگيري را در شغل و حرفة خويش از خود نشان ميدهند

ـنفس قـوي    حال اگر نتايج تحقيقات خانم شوتز را در مورد كسانيكه  ـاد ب اعتم
يكي از شرايط بسيار مهم براي راضي بودن در . دارند خالصه كنيم، اين ميشود

زندگي، موفقيت در شغل و حرفة خويش و سالمت تن و روان، داشتن اعتماد 
  . بنفس قوي است

ـنفس،      ـاد ب ـاتي در اعتم در صورتيكه نداشتن احساس ارزشمند بودن و بـي ثب
در حقيقت . ندگي هر انساني را از ميان مي برندشانس و اقبالهاي موجود در ز

در زندگي هر انساني فرصتهاي گذرائي جهت دست زدن بكارهاي سازنده و 
افرادي كه اعتماد بنفس دارند از اين فرصتها كمال استفاده . مؤثر وجود دارند

بهمين دليل نيز . در حاليكه ضعيف النفس ها اين فرصتها را ميسوزانند. را ميكنند
م اعتماد بنفس در هر فرد و جامعه اي سبب بوجود آمدن مشكالت جدي عد

  .در زندگي فردي و در كلّ جامعه و وطن هر ملتي ميشود
ـا،     در نوشتة بعدي باز هم با مراجعه بكارهاي خانم شوتز بـه پنـدارها، كرداره
گفتارها و احساساتي كه از عدم اعتماد بنفس در انسانها بوجود ميĤيند، خواهم 
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 قدرت چیست؟
  

 ،درجـا ،کـرد قای خمینی با مردم ایران برقرار میآای که  نوع رابطه
راست است کـه او . کرد گاه میآ ،برد ما را از زبان قدرتی که بکار می

 ،نوبت نظر خویش را تغییر داد که اما همواره ۵فقیه در باره والیت 
پـس مـا . فهمیده اسـت نمی ،جز اختیار اعمال قدرت ،از والیت ،او

والیت با « :است گفته ،شدیم که او در نوفل لوشاتو باید قانع می نمی
خـود را بـه  ،داند که بـاگفتن ایـن سـخن و می» جمهور مردم است

زیرا وقتـی در نظـر . است  کرده استقرار والیت جمهور مردم متعهد
اگـر هـم  ،داد والیت اختیار بکار بردن قـدرت معنـی مـی ،و عمل او

پس . وردآ رابطه قدرت پدید می ،ممکن بود از آن جمهور مردم شود
کـردیم و پیشـاپیش  باید بیان قـدرت و زبـان قـدرت او را نقـد می می

ــ«کــردیم کــه والیــت بمعنــای  گــاه میآمــردم ایــران را  » رقــدرت ب
تنها بنـا بـر معنـائی کـه در زبـان . تواند از آن جمهور مردم شود نمی

آزادی دارد که شرکت در مدیریت بر میـزان دوسـتی و حقوقمنـدی 
  . ن جمهور مردم شودآتواند از  می ،است
بـاز . توانـد رابطـه برقـرار کنـد دانستیم که قدرت با حـق نمی – ۲۳

ایــن دو ویژگــی و  .رابطــه علــم و فــن بــا قــدرت را شناســائی کــردیم
دهنــد  بــه مــا امکــان می ،شناســیم هــای دیگــر کــه اینــک می ویِژگی
  :بدانیم

زیرا . توان دید سان که هست نمی نآاز دید قدرت واقعیت را . ۱/۲۳
ای کــه قــدرت  کــه هســت بکــار برقــرار کــردن رابطــه واقعیــت چنان

شـود کـه رابطـه  بایـد چنـان دیـده  ،رو از ایـن. یـدآ نمـی ،خوانیم می
در  ،سـان بدین. اند برقرار گـردد و تـا ممکـن اسـت دوام بیـاوردبتو

 ،جـا هسـتند اکنون و همین حال که زمان و مکان قدرت هم  همان 
از ایـن . نیاز به ادامه یـافتن دارد ،زیرسلطه - گر  بمثابه رابطه سلطه

هـر واقعیتـی را از خـود  ،بیگانه سـازی کـه قـدرت اسـت  خود از ،رو
چرا افزون . به مداوم گشتن این ازخودبیگانگی کند و نیاز بیگانه می

خاطر کــه  بــدین ،بــر دوســوم تولیــدها و خــدمات تخریبــی هســتند
ــه ــتن رابط ــاه داش ــردن و نگ ــدرتش می برقرارک ــه ق ــوانیم ای ک  ،خ

  . کند ایجابشان می
کنـد و قـدرت مطلـق  قدرت فاسـد می«این سخن که  ،قرار بدین     

. بیگانه ساز قدرت است  خود زگویای ویِژگی ا» کند مطلقا فاسد می
یگانگی با خود که . کند بیگانه می  خود را از ،نخست انسان ،واقعیت

مانـد و  استعداد انس و دوسـتی نیـز از کـار بـاز می ،شود فراموش می
خطر است  بدین. سازد قدرت مدار را از دوستی با دیگران ناتوان می

  توانـد داشـته نمیقدرت دوست ندارد زیرا  :اند گفته ،به درست ،که
تواند در نقد خـود  هرکس می ،این قاعده هرگاه مد نظر شود. باشد

بکارش برد تا مگر بهمان نسبت که عقـل و اسـتعدادهای خـود را از 
تــوان دوســت داشــتن و دوســتی  ،کنــد اســارت قدرتمــداری رهــا می
  و. کردن خویش را بیشتر کند

سـان کـه  نآقعیـت توانـد بـا وا گوئیم قدرت نمی اما وقتی می. ۲۳/۲
  خـود  از ،هر رابطه قـدرتی ،به سخن دیگر ،هست رابطه برقرار کند

باید از خود  می ،الجرم ،است بیگانگی است و از خود بیگانه کننده 
خـود بیگانـه گردانـی  بیگـانگی و از   خود  عامل یا عوامل از :بپرسیم

  کدام و یا کدامها هستند؟ 
دانش و فن تا وقتی در وسـیله برقـرار است که  یکی این ،از عاملها     

مؤلفـه  ،بکار نـرود،گر و زیرسـلطه کردن رابطه سـلطه میـان سـلطه
رابطـه  ،پیش از ایـن. عامل دیگر عامل مجاز است. شود قدرت نمی

ن دارد خـاطر آپس جای  ،قدرت با زمان و مکان را شناسائی کردیم
نه تنهـا  .شود برقرار نمی ،نشان کنیم که رابطه بدون فضای مجازی

زیرسلطه نـدارد و وجـودی  –گر  قدرت وجودی سوای رابطه سلطه
بلکه بنای رابطـه بـر مجـاز  ،مجازی است ،شوند که برایش قائل می

کسـی  ،برای مثال. شود برقرار نمی ،است و بدون ساختن این مجاز
» مال او«کند و دیگری که به » مال خود«خواهد دیگری را  که می

توانند این رابطـه را برقـرار  نمی ،نیای واقعیدر د ،دهد شدن تن می
هر دو نیاز دارند به شرکت در ساختن بنائی تصـوری تـا مگـر . کنند

خواهد از دیگری پول قرض  فرض کنیم کسی می. رابطه برقرار شود
سـپس ایـن توجیـه را بـه قـرض . باید توجیه بسـازد نخست می. کند

توجیـه کنـد و قـرض  باید قـرض دادن را او نیز می. دهنده بقبوالند
میـزان مجـازی  ،هراندازه نقش قدرت بیشتر. گیرنده را توجیه کند

هرگاه قرض گیرنده از پول تنها . بیشتر ،رود ها بکار می که در توجیه
اکنـون و همـین جـا  برای بکـار بـردن در هم ،بعنوان وسیله قدرت

کند و قرض دهنده نیز بخواهد از پول در سلطه بـر قـرض   استفاده
در  ،قرار بــدین. شــود انــدازه مجــاز بیشــتر می ،نــده ســود جویــدگیر

حتـی نظـام بـانکی . کند مجاز نقش اول را پیدا می ،تعیین نرخ بهره
چـون  ،کند نرخ بهره را تعیین می ،ینده سنجیآ که بر اساس حال و
از این دید اگر . کند کمبود دانش را با مجاز پر می ،علم قطعی ندارد

ی بنگریم که امریکا خود و جهان را بـدان به بحران سخت اقتصاد

از بزرگــی نقــش مجــاز در دادن و گــرفتن اعتبارهــای  ،گرفتــار کــرد
  .شویم بانگی در حیرت می

ن قاضـی دیگـری آورم و آبه موقع است یک عیـب بـزرگ را مثـال   
شدن و در تنهـائی بـرای دیگـری پرونـده تشـکیل دادن و تقصـیرها 

حکـم  ،ن تقصـیرهاآدن و بـر وفـق تراشیدن و در پرونده او ثبت کر
هائی که  در جامعه. محکومیت صادر کردن و به اجرا گذاشتن است

بـه سـخن . ها بیشـتر اسـت وزن زور در رابطه ،این عیب بیشتر است
چراکــه انــدازه . های قــدرت هســتند ها بیشــتر رابطــه رابطــه ،دیگــر
  و. بیشتر است ،در قطع شدن یک رابطه و یا برقرار شدنش ،مجاز
 ،گیرد به تدریج که قدرت در متمرکز و بزرگ شدن شتاب می. ۲۳/۳

 ،زمـان قطـع رابطـه بـا واقعیـت. شود اش با واقعیت کمتر می رابطه
دنیــای . زمــان ورود قــدرت بــه مرحلــه انحطــاط و انحــالل اســت

ن را آســازند و  ها می مجــازی کــه مســلطها بــرای خــود و زیــر ســلطه
 ،بـــدان ،ن نیســـت کـــهآتنهـــا بـــرای  ،گرداننـــد قلمـــرو زنـــدگی می

ها و بیهـودگی و پـوچی کـه  های زندگی را از یـاد زیـر سـلطه سختی
ای  ضرور رابطـه ،از خاطر اینان ببرد ،شوند مسلطها بدان گرفتار می

نوعی از دنیـای  ،هر یک از بیانهای قدرت. نامیم است که قدرت می
دنیـای  ،دینهای از خود بیگانه در بیان قـدرت. سازند مجازی را می

از راه ارتبـاط  ،شـود ای که جهان پـر از عـدل می یندهآبا  ،مجازی را
ن دنیــای آداد و فســاد بــا  برقــرار کــردن رابطــه میــان گســترش بــی

ینـده آایدئولوژیها نیز دنیای مجـازی را در زمـان . سازند می ،رمانیآ
اینگونــه دنیاهــای مجــازی را  ،بیانهــای رایــج در غــرب. ســازند می
  .سازند می
از  ،خوانیم ای که قدرت می جاز در برقرار کردن رابطهنقش م – ۲۴

گیرد و زاینده ترس  ویژگی دیگری نیز که ترس و یأس است مایه می
ای هسـتند کـه  به این دلیل ترس و یـأس ذاتـی رابطـه. و یأس است
قـدرت در جریـان تمرکـز و بـزرگ  ،حـال در همان. شود برقرار می

چـرا کـه اکثریـت بـزرگ . افزایـد همواره بر ترس و یأس می ،شدن
بایــد از قــدرت متمرکــز در اقلیــت کوچــک بترســد وخویشــتن را  می

. ناتوان از رها شدن از رابطه باورکنند و از تغییر رابطه مأیوس باشد
. خوانند خاطر است که اقلیت مسلط را حزب ترس و یأس می بدین
مـدام تـرس و  ،زیرسـلطه - خاطر است که رابطه مسلط  بدین ،و باز
یأس از تغییر رابطه با قـدرت بـه رابطـه حـق بـا . کند ولید مییأس ت
. شـود ها القـاء می اسـت کـه در زیـر سـلطه کارسـازترین یأسـی  ،حق
توضـیح . کننـد زندگی می» تعادل وحشت«دو طرف در  ،سان بدین
گر دائم در این ترس است کـه مبـادا زیـر سـلطه تغییـر  که سلطه این

در  ،و کارش را بسازد و زیرسلطهفکر بدهد و دیگر نترسد و برخیزد 
  .دربند ترس و یأس است ،همواره ،گر انتظار زورگوئی بیشتر سلطه

های  نها اندازه رابطهآفراوانی ترسها و یأسها و شدت  ،قرار بدین      
. دهنـد ها را بدست می قدرت در جامعه و نقش زور در تنظیم رابطه

مـا را از  ،ر ایران امـروزتهیه فهرستی از ترسها و یأسها د ،برای مثال
شـدت تخریـب  ،در همان حـال. کند گاه میآهای قوا  گستره رابطه

چراکه قـدرت فـرآورده . کند نیروهای محرکه را نیز بر ما معلوم می
تخریب است و فراگـردی جـز فراگـرد تخریـب نیروهـای محرکـه 

 ،بـا شـتاب و شـدت گـرفتن ،سـازد و تخریب ترس و یأس می. ندارد
ماند که هـر انـدازه پپشـرفت  به بیماری سرطان می. ایدافز برآن می

  . کند ترس از مرگ و یأس از زندگی را بیشتر می ،کند می
این قاعده که تخریب در فراگـرد خـود تـرس و یـأس را تولیـد و      

ای اسـت بـرای انـدازه گیـری قـدرت  ضـابطه ،درجا ،کند تشدید می
ــا  ــان قــدرتآســتائی ایــن ی ــرچنانکــه مــرام اســ. ن بی  ،تبداد فراگی

ایجــاد کننــده  ،بنــابراین ،گر بکــار بــردن بیشــترین خشــونت توجیــه
 ،داری لیبـــرال چنانکـــه ســـرمایه . بیشـــترین تـــرس و یـــأس اســـت

تـرس از بیکـاری و بـه  ،کنـد ترین ترس و یأسی که دائمـی می عمومی
. حاشــیه جامعــه رانــده شــدن و گرفتــار یــأس حاشــیه نشــینی اســت

نمـاز (فقیه القاء کننده ترس از آخرت چنانکه اسالم والیت مطلقه 
مخالفـت (» اخـروی –ترس دنیـوی «و ) را هم باید از ترس خواند

و ترس ازخشونتی کـه مطلقـا ) گرداند یم مخالف را محارب میژبا ر
یـأس از مبـارزه پیـروز بـر اسـتبداد  :شود شفقت بودنش القاء می بی

نظریـه . بـرد یم بکـار میژجبار بخاطر ترس از خشونت مطلقی که ر
ــه ــه فقی ــت مطلق ــدین ،والی ــق در  ب ــار مطل ــه اختی ــه نظری خاطر ک
. اسـت) النصر بالرعب(نظریه خشونت مطلق  ،بکاربردن زور است

ــدین ــان خشــونت و اســالم ،قرار ب ــدی کــه می ــه  ،همانن ــین آبمثاب ئ
ورده خمینیسـم آفر ،است  در اذهان جهانیان شکل گرفته ،خشونت

غازگر اسالم را مرام آ ،ران معاصردر دو. است  یا والیت مطلقه فقیه
قای خمینی است از زمانی که دم از والیت آ ،خشونت گستری کردن

و ایـن ویژگـی همـراه اسـت بـا . مطلقه زد وخشونت را تقدیس کرد
  :است ویژگی دیگری که این

عهد شکنی ذاتـی قـدرت اسـت و قـدرت مطلـق مطلقـا عهـد  – ۲۵
مانـدن در  ،ایسـت کـه طهچراکه عهد شناسی بقـا در راب. شکن است

ــدرت ،نآ ــزرگ شــدن ق ــابراین ،تمرکــز و ب ــاممکن  ،بن ــایش را ن بق

بلکـه هـر  ،نه تنها صفت هرقدرتمداری عهـد شـکنی اسـت. کند می
 ،بخصوص وقتـی بیـان قـدرت اسـتبداد فراگیـر اسـت ،بیان قدرتی

چنانکه در توصیف و توضـیح . کند عهد شکنی را توجیه می ،ناگزیر
تواند احکام دین را نیـز  می :قای خمینی گفتآ ،والیت مطلقه فقیه

امـر  ولی :ذری قمی دورتر رفت و گفـتآقای آو . تعطیل کند ″موقتا
  .تواند توحید را نیز تعطیل کند می
ای  ما را بـه ویِژگـی عمـومی رابطـه ،ویژگیهائی که شرح شدند – ۲۶

رابطـه  ،در حقیقـت. مدار بسـته :نامیم شوند که قدرت می راهبر می
ــرار می   ایــن دو را در مــداری بســته ،زیرســلطه - گر هســلط . دهــد ق

  که توضیح این
یـا  ،در ایـن رابطـه. رابطه قدرت رابطه میان دو محور اسـت. ۲۶/۱

متقابال مسلط و زیرسلطه و  ،یکی مسلط دیگری زیرسلطه و یا هردو
 ،قرار بـدین. شـوند یا یکی بیشتر مسلط و دیگری بیشتر زیرسـلطه می

ای دارد کـه ایـن دو  نیاز به دو محور و مـدار بسـته ،تیهر رابطه قدر
هرگاه دو محور نتوانند مدار بسـته بوجـود . ورندآ بوجود می ،محور

مــدار  ،مــدار بــاز ،از اینــرو. یــدآ رابطــه قــدرت پدیــد نمــی ،بیاورنــد
دو محوری کـه رابطـه قـدرت  ،در این مدار. زادی استآاستقالل و 
بمثابه رابطه  ،ه نسبی با بی نهایترابط. وجود ندارند ،برقرار کنند

  .مدار باز یا موازنه عدمی است ،حق نسبی با حق مطلق
» نخبـه«رهبـری، بـا مسـلط اسـت کـه صـفت  ،در مدار بسته. ۲۶/۲
عامـه «مستبد و مسـتبد  ،امر مطلق ولی :جوید و بر سه نوع است می

ها  بـاز رهبـری بـا نخبـه ،ها بر اصـل انتخـاب در دموکراسی. »پسند
ــت ــردم  اال این .اس ــه م ــاب میآک ــا را انتخ ــد نه ــوری . کنن در جمه

ــان اســتقالل و  ــا بی ــی اندیشــه راهنم  ،اســت  زادیآشــهروندان وقت
  .رهبری با جمهور شهروندان است

انـواع ثنویتهـا و مـدارهای  ،انواع تناسب قوا میان دو محور. ۲۶/۳
   :وردندآ بسته را بوجود می

یگـر مطلقـا فعـل پـذیر هرگاه یک محور مطلقـا فعـال و محـور د •
مداری که ایـن دو محـور . این ثنویت را تک محوری گویند ،باشند

محـوری  ،نآدر  ،حالتی که. ترین مدارها است بسته ،کنند ایجاد می
حالـت مـرگ  ،مطلقا فعال و محور دیگری مطلقا فعل پـذیر باشـند

ای امکـان فعالیـت حیـاتی را از میـان  زیرا چنـین مـدار بسـته. است
    .برد می

پذیر و محور دیگر بیشتر  هرگاه یک محور بیشتر فعال و کمتر فعل •
 ،پـذیری بنا بـر انـدازه فعالیـت و فعل ،پذیر و کمتر فعال باشند فعل

ثنویت تک محوری ناقص و یا ثنویـت دومحـوری نـاقص خوانـده 
  .شوند می

ثنویــت دو  ،هرگــاه دو محــور متقــابال فعــال و فعــل پــذیر باشــند •
  . محوری است

انسـان توانـائی بکـار  ،روشن است که در هیچیک از ایـن مـدارها    
  و. یابد زادی را نمیآبردن دو حق استقالل و 

اندیشه راهنمائی که بـر اصـل ثنویـت تـک محـوری سـاخته . ۲۶/۴
والیت مطلقه فقیه از این نـوع . مرام استبداد فراگیر است ،شود می

  و. است
ت تک محوری نـاقص و یـا های راهنمائی که بر اصل ثنوی اندیشه •

گر اســتبدادهای غیــر  توجیــه ،شــوند دو محــوری نــاقص ســاخته می
گرا  یهای قدرت محوری که احـزاب راسـتژایدئولو ،فراگیر هستند

اند و نیز دینهائی که اطاعـت از حـاکم را واجـب  مرام خویش کرده
  .از این نوع هستند ،دانند می

 ،گـردد ری ساخته میاندیشه راهنمائی که بر اصل ثنویت دو محو •
. شـود ناگزیر قـدرت محـور و مـدعی توزیـع پـذیر بـودن قـدرت می

گویـد وقتـی  هـم دروغ می. لیبرالیسم چنین اندیشه راهنمائی اسـت
کند و هـم دروغ  را قدرت معنی می نآدارد و  زادی را نگاه میآکلمه 
شـود بـه ترتیبـی کـه هـر فـرد  گوید وقتی مدعی توزیع قدرت می می

ای  هم به ایـن دلیـل کـه قـدرت رابطـه. رت را پیدا کندسهمی از قد
 ،ورد و هم به این دلیل که در این مدارآ است که مدار بسته پدید می

اقلیت را مسلط و اکثریت بـزرگ  ،جبر تمرکز و بزرگ شدن قدرت
داری حاصل رابطـه میـان دو محـور  سرمایه. گرداند را زیرسلطه می
  .است در مدار بسته

زادی خلق شدنی آاصل موازنه عدمی بیان استقالل و تنها بر . ۲۶/۵
چنین بیانی اندیشه راهنمای تنظیم کننده رابطه حق با حـق . است
  .است
ــدین. ۲۶/۶ ــواع  ،قرار ب ــای ان ــدار گوی ــودن م ــاز ب ــدازه بســته و ب ان

ها اسـت کـه  انواع سازماندهی ،نهاآدر درون  ،نظامهای اجتماعی و
  . جویند بنیادهای جامعه می

زادی آنها با بیان استقالل و آانواع ایدئولوژیها و فرق  ،سان دینب    
روشن است که عقیده نه خود دین . در حیطه شناسائی قرار گرفتند

  .است نآن و عمل به آدلبستگی به  ،نآی که باور به ژیا ایدئولو
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