
  

  
کند، فصل اول را به  آمدهای خود می از آنجا که توافق ژنو نسل امروز و بسا نسل فردا را گرفتار پی :انقالب اسالمی

اشکال وارد بر اين توافق، حاصل  ۱۵ايم و  خود انجام داده در اين فصل، بررسی اول را. دهيم محتوای آن اختصاص می
 ۱۹اين نوشته نيز . آوريم که نويسنده او بايد از نزديکان احمدی نژاد باشد نوشته ديگری را نيز می. اين بررسی است

  .ها هستند که بررسی ما نمايان کرده است چند اشکال همان. است  اشکال بر توافق وارد دانسته
برخی زمان نخستين ارتباط را دو سال پيش . است  انجاميده ايم که به توافق ژنو فصل دوم، فراگردی را بازجستهدر      
ای با امريکا رابطه پنهانی را برقرار کرده و منتظر است  صدر اطالع داد که خامنه ، بنی۲۰۱۳اما در ژانويه . اند دانسته

، بالفاصله بعد از امضای توافق ژنو، آسوشيتدپرس ۲۰۱۳نوامبر  ۲۴در . احمدی نژاد را روانه کند و بعد سازش کند
آن پس، کاخ سفيد و وزير  از. سو را انتشار داد گزارش مفصلی پيرامون ارتباط و گفتگوی محرمانه، از ماه مارس بدين

  .اند تصديق کردند که گفتگوهای محرمانه انجام گرفته... خارجه فرانسه و
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 و يکمين خرداد، بمناسبت صد و سُی  ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )٩٢(ق زندگينامه دکتر محمد مصد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جمال صفری
  

جّدد ، اصالحات و توسعه در دورانت  
)١(» پھلوی اّول «   

 
است،  ريكه آوازه اش عالم گ يبه شاه عرض كردم تمدن يروز«

از  يتمدن ناش يكيتظاهرات در بولوارها،  يكي ;دو تمدن است
ز ا يتمدن ناش د،ياست و قابل تقل ديكه مف يتمدن: البراتوراها

عرض من  نيردم به اگمان ك. البراتوارها و كتابخانه ها است
ظاهر شد، تمدن بولوارها  رت شيكه ب يفرموده اند، آثار يتوجه

بند و بار خواستار آن  يخورد و مردم ب يبود كه به كار الله زار م
  ».بودند 

 )1(مخبر السلطنه هدايت 
  

  انديشه ی تجّدد خواھی و توسعه 
  

معه نمودم زيرا جا شروع اين فصل را با گفتة مخبرالسلطنة هدايت
اساس زندگي  است و» تمدن بلواري« ملي ما همچنان دچار

» مصرف محور«، اجتماعي و فرهنگي اش را سياسي، اقتصادي
   !تشكيل مي دهد

از ) مخبرالسلطنه( در ذهنيت بياد مي آورم كه مهديقلي هدايت    
انتخابات  نيقانون اول نيمامور تدو ي ورجال عصر قاجار و پهلو
 نيبود و در اول يگذار انونر نخست قمجلس و انتخابات دو

  به وزارت معارف منصوب شده بود،  رانيا يقانون نهيكاب
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  ای  اشکال مهم ایران و امریکا و اروپا را در چگونه رابطه ۳۰ای دارای  توافق نامه◀
  ۳  ص دهد؟ قرار می   
  ای با حکومت اوباما از چه تاریخ وارد مرحله سازش رابطه محرمانه خامنه◀
  ۶ صبرسر اتم شد؟      
  شوند برای جلوگیری از   کاران جدید بسیج می اتحاد اسرائیل وعربستان و محافظه◀

  ۷ ص :انجام توافق نهائی      
  است و باید تورم را ای که براساس حل مشکل اتم تهیه شده بودجه◀
 ۹  ص: با یارانه مهار کند       
  ۱۰  ص :شوند اعدامها افزونتر و سانسورها شدیدتر و فشار به زحمتکشان بیشتر می◀

  علي شفيعي
  )5(روانشناسي اعتماد بنفس

 اعتماد بنفس و مقايسه هاي اجتماعي
  
  :مقايسه ھای اجتماعی .ب

ــرات      ــي نظ ــاعي در روانشناس ــاي اجتم ــه ه ــورد مقايس در م
ــاً مقايســه هــاي . گونــاگوني وجــود دارنــد ايــن نظــرات غالب

. اجتماعي را امـري طبيعـي و جزئـي از رشـد انسـان ميداننـد      
تقدنــد كــه كــار اصــلي و واقعــي مقايســه  بعضــي از نظرهــا مع

هاي اجتمـاعي ثبـات بخشـيدن بـه اعتمـاد بـنفس ضـعيف در        
 انسان است
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   نصراهللا نجاتبخش

تقابل دكترين واليت فقيه با مطالبات اساسي 
  15-مردم ايران 

   سه ويژگی گفتگوھای ژنو ؟

  ! منشور شھروندی واليت فقيه
ده سال اخير، بحران پرونده  سياسي حساس ترين موضوع

ي مجامع بين الملل جهان و هسته اي ايران كه دراخبار
 تعهد نامهاگر . سروصدايي براه انداخته بود مقداري آرام شد

تفاهمنامه ، خوانندبژنو را  همچون  قرارداد الجزاير بيانيه 
  ، يسندنوب
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سازند و در  ماندال به انسانھائی پيوست که تاريخ را می

 کنند آيند، شرکت می با نسلھا که از پی ھم می ساختن تاريخ، 
   

  
بهمن، در  22او در . يوستبه جانان پ، تن نلسون ماندال 2013دسامبر  ۵ در

 ◌ٔ او كه نخست جانبدار مبارزه. از زندان آزاد شد يران،ا سالروز انقالب 
 يافتدر يكن. را روش كرد يزدائ بود، عدم خشونت و بسا خشونت  يزقهرآم

نسل متراكم  خشونت بسا در طول عمر چند . يدزا  يكه انقالب خشونت نم
انقالب امكان . كند يم يدابه فوران پ يازن و، همچون مواد مذاب، شود يم

است  يپس، نوع رهبر يناز ا. آورد  يمتراكم را فراهم م يخشونتها فوران 
  . كند يم ينخشونت متراكم را مع  يابيجهت  يكه چگونگ
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New   
    

  ازایرانیان  یهاخ به پرسشپاس
  ابوالحسن بنی صدر 

  
»حقوق شهروندیمنشور« نقد   

 
  
در  ،متنی را زیر عنوان حقوق شهروندی ،قای حسن روحانیآ   

به اتفاق  ،دربرنامه رادیو فرانسه. است سایت خود، انتشار داده 
این متن را نقد  ،قای عبدالکریم الهیجیآخانم شادی صدر و 

ن را آاینک  ،در مقام اجابت درخواست ،با این وجود. ایم کرده
  :کنم به تفصیل نقد می

شوم که انتشار متنی زیر عنوان حقوق  ور میآنخست یاد    
ولو صورتی برای پوشاندن ماهیت و محتوای ضد حق  ،شهروندی

همه . گویای موفقیت ایستادن بر حق و اظهار حق است ،باشد
و شجاعت اظهار حق را از کف  اند آنها که برحق ایستاده

توانند مطمئن باشند که جامعه ایرانی در  اینک می ،اند نداده
برکوشش باز باید . سمت و سوی تحول به جامعه شهروندان است

افزود و به این تحول شتاب بخشید تا مگر ایرانیان راه رشد 
  .بازحویند ،نندآ  منزلتی را که شایسته ،در جهان ،درپیش گیرند و

شامل سه » منشور حقوق شهروندی«متن منتشره زیر عنوان      
یک ماده است  ،زیر عنوان قواعد عمومی ،فصل اول. فصل است

ترین حقوق شهروندی را  فصل دوم عنوان مهم. بند دارد ۶که  
و عنوان . بند دارد ۱۱۰ماده سوم . است ۳و۲دارد و شامل مواد 

ماده  ۱۱ایش است و ایجاد معاونت حقوقی و مأموریته ،فصل سوم
  .۱۵تا  ۴دارد از ماده 

 ،است که از قرار ن این آیک دلیل . متن تا بخواهی مشوش است    
است که خواننده نباید بداند  بنای نویسندگانش بر این بوده 

را برآن ) ۹۲ذر آ ۹(کیهان  ،همین نقص. شهروند کیست
ه است فرصت را غنیمت بشمارد برای القای این دروغ ک داشته

غافل از . گویا حقوق انسان ربطی به حقوق شهروندی ندارند
ای را گویند برخوردار از والیت  که شهروند عضو جامعه این

ن شریک آشهروند از این والیت برخوردار و در . جمهور مردم
  . است
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او دارای حقـــوق انســـان و حقـــوق سیاســـی و حقـــوق اقتصـــادی و  

ضد حـق را در  ۱۰متن  ،غیر از این. اجتماعی و حقوق فرهنگی است
ــر دارد ــت. ب ــی مشــروط می ،هــر نوب ــر حق ــه  برخــورداری  ه شــود ب

  :ها موافقتش با یک و یا بیشتر از این ضد حق
  
هایی کـه تعریـف دقیـق  حق،»شهروندیحقوق  منشور«در  ٭

اند بـا عـدم مخالفـت بـا ضـد  مشروط و مقیـد شـده ،نیز ندارند
  :ها حق

  
مقید و مشروط کردن  ،پس. ناحق است ،بازگوئیم که بیرون از حق    

مشروط و مقید کـردنش بـه  ،نچه در بیرون حق قرار داردآحق به هر
وردنـی آدرصورت حق است که به عمـل  ،به سخن دیگر. ناحق است

 ،»منشـور«در ایـن . نیست و محتوا ضـدحق اسـت کـه مجـری اسـت
را مقیــد و مشــروط » حقــوق شــهروندی« ،ضــد حــق ۱۰ ،دســت کــم

  :کنند می
. ای میــان تهــی اســت کلمــه ،شــهروندی بــدون حــق حاکمیــت – ۱

. اسـت نآشهروندی ترجمان حاکمیت ملی و شرکت هر شـهروند در
ت ملی یکـدیگر را ایجـاب شهروندی و حاکمی ،از دو سو ،در حقیقت

ــد می ــت :کنن ــهروندان برخــوردار از حــق حاکمی ــدون وجــود ش  ،ب
 ،کند و بدون بکاربردن حق حاکمیـت حاکمیت ملی تحقق پیدا نمی

ــدا نمی حقوقــدانانی کــه موضــوع .  کنــد حاکمیــت ملــی واقعیــت پی
دانند که حق قابل انتقال از دارنـده  می ،کارشان حقوق اساسی است

 ،ملت را صاحب حق حاکمیت بداننـد ،یست و اگر همن به غیر او نآ
تواند صاحب این حاکمیت باشد و نه انتقـال حاکمیـت  نه غیر او می

روا نیسـت زیـرا نـاقض حاکمیـت . را از ملت به یک شخص روا است
والیت مطلقه فقیه ناقض حقوق شهروندی  ،سان بدین. شود ملت می
گویـد  یـزدی کـه میقای مصـباح آفرقی نیست میان قول امثال . است

گزینــد و خبرگــان برگزیــده خداونــد را  را خداونــد بــر می» امــر ولی«
» رهبـر«برنـد و  نها که زبان فریـب بکـار میآکنند و قول  می» کشف«

. »باوراننـد می«مردم » منتخب غیر مستقیم«دارای والیت مطلقه را 
ملـت از حـق حاکمیـت و ایرانیـان از حقـوق  :زیرا نتیجه یکـی اسـت

شـهروند در جمهـوری شـهروندان  ،قرار بـدین. دی محرومندشهرون
  . شود است که از تمامی  حقوق شهروندی برخوردار می

بــه حــق حاکمیــت مــردم و حــق  ،»منشــور حقــوق شــهروندی«در     
شـهروند حقـوق . شود اشاره نیز نمی ،حاکمیت ملت و حاکمیت ملی

بـرای  ،)۴۹بنـد  ۳مـاده (در ذیل حقـوق اجتمـاعی . سیاسی نیز ندارد
روشـن اسـت کـه .  شـود شهروند حـق  تعیـین سرنوشـت شـناخته می

بمعنـای  ،رو بـه هـیچ ،شناختن حق تعیین سرنوشـت  بـرای هـر فـرد
ــا ملــت  ــردم و ی ــا (شــناختن حــق حاکمیــت م ــابر ایــن ی ــوع آبن ن ن

جــز در . و برخــورداری شــهروند از ایــن حــق نیســت) ســاالری مردم
در انواع  ،گیرد زندگی را فرا می نهم وقتی همه ابعادآ ،استبداد فراگیر

اسـت و در ) کشـور(= شهروند کسی اسـت کـه تبعـه شـهر  ،استبدادها
با  ،حق انتخاب ،شود نچه به سرنوشت شخص او مربوط میآدر  ،نظر

  .او است
نجا که برخورداری از حقـوق شـهروندی مقیـد و مشـروط بـه آو از      
ی کـه والیـت ضد حقـ ،پس ،است» قانون اساسی جمهوری اسالمی«

در  ،قرار بـدین. شـود ناقض حقـوق شـهروندی می ،مطلقه فقیه است
اسـت کـه از باسـتان تـا   دو فریـب بکـار رفتـه ،»منشـور«نگارش ایـن 

گویـد  پـوپر می(یکی نگاه داشتن کلمـه  :روند همچنان بکار می ،امروز
و تغییر معنـای آن )است نخستین بکاربرنده این فریب افالطون بوده

صورت را وسیله غافل کـردن صـاحبان حـق از ضـد حقـی  ،و دیگری
منطق صوری که ارسطو ( کند نها را از حقوقشان محروم میآاست که 

ن تـدوین کـرد کـه نخبـه هـا بتواننـد عـوام را بـه آتدوین کرد و برای 
  ).ورندآخدمت خویش در

بــر حقــوق ) دولــت والیــت مطلقــه فقیــه( تقــدم و تســلط قــدرت  – ۲
قـدم و تسـلط والیـت مطلقـه فقیـه بـر حقـوق افزون بـر ت :شهروندی
دولت والیت مطلقه فقیه نیز بر حقوق شـهروندی مقـدم  ،شهروندی

انـد بیشـترین  تهیـه کننـدگان منشـور نـاگزیر بوده. ن مسلط استآو بر
غیـر از فصـل سـوم کـه بـه معاونـت . بهره را از مـبهم نویسـی بجوینـد

ول و دوم در فصــل ا ،اســت حقــوقی و مأموریتهــایش اختصــاص یافته
غافـل . پـردازد دولت می» تکالیف«و » وظایف«به  ،جای جای ،نیز

چـه رسـد  ،قدرت اسـت ،حتی وقتی حقوقمدار باشد ،که دولت از این
دادن تصدی برخوردارشدن ایرانیان از . به دولت والیت مطلقه فقیه

حتـی اگـر بـه غلـط حقـوق را دادنـی و  ،به دولـت ،حقوق شهروندی
  .ماند به امانت سپردن گوشت نزد گربه می ،ستاندنی بیانگاریم

حقـوق جامعـه ملـی نیـز ذاتـی . حقوق انسان ذاتی حیات او هستند    
شهروند کسی را گویند که بعنـوان  ،بنابراین. حیات آن جامعه هستند

ــان ــی ،انس ــه مل ــوان عضــو جامع ــان و بعن ــوق انس  ،برخــوردار از حق
عمـل . وند دارداین حقوق را هر شـهر. برخوردار از حقوق ملی است

نیازمنـد نبـود مزاحمـت . قدرت دولت نیسـت ،به این حقوق نیازمند
نیاز به رابطه حق بـا حـق و نیـاز بـه  ،عمل به این حقوق. دولت است

ای جـز  وظیفه ،وقتی حقومدار است ،دولت ،لذا. نبود رابطه قوا دارد
 ،این ندارد که مزاحم برخورداری شهروندان از حقوق ذاتـی خـویش

وقتی بیگانه مزاحم برخوداریش از حقـوق ملـی  ،از جامعه ملی. نشود
دفاع کند و  از هـر شـهروند و یـا هرگـروه شـهروندان وقتـی  ،شود می

 ،شـود نها از عمل به حقوق خویش میآمانع او یا  ،شخص و یا گروهی
  . دفاع کند

شـهروند کسـی اسـت کـه دولـت کـار تنظـیم  ،»منشور«در این  ،اما     
هنوز » منشور« ،به سخن دیگر. گیرد برعهده می ،ا قدرترابطه او را ب

  :وردآ از تنش بیرون می ،لباس حقوق شهروندی را بر او نپوشانده
کنـد بـه  قـانون اساسـی  حقوق شـهروندی را مقیـد و مشـروط می – ۳

کـه محـور قـانون  غیـر از این. جمهوری اسالمی و مبـانی ملـی و دینـی
ن اصولی هم آدر ،فقیه است والیت مطلقه ،اساسی جمهوری اسالمی

برخورداری از هر حقی مشروط  ،که به حقوق انسان اختصاص دارند
امــا اگــر حقــوق . کننــد و مقیــد بــه عــدم مباینــت بــا مــوازین دینــی می

که هیچ حقـی مـزاحم حـق دیگـری  بنابر این ،شهروندی حق هستند
مبـانی ملـی و «قیـد  ،کننـد جـاب می شود و حقوق یکـدیگر را ای نمی
پـس  ،یـا حقـوق هسـتند» مبـانی«زیرا ایـن . زائد و مخل است» دینی

مـدن آغلـط و عامـل پدید ،نهـاآمشروط کردن حقـوق شـهروندی بـه 
الجـرم  ،و اگـر حـق نیسـتند  .شبهه نسبت به حقوق شهروندی است

هـا  یعنی حاکمیت ناحق ،»مبانی ملی و دینی«ناحق هستند و رعایت 
هـا بـر  کمیـت ناحقبـدیهی اسـت کـه حا. بر حقوق شهروندی اسـت

ـــاممکن می ،حقـــوق ـــد برخـــورداری از حقـــوق شـــهروندی را ن . کن
مبانی ملـی «اما  ،که حقوق شهروندی معلوم و شفاف هستند این طرفه
تقدم و سـلطه نـامعلوم و . نامعلوم و تا بخواهی مبهم هستند» و دینی

مبهم بر معلوم و شفاف را جز به عقـل قـدرت مـدار بـرای میـان تهـی 
برزبان و قلـم  ،ید و جز در زبان قدرتآ نمی ،شهروندیکردن حقوق 
  . شود جاری نمی

شــوند بــه  حقــوق شــهروندی مقیــد و مشــروط می ،مرتــب ،و نیــز – ۴
کـه اگـر  غافـل از این. نه تنها قانون اساسی که قانون عادی نیز ،قانون

ــوق اســت ــا حق ــانون حــق و ی ــوای ق ــد و مشــروط کــردن  ،محت مقی
ی به قانون نابجا و اگر قانون حق و یـا برخورداری از حقوق شهروند

یعنـی نـاممکن کـردن  ،مشروط کردن حـق بـه نـاحق ،حقوقی نیست
  . عمل به حق و ممکن کردن عمل به ناحق

بنـابر قابـل  ،»منشـور»  در ایـن :تقدم و تسلط سالب حق بر حـق – ۵
چنانکـه  در بنـد یـک از . حتی حق حیـات اسـت ،سلب بودن حقوق

را مقــامی » دادگــاه صــالح«شناســد امــا  می حــق حیــات را ،۳مــاده  
که حق ذاتـی  غافل از این. تواند این حق را سلب کند پذیرد که می می

پـس اعـدام هـم مجـازاتی نـاحق اسـت و محکـوم . قابل سلب نیست
هم قائل شـدن بـه قابلیـت سـلب حـق حیـات  ،کردن کسی به اعدام

ازاتش انداختن تمامی بار مسئولیت وقوع جرمی کـه مجـ ،است و هم
بر دوش مرتکب جرم و مبّری کـردن جامعـه از هرگونـه  ،اعدام است

چون اصل بر مبری کـردن  ،بینی می ،نیک که بنگری. مسئولیت است
کنـد  شدت مجازات نسبت مستقیم پیـدا می ،جامعه از مسئولیت است

  و. نآبا بزرگی مسئولیت و معاف شمردن جامعه از 
. تی بـه حقـوق موضـوعهمقید و مشروط کردن حق شهروندی ح -  ۶

پـس  ،کننـد کـه یـا ایـن حقـوق، حقـوق ذاتـی را بـازگو می غافل از این
نها و یا حقوق ذاتـی را آترجمان حقوق شهروندی هستند و نه مزاحم 

پـس ضـد حقـوق و  ،اگر بیانگر حقـوق ذاتـی نیسـتند.  کنند بازگو نمی
حتــی وقتــی بــرای شــهروند حــق  ،در ایــن منشــور. حکــم زورهســتند

)  ۴۹بنــد  ،۳مــاده (برخــورداری از آن را  ،قائــل مــی شــود اجتمــاعی
یـم ژرا ر» شرائط«اما این . می کند» شرائط قانونی«موکول به وجود 
حقـوق موضـوعه هسـتند و  ،حتی اگر حقوق باشند ،وضع کرده است
قـانون  ،بـرای مثـال. تواند ناقض حـق ذاتـی باشـد حق موضوعه نمی

هـم رأی . باشد ال سن داشتهس ۱۸باید  می ،شرط می کند رأی دهنده
اسـتعداد (است که بایـد ترجمـان حـق ذاتـی  دادن یک حق موضوعه

رهبری که هر انسان دارد و حق شهروندی که برخـورداری از والیـت 
حـق « ،باشد و هم شرط سن) و شرکت در والیت جمهور مردم است

  ثابت نمانده ،شرط سن ،دانیم که در طول زمان می. است» موضوعه
 ،و نه در هـیچ جـای دیگـر ۳از ماده  ۴۹که نه در بند  رفه اینط. است

رأی دادن کــه یکــی از . ســخنی از حــق والیــت انســان بمیــان نیســت
ن حـق ذاتـی گشـته و آجانشین  ،روشهای اعمال حق حاکمیت است

نظارت استصوابی و نظارت شـورای » شرائط قانونی«چون از جمله 
شـرائط «را » وضوعهحق م«همین  ،است» رهبر«نگهبان تحت امر 

  .کنند میان تهی می» قانونی
اند  دانسـته نمی ،از قـرار ،»منشور حقـوق شـهروندی«نویسندگان  – ۷

 ،)۳۶بنــد  ،۳مــاده ( کننــد  کــه وقتــی مصــلحت را بــر حــق حــاکم می
از جنس ناحق  ،بنابراین ،پذیرند که مصلحت از جنس حق نیست می

داری کــه حقــوق و اتخــاذ هــر تصــمیم و اقــدام ا« :نویســند می. اســت
باید مبتنی بـر مصـلحت  ،زادیهای شهروندان را تحت تأثیر قراردهدآ

  .»و در چارچوب قانون باشد
حـق را انسـان دارد و  :کنـد جمله واقعیت را با روشنی تمام بیـان می   

حاکمیـت مصـلحت . سـنجد می) دستگاه اداری(مصلحت را قدرت  
. ق اســتمحکــوم کــردن صــاحب حــق بــه بکــارنبردن حــ ،بــر حــق
بـه . ینـدآ حقوق شـهروندی بـه گروگـان مصـلحت در مـی ،قرار بدین

را ) صــورت(حقــوق شــهروندی ) مصــلحت(محتــوای  ،ســخن دیگــر
  .گرداند نقض و بکارنبردنی می

تقدم کارفرمائی بر سعی و کار هر انسان که حقی از حقوق ذاتی او  – ۸
ر اصـل بـ ،ایـن منشـور  ۳مـاده  ۵۶تـا  ۵۳و   ۴۸تا  ۴۳بندهای   :است

تقدم و حاکمیت سـرمایه بـر کـار و تقـدم و حاکمیـت کارفرمـائی بـر 
ایـن تقـدم هـم تقـدم . اند نوشـته شـده ،انسان دارای حق کار و سـعی

و هــم تقــدم و حاکمیــت ســازمان ) ســرمایه و ســرمایه داری(قــدرت 
های برخـوردار از دموکراسـی کـه  در جامعه. بر کار است) کارفرمائی(

بـرغم  قـوانین و مقـررات  ،داری است سرمایه ،نظام و نظم اقتصادی
بسـیار کمتـر از حقـوق  ،ایـن قشـر از جامعـه ،حمایت کننده از کـارگر

  . شهروندی برخوردار است
گرائی ارســطوئی و  ترجمــان نخبــه» منشــور حقــوق شــهروندی« – ۹

 ۱۱۳در بنـد ).  از جملـه سـوره عـبس(افالطونی و ناقض قرآن اسـت 
. شـود حـق قائـل می» مشیت امور کشـورت«برای نخبگان در  ،۳ماده 

. ن جمهور مردم اسـتآاین حق در تعارض است با حق والیت که از 
ــردن را از  ــدار پزیتیویســم باشــیم و حکومــت ک ــو جانب ــانی آول ن کس

بـا انتخـاب شـدن  ،اند نخبه شـده ،از رهگذر جستن علم ،بشماریم که
 شـوند و بـه توسط مردم صاحب حق حاکمیت است که برگزیـده می

. کننـد در حد قانون اساسی است کـه  حکومـت می ،نمایندگی از ملت
که نخبگـان حاکمـانی در انتظـار حکومـت کـردن نیسـتند و  مهم این

نها را آنها بسپرندو یا حاکمیت آمردم ناگزیر نیستند اختیار خود را به 
  . برخود بپذیرند

تکلیـف از حـق جـدا و  ،»منشـور«در این  ،بر اصل قدرتمداری – ۱۰
این دوگانگی و حاکمیت تکلیـف . ن مقدم و حاکم استآمواره بر ه

کـه  غافـل از این. اسـت ،»منشـور«مایـه  بن ،غـاز تـا پایـانآاز  ،بر حق
شهروندی . ناحق و حکم زور است ،تکلیف وقتی عمل به حق نیست

که هر عضو  جامعه خود را حقوقمنـد  کند مگر به این تحقق پیدا نمی
ی جز عمل به حقوق خویش و دفاع از حقوق بداند و بداند که تکلیف

  .  ندارد ،دیگری یا دیگران هروقت مورد تجاوز قرارگرفت و یا گرفتند
ــا موظــف گردانــده       ،اغلــب ،در مــواردی کــه دولــت را مکلــف و ی

است این تکلیفها عمل به کدام حقوق ملی و حقوق شهروندی  نگفته
ــورداری ای ــا برخ ــا ب ــن تکلیفه ــه ای ــتند و رابط ــوق هس ــان از حق رانی

ــت ــدام اس ــهروندی ک ــرا . ش ــور«چ ــین گشته» منش ــرا  ،اســت چن زی
نویســندگانش یــا قائــل بــه ذاتــی بــودن حقــوق انســان و حقــوق ملــی 

اصــل ایــن نیســت کــه  ،درنتیجــه. انــد ن غافــل بودهآانــد و یــا از نبوده
ایرانیان زندگی خویش را عمل به حقوق انسانی و حقـوق شـهروندی 

قوقمـدار و محـیط زیسـتی سـالم بیابنـد و در خویش کنند تا دولتـی ح
اسـت کـه دولـت بـه وظـایف و  اصل این ،زادی رشد کنندآاستقالل و 

عمل کند تـا کـه  ،اش نهاده شده برعهده» منشور«تکالیفی که در این 
 ،انـد مدهآ» منشـور«همانها کـه در ایـن  ،ایرانیان از حقوق شهروندی

است کـه  را نوشته» ورمنش«طرزفکری قدرتمدار این . برخوردار شود
تغییـر  ،تا انسان و جمع انسانها تغییر نکننـد :قائل به قول قرآن نیست

اسـت بـاور زوربـاوران کـه ایرانیـان بایـد تغییـر داده  براین. دهند نمی
  .شوند تا تغییر کنند

روشـن . اسـت به قضاوت و قوه قضـائی نیـز پرداختـه » منشور« – ۱۱
ن نیسـت آبیشـتر از یکـی در  ،اصـل راهنمـای قضـاوت ۲۰است کـه از 

کـه وقتـی مراجعـه بـه  نآحـال ). ۳از مـاده  ۸۵اصل برائت در بنـده (
الجــرم نیــاز بــه قــوه  ،شــود دادگــاه از حقــوق شــهروندی خوانــده می

قضاوت تابع اصول حاکم بر قضاوت  ،نآدر ،قضائی مستقلی است که
بادسـتگاه . باشد تا که شهروندان از حقوق خـویش برخـوردار باشـند

گویــد در خــدمت والیــت  ضــائی ابــزار ســرکوب کــه بــه صــراحت میق
گونـه  از هیچ» والیـت«مطلقه فقیه است و در خـدمتگزاری بـه ایـن 

» منشـور«ن شهروندی که نویسندگان این آ ،خشونتی روگردان نیست
روشن است که اگر ایرانیـان . کند نیز تحقق پیدا نمی ،اند در سرداشته

ــی خــویش را می ــوق شــناختن حقــوق ذات ــه حق ــدگی را عمــل ب د و زن
هرگاه بنـا بـر  ،باوجود این. یافتند دولت حقوقمدار نیز می ،کردند می

بـه  ،نویسـندگان منشـور ،میان تهی کردن شهروندی و حقـوقش نبـود
 :نوشـتند  دادند ویژگیهای دولت حقوقمدار را باز می خود زحمت می

و قـوه . دستگاه قضائی مستقل و تابع اصول راهنمـای قضـاوت باشـد
موزش و پرورشـی آمجریه دارای دستگاه اداری و نظامی و انتظامی و 

زاد و شـفاف آورده انتخابات آو قوه مقننه فر. مردم ساالر و حقوقمند 
کــه کــار خــویش را وضــع قــوانین بیــانگر حقــوق ملــی و حقــوق هــر 

ورده حــق آشــود کــه چنــین دولتــی فــر مشــاهده می. شــهروند بدانــد
اسـت و هـیچ ) بنـا بـر نـوع مـردم سـاالری ،یا ملـت( حاکمیت مردم 

  .ماند محلی برای والیت فقیه از مطلقه و غیر مطلقه نمی
 ۱۰بنـد (اگر حـق در مـوردی  ،»منشور«از دید نویسندگان این  -  ۱۲

 ،زادی و امنیــت فــردیآ(همــان حــق  ،ســلب کردنــی نباشــد) ۳مــاده 
ــی ــد...) شــغلی و ،روان ــوق محــدود شــونده ان ــا جــز . و دیگــر حق ام

راست . کند ای نیست و حق را جز زور محدود نمی رمحدود کنندهزو
زور عرصه بکـاربردن حـق را . تواند محدود کند بخواهی زور نیز نمی

همچنان حاکمیت را به قدرت » منشور« ،سان بدین. کند محدود می
ــد می) زور(= ــال.  ده ــرای مث ــابر  ،ب ــور«بن ــق  ،»منش ــهروند ح هرش

چـارچوب «و منـابع اطالعـاتی را در  ها زاد به تمامی رسـانهآدسترسی 
هربار که این حق را بـرای شـهروند . دارد) ۱۵بند  ،۳ماده (» قوانین

اما حق حق را محدود . اند را محدود کرده نآسان  این ،اند قائل شده
جــز اجــازه  ،ن حــقآپــس قــوانین محــدود کننــده ایــن و . کنــد نمی

اطـالع یـافتن و  ،ثالبرای م. توانند باشند و نیستند بکاربردن زور نمی
ــت ــان اس ــوق انس ــی از حق ــد . اطــالع دادن حق ــاده  ۱۵در بن  ۳از م

  ها و  زاد به تمامی رسانهآاست به حق دسترسی  بدل شده » منشور«
  

  16 صفحهدر
  

»حقوق شهروندیمنشور«نقد
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درفصـــــــــل ســـــــــوم، بـــــــــه تقالهـــــــــای      

ــــت  ــــی دول اعضــــای اصــــلی اتحــــاد، يعن
ظــــه کــــاران فســــعودی و اســــرائيل و محا

ن تغييـر سياسـت امکـا. ايم هاختردپجديد 
امريکـــــا در منطقـــــه و نيـــــز تعـــــادل قـــــوا 

نيـــــز را ميـــــان ايـــــران و دولـــــت ســـــعودی 
  .ايم مطالعه کرده

هــا  در فصــل چهــارم، از زبــان داده     
و اطالعات اقتصادی، وضعيتی را کـه 

اســـــــــت، بـــــــــاز   آن اقتصـــــــــاد ايـــــــــران در
بخصـــوص کـــه بودجـــه ســـال . يـــابيم می

  .است آينده نيز به مجلس داده شده
در فصــل پــنجم، خبرهــای تجاوزهــا      

  :آوريم به حقوق انسان را گرد می
  
  

ای دارای  توافق نامـه
ــــم ۳۰ ــــکال مه  ،اش

ایـــــران و امریکـــــا و 
ـــه  ـــا را در چگون اروپ

ای قــــــرار  رابطــــــه
    :دهد؟ می

  
  

در ايـن فصـل، تمـامی  :انقالب اسـالمی
نامــه ژنــو  اشــکالهای مهــم وارد بــر توافق

در قســـــــــمت اول، . آوريم را گـــــــــرد مـــــــــی
آوريم  ای را مـــی شـــکالهای چهـــارده گانـــها

و آينــده ايــران، تعهــد حــال کــه از لحــاظ 
مواضــعی کــه توضــيح ايــن . آور هســتند

اشــکالها هســتند نيــز در ايــن قســمت از 
در قســمت . گــذرانيم نظــر خواننــدگان می

اشـــکال ديگـــر را کـــه گرايشـــی  ۱۹دوم، 
از خــود رژيــم، جانبــدار احمــدی نــژاد بــر 

. آوريم است، می  هتوافق نامه وارد دانست
در همــــين فصــــل، پاســــخ ظريــــف را بــــه 

تــــا . کنيم ايــــن اشــــکالها درج و نقــــد مــــی
ـــــاره ايـــــن توافق نامـــــه، حتـــــی  مگـــــر در ب

  :ای نماند المقدور، ناگفته
  

 ،نآ بنـابر ای کـه، نامه توافق
 دهـد و یک طرف اجازه می

، شـود  می تعهدمیک طرف 
ــــده  ۱۵ ــــئله عم ــــار مس بب
  : وردآ می

  
ج کــــــه يبــــــه تــــــدر  :انقــــــالب اســــــالمی

مــده از رهگــذر توافــق آهای پديــد  مســئله
روحانی،  - ای  شوند، خامنه ژنو رو می
حـــــال کـــــه بيشـــــتر در موضـــــع  در همان

ای، از قلــم  گيرنــد، خامنــه دفــاع قــرار می
و زبــان ارگانهـــای تبليغـــاتی خـــود، شـــانه 
خــود را از زيــر بــار مســئوليت خـــارج و 
همه بار را بردوش روحانی و حکومـت 

کــــــــــه تمــــــــــام  حــــــــــال اين. نــــــــــدازدا او می
اســــت چراکــــه بــــا  دوش او مســــئوليت بــــر

لجاجــت تمــام، شــرائط تســليم بالشــرط را 
در جمـــع، توافـــق . اســـت  او فــراهم آورده

  :است  آورده مسئله ببار ۱۴نامه 
 :اسـت  نامـه ايـن   مبناي حقوقي توافق – 1

اسـت و يـك     يك طرف مجازات كننـده 
هرگـاه قراربـود   . طرف مجـازات شـونده  

اتهاي وضع شده را مجازات شـونده  مجاز
بنـابر قاعـده حقـوقي     ،غير قـانوني بدانـد  

بايـد   مجازات شـونده مـي   ،جهان شمول
ــانوني و    ــر ق ــاي غي ــو مجازاته ــه لغ مطالب
ــان وارده     ــت زي ــت باب ــت غرام پرداخ

بـراين اسـاس    ،نامـه  امـا توافـق  . كـرد  مي
است كه مجازات شونده عمل  تدوين شده

د تعهد كند به است و باي غير قانوني كرده 
پايان دادن به عمـل غيـر قـانوني تـا كـه      

البتـه  . مجازات كننده مجازاتها را لغو كند
به ترتيبـي كـه كنتـرل كامـل و طـوالني      

  .مجازات شونده ممكن باشد
بنـا بـر سـند، يـك     : بيانيه يا تعهد نامه؟ – 2

ـ  21، ن شـمارش آبنابر اين يا  طرف،  24ا ت
ـ   ر، تعهد بر عهده گرفته است و طـرف ديگ

هيچ يك از . هيچ تعهدي را نپذيرفته است
كشورها نياز ندارند آن را به تصويب قـوه  
قانون گـذاري برسـانند و هرگـاه آنهـا را     
هيأت مأمور شوراي امنيت بدانيم، نياز بـه  

و هرگـاه در  . تصويب آن شورا نيز نيسـت 
ماه نظرشان اين باشد كه ايران بـه   6پايان 

ــت،    ــرده اس ــل نك ــود عم ــدهاي خ تعه
و . توانند مجازاتهاي سخت وضع كنند يم

بندي و ميزان التزام  زمان گزينه جنگ را 
قيـد  . گيـرد  ايران به تعهداتش تصميم مي

خاطر است كه تنها در  حتي االمكان بدين
دهد  حكومت به مجلس اليحه نمي ،امريكا

و طرحهائي كه با تصـويب كنگـره قـانون    
شوند توسـط خـود نماينـدگان تهيـه      مي
چنانكه طرح مجازاتهاي جديـد  . شوند مي

نخست در مجلس نماينـدگان   ،تر و سخت
به تصويب رسيد و اينك منتظـر تصـويب   

گري  حكومت اوباما البي. مجلس سنا است
مـاه   6كند تا كه مجلس سنا در طـول   مي

  .آن را تصويب نكند ،نامه دوره توافق
دهد  امكان مي 5+1اين سند به گروه  -  3

ايران را بـراي    صادي اقتمهار بزرگ رگها
همـانطور   .ن خود كندآمدتي طوالني از 

توانـد   مـي  ،اسـت  مـده آنامه  كه در توافق
تواند صرف  مد كه ايران ميآسهمي از در

خريد از اقتصاد اين كشورها كند را تعيين 
نجا كـه فشـار اقتصـادي ضـامن     آاز . كند

 ،كنترل تأسيسات و فعاليتهاي اتمـي اسـت  
   .  د ايران دير بپايدمهار بزرگ رگهاي اقتصا

مدهاي آميليارد دالر از در 7ماه، 6در  -  4
ايران اجازه . زاد خواهد شدآ ،نفتي ايران

ن را در خريــد مــواد غــذائي و   آدارد 
همان اجازه كه بهنگـام  . داروئي بكار ببرد

يـم صـدام   ژبه ر ،محاصره اقتصادي عراق
را پيدا » برابر غذا نفت در«داده شد و نام 

  . كرد
يـم  ژر ،نامـه  به صرف امضـاي توافـق   – 5

مجازاتهاي وضـع شـده توسـط شـوراي     
ــا را   ــا و اروپ ــورهاي امريك ــت و كش امني

يــم ژر ،ن زمــانآتــا . اســت پذيرفتــه
هاي شوراي امنيت را غير قـانوني   قطعنامه

مجازاتهاي وضع  ،احمدي نژاد. خواند مي
شده توسط شوراي امنيت و امريكا و اروپا 

ن آاينـك  . كـرد  را ورق پاره توصيف مي
اند به احكـامي   تبديل شده» ها ورق پاره«

كه بدون چون و چرا بايد تسليم اجرايشان 
  .شد

تـا   ،كشورهاي روسيه و چين نيـز كـه   -  6
مجازاتهاي وضع شـده   ،نامه امضاي توافق

ــانوني    ــر ق ــا را غي ــا و اروپ ــط امريك توس
ن را آ ،با امضاي توافق نامـه  ،خواندند مي

بـديهي اسـت اگـر    . انـد  قانوني گردانده
امريكا و اروپا به غير  ،شدند تحريمها لغو مي

قانوني بودن تحريمهـائي اعتـراف كـرده    
اما چون تحريم . اند بودند كه وضع كرده

نهـا را  آروسيه و چين وجـود   ،برجا ماندند
  .اند تصديق كرده

 ،از زماني كه فعاليتهـاي اتمـي پنهـان    – 7
 يم طرف گفتگو با غـرب ژشكار شدند و رآ

اعتراف غرب به حـق غنـي سـازي    « ،شد
ويـز ادامـه دادن بـه    آ را دسـت » اورانيوم

و اينك سندي را امضاء . بود  بحران كرده
شناخته » حق«اين  ،نآدر  ،است كه كرده
گويد چون در ان  ظريف مي. است  نشده

مـا   ،اسـت  تي پي اين حق پذيرفته شـده  
ن آنامـه بـه    نيازي نديديم در متن توافـق 

 4كه اگر بنا بر مـاده   اين حال! تصريح شود
چه  ،ي اتمي بودژقرارداد منع گسترش انر

نياز به كشماكشي چنـين طـوالني و ايـن    
هاي شوراي  اندازه پر زيان بود؟ و قطعنامه

امنيت نه تنها ايران  را برخـوردار از حـق   
دهد  بلكه دستور مي ،داند غني سازي نمي

بـا  . غني سازي اورانيـوم را متوقـف كنـد   
يم هـم قـانوني   ژر ،نامه اي اين توافقامض

پذيرد و هـم حـق    ها را مي بودن قطعنامه
قـول   ،دورتـر . نداشتن بر غنـي سـازي را  

در  :مــدآ سـخنگوي كــاخ ســفيد خواهــد 
امريكـا حـق غنـي سـازي      ،توافق نهـائي 

اورانيوم را نخواهـد شـناخت امـا اجـازه     

 3,5خواهد داد بطور محـدود و در حـد   
. يوم ادامه دهـد درصد به غني سازي اوران

است كه غني سـازي   معني اين سخن اين
اورانيوم نه يك حق كه يك احازه اسـت  

تـوان   حـق را نمـي  . دهنـد  مـي  1+5كـه  
  .توان لغو كرد گرفت اما اجازه را مي

در مصـاحبه بـا راديـو عصـر      ،صدر بني    
غني سازي اورانيوم دم  :است جديد گفته 

گاوي است كه غرب تـا بتوانـد از دسـت    
 ،يم از آن چشم بپوشدژبسا اگر ر. دهد مين

تهديد خواهـد   ،به مجازاتهاي بسيار سخت
سـازي بكـار ايـران     زيرا چنـين غنـي  . شد
يد اما به امريكا و متحـدانش اجـازه   آ نمي

مهار كامل اقتصاد ايران و بازرسي مـداوم  
  . دهد از هر كوي و برزن را مي

 و معـامالت  بيمهنچه به آنامه در  توافق – 8
ــا ــر نكب ــد ف ــازه خري ــاي  وردهآي و اج ه

از ايـران و فـروش اجـزاي     پتروشيميايي
ــودرو ــران و   خ ــه اي ــات ب ــدكيقطع  ي
معامله طال مربـوط  و  ي مسافريهواپيماها

هـائي هسـتند    يك رشـته اجـازه   ،شود مي
دهنـد بشـرط    به ايران مي 5+1 كشورهاي

. كه ايران به تعهدهاي خود عمل كند اين
ـ  ،فابيوس گويـد   مـي  ،هوزير خارجه فرانس

ها را تشـكيل   درصد تحريم 5ها  اين اجازه
روشـن  . دهند و قابل برگشـت هسـتند   مي

است كه اندازه خريد و فروش را اقتصـاد  
  .كند مسلط معين مي

انـد و بطـور    ترجمه نادرسـت كـرده   – 9
اما ترجمـه  . اند رسمي متني را منتشر نكرده

كه توافق نامـه معتبـر و    اند يعني اين كرده
بـه  . وجـود نـدارد   ،زبان فارسي رسمي به

در صــورت اخــتالف مــتن  ،ســخن ديگــر
ــر ــود ،رســمي و  معتب . مــالك خواهــد ب

نامــه از ايــن جهــت كــه يــاطرف  توافــق
كنـد و طـرف    تعهد مـي ) شكست خورده(

هماننــد  ،دهــد اجــازه مــي) فــاتح(ديگــر 
بنـابر مـتن   . چـاي اسـت   قرارداد تـركمن 

 نيز ، ايران كنترل كامل آژانس ونامه توافق
ــيوني  ــهكميس ــابر   را پذيرفت ــه بن اســت ك

چـون مـتن    .شـود  نامه تشكيل مـي  توافق
توانـد داشـته    نامه و ضمائمي كه مي توافق
معلوم نيسـت طـول    ،اند منتشر نشده ،باشد

زمان كنترل تأسيسـات اتمـي و نيـز مهـار     
چـه انـدازه    ،بزرگ رگهاي اقتصاد ايران

 20است كه  دي فاش كرده 9است؟ نشريه  
موضوع گفتگو شده  ،ي است كهسال زمان

  . است 
  ،ي اتميژرئيس سازمان انر صالحي، – 10

رآكتور آب سـنگين  : گويد هم اكنون مي
خواهيم و حاضر نيستيم از آن  اراك را مي
است كه   معني سخن او اين. چشم بپوشيم

اين رآكتور خط قرمز است و از آن عبور 
دم » رهبـر « ،بـا وجـود ايـن    .اسـت   شده

از خط قرمزها كه معنـي كـرده    فروبسته و
نها عبور شد و توافـق نامـه   آبود و از همه 

  و. وردآ سخني برزبان نمي ،امضاء شد
ــامبر 4 در • ــو در ،2013 دسـ ــا گفتگـ  بـ

 شـرمن،  وندي ،PBS تلويزيوني فرستنده
 گـروه  در آمريكا كننده مذاكره تيم رئيس
 »اس بـي  پـي « شـبكه  بـا  مصاحبه در 1+5

ــه ــق در: اســت گفت ــائين تواف  جــامع و ه
 وادار احتمـاالً  را ايـران  آمريكـا،  اي، هسته
 سـنگين  آب رأكتـور  از بخشـي  تا كند مي

 از شامل جامع توافق. ببرد بين از را اراك
 آنها ساخت زير از زيادي بخش بردن بين
 مطمئن ما بگويم، صراحت به زيرا، شود مي

 آب مگاواتي 40 رأكتور به ايران كه نيستيم
 نيـاز  آميز صلح اهداف براي اراك سنگين
   . باشد داشته

: گويـد  ، مـي معاون ظريف عراقچي، –11
ــه     ــت و بياني ــرارداد نيس ــه ق ــق نام تواف

دانـد كـه ايـن     يـا او نمـي  آ. است سياسي
كـه   اعتراف صريح است بر ايـن  ،ادعاي او

توافقي اسـت ميـان يـك     ،نوژنامه  توافق
شكست خورده و يا پيروز و مسائل بـزرگ  

يـم  ژداند كه ر آيا او نمي است؟ وردهآببار 
تواند سر از تعهدهائي كـه بنـابر ايـن     نمي

ــه سياســي« ــه» بياني ــده گرفت  ،اســت برعه
داند اما اينك كـه غـبن    سرپيچد؟ چرا مي

اي جـز   چاره ،است شكار شده آنامه  توافق
بيانيـه  «اي را  نامـه  بيند كه توافـق  اين نمي
ــي ــاي اول  » سياس ــه روزه ــد ك  ،بخوان

  .  خواندند مي» پيروزي قرن«
همين سـخن را در  شود كه  ور ميآياد     

زيـرا رئـيس   . باره قرارداد الجزاير گفتنـد 
دانستند  جمهوري آن را خائنانه يافت و مي

ن قرارداد ننگـين را كـه   آ. كند امضاء نمي
هماننـد   ،اش امضـاء كننـده   ،بهـزاد نبـوي  

بيانيـه   ،بـود  دانسـته   1919قرارداد خائنانه 
غم تعهـدهاي مـالي   بـر  كـه، خواندند تـا  

كمرشكن، محتاج تصويب مجلس كـذائي   
ــز  ــيس   ني ــزد رئ ــاء ن ــراي امض ــد و ب نباش

  . جمهوري نيز فرستاده نشود
» تحريمهـاي اتمـي  « ،نامه بنابر توافق - 12

ــتند    ــرف هس ــوي دوط ــوع گفتگ . موض
. ماننـد  تحريمهاي ديگربرجـا مـي   ،بنابراين

بخشي از تحريمها بخاطر نقض حقوق بشـر  
اند و بخشي ديگـر   شده يم وضعژتوسط ر

ايـن   ،المللي بخاطر كمك به تروريسم بين
توانند برجا بمانند و بـر كـم و    تحريمها مي

  .كيفشان افزوده نيز بگردد
 روز رايــس ســوزان2013دســامبر  4در  •

 گردهمـايي  يك در آذرماه 13 ٬چهارشنبه
: اســت گفتــه واشـنگتن  در بشــري حقـوق 
 ناقضـان  عليـه  متحـده  اياالت هاي تحريم
 و يافت خواهد ادامه ايران در بشر حقوق
 تمـامي  اساسـي  حقوق از همچنان امريكا

 كـه  حـالي  در .كرد خواهد دفاع ايرانيان
 حـــل راه پيگيـــري امكـــان ايـــران در

 را اي هسـته  معضـل  حل براي ديپلماتيك
 مسئله يك كه داريم توجه، كنيم مي دنبال
 آيـا  كه است موضوع اين بررسي، درگير

 ايـران  در بشر حقوق عيتوض در پيشرفتي
  .نه يا گيرد مي صورت

باتوجـه بـه ايـن واقعيـت كـه بنــابر       – 13
ــق ــل  ژر ،تواف ــم بازرســي كام ــس آژي ان

اسـت و   ي اتمي را پذيرفتهژالمللي انر بين
ماند  است امضاي پروتكل الحاقي مي گفته

توافـق   ،از هم اكنـون  ،براي توافق نهائي
كنــد بــه تصــويب  مجلــس را متعهــد مــي

  .الحاقي پروتكل
زمـان  را   ها تـا ايـن   تنها زيان تحريم – 14

تنها در . اند ورد كردهآميليارد دالر بر 120
زيــان محاســبه  ،بحــران اتمــي 10طــول 

مـالي و   –ناكردني سلطه مافياهاي نظامي 
سوختن فرصت رشد و منفي شـدن رشـد   

  بابت ،اقتصادي به كنار
غير قابل بهـره بـرداري شـدن منـابع      – 1

بعلـت نـاتواني   (هره بـرداري  نفتي تحت ب
درصــد منــابع استحصــال  24تنهــا  ،فنــي
  ميليارد دالر 650 ،حداقل ،)شود مي

برابر ايـران اسـتخراج كـردن     9بابت  – 2
نفت از منابع مشترك توسـط كشـورهاي   

  ميليارد دالر 2050 ،همسايه در خليج فارس
  ميليارد دالر 500بابت فرار مغزها  – 3
ــزين  – 4 ــدن بن ــف ش ــت تل ــر  باب و ديگ

ــرآورده ــي    ف ــاطر كهنگ ــي بخ ــاي نفت ه
  ميليارد دالر و  100 ،هاي توزيع دستگاه

 ،ميليـارد دالر  20بابت قاچـاق سـاالنه    – 5
  ميليارد دالر 200

 8گويـد ظـرف    حكومت جديد مـي  – 6
ميليارد دالر پول از كشور بيرون  600سال 

توانـد   بخشي از اين رقـم مـي  . رفته است
دات باشد و بخشي نتيجه دو برابر شدن وار

. باشـد  ديگر را فرار سـرمايه تشـكيل داده   
 400مجمــوع ايــن دو رقــم را اگــر تنهــا 

مجمـوع زيـان    ،ورد كنيمآميليارد دالر بر
 390ميليـارد دالر و سـاالنه    3900 ،ده ساله

 ،گويد نامه مي توافق. شود ميليارد دالر مي
تا زماني كه واليت فقيه و مافياهاي نظامي 

كنتـرل  «ران حـاكم هسـتند و   مالي براي –
مردم  ،يابد ادامه مي» فعاليتهاي اتمي ايران

ايران اين زيان عظيم را تحمـل خواهنـد   
بـا   ،نامـه  توجه بايد كرد كـه توافـق  . كرد

فرض بي نقش بودن مردم ايران و با نقش 
ها و اسرائيل و  بودن اتحاد عربستان و شيخ
كــاران جديــد  فرانســه و مصــر و محافظــه

 ،هـاي اسـرائيل و عربسـتان    البـي امريكا و 
اين عامل همراه است با . است مده آبعمل 

هـاي   عامل واليت مطلقه فقيه و ستون پايه
استبداد و فقر مـردم ايـران و سـركوب و    
كنترل بـزرگ رگهـاي اقتصـاد ايـران و     
فعاليتهاي اتمي و رابطه سـتيز و سـازش بـا    

عامـل يكـديگر را ايجـاب     5ايـن  . امريكا
توان  نمي ،ف خيال پردازانبخال. كنند مي

يكي از اين عوامل را بدون تغييـر عوامـل   
ــر ــر داد ،ديگ ــال . تغيي ــراي مث ــد  ،ب رش

نيازمند عادي كـردن رابطـه بـا     ،اقتصادي
دنياي خارج و خارج شدن اقتصاد ايـران  

از هرگونه مهار خارجي و يـافتن توانـائي   
استيفاي حقوق ايران در خلـيج فـارس و   

ي ژترسي با تكنولـو درياي مازندران و دس
ــت   ــوئي و منزل ــد از س ــمانتهاي (جدي ض

قضائي و سياسـي و اقتصـادي پيـداكردن    
پيـدا كـردن فعاليـت    ) فعاليتهاي اقتصادي

بـدون عـادي   . اقتصادي درايـران اسـت  
كه مهمتـرين   ،كردن رابطه با دنياي خارج

يـم خـارج   ژوسيله سركوب را از دسـت ر 
كند و بدون پايان دادن به سـركوب و   مي

وردن به اقتصاد توليد محور كه بـه  آ روي
كاري و واپس رفتن پايان دهد و براي  بي

مغزهــا و اســتعدادها در ايــران كارايجــاد 
ــد ــدا   ،كن ــت پي ــادي منزل ــت اقتص فعالي
كند و اقتصاد ايران مصـرف محـور و    نمي

يعنـي   ،فعاليت اقتصادي همان كه هسـت 
بـاقي   ،استفاده از فرصتهاي رانت خـواري 

  .مانند مي
مقايسه اين توافق نامـه بـا    ،قرار بدين - 15

بلحاظ تحقير نه تنها چاي،  قرارداد تركمن
بلكـه بلحـاظ   . اسـت بس بجا  ،شآميز بودن

. اسـت  ن بدترآينده از آزيانهاي گذشته و 
بـا   گويند مي ،صورت بينان غافل از محتوا

قرارداد تركمن چاي زمين داديم و با اين 
نامـه   پس توافـق  زمين نداديم،توافق نامه 

گويـا   .چـاي نيسـت   قرارداد تـركمن  ،نوژ
را شـنيده و بـراي   » دليـل «اي اين  خامنه
كـه از لحـاظ دادن زمـين نيـز قابـل       اين

اسـت   ظريف را مأمور كـرده  ،مقايسه باشد
هـاي   ابوموسي را موضوع گفتگو بـا شـيخ  

يـم  ژنجا كه حفظ رآاز . خليج فارس كند
از دادن ابوموسـي   ،اوجب واجبات است

 هسخن ظريف در بـار  !ا چه باكه به شيخ
، نگرانـي شـديد   حـال  در عـين ابوموسي، 

رسـاند كـه برضـد     رژيم را از اتحادي مي
كـه   غافل از ايـن . است  ايران تشكيل شده

ها افزون برآنچه از منابع نفت و  وقتي شيخ
بخشـي از خـاك    ،برنـد  گاز مشترك مـي 

بيشتر به اتحـاد   ،ايران را هم صاحب شوند
دانند ايـن   زيرا مي. سبندچ برضد ايران مي

ــرد از  ــرس رآخــورد و ب يمــي ژن و از ت
   .كنند كه منفور مردم كشور است مي

  
امریکـا  :سخنگوی کاخ سـفید ٭

سازی اورانیوم را حق ایـران  غنی
نخواهـــد شـــناخت امـــا توافـــق 

ــــائی می ــــد غنی نه ــــازی  توان س
  :محدود را دربر بگیرد

  
  رويتــرز گــزارش  ،2013دســامبر  4در

خواهـد دربـاره    امريكـا مـي    :تاس كرده 
سازي محدود با تهران گفتگو كنـد و   غني

 ،دسـامبر  3در . ن به توافـق برسـند  آبرسر 
 ، Bernadette Meehanبرنادت ميهن 

 :گفت،سخنگوي شوراي امنيت ملي امريكا
شامل توانائي ايـران   ،توافق نهائي با ايران

امريكا . بر غني سازي اورانيوم خواهد شد
ا بـر غنـي كـردن اورانيـوم     حق ايـران ر 

 ،ايـم  مادهآبرسميت نخواهد شناخت اما ما 
تنهـا دربـاره برنامـه     ،در گفتگوهاي نهائي

ن آگفتگو و با  ،غني سازي بميزان محدود
اسـت كـه    ن آاين بخـاطر  . موافقت كنيم

گوينـد   مـي  ،بـراي نخسـتين بـار    ،ايرانيان
سازي  اند محدود كردن ميزان غني مادهآ

  . ذيرنداورانيوم را بپ
هرگاه ما برسر همه تدابيري كه كنترل      

كامــل فعاليتهــاي اتمــي ايــران را ممكــن 
توانيم با غني سازي  مي ،سازند توافق كنيم

 ،اورانيوم بميـزان كـم و در سـطح پـائين    
او تأكيد كرد كه موافقت با . موافقت كنيم

به  ،درصد 3,5غني سازي اورانيوم در حد 
اسـت   مـده  آنـو  ژترتيبي كـه در توافـق   

بمعناي قبول حق غنـي سـازي اورانيـوم    
 1+5نچه مورد موافقت كشورهاي آ. نيست

» حــق«شــناخت يــك  ،اســت قرارگرفتــه
بلكه موافقت با ادامه وضع موجـود  . نيست

نامـه   مشروط به شروط مندرج در توافق –
  و نيز مهم است خاطر . است  ماه 6بمدت  –
  

  4 صفحهدر
  

کالاش۳۰توافقی با
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اسـت كـه    هنشان كنم كه ايران بازشـناخت 
بـا غنـي    ،نكه ما در توافق نهـائي آپيش از 

سازي اورانيوم به ميزان محدود و درجـه  
ــيم ــائين موافقـــت كنـ ــه در آهر ،پـ نچـ

 ،اسـت  مـده  آهاي شوراي امنيت  قطعنامه
  . ميزي بجويدآحل و فصل رضايت 
قرار، رژيـــــم  بـــــدين: انقـــــالب اســـــالمی

های شــورای امنيــت را کــه ورق  قطعنامــه
خوانــــد، اينــــک  نی میپــــاره و غيــــر قــــانو 

  .کند که قانونی هستند تصديق می
بجا اسـت   :گويند برخي از سناتورها مي •

سنا مجازاتهاي جديد را وضع كند تا اگـر  
 6ايران توافق را نقض كرد و يـا درپايـان   

اعمــال  ،مـاه سـراز توافـق نهـائي پيچيـد     
كاخ سفيد مخالف اسـت و اصـرار   . گردند

جازاتهـاي  م ،ماهـه  6دارد تا پايان مهلـت  
كشور ديگر  5زيرا هم . جديد وضع نشوند

و هــم ايــران وضــع مجازاتهــا را گويــاي 
  .سوءنيت ما خواهند شمرد

سنجش افكاري كه توسط مؤسسه هارت  •
 67گويـد   مـي  ،اسـت  ريسرچ انجام گرفته

درصد امريكائيان مخالف وضع مجازاتهاي 
 ،ماهـه  6در دوره  ،جديد توسـط كنگـره  

گويـد   و سومي مـي اين اكثريت د. هستند
نـو شـانس   ژدهـد بـه توافـق     ترجيح مي

درصد مخالف  25تنها . موفقيت داده شود
. نند كه چنين شانسي به توافق داده شودآ

درصد  34كند كه  سنجش افكار معلوم مي
ن آدرصد مخـالف   22نامه و  موافق توافق

بنـابر سـنجش   .  درصد نظري ندارند 41و 
نو ژفق درصد موافق توا 63 ،افكار ديگري

  .  نندآدرصد مخالف  24و 
  2013دســـامبر  4(اورشـــليم پســـت (

كند كه نتان يـاهو بـه موسـاد     گزارش مي
نو ژاست مدارك نقش توافق  دستور داده

  . توسط ايران را بيابد
شــود  هــا اســت كــه گــزارش مــي مـاه     

 ،اند مادهآحكومت اوباما و قدرتهاي غربي 
انيـوم  با غني سـازي اور  ،در قرارداد نهائي
ــران ــزان كــامالً ،توســط اي  ،محــدود بمي
ســخنان مــيهن تصــديق . موافقــت كننــد

  .ن گزارشها استآصحت 
اسرائيل مخـالف اسـت كـه در توافـق      •

 ،با ايران اجازه غني سازي اورانيوم ،نهائي
زيــرا . داده شــود ،ولــو بــه پــائين درجــه

ماننـد و بـه    تأسيسات اتمي ايران برجا مـي 
فرصت براي توليد  ايران امكان استفاده از

  . دهند بمب اتمي را مي
  
مــاه بعــد توافــق نهــائی  ۶اگــر  ٭

 ،نـوژنامـه  توافق ،انجام نگرفـت
  :شود؟ تمدید می

  
  كيهـــــان از قـــــول  ،92ذر آ 11در

: اســت وردهآ انديشــكده آمريكــايي بلفــر،
ــه     ــراي برنام ــران ب ــا اي ــايي ب ــق نه تواف

 شود ميبيني  پيش .استسازي دشوار  غني
ماهـه فعلـي بـه يـك توافـق       6 نامه توافق

هاي  موقت ديگر منتهي شود و محدوديت
  . جديدي را از ايران بخواهد

كننــده ســابق  هماهنــگ(گــري ســيمور   
تســليحاتي كــاخ ســفيد و مــدير اجرايــي 

در ) تحقيقات در انديشكده بلفـر هـاروارد  
: كنـد  ميتحليل انديشكده بلفر خاطرنشان 

ان و هدف از توافق مقدماتي ژنو ايجاد زم
مجال سياسي براي مذاكره بـر سـر يـك    

امـا  . توافق نهايي در مدت شش ماه اسـت 
همچنان در مـورد موضـوع    5+1ايران و 

. اصلي مذاكرات بسيار دور از هـم هسـتند  
موضوع اصلي عبارت از اين است كه آيـا  

اي  ايران به عنوان بخشي از برنامـه هسـته  
سـازي   تواند ظرفيت غني مي» آميز صلح«

از آنجـا كـه ايـن    . ه باشد يـا خيـر  را داشت
برانگيز و بغرنج است،  موضوع بسيار اختالف

بعيد است كه حل و فصل نهايي موضـوع  
در عـوض، بـه    .در شش ماه به دست آيد

منظور زنده نگـاه داشـتن ايـن فراينـد و     
بست يا شكست  جلوگيري از پيامدهاي بن

و ايران احتماال يك  5+1ديپلماسي، گروه 
كـه    كننـد  يم ييرا نها يگرد يتوافق موقت

 يـد تمد را  ييتوافـق نهـا   يمذاكرات برا
بـود كـه     يدوارام توان يخواهد كرد و م

 هاي يتمحدود شامل ) يموقت(توافق  ينا
 يدر ازا يـران ا  يا بـر برنامـه هسـته    يشترب

احتمـاال   يـن ا. باشد  ها يمتحر يشتركاهش ب
 يپلماســيكــه د اســت  اي يجــهنت ينبهتــر

  .ه كندعرض تواند مي
 يمـوقت   يغرب توافق يبه هر حال برا      

 يا هسـته  مهم برنامـه   يها جنبه يكه برخ
به توافـق   كند، يم متوقف  يارا كند  يرانا

 يجـاد ا ياما دورنمـا  . دارد يحنكردن ترج
 يـك مـذاكره بـر سـر      يالزم بـرا  يطشرا

 يسـت؟ مـاه چ  مدت شش در  يرتوافق فراگ
مجبـور   يبـرا  ها يمتحر  ياگر سطح كنون

كنــار گذاشــتن برنامــه  بــه  يــرانا ردنكــ
 رسـد  يم يدبه نظر بع يست،ن  يكاف يا هسته

ماهه  طبق توافق شش ها يمتحر كه كاهش 
 يكـاف  يرانمحاسبات ا يادينبن ييرتغ  يبرا

 هـاي  يمقادر باشد تحـر  5+1اما اگر . باشد 
مـاه   شش مانده را در مدت مذاكرات  يباق 

كه  باشدداشته   باور يرانحفظ كند و اگر ا
 هـاي  يماست تحر دارد و قادر  يلتما 1+5

بـه   يدنصـورت نرسـ   را در  يافتـه كاهش 
ــا ــق نه ــددا  ييتواف ــازد و  مج ــرار س برق

 ينوضع كند، در ا  يزن يشتريب هاي يمتحر
 يـران اسـت كـه ا   محتمـل   يشـتر صورت ب

بـر   يشـتر ب  يتمحـدود   يها برا درخواست
  .يردرا بپذ خود  يا هسته  برنامه

 
فشـار   حفظ  يواشنگتن و متحدانش برا     
 هـاي  يمتحر  توانند ياثبات كنند كه م يدبا
 ينكـه جملـه ا  مانده را اجرا كننـد از   يباق

ــركتها  ــورها و ش ــه  ييكش ــدد  را ك درص
باشند  ها يمتحر از سست شدن  يبردار بهره

ــرار دهنــد يممــورد تحــر واشــنگتن و  . ق
كننـد كـه    يدتهد  ينهمچن يدبا يكانششر
آنهـا را رد كنـد از     يها خواسته يرانا گرا

كنگـره  . خواهنـد شـد   مذاكرات خـارج  
از  يــتاعــالم حما بــا  توانــد يمــ يكــاآمر
مـاه در   از شـش  پـس   يشـتر ب هـاي  يمتحر

 يردر مســ يكــاف  يشــرفتصــورت عــدم پ
 يـران ا يهعل يدتهد  يتبه تقو يي،توافق نها

  .كمك كند
 
 ، دربـاره توافـق ژنـو   92آذر  13 يهانك  �

كه توافـق ژنـو در آن    يمتن: نوشته است 
توافـق   معنا از خود متن  يكآمد به  يدپد 

 يـزان م كم به همـان   دست ياتر است  مهم
توافـق   ژنـو در واقـع    يانيهب. دارد يتاهم

است امـا در   ظاهرا توافق . يستهست و ن
رونـد اسـت؛     يـك رمزآلـود   يـان باطن، ب

 است يهپاتك شب به تك و  يشتركه ب وندير
 يـدا ادامـه پ  يقـين  بـه   يبو به احتمال قر
ـ  ژنـو   يانيهب. خواهد كرد بـس   آتـش  يحت
و  ييزورگو يبو چرا كه  يستموقت هم ن

همـان گونـه كـه      دهـد؛  يو تكبر م  يتعد
ــ ــام يبرخ ــهفر  ينمض ــبهم آن  يبكاران و م
ـ  از  يــــت حكا . دارد صـــــداقتي يبـــ

 ينآن است كه ا حتمالا  ترين ينانهب خوش
و غـرب نقـض    يكاآمر يسو توافق اگر از 

شود اما دو چالش  يدتمد يگرد ماه  6نشود، 
 يحمحترم شمردن حـق تصـر   يعني  ياصل

و  سازي يغن ) NPT  در معاهده يرانا شده 
 هاي يمتحر و لغو ) يا چرخه سوخت هسته 
 ينهمــ وضــع شــده بــه بهانــه  يرقــانونيغ

 .  بماند  يخود باق يموضوع سر جا
و  1382 هـاي  يانيـه بژنـو بـه    يانيهسابقه ب    
البتـه در بـاب   . گـردد  يتهران بـازم 1389  
ژنـو   توافق  شناسي يتو غا پژوهشي يندهآ 

پاسـخ    يزناپذيرپرسش گر ينبه ا يدحتما با
 7فاصله  به (گفت كه چرا دو توافق تهران 

بروكسـل   و  يسپار يها توافق يزو ن) سال
چــه   ينو بنــا بــرا يدندبــه ســرانجام نرســ

دارد؟  وافـق سـوم وجـود    ت يبرا ينيتضم
ـ  يمل يتهو يبرا  يرانيـان ا  يو روح جمع
 يجمـاعت  دارد كـه بداننـد چـرا     يـت اهم

بـه مراتـب    ، توافـق  88آلوده به فتنه سال 
 - دانستند يتركمانچا را  89تر سال  متعادل

از  يآنهـا پنهـان   يندگاننما از  يو البته برخ
نكنـد و بـر    وافـق ت يرانبا ا غرب خواستند 

معـادالت در   يدتا شا يفزايدب  يادفشار اقتص
به مراتـب   ياما توافق - بخورد به هم  يرانا

تـر را توافـق بـزرگ     نامتوازن و  تر يفضع
دستاورد چند دهه گذشته  ينبزرگتر قرن، 

ـ  يباالتر از نهضت مل و   يكردن نفت معرف
اسـت كـه چـرا از     يسؤال مهم كنند؟ يم 
 3  غرب  يدبدكاره نبا ياسيحلقه س ينا يدد 

ـ  يرانبا ا يشسال پ حـق    كـرد،  يتوافق م
 شناخت يم  يترا به رسم يرانا سازي يغن

 3/5 يومبا اوران درصد  20و مبادله سوخت 
 يحچرا بـه تصـر   و  پذيرفت؟ يدرصد را م

 يمزتـا  آنجلـس  لـس   1388مهر  21گزارش 
 يكـا به دولت آمر يانجر  ينهم يندگاننما

اكنـون وقـت كـاهش     كه مشورت دادند 
بلكه  يستكردن آن ن يجيتدر  يا ها يمتحر
كننده و نـه   به شكل فلج«را  ها يمتحر  يدبا
    ؟»كرد يدگونه تشد واكسن 

چهار بند توافق نامه در 
ــده  ــف ش ــه تحری ترجم
وزارت خارجـــه حـــذف 
ــیح  ــدو در توض ــده ان ش

یک کلمه در بـاب  ،وزیر
ـــــه  ـــــکالهای وارد ب اش

  :نامه نیست توافق
  
   ايت سـ » نكات پـرس « ،92ذر آ 14در

نزديــك بــه احمــدي نــژاد زيــر عنــوان  
 ،»واقعيـت  تـا  تبليغـات  از ژنـو،  توافقنامه«

  :نوشته است
 به نامه در محترم جمهور رييس چه آن    

 بـا  زيـادي  فاصله اند داشته مرقوم رهبري
 آن بـين  ايـن  در. دارد توافقنامه واقعيات

 انتشـار  اسـت  بـارتر  تأسف همه از بيش چه
ـ  از شده تحريف اي ترجمه  انگليسـي  تنم

 كـه  است خارجه وزارت توسط توافقنامه
 كـامالً  توافقنامـه  بند چهار حداقل آن در

 تحريـف  نيـز  بنـد  يـك  در و شده حذف
  .است گرفته صورت مهمي

 مـتن  در جمهور محترم رياست چه آن- 1
 دسـتاورد  عنـوان  بـه  رهبري به خود نامه

 بـه  شـامل  انـد  كرده ذكر توافقنامه قطعي
 اي هسـته  قـوق ح شـدن  شـناخته  رسميت
 و اي هسته دستاوردهاي از حراست ايران،
 تحــريم ســازمان فروپاشــي شــدن آغــاز
 نشـان  توافقنامـه  متن واقع در كه باشد مي

ــده ــتاوردها ايــن از يــك هــيچ دهن  دس
  .باشد نمي

 ايـران  كـه  حـالي  در مثـال  عنـوان  به- 2
 و كامل چرخه به دستيابي حق بر همواره
 تاكيـد  اي هسـته  سـوخت  تبعـيض  بدون
 اولـين  بـراي  توافقنامه اين در است داشته

 غنـي  برنامـه « كـه  اسـت  پذيرفته ايران بار
 هاي محدوديت و مشترك تعريف با سازي
 تبعيض بدون حق نه و باشد داشته »عملي

 بهتـر  عبـارت  بـه . سـوخت  كامل چرخه و
 ايـران  سازي غني برنامه از تعريفي هرگونه

  .شود تاييد مقابل طرف توسط بايست مي
 از اسـتفاده  سر بر اختالف قبلي دور در - 3

 سـازي  غنـي  مورد در Right(( حق كلمه
 مانـــدن نافرجـــام موجـــب كشـــورمان
 كلمـه  ايـن  دور اين در كه شد مذاكرات

 شده جايگزين Program((  برنامه لغت با
 بـه  هـم  كـه  اي برنامـه  هم آن البته. است
 به هم سطح، لحاظ به هم و ظرفيت لحاظ
 مكـان  تر مهم همه زا و ذخيره ميزان لحاظ
 چـه  اگـر . باشـد  طرفين توافق مورد بايد

 برنامـه  پـذيرفتن  اصـل  كنندگان مذاكره
 بـه  معنـي  بـه  را ايـران  بـراي  سـازي  غني

 امـا  انـد،  كرده تفسير آن شناختن رسميت
 كـه  است اين متن مشخص و عيني معناي
 با فقط تواند مي مثال عنوان به مقابل طرف

 موافقت زرد كيك گرم كيلو يك ساختن
 كامالً مكاني لحاظ به يا كند اعالم را خود

 خاك از سازي غني برنامه خروج خواستار
 ايـران  سازي غني 87 سال همانند و ايران
 خواسـتار  را روسيه مانند ديگر كشوري در

 براي استعاره بهترين كه است بديهي. شود
 شير در توان مي را سازي غني برنامه چنين
  .فتيا اشكم و دم و يال بي

 صـورت  بـه  كـه  بندهايي متن طبق بر - 4
 در و اسـت  موجـود  توافقنامه در پانويس
 شـده  حذف ايران خارجه وزارت ترجمه
 از نيمـي  اسـت  موظـف  كشورمان است،

 سـه  و نطنـز  در شده نصب سانتريفيوژهاي
 فردو در شده نصب سانتريفيوژهاي چهارم

  .نيندازد كار به را

 شـده  حـذف  بنـدهاي  همان طبق بر - 5
 ماهه 6 مدت طول در اراك رآكتور الًعم

 صـرفاً  و شـد  خواهـد  تعليـق  توافق مورد
 توليــد بـا  مــرتبط غيـر  وســازهاي سـاخت 
 ايـران  و اسـت  انجام قابل آن در سوخت
 محـروم  نيز سانتريفيوژ مونتاژ حق از حتي

  .بود خواهد
 استفاده امكان ايران توافقنامه اين طبق- 6
ـ  توليـد  در خود جديد تكنولوژي از  لنس
 هـا  آن تفكيـك  تـوان  كه سانتريفيوژها دو

 و اول نســل هــاي ماشــين برابــر چنــدين
ــه هــا آن اســتحكام و طراحــي  مراتــب ب
 نخواهـد  اسـت،را  تـر  نقص بي و تر پيشرفته
  .داشت

ــين- 7 ــر همچن ــه طبــق ب ــران توافقنام  اي
 دانش از اي عمده بخش كه است موظف
 و نقشــه و اراك رآكتــور زمينــه در خــود
 بـه  را اي هسـته  تأسيسـات  ساير فني دانش
 توانـد  مـي  مسـئله  ايـن . كند اعالم آژانس

ــال همچــون ــه 82 س ــايي ب ــبكه شناس  ش
 جهان در كشورمان قطعات كنندگان تأمين

  .شود منجر ها آن با برخورد و
ــالي در- 8 ــه ح ــري ك ــط رهب ــز خ  قرم

 بـه  تبعـيض  بـدون  دسـتيابي  را مذاكرات
 ايـران  خـاك  در سازي غني كامل چرخه
 نامـه  موافقـت  ايـن  در دندبو كرده اعالم
 سـؤال  زير قرمز خط اين عناصر تمام عمالً
 كـه  اسـت  پذيرفته عمالً ايران و است رفته
 لحـاظ  به ايران سازي غني برنامه گونه هر

 بايد...  و ذخيره انجام، مكان ميزان، سطح،
 بـه  بند اين. شود تاييد مقابل طرف توسط
 غربـي  طـرف  حتـي  كـه  است معني اين
 انجـام  خواستار 1387 سال ندمان تواند مي

 كشوري خاك در ايران سازي غني برنامه
 صرفاً را آن سطح يا شود روسيه مانند ديگر
 محـدود  سـانتريفيوژ  چنـد  فعاليت حد در

  . نمايد
 همـواره  گذشته در ايران كه حالي در- 9
 تعبيـر  بـا  امنيـت  شـوراي  هاي قطعنامه از

 توافقنامـه  ايـن  در نمود مي ياد غيرقانوني
 هـاي  قطعنامه به كه است داده تعهد اناير

  .بپردازد امنيت شوراي
 ،نهايي گام در ها تحريم رفع مورد در- 10

 " است شده قيد توافقنامه در كه اي جمله
Comprehensively lift UN Security 
Council, multilateral and national 

nuclear-related sanctions" ــت  اس
ــه ــه در ك ــره ترجم ــط منتش  زارتو توس

ــه ــارت خارج  nuclear-related " عب
sanctions " عبـارت  به. است شده حذف 

 تنهــا مقابــل طــرف نهــايي گــام در ديگــر
 ايـران  اي هسته برنامه با مرتبط هاي تحريم

 وزيـر  كه طور آن نه و نمود خواهد لغو را
 توسـط  منتشره ترجمه متن و ايران خارجه
. را ها تحريم كل گويد مي خارجه وزارت

ــ در ــه اليحـ ــش كـ ــده بخـ  از اي عمـ
 به ايراني ضد چندجانبه و ملي هاي تحريم
 و تروريسـم  از حمايـت  ماننـد  هـايي  بهانه

 در حتـي . اسـت  شده تصويب بشر حقوق
 طـرف  نيـز  اي هسـته  هـاي  تحريم با رابطه
 اي بهانـه  بـه  را آن مجدداً تواند مي مقابل
 تصـويب ) تروريسم از حمايت مانند(ديگر
  .كند
 بـه  اشـاره  كه بندي در ديگر سوي از- 11
 آمريكـا  توسط جانبه يك هاي تحريم رفع
 اختيـارات  چـارچوب  در قيـد  اسـت  شده

 شـده  اضافه كنگره و جمهور رييس قانوني
 كـه  صـورتي  در آن طبـق  بـر  كـه  است
 سـناي  در كـه  كند تصويب قانوني كنگره
 ريـيس  عمـالً  شـود،  تصـويب  نيـز  آمريكا
 آن لغـو  بـراي  اختيـاري  آمريكـا  جمهور
 اين نيز 1+5 بيانيه متن در. داشت هدنخوا

« : اسـت  شـده  ذكـر  عبارت اين با مطلب
 بـه  ايـران  اگـر  مـاه،  شـش  مـدت  به 5+1

 تـا  كنـد،  عمل توافق اين تحت تعهداتش
 شـان  سياسـي  هـاي  سيستم تحت كه جايي
 اي هسـته  هـاي  تحـريم  باشـد  پـذير  امكان

  ».نكنند اعمال را جديدي
 هـد خوا لغـو  ايران از كه هايي تحريم- 12

 بهــا، گــران فلــزات تحــريم« شــامل شــد
 بازگردانـدن  بعالوه »خودرو و پتروشيمي
 بلوكـه  هاي پول از دالر ميليارد 4 اقساطي
  .است خارجي هاي بانك در ايران شدن

 هاي تحريم كليه شده انجام توافق در- 13
 يعني عادي مردم زندگي بر مؤثر و اصلي

 جـاي  در ايران بانكي و مالي نفتي، تحريم
 شـده  لغـو  تحـريم  و است باقيمانده خود

 كننده تأمين كشورمان از بيش نيز خودرو
 اروپـايي  و فرانسـوي  خودروسازان منافع
  .باشد مي
 تمامي ارزش مجموع 1+5 بيانيه بر بنا- 14

 و طال  زمينه در ايران شده لغو هاي تحريم
 ايران خودروسازي بخش بها، گران فلزات

 مـاه  شـش  در ايران پتروشيمي صادرات و
 دالر ميليـارد  نـيم  و يـك  حدود در آينده

  بود خواهد
 در داخلـي  هـاي  رسانه در كه چه آن- 15

 و هواپيمـا  قطعـات  فروش كامل لغو مورد
 در شـود  مـي  ذكر ايران به هوايي ناوگان
 هـا  بازرسي مجوز«  عبارت با تنها 1+5 بيانيه

 ايران داخل در ايمني با مرتبط تعميرات و
 »ايراني خاص هوايي خطوط برخي براي
 طرف اظهارات زياد تفاوت كه است آمده
 توسـط  شـده  پذيرفتـه  تعهـدات  با ايراني
  .كند مي مشخص را مقابل طرف

 كلـي  طور به« 1+5 منتشره بيانيه بر بنا- 16
ــدود ــارد 7 ح ــل دالر ميلي ــو از حاص  لغ
 كــل  ارزش از بــرآوردي(هــا  تحــريم
 از دالر ميليـارد  4+شـده   لغـو  هاي تحريم
 صـورت  بـه  كـه  ايـران  تنف فروش پول

 بخـش ) شـود  مـي  داده بازگشت اقساطي
 در ايران كه است هايي هزينه از كوچكي
ــدت ــان م ــن زم ــاز اي ــه ف ــت اولي  تح
 بــاقي خــود جــاي در كــه هــايي تحــريم
ــد خواهــد ــت مان ــرد خواهــد درياف . ك
 هـاي  دارايـي  اعظـم  بخـش  بـه  دسترسي
 دالر ميليارد 100 حدود كه ايران خارجي

 نيست پذير امكان ها يمتحر  واسطه به است
  ».است محدود يا

 4 سـازي  آزاد مورد در 1+5 بيانيه در- 17
 است آمده ايران هاي پول از دالر ميليارد

 2/4 بـه  دسترسـي   اجـازه  ايـران  اگرچه« 
ــارد ــدهاي از دالر ميلي  را اش نفتــي درآم
 از دالر ميليـارد  15 حدود داشت، خواهد

ــه مــدت ايــن طــول در درآمــدهايش  ب
 از خـارج  در اش شده مسدود هاي حساب
 خالصـه  طور به. شد خواهد ريخته كشور

 ايـران  پـول  موجودي كه داريم انتظار ما
 خارج در اش شده مسدود هاي حساب در
 افـزايش  توافـق  ايـن  مفاد تحت كشور از

 4 حالي در بهتر عبارت به» .كاهش نه يابد،
 نفـت  قبلـي  فـروش  پـول  از دالر ميليارد
 سطح از كه گردد ميباز كشورمان به ايران
 كـه  فعلي روز در بشكه ميليون يك فروش

 برابر 3 از بيش است شده قيد توافقنامه در
 بلوكه مجدداً غربي هاي بانك در مبلغ اين
 شـده  بلوكـه  پـول  دالر ميليـارد  100 به و

  .شد خواهد اضافه موجود
 اصلي اهداف وضوح به 1+5 بيانيه در- 18
 توافق از غربي كشورهاي مشخص برنامه و
 شـده  ذكـر  زير اصلي عنوان دو با ايران با

  :است
 اي هسته برنامه پيشرفت از جلوگيري .الف
 بـدون «  اسـت  آمده بيانيه متن در: ايران
 توانـد  مـي  ايـران  اي مرحله توافقنامه اين

 آغـاز  را ديگر سانتريفيوژ هزاران چرخش
 جديـد  نسل سانتريفيوژهاي تواند مي. كند
 تــر كوتــاه را فــوران زمــان مــدت كــه را

 آب راكتـور  تواند مي .كند نصب كند، مي
ــنگين ــوخت را اراك سـ ــذاري سـ  و گـ

 اورانيـوم  ذخاير تواند مي. كند اندازي راه
 اورانيـوم  آسـتانه  از را خـود  درصدي 20

 ايـران . ببرد فراتر بمب ساخت براي الزم
 از يك هيچ اوليه گام درك شرايط تحت
  ».دهد انجام تواند نمي را موارد اين
 هاي تحريم تصويب براي بستر ايجاد - ب 

   است شده اضافه بيانيه متن در:  جديد
ــالوه« ــر ع ــدون آن ب ــن ب ــرد اي  رويك

 المللـي  بـين  هاي تحريم ائتالف اي، مرحله
 ايــن ايــران زيــرا شــد، خواهــد تضــعيف
 خواهـد  مطـرح  جهـان  براي را استدالل

 حـل  راه يـك  بـه  رسيدن درباره كه كرد
 آن در. نبـوديم  ام و بود جدي ديپلماتيك
 در را شــركايمان توانســتيم نمــي صــورت

 بـا  هايمـان  تحـريم  اعمال مهم عمل زمينه
 برنامه اوليه گام اين با ما. كنيم همراه خود
 بـه  و كنـيم  مـي  متوقف را ايران اي هسته
  ».رانيم مي عقب

 بيانيـه  در كـه  است اين ديگر مهم نكته. 19
 مــورد در جزييــات و اعــداد برخــي 5+1

  توافقنامه متن كه دارد وجود امهتوافقن
  

  5 صفحهدر
  

اشکال۳۰توافقی با
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 بـه  اشـاره . اسـت  مسـكوت  آن بـه  نسبت 
 پرداخـت  دالر ميليون 400 مانند اعدادي

 هـاي  دانشـگاه  بـه  خـاص  هاي صندوق از
 پـول  دادن پـس  دالر ميليارد 2/4 و غربي
 وجـود  دهنـده  نشـان  1+5 بيانيـه  در نفت
 از بعـد . باشـد  مي منتشره متن از غير متني

 بـه  ضـميمه  گونـه  هر وجود اوليه تكذيب
 گفتن با مجلس در خارجه وزير ژنو توافق
 كـه  دانم نمي كشور شأن در من« : عبارت
 را آن لــذا و شــوم قيمــت جزئيــات وارد
 همـين  بـه  كـنم  نمي مطرح تريبون پشت
 توافق متن در جزئيات اين كه است دليل
» .اسـت  آمده آن ضميمه در و نشده ذكر

 توافـق  بـه  نشـده  منتشـر  اي ضميمه وجود
 شـرايطي  چنين در. كند مي تاييد را فعلي

 كـه  سـؤال  اين همچنان كه است طبيعي
 در كـه  دارد محتوايي چه مذكور ضميمه
 يابـد  انتشـار  نبايد و نيست ايران ملت شأن
  .ماند خواهد باقي
 روسـيه  خارجه وزير الوروف سخنان شايد
 ايـران  ژنـو  در« كه اين بر مبني 2 ژنو در

 از امسـال  ابتداي در غرب چه آن از بيش
 به دادن امتياز به حاضر خواست مي ايران
 سـوالنا  اظهـارات  يـا »  بـود  مقابـل  طرف
 اروپا اتحاديه خارجه سياست سابق مسئول
 سخاوت نشانه ژنو توافق«  كه اين بر مبني
 چنـين  خبر شنيدن من براي و است ايران

 بـه  توجـه  با من .نبود باوركردني توافقي،
 دوره ديگـر  كردم مي فكر شته،گذ تجارب
 بـه  بتوانـد » .اسـت  گذشـته  توافقي چنين

 بـــر ژنـــو در كـــه را چـــه آن خـــوبي
 كـه  ايـران  ملـت  اي هسـته  دستاوردهاي

 شـهيداني  خون و مقاومت ها سال حاصل
 روشـن،  احمـدي  شـهرياري،  شـهيد  مانند
ــي ــدي عل ــايي و محم ــژاد رض ــت، ن  اس

  .كند روشن گذشت
 دور نظر از يدنبا ژنو توافق تحليل در البته

 طرف اطالع مانند فاكتورهايي كه داشت
 جهت ايراني طرف بر شديد فشار از مقابل

 روز 100 پايـان  از قبـل  توافق به دستيابي
 بـه  توافق اعالم جهت فعلي دولت كاري
 اظهـارات  روزه، صـد  مهم دستاورد عنوان
 رئـيس  اقتصـادي  ارشـد  مشاور نيلي دكتر

 رسـيدن  هنتيج به« كه اين بر مبني جمهور
 دولـت  اقتصـادي  اصـلي  گام »مذاكرات

 بـار  تأسـف  و عجيـب  اظهـارنظر  باشد، مي
 اقتصـادي  فعـاالن  بـه  كه نهاونديان آقاي

 در بــودن »الفتــوح فــتح« منتظــر وعــده
 شـخص  اظهـارات  و داد را ژنو مذاكرات
 وزيــر معارفــه مراســم در جمهــور ريــيس
 حـل  كليـد  مـن « كه اين بر مبني خارجه

ــور مشــكالت  خارجــه سياســت در را كش
 كننـده  مـذاكره  تيم دست عمالً »دانم مي

ــته ــه از را اي هس ــزاري هرگون ــت اب  جه
 خـود  كاركشـته  رقيـب  برابر در زني چانه
 توان نمي لحاظ اين از و بود نموده خالي
 در موجود ايرادات و مشكالت اصلي مقصر

     .دانست عزيزان اين را توافقنامه
اشـکال  ۳۰ه افزون بـر ب

توافق ژنو بس مهم که بر
وارد است، ظریـف ایـن 

   :دهد پاسخها را می
  

، ۹۲آذر  ۵در تـاريخ  :انقالب اسـالمی
سايت وزارت امور خارجـه، توضـيحاتی 
را کــــــه، در تلويزيــــــون ايــــــران، ظريــــــف، 

دقيقــه، در بــاره  ۳۰ســاعت و  ۲بمــدت 
  نامـــــــه ژنـــــــو، داده، منتشـــــــر کـــــــرده توافق
از دوســاعت نيــز صــحبت، تنهــا . اســت

لــــــــب متنــــــــاقض، را ســــــــخنان زيــــــــر، اغ
اشـکال  ۳۰توان پاسخ به افزون بـر  می

   :تلقی کرد
نياز است كسي كه مي خواهـد   :ظريف •

تحليل كند و درباره مذاكره نظر دهد در 
فضاي مذاكره قرار بگيرد و اين واقعيت را 
بپذيرد كه اين موضوع مـذاكره بـود نـه    
اعالم موضع و ايـن سـند كـه از مـذاكره     

آمريكـا نيسـت   بيرون آمده است موضـع  
بنابراين آنهـا مجبورنـد پـس از مـذاكره     

هاي مختلف آن را از ديدگاه خود  قسمت
تشريح كنند براي اينكه آنها نتوانستند همه 

بـه   .نظرات خود را در اين متن بگنجاننـد 
همين اندازه هم اين سند موضع ما نيست 

اي  زيرا اگر قرار بود موضع ما باشد ما بيانيه

اين مـذاكره اي صـورت   داديم و بنابر مي
   .نمي گرفت

ســــخن ظريــــف هــــم  :انقــــالب اســــالمی
ـــــود اســـــت ـــــاقض آل : نادرســـــت و هـــــم تن

نادرســـــت اســـــت زيـــــرا توافـــــق، موضـــــوع 
ــــده در حــــد توافــــق  دوطــــرف گفتگــــو کنن

ـــــاره آن، موضـــــوع . اســـــت ـــــابراين، درب بن
دوطـــرف و توجيـــه و تفســـير دو طـــرف 

متنــــاقض اســــت زيــــرا . بايــــد يکــــی باشــــد
ه دو طـرف يـک اسـت کـ توافق برای اين

اگــــر قــــرار بــــر . برداشــــت داشــــته باشــــند
برداشــتهای نايکســان، چــه رســد بــه ضــد 
ــــــه  و نقــــــيض باشــــــد، توافــــــق محکــــــوم ب

   .شود شکست می
عيب نيست زيرا  حتما اين كار بي  :ظريف•

توانيم از  ما مي .عيب نيست هيچ كاري بي
نقد سازنده استفاده كنيم اما توقع من اين 

انصاف رعايـت  است كه در نقد هم جانب 
 .شود و هم منافع ملي در نظر گرفته شـود 

برنامـه اقـدام   "فراموش نشـود كـه ايـن    
سندي است كه نتانيـاهو آن را   "مشترك

پيروزي قرن براي ايران مي داند و همـه  
مخالفان ما درباره آن مشغول انواع تالش 
   .ها هستند تا مانع اجرايي شدن آن شوند

ايجاد موانع و آنها در پي اين هستند كه     
دهـد   سنگ اندازي كنند و اين نشان مـي 

كه اقدام مثبتي انجام شده است و ما بايـد  
همه تمركزمان را با همدلي و همفكري و 
هماهنگي در سطح ملـي بـه ايـن سـمت     
ببريم كه در مرحله اجرا با يك همبسـتگي  

ظريـف در  . كامل كار را بـه پـيش ببـريم   
از  هـا  پاسخ به اين موضوع كه صهيونيست

اين توافق به عنوان توافق بد ياد كردنـد  
توافق بد براي آنها و توافـق قـرن   : گفت

   .براي ايران
دانـد  ظريـف هنـوز نمی :انقالب اسـالمی

کــه دليــل صــحت و غلــط بايــد در خــود 
نــه . سـند باشــد و نـه در قــول نتـان يــاهو

توافـــــق «گويـــــد ســـــند  چـــــون ظريـــــف می
شـــود بســـود ايـــران و نـــه چـــون  می» قـــرن
شـود  گويد، توافـق قـرن می اهو مینتان ي

اتفــاق، هــم امريکــا  زا. بــه زيــان اســرائيل
کنند تا رژيـم  و هم اسرائيل همه کار می

 ۳,۵واليـــت مطلقـــه فقيـــه، غنـــی ســـازی 
ای  درصدی را ادامه دهد زيـرا هـم وسـيله

نظــامی  –اســت بــرای کنتــرل اقتصــادی 
ايــران و هــم بــرای توجيــه و حفــظ اتحــاد 

ربســــــتان و شــــــومی کــــــه اســــــرائيل بــــــا ع
ها و محافظــه کــاران جديــد امريکــا  شــيخ

. و کودتاچيان مصر، به آن نيـاز دارنـد
اگر توافق ژنو خـوب اسـت دليـل خـوبی 
بايــــد در خــــود آن باشــــد و اگــــر فــــرض 
شــود نيــاز بــه نشــان دادن دارد، ظريــف 

  .  بايد آن را نشان بدهد
ها هشت سال اسـت كـه    غربي :ظريف •

ريم روي مــردم مــا فشــار آوردنــد و تحــ
خودشان كردند چه به دست آوردند اگر 

بخواهند محاسبه كنند مي بيننـد از روزي  
ها را عليه ايران اعمـال كردنـد    كه تحريم

اي تا امروز تنهـا دسـتاورد    در حوزه هسته
ــا  18آنهــا   .هــزار ســانتريفيوژ اســت 19ت

اسـت كـه مـردم     دستاورد ديگر آنها ايـن 
ها را ايران را از خودشان دلگير و اعتماد آن

دار كردند زيرا  نسبت به خود بيشتر خدشه
مردم ايران آنها را مسوول اين فشـارهاي  

كنند آنها  دانند و احساس مي اقتصادي مي
معيارهاي دوگانه دارند و از يك طـرف از  

اي دارد حمايت  يك رژيم كه سالح هسته
دهنـد آن رژيـم    كننـد و اجـازه مـي    مي

شد و از اي با سردمدار مبارزه با سالح هسته
طرف ديگر عليه مردمي كه همواره در پي 
صلح و پيشرفت و فناوري صلح آميز بودند 

   .فشار اقتصادي وارد مي كنند
از قـــرار، ظريـــف از  :انقـــالب اســـالمی

گوئی، ولو تا اين انـدازه آشـکار،  تناقض
بـاکی نــدارد و يــا ايرانيـان شــنونده را بــس 

اگـر تحريمهـا اثـر : کنـد نادان تصور می
اند، پـــــــس مـــــــردم ايـــــــران کـــــــدام  هنداشـــــــت

را تحمــــــــــــل » فشــــــــــــارهای اقتصــــــــــــادی«
ای  اند؟ پـس چـرا روحـانی بـه خامنـه کرده

نويســد و مــژده رفــع تحريمهــا را  نامــه می
گوئی او واقعيـــت مهـــم  دهـــد؟ تنـــاقض می

در طـول : کند ديگری را نيز آشکار می
مــــــدت، رژيــــــم بــــــه جــــــای پــــــرداختن بــــــه 
اقتصــــــاد توليــــــد محــــــور، هــــــم مقاومــــــت 

ــــــــی( کــــــــه روحــــــــانی در گــــــــزارش  واقعيت
روزه حکومــت خــود بــرآن  ۱۰۰کارنامــه 
اند و  اقتصاد را از ميان برده) تأکيد کرد

هــم ثــروت ملــی کشــور را بــدون اطــالع 
بـــردن برنامـــه اتمـــی  مـــردم، صـــرف پيش

  . اند خود کرده
با حسن نيت به اين بحـث وارد    :ظريف•

خـواهيم عهـد خـود را     شويم و نمـي  مي
 عهـد شـكني طـرف   بشكنيم اما در مقابـل  

   .ضرورتي ندارد ما پابند باشيم ،مقابل
نامـه  ترتيب، توافق بـدين :انقالب اسـالمی

  اال. عهدنامه اسـت و نـه بيانيـه سياسـی
. گويــــد کــــه ظريــــف آشــــکارا دروغ می اين

هـا  چراکه طرف مقابل، يک رشـته اجازه
داده اســـــــــــــــــت و تعهـــــــــــــــــدی برعهـــــــــــــــــده 

تمــــــام تعهــــــدها را طــــــرف . اســــــت نگرفته
  . است ده گرفتهايران برعه

شـدند   با فشار و تحميل مانع مي  :ظريف •
كه ايران به درآمـدهاي نفتـي دسترسـي    

در چنـد مـاه گذشـته اجـازه      .داشته باشد
خواستند  نمي دادند پااليشگاههايي كه مي

از نفت خـام ايـران اسـتفاده كننـد بيمـه      
هـاي   ها را شـركت  ون بيشتر بيمهچ .شوند

اين موانع را دهند همه  اروپايي انجام مي
    .بايد بردارند

ظريف با اشاره به اينكـه تعهـدات آنهـا        
اگـر    :مقطعي و براي شش ماه است، افزود

در پايان شش ماه به اين نتيجه رسيديم كه 
خواهيم كارهاي بزرگتري انجام دهيم  مي

و تحريم ها را برداريم اينها بايد بـه تعهـد   
   .تبديل شود

يــب، او قــول بــدين ترت :انقــالب اســالمی
خـــــود را در بـــــاره تعهـــــد طـــــرف مقابـــــل، 

طــرف مقابــل، تعهــدی . کنــد تکــذيب می
حتــی وقتــی هــم تحريمهــا را . اســت نکرده

ــــــان  لغــــــو می ــــــد، رابطــــــه مي طــــــرف «کن
، رابطــــــه مجــــــازات »ايــــــران«و » مقابــــــل

توافق ژنـو . است کننده و مجازات شونده
اســـــت و  برپايــــه ايـــــن رابطــــه تنظـــــيم شده

نده را رژيـــــــــم موقعيـــــــــت مجـــــــــازات شـــــــــو 
  . است پذيرفته

ــف • ــران   :ظريـ ــه از ايـ ــداماتي كـ اقـ
است كـه پيشـروي بيشـتر     خواهند اين مي

نداشته باشد، در همان حوزه نيز آنها نبايد 
در برخي حوزه ها،   پيشروي داشته باشند ،
هـا، آنهـا پذيرفتنـد     به عنوان نمونه تحريم

   .برخي موانع را كم كنند
ــــالب اســــالمی  پيشــــروی نداشــــته« :انق

يعنـــی بـــه حـــال انجمـــاد درآمـــدن » باشـــد
و طـــرف مقابـــل تنهـــا . فعاليتهـــای اتمـــی

   !نبايد تحريمهای جديد وضع کند
اين تحريم ها از ابتدا غير قانوني : ظريف•

گويم مـذاكره مـا بـراي     بود و صريح مي
برداشتن اين تحريم ها به اين معني نيست 
كه اين تحريم هـا را بـه عنـوان اقـدامي     

شناسيم بلكه همواره  يت ميقانوني به رسم
ايم كه معتقديم ارجاع پرونده ايـران   گفته

        .به شوراي امنيت غير قانوني بوده است
هاي شوراي امنيـت   معتقديم كه تحريم    

ــوده ــانوني ب ــر ق ــر از آن  غي اســت و فرات
معتقديم تحريم هاي دوجانبه هيچ مبنـاي  

در گذشته اروپايي ها نسبت    .قانوني ندارد
اقدامات فرامرزي آمريكا موضع گيري  به

مي كردند به همين علت اعتقـاد نـداريم   
كه اين اقدامات قانوني است و بايـد ايـن   

اين واقعيتـي اسـت     .تحريم ها را بردارند
كه درحال روي دادن است و شامل نقـل  

آنها مـانع   .و انتقاالت پولي ايران مي شود
اش  از دسترسي ايران به درآمدهاي نفتـي 

شوند كه بانـك   شوند و مانع از اين مي مي
ها براي ايران ضمانت نامه بانكي باز كننـد  
و خريدهاي ايران از راههاي معمول بين 
المللي انجـام شـود و مـانع بيمـه كـردن      
كشتي هاي ما و پااليشگاههايي كه از نفت 
ايران استفاده مي كنند مي شوند كه همه 
اينها غير قانوني اسـت امـا در عمـل ايـن     

   .كارها را انجام مي دهند
ـــالب اســـالمی ايـــن قســـمت از  - ۱ :انق

ســــخنان ظريــــف تکــــذيب بالاثــــر بــــودن 
گويـــــــــــــد  می - ۲و . هـــــــــــــا اســـــــــــــت تحريم

تحريمهـــــای شـــــورای امنيـــــت و کشـــــورها 
غيـــــر قـــــانونی هســـــتند و مـــــذاکره بـــــرای 
برداشـــــتن ايـــــن تحريمهـــــا، غيـــــر قـــــانونی 

امــــا گفتگــــو غيــــر از امضــــای . نيســــت
ی بـــــــــا امضـــــــــا. توافـــــــــق نامـــــــــه اســـــــــت

ای کــــه در آن، يــــک طــــرف  نامــــه توافق
درصد مجازاتها اعمـال  ۵دهد  اجازه می

تعهـد بـر عهـده  ۲۴نشود و يک طرف 
پـــذيرد کـــه مجازاتهـــا  گيـــرد، يعنـــی می می

اجــرای برنامــه (قــانونی و عمــل خــود او 
اگـر شـما . اسـت غير قانونی بوده) اتمی

بــــر ايــــن باوربوديــــد کــــه مجازاتهــــا غيــــر 
توافـق نامـه بايـد قانونی هستند، محتوای 

از جملــــــــه مجــــــــازات . شــــــــد وارونــــــــه می
شـــدند بـــه لغـــو  کننـــدگان بايـــد متعهـــد می

قاعـــــده . مجازاتهـــــا و پرداخـــــت غرامـــــت
ــــروی  حقــــوقی کــــه هــــر دولتــــی از آن پي

دســـــــتگاه . اســـــــت  کنــــــد ايـــــــن قاعــــــده می
قضائی نيز وقتی حکـم خطـائی صـادر 

ــــــران، از همــــــين  می ــــــام جب ــــــد، در مق کن
  .کند قاعده پيروی می

ف آنچه كه در اين توافق صـورت  ظري• 
گرفته اين است كه ما غني سازي را ادامه 

خواهيم خيال دنيا راحت  ما مي  .مي دهيم
اي ما صلح آميز است  باشد كه برنامه هسته

ايـم كـه مـا ايـن را      اما هيچ جايي نگفتـه 
كنـيم بلكـه    كنيم يا كـم مـي   كوچك مي

 .ايم درباره ابعادش مذاكره مي كنيم گفته
ه اين نتيجه برسـيم كـه ايـن ابعـاد     شايد ب

گسترش بيابد از كجا معلـوم كـه بـه ايـن     
ممكن است بـه ايـن نتيجـه     نتيجه نرسيم؟

برسيم كه برخي ابعاد محـدودتر شـود يـا    
هـا   تواند گسترش يابد يـا ايـن برنامـه    مي
توانـد از طريـق مشـاركت در خـاك      مي

  .ايران انجام شود
خـط   چند نكته است كه براي ما كامال      

قرمز است و اين را همه مي دانند كه غني 
سازي در خاك ايران صورت مي گيـرد،  
غني سازي متوقف نخواهد شد و در طول 
اين شش ماه غني سـازي ايـران در همـه    
قســمت هــاي مختلــف كــه در ســند بــه  
صراحت به آن اشاره شده است ادامه مي 

   .يابد
توليد مواد غني شده ادامـه مـي يابـد و      

درصـدي كـه    20اد غني شده برگشت مو
توافق شده است كه بـراي شـش مـاه در    

درصد غني سازي انجام نشود امـا   20حد 
 20همان سانتريفيوژهايي كه غني سـازي  

درصدي را در فردو انجام مي داده است 
   .درصدي باز مي گردد 5به غني سازي 

اگــر ظريــف بــه ايــن  :انقــالب اســالمی
آشــــــــکاری دربــــــــاره غنــــــــی ســــــــازی دروغ 

خواهــد  گويــد بــدين خــاطر اســت نمی مــی
اعتراف کند که با امضای توافـق، رژيـم 
از همــــــه خــــــط قرمزهــــــای خــــــود عبــــــور 

غنی  -  ۱بنابر توافق نامه، : است کرده
شــــود و  درصــــد متوقــــف می ۲۰ســــازی 

درصــــــــد بــــــــه  ۲۰بخشــــــــی از اورانيــــــــوم 
بـــــه . شـــــود درصـــــد بـــــدل می ۵اورانيـــــوم 

درصـــد تنهـــا بشـــرط  ۵غنـــی ســـازی زيـــر
مـاه ميـزان آن افـزايش ۶ان که در پايـ اين

کرد اکسـيد بگـردد،  اگر پيدا پيدا نکند و
در عمــــــــل، . اســــــــت  اجــــــــازه داده شــــــــده

های غنـــــی ســـــازی غيـــــر فعـــــال  دســـــتگاه
کــه ممکــن اســت در  اين – ۳. شــوند می

برخـــی «مرحلـــه نهـــائی، بنـــابر گســـترش 
شـــود، وعـــده ســـرخرمن اســـت و » ابعـــاد

کنــد  دانــد تحقــق پيــدا نمی هــم ظريــف می
گويـــد اجـــازه  می» مقابـــل طـــرف«و هـــم 
   .دهد نمی

اكنون اين موضوع يك بـار در    :ظريف •
مقدمه به صورت استفاده كامـل ايـران از   
همه حقـوقش در معاهـده آمـده اسـت،     
بالفاصله پس از آن بـه ايـن شـكل آمـده     
است كه هر راه حلي شـامل يـك برنامـه    

    .غني سازي در ايران خواهد بود
ـ   :وزير امور خارجـه گفـت   اره در آن دوب

دهد آمـده   قسمتي كه تصوير نهايي را مي
و استفاده ايران از برنامه غني سازي را بـه  
عنوان يك قسمت از راه حل نهايي مطرح 

   .كرده است
كه پيش از اين قطعنامه مـي   5+1گروه    

ــوقش   ــال حق ــراي اعم ــران را ب داد و اي
مجازات مي كرد اكنون براي نخستين بار 

ي بخشـي از هـر راه   پذيرفته كه غني ساز
   .حل است

جـا  ظريـف در اين – ۱ :انقـالب اسـالمی
مجــازات کننــده  ۱+۵پــذيرد کــه گــروه  می

 – ۲. و ايـــــران مجـــــازات شـــــونده اســـــت
گويـــد در توافـــق نامـــه و مقدمـــه آن،  نمی

ـــــه  ـــــران بـــــر غنـــــی ســـــازی پذيرفت حـــــق اي
گويــد در مقدمــه، اســتفاده  می. اســت شده

ه کامل ايران از همه حقوقش در معاهـد
» طـــرف مقابــــل«کــــه  اال اين. اســـت آمده
پـــذيرد کـــه در معاهـــده منـــع انتشـــار  نمی

حــــــق غنــــــی ســــــازی  ،ای ســــــالح هســــــته
دو . اسـت اورانيـوم برسـميت شـناخته شده

گوينــــد امريکــــا  مقــــام امريکــــائی نيــــز می
چنــــــين حقــــــی را بــــــرای ايــــــران نخواهنــــــد 
شــناخت ولــو ممکــن اســت موافقــت کنــد 

صـد در  ۵ايران به ميـزان محـدود و زيـر 
ميان شناختن حق . اورانيوم را غنی کند

حق . تفاوت بسيار است ،و دادن اجازه
ــوان  اســت و نمی نآن دارنــده آاز  ن آت ـــــت اجـــــازه را بـــــه انـــــدک امـــــا . را گرف

بـــه ســـخن . تـــوان لغـــو کـــرد ای می بهانـــه
ديگـــــر، نشـــــناختن حـــــق و دادن اجـــــازه، 
ايران را برای هميشه تجت کنترل قـدرت 

    .دهد خارجی قرار می
وال مجري مبنـي  ئظريف در پاسخ به س •

بر اينكه چند درصد حق ما در غني سازي 
يعنــي چــي   :شــناخته شــده اســت گفــت

درصد؟ درصد ندارد، در ايـن توافـق بـه    
حق ايران براي غني سازي و دسترسي به 

اي احترام گذاشـته   انرژي صلح آميز هسته
   .شده است

ايــن ادعــا بــا ســخن او  :انقــالب اســالمی
چـــــون معاهـــــده منـــــع (ديگـــــر  در جـــــای

ای حـــــق غنـــــی  گســـــترش ســـــالح هســـــته
اســـت، قيـــد نشـــدن ايـــن  ســـازی را شناخته

) حق در توافق نامه، فاقد اهميـت اسـت
بـــا ســـخنان خـــود او . در تنـــاقض اســـت
ســــــاعته نيــــــز  ۲:۳۰در ايــــــن توضــــــيح 

گويـد  چراکه خـود او می. متناقض است
 ۲۰قرار بـر متوقـف کـردن غنـی سـازی 

ــــــره   ۲۰اورانيــــــوم درصــــــد و تبــــــديل ذخي
با توافق ژنـو . درصد است ۵درصد به 

نيــــز در تنــــاقض اســــت زيــــرا هــــم غنــــی 
درصـــــــد را ممنـــــــوع  ۲۰ســـــــازی بـــــــاالی 

ـــد،  کنـــد و هـــم ايـــران را متعهـــد می می کن
درصـد، در پايـان  ۵ميزان اورانيـوم زيـر 

مـــاه، بـــا ميـــزان آن در حـــال حاضـــر  ۶
اگــر کــرد، مــازاد بايــد . نبايــد تفــاوت کنــد
باسخن زير بـاز از . دبه اکسيد بدل شو 

  :خود نيز متناقض است
توافق كرديم كه در شـش مـاه     :ظريف •

آينده در نطنز اقدامات بيشتر انجام ندهيم 
و اين را آژانس بين المللي انـرژي اتمـي   

بنابراين به طـرف مقابـل    .نظارت مي كند
گفتيم بايد سازوكاري ايجاد شود كه اگـر  

حريم به تعهدات خود از جمله برنداشتن ت
بانكي و فشارها و موانع عمل نكردند به آن 
مراجعه كنيم و كميسيون مشـتركي بـراي   
رسيدگي به نگراني هـا و اخـتالف نظرهـا    

  .ايجاد كرديم
در ايــن جــا، ظريــف  :انقــالب اســالمی

گويــــد کــــه بــــزرگ  نصـــف حقيقــــت را می
که اين کميسـيون  چرا. ترين دروغ است

» طـــرف مقابـــل«تنهـــا بـــه عمـــل نکـــردن 
ـــد  - » عهـــدت«بـــه  کـــه در واقـــع دادن چن

درصــد مجازاتهــا اســت  ۵اجــازه در بــاره 
به عمل نکردن به . کند رسيدگی نمی –

نيـــــــــز » ايـــــــــران«گانـــــــــه  ۲۴تعهـــــــــدهای 
ــــد رســــيدگی می ــــرل  در. کن ــــت، کنت حقيق

ــــد و کميســــيونی  آژانــــس را کــــافی نديده ان
» ايـران«اند تا کـه کنتـرل  نيز ايجاد کرده

  .کامل شود
  ند هرگونه فشاري را اگر بخواه  :ظريف •

بر اين مردم وارد كنند همواره راه بـرون  
بينيم زيرا  رفت وجود دارد البته نيازي نمي

  اين توافق به ما تحميل نشده است و اين 
ما بوديم كه دنيا را وادار كـرديم كـه بـه    
جاي تهديد و به جاي اينكه بگوينـد همـه   
گزينه ها روي ميز است در توافق به حـق  

در مـتن ايـن توافـق     .بگذارنـد  ما احترام
هيچ جا تهديد نمي بينيد و يك كلمه كـه  

  .شود نمی بینید می اگر نشود چنان
ــالب اســالمی  دروغ ظريــف آشــکار :انق

، »طرف مقابـل«زيرا نفس اينکه . است
پذيرنــــد حتــــی  اروپــــا می يعنــــی امريکــــا و

المقــدور مجــازات جديــدی وضــع نکننــد، 
نهــا نـه ت. يعنـی تهديـد ســختی وجـود دارد

کنند مجازاتی وضع نشـود،  تضمين نمی
ــــد را  ــــدهای جدي بلکــــه وجــــود طــــرح تهدي
  همچون شمشير داموکلس، باالی سر 

  
  6صفحهدر

  
  

اشکال۳۰توافقی با
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  به اين نيز،. دارند نگاه می» ايران«
گوينـد مجازاتهـائی  کننـد و می بسنده نمی
. شــوند بازگشــت پذيرهســتند کــه لغــو می

به سخن ديگر، توافق ژنو راه بازگشتی 
  .است ژيم باقی نگذاشتهبرای ر 

همه مذاكره در ژنو به انگليسـي   :ظريف•
است و اين توافق به چند زبان نيست كـه  

مــتن   :ظريــف گفــت. از آن تفســير شــود
توافق نيز به زبـان انگليسـي نوشـته شـده     

ايـم كـه    است و اين متن را ترجمه كرده
مردم از آن با خبـر باشـند و ديگـران نيـز     

الع افكــار ممكــن اســت آن را بــراي اطــ
   .عمومي به زبان خود ترجمه كنند

وزارت  در ترجمـه – ۱ :انقالب اسالمی
ـــد بـــه  –، هـــم مـــواردی خارجـــه نگـــاه کني
نامــه حـذف شــده  چنــد بنـد توافق«قسـمت 
اســـت و هـــم ترجمـــه  دهشحـــذف  - اســـت

وقتــی مــتن بــه  – ۲. اســت تحريــف شده
انگليسـی اسـت، اختيـار تعبيـر و تفســير 

طرفـــی اســـت نيـــز بميـــزان بســـيار از آن 
. کـــــه انگليســـــی زبـــــان رســـــمی او اســـــت
کم  چنانکـــه بنـــابر مـــتن انگليســـی، دســـت

آن ســــان کــــه کــــاخ ســــفيد و مطبوعــــات 
کننـــــــد، از يـــــــک  امريکـــــــا برداشـــــــت می

ميليون تن نفت در روزی هم که ايـران، 
اســــــــت  مــــــــاه، اجــــــــازه يافته ۶در طــــــــول 

از پـول  ميليارد دالر ۴بفروشد،اما تنها 
  !بگيرد تواند در اختيار آن را می

بــــــدين قــــــرار، ظريــــــف نــــــه تنهــــــا بــــــه      
اسـت،   يک از اشـکالها پاسـخ نـداده هيچ

ها و انباشـتن سـخنان خـود  بلکه با دروغ
هــا و گريــز از طــرح اشــکالها  بــا تناقض

ــــه ــــتن ب   آنها، تصــــديق کــــرده و پاســــخ گف
اســت کــه  همــه آنهــا وارد هســتند و ايــن 

چــای  توافــق نامــه بــدتر از قــرارداد ترکمن
ای دســــت کــــم از ژانويــــه  منــــهخا. اســــت
، بـــا حکومـــت اوبامـــا در ارتبـــاط ۲۰۱۳

محرمانـــه و آمـــاده امضـــای تســـليم نامـــه 
  :شده بود

 
ـــــه  ـــــه محرمان رابط

ای با حکومـت  خامنه
ــاریخ  ــا از چــه ت اوبام
وارد مرحلـــه ســـازش 

  برسر اتم شد؟
  

انویــــه ژای در  خامنــــه
ــادگی خــود را آ ۲۰۱۳ م

برای امضای تسلیم نامه 
ــفی ــاخ س ــه اطــالع ک د ب

  :رسانده بود
  
سـاله  ۸وری پایـان جنـگ آیاد ٭

  :با سرکشیدن جام زهر
  
  وزيـر « ،واليتـي  ،1988در ماه مارس «

در حكــومتي كــه  ،يــمژخارجــه وقــت ر
اي رئيس جمهـوري و ميـر حسـين     خامنه

ن آموسوي نخست وزير و خمينـي رهبـر   
 ،لمـان آوزير خارجه وقـت   ،به گنشر ،بود

شـوراي   598اطالع داد كه ايران قطعنامه 
يم ژر ،نآماه بعد از  3. پذيرد امنيت را مي

قطعنامــه را پــذيرفت و خمينــي  ،خمينــي
پذيرش قطعنامه را به سركشيدن جام زهر 

  .تشبيه كرد
اكبر واليتي گنشـر را   كه علي نآپيش از •

 ،گـاه كنـد  آيم بـا قطعنامـه   ژاز موافقت ر
صدر اطالع گرفت و اطـالع داد كـه    بني

ــان تمــام كــردن جنــگ   در شكســت زم
مـاده پـذيرفتن   آيـم  ژاست و ر فرارسيده 

  .است قطعنامه شده
 ،زمان با مراجعـه واليتـي بـه گنشـر     هم •

 ،بـود  ورده آلوموند اطالعي را كه بدست 
ســه مــاه پــيش از  ،1968در مــاه مــارس 

  .پذيرش رسمي قطعنامه انتشار داد
 در دو نوبت ،در همان تاريخ ،!از اتفاق، 

صدر  حي را نزد بنيخميني ابوالقاسم مصبا
فرستاد و با ايـن وعـده كـه هرچـه شـما      

از او دعـوت   ،بخواهيد انجام خواهيم داد
صـدر پاسـخ    بنـي . مدن به ايران كردآبه 
شما جنگ را در شكست داريد تمـام   :داد
صدر را وسـيله   خواهيد بني كنيد و مي مي

بدست فراموشي سپردن شكست در جنگ 
ـ  . و نفله كردن يك نسل كنيـد  ر از مـن غي

زاديهـا نيـز   آخواهم و استقرار  زادي نميآ
من شما را دعوت . مدن من نداردآنياز به 

به دسـت زدن بـه يـك انقـالب معنـوي      
كنم از راه ظاهر شدن در برابـر مـردم    مي

ــوزش    ــا و پ ــه خطاه ــراف ب ــران و اعت اي
پـيش از  . خواستن از مردم و كناره گيري

 انجام همين كار را از ،اي طي نامه ،اين نيز
هاشمي رفسـنجاني در  . شما خواسته بودم

دهد كـه زمـاني    اطالع مي ،يادداشتهايش
خميني به فكر كناره گيري نيز افتاده بود و 

او .  دستيارانش او را منصرف كرده بودنـد 
اين توانائي دسـت زدن بـه ايـن انقـالب     
معنوي را درخود نيافت و ايران را ويـران   

يش و مردم را در بند ماتم نسل جوان خـو 
اي و  يـم را تحويـل خامنـه   ژگذاشت و ر

  . مالي داد و رفت –مافياهاي نظامي 
اي خواست خلـف صـدق او    و خامنه      

سـال   10. باشد و بحران اتمي را سـاخت 
بحران اتمي ايران را به حال و روز امروز 

به امريكا اطالع  ،انداخت و همانند خميني
  :ماده تسليم استآداد 

  
بـا  ۲۰۱۳یه انوژای از  خامنه ٭

کاخ سفید رابطه برقرار کـرده 
ــلیم نامــه آو  ــای تس ــاده امض م

  :شده بود
 

 یـا آاند  از محمد رضا خاتمی پرسـیده
ایــد در انتخابــات ریاســت  مطمــئن بوده

شــوید؟ پاســخ  برنــده می ۹۲جمهــوری 
به ما اطالع  ،نآاست مدتی پیش از  داده

اتفــاق  ۸۸نچــه در ســال آداده بودنــد 
سخن . فاق نخواهد افتادبار ات افتاد این

او هم گویای این واقعیـت اسـت کـه در 
تقلـــب انجـــام  ۸۸انتخابـــات خـــرداد 

ــکار میآاســت و هــم  گرفته ــه  ش ــد ک کن
اتخـاذ کـرده  ،ای سیاسـتی دیگـر خامنه

نیازمنــد  ،بــوده و اجــرای ایــن سیاســت
ای  بگونــــه»  مهندســــی انتخابــــات«

اســت کــه مــردم کشــور سرکشــیدن  بوده
یروزی گمان برنـد و جام زهر تسلیم را پ

  . به پای او ننویسند ،اگرنه
در بـــاره ارتبـــاط او بـــا کـــاخ ســـفید، 

صــدر در مصــاحبه بــا  اطــالع اول را بنی
 ۲۰۱۳انویـه ژ ۲۵در  ،رادیو عصر جدید

 کـه دیگری اطالع اساس بر :است داده
 آقـای نزدیکـان از یکـی اند، داده من به

 منتظـر ایشـان کـه است گفته خامنه ای
 روانــه را نــژاد احمــدی ایآقــ کــه اســت
 را هـم آمریکا با مصالحه ترتیب او. کند
 کــــردن روانــــه از بعــــد و اســــت داده

 خواهـد انجام را مصالحه نژاد احمدی
  . شد خواهد راه به رو اقتصاد و داد
  سوشـیتدپرس آ ،۲۰۱۳نوامبر  ۲۴در

ــارس  گــزارش کرده ــاه م ــه از م اســت ک
امریکــا بــا ایــران گفتگوهــای  ،۲۰۱۳

گفتگوهـــا   ایـــن. اند داشـــته ســـری مـــی
طرحی را حاصل کردند کـه در دور دوم 

ـــا ـــوامبر ۹تـــا  ۷از  ،گفتگوه ـــر  ،ن براث
اشکالهائی که وزیر خارجـه فرانسـه وارد 

 ۵اما با وارد کـردن . امضاء نشد ،دانست
 – ۲۰در گفتگوهـای  ،تعهد مهم دیگـر

  . نوامبر امضاء شد ۲۴
کمــی پــیش از  ،۲۰۱۳نــوامبر  ۲۳در     

یــک مقــام ارشــد حکومــت  ،بنیمــه شــ
در کنفرانسـی مطبوعـاتی وجـود  ،اوباما

تماسهای محرمانه میان امریکا و ایـران 
ــرد ــان . را تصــدیق ک ــا زم ــن آام ــاز ای غ

 ،نــوامبر ۲۴و در . گفتگوهــا را نگفــت
کاخ سفید نیز پذیرفت کـه گفتگوهـای 

ــام گرفته ــران انج ــا ای ــه ب ــد محرمان .  ان

ــد می ــا و :نویســد لومون  متحــدان امریک
مدتها بعد از وجود این  ۱+۵کشورهای 

 .اند گفتگوها مطلع شده
  ــــــوامبر   ۲۶در ــــــد  ،۲۰۱۳ن لومون

وزیـر  ،گفتگوی خود با لـوران فـابیوس
  :است خارجه فرانسه را انتشار داده

ــاریخ  لومونــد پرسیده • اســت در چــه ت
ها  شما از گفتگوهای محرمانه امریکائی

ــا ایرانی ــا ب ــارس بدین ،ه ــاه م ــو از م  ،س
ــــابیوس پاســــخ م ــــع شــــدید؟ و ف طل

گـاه کـرده آجون کـری مـرا  :است گفته
هــا و  بــود کــه گفتگوهــائی میــان ایرانی

من  همـان . گیرند ها انجام می امریکائی
. غاز شدندآروز مطلع شدم که گفتگوها 

بــه ایــن تفــاهم  ،جــون کــری و مــن ،مــا
 ،۱+۵کشورهای  ،رسیدیم که از یک سو

رخود که کـا –شتون آبا مدیریت کاترین 
هـا  بـا ایرانی - را بسیار خوب انجـام داد

 ،گفتگــــو کننــــد و از ســــوی دیگــــر
ـــا ایرانیهـــا گفتگوهـــای  امریکائی هـــا ب

و ایــن روش . محرمانــه را انجــام دهنــد
نچه به آهم بخاطر جلوداری امریکا در 

پرونده اتمی ایران و هم بخاطر کارساز 
  .اتخاذ شد ،بودن گفتگوهای محرمانه

نـو پرسـیده و ژنامـه لوموند از توافـق  •
 ،در ایـن بـاره :است فابیوس پاسخ داده

یکـــی هوشـــیاری و دیگـــری  ،دو کلمـــه
توافـق . پیشرفت را باهم بایـد بکـار بـرد

امـا . نامه پیشـرفت قابـل تـوجهی اسـت
مرحله اول  فراگردی اسـت کـه توافـق 

ـــانی  ـــه پای ـــائی مرحل ـــکیل آنه ن را تش
ـــد می ـــه یکـــی آ دســـت.  ده ورد فرانس
اتم غیر  :قید شد ،مقدمهاست که در  این

توافـق . ری و اتم نظـامی هرگـزآنظامی 
هرگــاه . اســت نامــه ترجمــان ایــن جمله

ن را آتـوان  توافق نهائی انجام گیـرد می
و اما باید هوشیار . توافقی تاریخی نامید

زیرا هم ماباید هشیار باشـیم تـا کـه . بود
ایران به تعهدات خود عمل کنـد و هـم 

د تا که ما  بخشی از ایران باید هشیار باش
بمحـض شـروع . تحریمها را لغـو کنـیم

مـا  ،ی اتمـیژالمللی انـر انس بینآژبکار 
ــــار را انجــــام خــــواهیم داد ــــن ک . ای

درصـد  ۵ ،شـوند تحریمهائی که لغـو می
  .کل تحریمها هستند

بر وفـق توافـق  :است پرسیده لوموند  •
برنامه اتمی ایران به حال انجمـاد  ،نامه
نید که تأسیسات آواهان یا خآ. یدآ درمی

اتمــی ایــران برچیــده شــوند؟ فــابیوس 
نـیم آهدفی کـه درپـی :است پاسخ داده

اســت کــه برنامــه اتمــی ایــران غیــر  این
ـــد  ـــز همانن ـــران نی نظـــامی باشـــد و ای

. ن برخوردارباشـدآاز  ،کشورهای دیگـر
اما راهش بر استفاده نظامی از اتم بسـته 

صل گویند ما با این ا ها می ایرانی. گردد
نهـا بـا ایـن اصـل موافـق آاگر . موافقیم
کتـور آبـدین خـاطر کـه ر ،پـس ،هستند

کند و این ماده بکـار  پلوتونیوم تولید می
ب آکتــور آر ،یــدآ تولیــد بمــب اتمــی مــی

. باید از میـان برخیـزد سنگین اراک می
ن باید انجـام شـود کـه آاین کار پیش از 

زیـرا بعـد از  . کنـد کتور شروع بکار میآر
تــوان از میــانش  ه کــار دیگــر نمیغــاز بــآ

ــا می ایرانی. برداشــت ــد بخــاطر  ه گوین
تحقیقات پزشگی و درمـان سـرطان بـه 

  . نها معتبر نیستآدلیل . ن نیاز داریمآ
ها گفته شده  به ایرانی ،در توافق نامه     

درصــد غنــی  ۵اســت اورانیــوم بیشــتر از 
و فعالیــت اتمـی نظــامی . نخواهـد کـرد
  . نخواهد داشت

موند از علت مخالفـت فـابیوس بـا لو •
بـه امضـاء  ،نوامبر ۹توافق پیشین که در 

فــابیوس پاســخ . اســت پرسیده ،نرســید
ن وارد بـود و آاشـکال بـر ۵دهد کـه  می

ـــدند ـــع ش ـــکالها رف ـــون اش  ۲۴در  ،چ
 ۵ن آ. نامــه امضــاء شــد توافق ،نــوامبر

ــد از  ــکال عبــارت بودن تعطیــل  – ۱اش
د متوقف شدن تولیـ – ۲کتور اراک و آر

تبـدیل بخشـی  -  ۳درجه و  ۲۰اورانیوم 
درجــه بــه ســوخت و یــا  ۲۰از اورانیــوم 

محــدود شــدن  – ۴. درجــه ۵اورانیــوم 
درصــد بشــرط  ۵درجــه غنــی ســازی بــه 

وزن اورانیوم زیـر  ،ماه ۶که درپایان  این
ــد  ۵ ــزایش نیاب ــد (درصــد اف ــازداد بای م

اتم غیر «قید جمله  – ۵). اکسید بگردد

  . »می هرگزری و اتم نظاآنظامی 
هیــأت ایــران  ،در دور دوم گفتگوهــا     

اشـکالش  ۵تواند با متنـی کـه  گفت نمی
 ۲۴امـا در . موافقت کنـد ،رفع شده بود

  .ن موافقت کردآنوامبر با 
خطـــوط «قرار،  بـــدين :انقـــالب اســـالمی

زمـــان  نـــوامبر، هم ۲۰ی کـــه در »قرمـــز
ای از  با آغـاز گفتگوهـا در ژنـو، خامنـه

. انـــد مـــورد بوده ۵ آن ســـخن گفـــت، ايـــن
دستيار اسرائيل خواند و به را او فرانسه 

ســـــــود . امريکـــــــا ســـــــخت پرخـــــــاش کـــــــرد
 ۲نبخشــيد و او نــاگزير شــد در ســاعت 

نـــوامبر، جـــام زهـــر تســـليم را  ۲۴صـــبح 
  . سربکشد

میــان فرانســه بــا  :اســت فــابیوس گفته •
ـــه انجـــام  ـــران گفتگوهـــای محرمان ای

  .اند نگرفته
 ســـلطان عمـــان ،ســـلطان قـــابوس، 

 ۲۴در  :اســـت واســـطه گفتگوهـــا بوده
روزنامه کریستین ساینس  ،۲۰۱۳نوامبر 
  :است اطالع داده ،مونیتور

 نقشـی عمـان سلطان، قابوس سلطان    
 و ایـران گفتگوهـای پنهـانی در کلیدی
ــا ــق . دارد آمریک ــن ژتواف ــو حاصــل ای ن

ــت ــا اس ــان از   .گفتگوه ــا پنه گفتگوه
ز از جمله اسرائیل و نیـ ،متحدان امریکا

انجـــام  ۱+۵کشـــورهای عضـــو گـــروه 
نوبـــت و در  ۵گفتگوهـــا .  انـــد گرفته

 برنز ویلیام ،نآدر ،عمان انجام گرفته و
 جو مشاور سالیوان جیک و مشاوراوباما

  . شرکت داشته اند بایدن
 حسـن زمـان در، نهـاآنوبـت از  چهار     

نـو ژتوافـق نامـه  انجام یافتـه و  روحانی
 فاصـلهبال گفتگـو دو. نها استآحاصل 

و  انجـام شـدند روحانی موفقیت از پس
 دو.  به مسـئله اتمـی اختصـاص داشـتند

ــوی ــر گفتگ ــاه در دیگ ــر م ــل  اکتب بعم
 شرمن وندی ،واپسین گفتگو در. مدندآ

 نیـز حضـور امریکا ارشد کننده مذاکره
  .داشته است

 آمریکـایی های مقام از گروه کوچکی     
 ایـران بـا گفتگوهـای سـری  جریان در

  .اند بوده
  ظریف با مجله  ،۲۰۱۳دسامبر  ۹در

مصاحبه ای کرده و دربـاره  ،تایم امریکا
  :وجود گفتگوهای محرمانه گفته است

ــاره  چــه چیــزی می: تــایم•  توانیــد درب
ای کـــه از مـــارس  مـــذاکرات محرمانـــه

  گذشته آغاز شده، بگویید؟
تـوانم بگـویم کـه ایـن  من می: ٭ ظریف

بـا و  ۱+۵موضوع را در حاشـیه نشسـت 
کشورهای مختلـف آغـاز کـردیم امـا بـا 
تمــامی کشــورهایی کــه بــوده مــا روابــط 

ممکـن اسـت . دیپلماتیکی عادی داریـم
این موضوع زمانی که شامل آمریکا شود 

بســیار ] مــذاکرات[ایــن . جــذابتر باشــد
شاید از سـه سـال . پیشتر آغاز شده باشد

ای مـا در آن  مذاکره کننده هسـته. پیش
بیــل «جلیلــی بــا ] ســعید[زمــان، دکتــر 

] معــاون وزارت خارجــه آمریکــا[ » برنــز
است  در حاشیه نشست ژنو دیدار داشته

و پس از آن مذاکرات محرمانـه و علنـی 
ــیه و در  ــا در حاش ــران و آمریک ــان ای می

ایـن . بـوده اسـت ۵+۱خود مـذاکرات 
موضوعات اتفـاق افتـاده و معتقـدم کـه 

  .نتایج مثبتی داشته است
وهــای محرمانــه آیــا ایــن گفتگ: تــایم• 

  نشست ژنو را تسهیل کرد؟
ــدم در صــورتی کــه : پاســخ ٭ مــن معتق

ـــران و  ـــان ای ـــه می ـــذاکرات دوجانب م
نبــوده  ۵+۱کشــورهای مختلــف گــروه 

   .شد نتایج مثبتی حاصل نمی
 
٭ گزارش تفصیلی آسوشیتدپرس 
از روابــط پنهــانی کــاخ ســفید بــا 

  :ای دستگاه خامنه
  
  آسوشــيتدپرس 2013نــوامبر  25در ،

سپتامبر، بعد  30است كه در  گزارش كرده
عيد يهوديان، اوباما بـه نتـان يـاهو فـاش     
ــاال،   گفــت كــه حكومــت او، در ســطح ب

. دهـد  گفتگوهاي سري با ايران انجام مي
واكنش نتان ياهو اين بود كه روز بعد، در 

سازمان ملل متحد، حمله سختي به ايـران  
جمهـوري اسـالمي   : و درآن گفـت . كرد

ودي اســرائيل بســته اســت و كمــر بــه نــاب
  .روحاني گرگي در لباس ميش است

اوبامــا بــه نتــان يــاهو قــول داد همــه      
ها را از جمله گزينه نظـامي را روي   گزينه

ميز نگاه دارد و نگـذارد ايـران بـه سـالح     
نتان ياهو نيز از تعهـد  . اي دست يابد هسته

  .  اوباما ابراز خشنودي كرد
مـدعي اسـت   دواير اطالعاتي اسرائيل  •

كه در جريان گفتگوهاي محرمانه امريكا و 
مـاه پـيش،    7داند كه از  ايران بوده و مي

اما مسئوالن ارشد امريكا بـه  . اند آغاز شده
گوينـد ايـن اول بـار     آسوشيتدپرس مـي 
تـرين متحـد امريكـا در     است كه نزديك

گويـد در جريـان گفتگوهـاي     منطقه، مي
ـ     ه، سري امريكا بـا كشـور ديگـري از منطق

ــوده ــران، ب در حقيقــت، . اســت يعنــي اي
مقامات ارشد امريكا سه نوبت بـا مسـئوالن   
ايران در باره مسئله اتمي و بهبـود روابـط   

نتـان يـاهو   . انـد  دو كشور گفتگـو كـرده  
كتيكهاي حكومـت اوبامـا، از   اگويد با ت مي

  .اساس، مخالف است
پــيش از انتخــاب شــدن روحــاني، آن  •

ن ايـران،  زمان كه رئيس جمهـوري پيشـي  
كرد،  احمدي نژاد اين مقام را تصدي مي

ارتباط امريكا با ايران اجتناب ناپذير بنظـر  
اوبامـا مصـمم بـود وارد تجربـه     . رسيد مي
در ماه مـارس، يـك گـروه انـدك     . شود

شمار از كاركنان وزارت خارجـه امريكـا،   
تحت سرپرستي ويليام برنس معاون وزيـر  
 خارجه و جـاك سـليوان مشـاور بايـدن،    
معاون رئيس جمهوري، به او عمان رفتنـد  

سـفر بطـور   . تا هيأت ايراني گفتگو كننـد 
در همـان ديـدار   . محرمانه انجام گرفـت 

اول، توافق تاريخي با ايران، پايه گذاري 
آسوشيتدپرس كسب اطالع كرد كـه  . شد

بـار دو   5سو، دست كم  از ماه مارس بدين
در . اند هم آمده و گفتگو كرده هيأت گرد

سين ديدار، وندي شرمن، سرپرست تيم واپ
با ايـران نيـز    1+5امريكائي در گفتگوهاي 

  .شركت داشته است
در واپسين ديدار بود كـه دو طـرف بـا     •

 24اطــراف تــوافقي كــه پــيش از ســپيده 
. نوامبر بـه امضـاء رسـيد، توافـق كردنـد     

ديپلماتهــاي شــركت كننــده در ايــن    
ــديق   ــا را تص ــود گفتگوه ــا، وج گفتگوه

شرط  كردند كه اسمهاشان برده  كردند و
  .      نشود

  
نو ژواکنشها نسبت به توافق 

یـــــم و در دســـــتگاه ژدر ر
حاکمه امریکـا و اطالعـاتی 
ــانی  ــه پنه ــاره رابط ــه درب ک

دستیاران اوباما  –ای  خامنه
  :دربردارند

  
 :از گـــــروه احمـــــدی نـــــژاد ٭

ای مانع کار احمدی نـژاد  خامنه
شـــد و مســـبب امضـــای تســـلیم 

دتر از قـرارداد تـرکمن ای بـ نامه
  :چای را امضاء کند

  
  ــاري ،92ذر آ 5در ــر جب ــاق  ،اكب باجن

 ،در فـيس بـوك خـود    ،غالمحسين الهـام 
 ذلتي و خفت ،نوژتوافق نامه  :نوشته است

 و اي خامنه علي و  اسالمي جمهوري براي
  در .خفت هسـتند  اين عامل جليلي سعيد
  توافقنامه قالب در نژاد احمدي 2009 سال

  
  7 صفحهرد

  

اشکال۳۰توافقی با
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 دادن بـاج  بـدون  خواست مي استانبول 
 و حل را اي هسته مسائل همه ها، غربي به

 آن مـانع  رهبري و جليلي كه كند فصل
 بـا  جليلـي  جنـاب ، سـال  آن در  .شدند

 نظر و دستور برخالف و رهبري هماهنگي
 و زنـد  مـي  توافقات همه زير نژاد، احمدي

  .دهد مي باد به را چيز همه
، ژنـو  در سـال  چهـار  از پـس  اي خامنه    

 هــاي امتيــاز و داده بيشــتري هــاي امتيــاز
 كـه  دهـد  پيـام  مردم به تا گرفته كمتري

 يـك  دسـت  بـه  شـايد  و بايـد  چيز همه«
 اثبـات  بـراي  .والغيـر  شود، حل روحاني
 هـا،  مكـال  كفايتي بي و روحانيت شايستگي

 بگيريد انتقام مردم از گونه اين نبود نيازي
 مـردم  را بـر  درد و رنـج  از پـر  سال دو و

 نامـه  توافـق  مفاد به توجه با .كنيد تحميل
  نشيني عقب يك ما كه است واضح ژنو،

   بود هرچه تقريباً و ايم داشته اي مفتضحانه
 نشـده  عايـدمان  هـم  چيزي هيچ و اديمد

  .است
 ايـن  امضـاي  بـه  ناچـار  روحاني دولت    

ــود نامــه تفــاهم  شــرايط ايــن اســباب و ب
 از كـه  زده رقـم  ليلـي ج سعيد را بار خفت
فرمــان  )اي خامنــه علــي( ديگــري جــاي

 از .كـرد  نمـي  عمـل  خودسر و گرفت مي
 امضـاي  خـاطر  بـه  روحـاني  حسن دولت
 و فحـش  اگـر  .نكنيـد  انتقاد ژنو نامه تفاهم

 )جليلـي  و اي خامنـه ( بـه  داريد، ناسزايي
  .تيمش و روحاني به آقاي نه. بدهيد
  خبرگـزاري  گـزارش  به ،92ذر آ 7در 
 كمتيـه  فرمانـده  باقرزاده »سردار« رس،فا

 برخـي  بـه  اشـاره  بـا  كـل  سـتاد  مفقودان
 ژنـو  مـذاكرات  در شـده  انجـام  توافقات

 كـه  كنـد  مـي  فكـر  آمريكا اگر: است گفته
 فرايند اين در را الحاقي پروتكل تواند مي

 كـور  كنـد،  تحميل ما به اي هسته توافقات
  .است خوانده

ـ  مـواليي  مردم اين مادامي تا     امـام  لمث
 معنـي  بـه  الحـاقي  پروتكـل  دارند حسين
 موفـق  كننـد  تحميل ما به را چيزي اينكه
  .شوند نمي

  
ــانی  ــاد از گفتگوهــای پنه ٭ انتق

  :جون کری با ایرانیها
  
  ــامبر  5در ــه از  2013دس ــادي ك ، انتق

گفتگوهاي محرمانه وزيرخارجه امريكا بـا  
اسـت،   فرستاده هاي خامنه اي بعمل آمده

ــت  ــار ياف ــيس   .انتش ــاريخ، رئ ــن ت در اي
كميســيون اطالعــات مجلــس نماينــدگان 

عمل وزير خارجه هـم روابـط   : است گفته
امريكا با متحدانش را خراب كـرده و هـم   

اي و  احتمــال روآوردن بــه ســالح هســته
مايـك  . است برخورد اتمي را بيشتر كرده

ــوري  ــزب جمه ــرس، از ح ــواه،  روج خ
بخصــوص از گفتگوهــاي پنهــاني جــون  

در طــول دو ســال هــا،  انــيكــري بــا اير
او اين گفتگوها را كـه  . ، انتقاد كردگذشته

گويد به توافق اوليه ژنو  حكومت اوباما مي
توصـيف  » انگيـز  فكري هـول «انجاميد را 

او، خطاب بـه وزيـر خارجـه، گفتـه     . كرد
اگرهم شما توافق را دوست داريـد  : است

ــي  – ــت نم ــن آن را دوس ــا - دارم و م ، ب
 مـا سـوءظني را   كـار، نـزد متحـدان    اين

شود به ما اعتماد  ايد كه سبب مي برانگيخته
گـاه متحـدان امريكـا را     مـن هـيچ  . نكنند
مـن  . سان آشفته خاطر نديـده بـودم   اين

تقريباً از همه سـفيران كشـورهاي منطقـه    
خشـم  . پيامهاي خشم آلود دريافت كردم

آنها نخست بخـاطر گفتگوهـاي محرمانـه    
  .است

ـ      راي ابـراز  روجرس دليل شخصي نيـز ب
اســت كــه  انتقــاد شــديد دارد و آن ايــن

حكومــت كنگــره را هــيچ از گفتگوهــاي 
از . اش با ايران آگاه نكرده اسـت  محرمانه

بايـد متحـدان    ديد او، حكومت اوباما نمي
ــي اطــالع نگــاه   امريكــا را از گفتگوهــا ب

است، در ماه سپتامبر نيز،  او گفته. داشت مي
ــا  ــيه گفتگوه ــا روس ــا ب ي حكومــت اوبام

محرمانه و توافق بر سر سـوريه انجـام داد   
كه سبب عصبانيت شديد متحدان امريكـا  

  .شد
است كـه امريكـا    حاصل اين روش اين     

بنظـر او،  . اسـت   كمتر قابل اعتمـاد گشـته  
يك از سه مؤلفه برنامه  توافق با ايران، هيچ

ــو  ــازي اوراني ــي س ــران، غن و  ماتمــي اي
مه اتمي موشكهاي دوربرد و بعد نظامي برنا

و در عوض، ما با . ايران، از ميان برنداشت
متحدان استراتژيك درازمـدت خـود در   

شــما آقــاي وزيــر . منطقــه  قطــع كــرديم
پنداريد با ايـن توافـق، مـانع از بـروز      مي

آنكـه خطـر جنـگ را     حال. جنگ شديد
زيرا اسـرائيل ممكـن اسـت    . بيشتر كرديد

احساس كند خود بايد دست بـه اقـدامي   
عوديها نيز به اين فكـر بيفتنـد كـه    بزند و س

آنها هم بايد به دنبال تحصيل بمب اتمـي  
سان، بسا مـا مسـابقه تسـليحات     بدين. باشند

  .ايم اتمي در منطقه را برانگيخته
     بسا بخاطر انتقادهـاي شـديد در خـود

امريكا و  روزمـره شـدن انتقادهـاي نتـان     
يـاهو از اوبامـا هسـتندكه كـري را روانـه      

در  ،او  ،دسامبر  5در   ،اند و  دهاسرائيل كر
در حـل و   :اسـت  گفتـه  ،حضور نتان ياهو

 ،امنيـت اسـرائيل   ،فصل مسئله اتمي ايران
  . اولويت اول امريكا است

قرار، ارتباطهــای  بــدين :انقــالب اســالمی
ـــــه ـــــان خامن ـــــا حکومـــــت  پنهـــــانی مي ای ب

. اســـــــت اوبامـــــــا، ســـــــابقه دوســـــــاله داشته
ســــــــخنان روجــــــــرس نــــــــه تنهــــــــا گويــــــــای 

دالل اتحـــاد عربســـتان بـــا اســـرائيل و اســـت
ــــا  محافظــــه کــــاران جديــــد در مخالفــــت ب
توافق ژنو اسـت، بلکـه وجـود ايـن اتحـاد 

        .کند و شدت فعاليتش را نيز گزارش می
 ۲۰۱۳بـــدين ترتيـــب، اطـــالع ژانويـــه    

ـــــــــت داشته از آن زمـــــــــان، . اســـــــــت حقيق
الزم . اســــت ای آمــــاده تســـليم بوده خامنـــه
بــــرای تســــليم آمــــاده اســــت شــــرائط را  بوده
 ۲۴» انتخابـات مهندســی شــده«بــا . کنـد

، شــــــرائط و عوامــــــل تســــــليم ۹۲خــــــرداد 
ای و  فــــــراهم شــــــد و بــــــه گمــــــان خامنــــــه

توان تسليم بدون قيـد و  دستياران او، می
ـــــوه داد حکومـــــت . شـــــرط را پيـــــروزی جل

روحـــــانی مـــــأمور اســـــت مـــــردم ايـــــران را 
ای جـــز امضـــای  متقاعـــد کنـــد کـــه چـــاره

   :تسليم نامه نيست
  
ــا یــک بمــب سیســتم  ٭ امریکــا ب

 ،انـدازد دفاعی ایران را ازکـار می
ترســد امــا  امــا از مــردم ایــران می

مردم ایران حـق ندارنـد بداننـد 
مـد و آبحران اتمی چـرا بوجـود 

  :!چیست ،نامه محتوای توافق
  
  ــگاه  ،92ذر آ 12در ظريـــف در دانشـ

 چهـار  از ها غربي« :است تهران سخن گفته
 از بلكـه  ترسـند  نمـي  ما موشك و تانك تا

 فكــر شــما آيــا. ترســند مــي ايــران مــردم
 سيسـتم  توانـد  نمـي  آمريكـا  كـه  كنيد مي

 فكـر  شما واقعا بيندازد؟ كار از را ما دفاعي
 مـا  نظـامي  سيسـتم  از آمريكـا  كه كنيد مي
 چــه طبــق و ســند كــدام در. ترســد مــي
 آمريكـا  كـه  كنيـد  مـي  ادعـا  شما اي  گفته
 پيـدا  ورود مـا  دفـاعي  سيستم به تواند مي
  » كند؟ كنترل را آن و كند

 ،كه در سايت وزارت خارجـه  طرفه اين    
است با سانسور اين  سخنراني او درج شده

  !قسمت از سخنان او
اگر امريكا با يك بمـب سيسـتم دفـاعي        

اي چـرا   خامنـه  ،اندازد ايران را از كار مي
سـپاه چـرا   » سـرداران «خواند و  رجز مي

ل را در ترس و لرز از توان امريكا و اسرائي
كننـد؟ تنـاقض    نظامي ايران توصيف مـي 

اي و  قول ظريـف بـا رجزخـواني خامنـه    
» توانـد بكنـد   امريكـا هـيچ غلطـي نمـي    «

 :كنـد  يك حل بيشـتر پيـدا نمـي    ،خميني
محور كـردن قـدرت خـارجي در امـور     

به ترتيبي كه بتوان از اين قدرت  ،داخلي
ــردم  ــتن م ــاه داش ــاندن و رام نگ  در ترس

ن بـه هـر   آتنـاقض و حـل   . استفاده كرد
ــي امكــان مــي ــد چــرا  ايران دهــد درياب

يم اين اندازه عقده امريكا ژگردانندگان ر
را دارند و چرا در همان حـال كـه رجـز    

ــي ــد مـ ــا  ،خواننـ ــذر بحرانهـ  ،از رهگـ
 ،گروگانگيري و جنـگ و اتـم و تروريسـم   

ــدرت ــرار    ق ــوقعيتي ق ــارجي را در م خ
ن آز سـوي  دهند كه بيشـترين فشـار ا   مي

  .قدرتها به مردم ايران وارد شود
راسـت   –سخنان ظريـف   ،در عين حال   

مـنجالب  گويد زيـرا همـين امريكـا      نمي
جنگ در عراق و افغانستان ايجـاد كـرد و   

ايــن اطــالع را نيــز  –ن مانــد آخــود در
در توجيـه تـن دادن بـه     :دهد بدست مي

ــق  ــوژتواف ــالوه بر ،ن ــاني  آع ــه روح نچ
خالي است و پولي هـم  خزانه (است  گفته

خارجــه او نيــز  » وزيــر« ،...)نــداريم و
توان نظامي مقابله نيز نـداريم و   :گويد مي

نـو نبـود و   ژچاره جز تن دادن به توافـق  
توافق نهائي نيز همان خواهد شد كه به ما 

  .ديكته خواهند كرد
 –امـا اتحـاد عربسـتان  :انقالب اسـالمی

اســـرائيل و شـــرکاء گرچـــه بـــه ظـــاهر بـــه 
ر از برچيــده شــدن تأسيســات اتمــی کمتــ

خواهنــد  دهــد امــا دربــاطن، می رضــا نمی
ــــا اتحادشــــان  ــــد ت ــــز برجــــا مان دســــت آوي

  :موجه بنمايد
  

ــــرائیل و  ــــاد اس اتح
عربســـــــــــــــــتان و 

کاران جدید  محافظه
شوند بـرای  بسیج می

جلــوگیری از انجــام 
  :توافق نهائی

  
  

ـــت  ـــت پیوس ـــا باب نگرانیه
دموکراتهـــــــــــا بـــــــــــه 
جمهوریخواهــان بــه قصــد 

بـــر توافـــق شـــدن د راه ســـ
  :نهائی

  
  بـه   ،واشنگتن پست ،2013دسامبر  6در

  ،نقل از منابعي كه خود دست اندركارنـد 
تـرس از   ،دركاخ سـفيد  :است اطالع داده

ــا   ــره بـ ــاي كنگـ ــاري دموكراتهـ همكـ
ها براي سد كردن راه بـر   خواه جمهوري

در  :شـوند  بيشتر مـي  ،توافق نهائي با ايران
رود كـه رهبـران    ن مـي آبيم از  ،حقيقت

ــران   ــه رهبـ ــره بـ ــا در كنگـ دموكراتهـ
خواه بپيوندند و تدابير مشتركي  جمهوري

را اتخاذ كنند كه كوششهاي كاخ سفيد را 
 ،براي رسيدن به توافقي درازمدت با ايران

عقــيم  ،برســر پرونــده اتمــي ايــن كشــور
  . كنند مي

 ،نگراني از اين است كـه اسـتني هـوير    •
به  ،ا در كنگرهدموكراته 2شخصيت شماره 

خواهان  سرگروه جمهوري ،اريك كانتور
بپيوندد و طرحي تنظـيم كننـد در انتقـاد    
توافق اوليه با ايران و از كنگـره بخواهنـد   

و يا حكومت . مجازاتهاي جديد وضع كند
 ،امريكا را ملزم كند در گفتگوهـاي نهـائي  

باهرگونه غني سـازي اورانيـوم مخالفـت    
  . كند

اي اطــالع از صــحت بــر ،خبرنگــار مــا    
به دفتـر هـوير مراجعـه     ،گزارش دريافتي

سـخنگوي دفتـر او    ،اسـتفاني يانـگ  . كرد
تصديق كرد كه كـانتور طرحـي قـانوني    

اما حاضـر  . است تهيه كرده و به هوير داده
نشــد در بــاره جزئيــات طــرح توضــيحي 

دفتر مشـغول بررسـي ايـن طـرح     . بدهد
ــت ــه   . اس ــميمي گرفت ــيچ تص ــوز ه هن
  . است نشده

هر طرح قانوني كه رهبـران دو حـزب    •
سنا  ،ن موافقت كنندآمجلس نمايندگان با

را براي تصويب طرح مشابهي تحت فشـار  
هـدف از تصـويب چنـين    . دهـد  قرارمي
تحت فشار قراردادن كاخ سـفيد   ،طرحي
ن بـيم دارنـد   آبرخي از مقامـات از . است

 ،كه تصويب طرحي در مجلس نمايندگان

اثـر   ،تصويب نكند ولو سنا طرح مشابهي را
  . المللي بگذارد منفي بر گفتگوهاي بين

كـانتور و   ،بنابر اطالع حاصل از كنگـره  •
ننـد  آخواه درپي  ديگر رهبران جمهوري

كه ضمن ابراز مخالفـت خـود بـا توافـق     
براي امضاي  ،راه را برحكومت اوباما ،اوليه

اينك كه طـرح تهيـه   . توافق نهائي ببندند
ن آهـوير نيـز بـا     رود شده و احتمال مـي 

كه جلو رسيدن  ترس از اين ،موافقت كند
جـدي   ،به توافقي درازمدت گرفته شـود 

گوينـد ايـن دو    نها كه نگرانند ميآ. است
سابقه همكاري در اتخاذ تـدابير در مـورد   

  .سياست امريكا در خاورميانه دارند
اكنـون در شـور    دموكراتهاي سـنا هـم   •

أي دادن يـا ر آبايكديگرند در اين باره كه 
به طرح شامل مجازاتهـاي جديـد برضـد    

قابل اجـرا   ،ماه 6كه درپايان مهلت  ،ايران
اما كـاخ سـفيد از   .  بجا است يا خير ،باشد

است از ايـن اقـدام    دموكراتهاي خواسته
زيرا وضع مجازاتهاي جديد . اجتناب كنند

گفتگوهاي نهائي را بازهم مشكلتر خواهـد  
دارد كـه  ن بـيم  آحكومت اوباما از . كرد

وضع مجازاتها جديد دليل دادن به دست 
كه بگويد امريكا در گفتگو  ايران براي اين

با ايران صادق نيست و شركاي امريكـا در  
گفتگو با ايران نيز همـين سـوءظن را بـه    

  .امريكا پيدا كنند
ــه  • ــدگان ك ــس نماين ــر مجل  ،نآدر ،اگ

هـا اسـت بـا     خـواه  اكثريت با جمهـوري 
 ،ا تصـويب كنـد  طرحي ر ،موافقت هوير

ــخت    ــوكرات س ــناتورهاي دم ــار برس ك
توانند مانع از تصويب  شود و مشكل مي مي

چراكـه  . طرح مشابهي از سوي سنا شـوند 
موجب تقويت موضع كساني چون سناتور 

رئيس كميسيون امورخارجه  ،روبرت منندز
ــي ــد اســت   مجلــس م شــود كــه معتقدن

اكنـون بايـد طرحـي را بـه تصـويب       هم
رهبر اكثريت در  ،ري ردسناتور ها. رساند
موافق است كه به كاخ سفيد فرصـت   ،سنا

و شــانس موفقيــت در گفتگوهــاي نهــائي 
تواند  اما مجلس نمايندگان مي. داده شود

به سنا فشار بياورد به طرح رأي بدهـد كـه   
  . ن موافق نيستآكاخ سفيد با 

  دسامبر  گزارش شد كه عقابهـاي   6در
نـد طـرح   كنند كـه مايل  كنگره پنهان نمي

مجازاتهاي جديد برضد ايران به تصـويب  
بـا   1+5توافـق اوليـه    ،برسد و با اين كـار 

  .ايران را محكوم به مرگ سازند
هـــم اكنـــون كنگـــره از حكومـــت   •

است در بـاره نحـوه اجـرا شـدن      خواسته
اميـد  . طرح اوليه به كنگره گزارش دهـد 

نـو را بطـور   ژاست كه ايـران توافـق    اين
شد تا به اسـتناد نقـض   كامل اجرا نكرده با

طـرح مجازاتهـاي    ،توافق از سوي ايـران 
  . جديد به تصويب سنا نيز برسد

كه هنوز بخش عمـده توافـق    حال اين    
انس بـين  آژ. است وارد مرحله عمل نشده

براي انجام تفتيشـهاي   ،ي اتميژالمللي انر
 احتمـاالً . به وقت نيازدارد ،مقرر در توافق

  .  شود ر توانا نميانويه به اين كاژتا ماه 
تهديد به وضع مجازاتهاي جديـد يـك    •

امر است و تهيه طرح توسط اريك كانتور 
گفتگوهاي نهائي با ايـران را غيـر    كه عمالً

ن آبيم . امري ديگر است ،سازد ممكن مي
رود كــه اســتني هــوير نيــز بــا       مــي

واز شود و طرح بـا  آ ها هم خواه جمهوري
    .اكثريت بزرگ تصويب شود

د سعودیها و اسرائیل و اتحا
کاران جدید برضد  محافظه
عامـــل تقویــــت و  ،ایـــران

  :است تحرک القاعده گشته
  
ــاري نوشــته و در       ــرت پ ــه را روب  4مقال

  :است انتشار داده ،2013دسامبر 
سعوديها و اسـرائيل ايـران را بـدترين         

دانند و ايـن وسوسـه بـه     دشمن خود مي
خود را  است موقعيت القاعده فرصت داده

بخصــوص بــا . درخاورميانــه تثبيــت كنــد

استفاده از جنگ داخلي سوريه كـه ايـن   
ايــن . اســت كشــور را پــاره پــاره كــرده

دهد  موقعيت جوئي به القاعده فرصت مي
در غرب دسـت بـه يـك رشـته عمليـات      

  :تروريستي بزند
اتحاد سعوديها با اسرائيل به خصومت بـا   •

امـر  است و ايـن   ايران تقدم اول بخشيده
اســت كــه القاعــده و ديگــر  ســبب شــده

مجال عمل پيـدا   ،هاي افراطي سني گروه
ــد ــا  ،حــال در همــان. كنن ايــن اتحــاد ت

تواند حل شدن مسئله اتمـي ايـران و    مي
  .كند سوريه را  مشكل مي

پادشاهي سعودي و حكومت نتان يـاهو      
ترين تهديد استراتژيك  ايران را خطرناك

ورنـد گزينـه   آ مي بيند و به امريكا فشار مي
 ،و به اتفـاق . نظامي را برضد ايران بكاربرد

يـم بشـار   ژاز شورشيان راديكال بر ضـد ر 
كمـك   ،برخوردار از حمايت ايـران  ،اسد
  . رسانند مي

پرزيدنت اوباما و پرزيدنت  ،باوجود اين •
رئيس جمهوري روسيه و  ،والديمير پوتين

بــيش از پــيش  ،يكچنــد از رهبــران اروپــا
نگـران   ،طر جهادگرايان سـني نسبت به خ

. يابنــد نهـا را بـزرگ مـي   آشـده و خطـر   
عربستان سعودي و ديگر كشورهاي خلـيج  

نها كه با القاعده پيوندها دارند و آفارس از 
ــاي     ــه پايگاهه ــوريه را ب ــهائي از س بخش

حمايـت مـالي و    ،اند تروريسم بدل كرده
  .كنند تسليحاتي مي

بـا  نهـا را  آنگراني خاطر اينان همكاري  •
در  ،دولت سـعوديها و اسـرائيل در منطقـه   

 ،ن سـو آاز . اسـت  معرض ابـتال قـرارداده  
اسرائيل و عربستان دو خصم ديرين هستند 
كه بخـاطر منـافع مشـترك كـه از ميـان      

متحد  ،است برداشتن نفوذ ايران در منطقه
ايـن اتحـاد از سـرنگون كـردن     . اند شده

توسـط    ،دولت اخوان المسلمين بر مصـر 
  .حمايت كردند ،اه ارتشي

اتحاد نوپاي سعوديها بـا   ،در اين مرحله     
. نمايـد  اسرائيل بنظر خالي از خدشـه مـي  

تـش حملـه   آحكومت نتان يـاهو تمـامي   
او از . اسـت  خود را متوجـه اوبامـا كـرده   

كاران جديد نيـز بـه اوبامـا     طريق محافظه
  :كند حمله مي

كـاران جديـد    رهبران فكري محافظـه  •
نو را به مـونيخ تشـبيه   ژبرلن و اوباما  به چم

نـو  ژنامه  مدعي هستند كه توافق. كنند مي
 ،ميـان چمبـرلن   ،همانند توافق نامه مونيخ

 ،نخست وزير پيش از جنگ دوم بـا هيتلـر  
اعضـاي  .  لمـان اسـت  آصدر اعظم وقت 

بـراي   ،كنگره كه طرفدار اسرائيل هسـتند 
تـر بـه    وارد كردن فشارهاي هرچه سخت

اينـان تقـال   . كننـد  مـي  فشـار وارد  ،ايران
كنند ديپلماسي اوباما را دچار شكسـت   مي

  .كنند
ــه • ــره ســبب   حمل هــاي شــديد و روزم

اند كه روابط نتـان يـاهو نـه تنهـا بـا       شده
بلكه با برخي از حكومتهاي  ،حكومت اوباما

ــوند  ــع ش ــائي قط ــان از . اروپ ن آاروپائي
ترسند كه القاعده دست به يك رشـته   مي

  .زندترورها در اروپا ب
پرزيدنت پوتين خشم خود را نسبت بـه      

علـت  . اسـت  دولت سعودي ابـراز كـرده  
رئيس سازمان امنيـت   ،حمايت پرنس بندر

ســعوديها از تروريســتهاي چچنــي برضــد 
او . مسابقات ورزشي المپيك زمستاني است

كنـد اگـر دسـت از     روسيه را تهديد مـي 
اينان را به دسـت   ،حمايت سوريه برندارد

  . انگيزد ليات تروريسي بر ميزدن به عم
برخي از رهبران يهـودي نيـز نگرانـي         

ــا ســعوديها  ،خــود را از اتحــاد اســرائيل ب
بخصوص با محافظه كـاران افراطـي كـه    

ها هستند و در كينه ورزي به شـيعه   وهابي
  .   كنند ابراز مي ،سخت متعصبند

نخسـت وزيـر    ،نتـان يـاهو   ،سـان  بدين •
يـا   :تي روبرو اسـت با انتخاب سخ ،اسرائيل

متحد مانـدن بـا متحـد جديـد خـود در      
اش صدمه  كه الزمه ،دولت سعوديها ،منطقه

ــرين   ــه اتحــاد دي ــردن ب ــد وارد ك جدي
اسرائيل با واشنگتن و پايتختهـاي اروپـائي   
است و يا اين اتحاد قربـاني بازگشـت بـه    

  .اتحاد ديريني با غرب كردن
  

  8 صفحهدر
  

اشکال۳۰توافقی با
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ـــرائیل و  ٭ ـــترک اس ـــافع مش من
  :سعودیها دولت

  
اتحاد سعوديها با اسرائيل زمـاني روشـد    •

دركار سرنگون كردن  ،به اتفاق ،كه هردو
يـك جنـبش   . يم بشار اسد علوي شدندژر

يم نفرت داشـت و  ژسني افراطي از اين ر
از جمله از  ،صدها جهادگرا از سرتاسر دنيا

اروپاي شرقي و چچنـي بـراي جنـگ بـا     
مـا ايـن   ا. يم سوريه به اين كشور رفتندژر

ن نشد كه اسرائيل با سـعوديها  آامر مانع از 
  در اواسط . و اين جهادگرايان متحد شوند

سـفير   ،مايكـل اورن  ،سپتامبر سال جـاري 
اعالن كرد كه اسرائيل  ،اسرائيل در امريكا

هـاي   دهد در سوريه افراطـي  ترجيح مي
يـم تحـت   ژمورد حمايت سـعوديها بـر ر  

كـه   حال ايـن . حمايت ايران پيروز شوند
  .الئيك است يم اسد اساساًژر

 :روزالم پست گفـت ژاو در مصاحبه با       
ترين خطر بـراي اسـرائيل هـالل     بزرگ«

استراتژيكي است كه از تهران تا دمشـق و  
ما همواره . از دمشق تا بيروت امتداد دارد

ايـم و   يم سـوريه بـوده  ژخواستار سقوط ر
ايـم بدجنسـاني كـه     همواره ترجيح داده

نهـا كـه   آبر ،يت ايـران نيسـتند  تحت حما
  .»پيروز شوند ،تحت حمايت ايران هستند

ــتراتژي را       دولــت ســعوديها همــان اس
اسـت   است كه اسرائيل و بر ايـن  برگزيده

كه هـالل شـيعه شـامل ايـران و عـراق و      
خطر اول اسـت   ،سوريه و حزب اهللا لبنان

  .  ن را از هم گسستآو بايد 
 ،ت سعوديهادر پي اتحاد اسرائيل و دول •

رئـيس سـازمان اطالعـات و     ،پرنس بنـدر 
او كـه سـفير   . فعال شد ،امنيت اين دولت

دولت سعودي در امريكا بود و با حكومت 
ــه ژرژ ــوش و محافظ ــد از  ب ــاران جدي ك

ن بيـزاري از  آ ،كرد همكاري مي ،نزديك
اسرائيل را كـه بسـياري از سـعوديها ابـراز     

ست او بازيگري ا. كند اظهار نمي ،كنند مي
  .شناسد ئوپليتيك جهاني را ميژكه صحنه 

ــاري   2در      ــال ج ــر س ــال  ،اكتب  2كان
مقامـات امنيتـي ارشـد     ،تلويزيون اسرائيل

 ،اسرائيل با يك مقام ارشد دولت سـعودي 
در بيــت المقــدس ديــدار  ،پــرنس بنــدر

ن آروزي پــيش از  ،ايــن ديــدار. كردنــد
روي داد كه نتان ياهو در سخنراني خـود  

از  ،ومي سازمان ملـل متحـد  در مجمع عم
خطرهاي يك « :رابطه جديد سخن گفت
اي و برخاسـتن   ايران مجهز به سالح هسته

بســياري از  ،تهديــدهاي ديگــر در منطقــه
انـد كـه    ن داشتهآهمسايگان عرب ما را بر
و ايـن  . نها نيستآدريابند اسرائيل دشمن 

دهـد بـر خصـومتهاي     به ما امكان مي ،امر
ــائق  ــاريخي ف ــيم و آت ــدئ ــط جدي  ،رواب

ــتي ــيم و    دوس ــرار كن ــد برق ــاي جدي ه
  .»وريمآاميدهايي پديد

افزون بر خصومت مشترك سـعوديها و   •
در تـدارك   ،ايـن دو  ،اسرائيل بـا ايـران  

كودتاي مصـر شـركت كردنـد و كودتـا     
المسـلمين را از   حكومت مرسي و اخـوان 

ــت ــان برداش ــرائيل از . مي ــعوديها و اس س
كودتــاي خــونين ارتــش مصــر حمايــت 

دليلشان پيوند مرسي و حكومت او . كردند
گفتنـد ايـن    مـي .  المسلمين بـود  با اخوان

حكومت بخاطر پيوندش با حماس خطري 
براي اسـرائيل و بـدين خـاطر كـه ميـان      

شـتي برقـرار   آمذهب سني و دموكراسي 
خطـري بـراي دولـت سـعودي      ،كند مي

  . است
يم كودتا ژدر همان حال كه سعوديها ر     

پول و نفت به مصـر مطمـئن    را از جريان
ها نيز البـي خـود در    اسرائيلي ،كردند مي

انداختنــد تــا كــه  واشــنگتن را بكــار مــي
پرزيدنت اوباما و كنگره كودتـا را كودتـا   
نخوانند و كمك نظامي به ارتـش مصـر را   

 .قطع نكنند
توانـد يـك ابرقـدرت     اتحاد نوپـا مـي   •

در . وردآاي و بسا جهـاني را پديـد   منطقه
ال كه اسرائيلي اسـتاد پروپاگانـد   ح همان

هستند و وسائل ارتباط جمعـي بسـياري را   
ــد ــار دارن در همــان حــال كــه  ،در اختي

) بخصوص در امريكـا (هاي پرقدرت  البي
دولت سعودي به يمن نفت و پول  ،دارند
ــي ــرفتن    م ــه گ ــائي را ب ــد حكومته توان

ــويش   ــوب خ ــي مطل ــميمهاي سياس  ،تص
  .وادارد

  
ـــــد راه ٭ ـــــدیگر ج ـــــا از یک ا ه
  :شوند می

  
ــائيش  • ــدان امريك ــرائيل و متح ــا اس  ،ام

تواننـد مـردم    مـي  ،محافظه كاران جديد
بـرغم   ،و اين. امريكا را در خط نگاه دارند

خطر سرنگون كردن سـوريه بقصـد وارد   
كردن ضـربه سـخت بـه ايـران و تبـديل      

روز . شدن سوريه به پايگاه جديد القاعـده 
ل در صفحه او ،نيويورك تايمز ،چهارشنبه

تشـديد خشـونت   « :گـزارش كـرد   ،خود
ــه ــراي   ،اي فرقـ ــد بـ ــتهاي جديـ فرصـ

ورده و آجهادگرايان در خاورميانـه پديـد  
موجب نگرانـي دسـتگاههاي اطالعـاتي و    

اسـتقرار  . اسـت  ضد تروريسم امريكا گشـته 
يك خطر بالفعل اسـت   ،القاعده در سوريه

توانـد اســرائيل و اروپــا را   و القاعـده مــي 
  .تهديد كند

انيها عمده بخـاطر پيامهـاي ايمـان    نگر     
در سـال جـاي    ،رهبر القاعده ،الظواهري

او استقرار در سوريه را هدف مقدم . است
  . داند القاعده مي

امـا از ميـان    :گوينـد  تحليل گران مـي      
 ،برداشتن گروههاي جهـادگرا در سـوريه  

با موانع سياسي و نظامي و حقوقي مهمـي  
ـ   . روبرو است ران كـردن  اينكار نيـز بـه وي

يـم  ژبا ر –ولو موقت  –ها و همكاري  خانه
معلـوم  . خشن اما الئيـك بشـار اسـد دارد   

نيست كاخ سفيد چه وقت حاضر خواهـد  
 ،ور سياسـت خـود  آشد به تغيير چنين يكه 

يم ژنهم بعد از سالها حمايت از مخالفان رآ
. يم اسدژاسد و اصرار بر سرنگون كردن ر

س بـا  بطور قطع نيازمند گفتگوهاي حسـا 
بخصـوص   ،متحدان امريكا در خاورميانـه 

دولت سعودي دارد كه حامي گروههـاي  
  .شورشي است

بـزرگ   ،يك مايـه نگرانـي روزافـزون    •
شدن شـمار مسـلمانهاي تبعـه كشـورهاي     
غرب اسـت كـه بـراي جهـاد بـه سـوريه       

ــه ــود    رفت ــورهاي خ ــه كش ــا ب ــد و بس ان
ــازمي ــتي    ب ــدي تروريس ــد و تهدي گردن

مسلمان  1200دود گويند ح مي. گردند مي
اروپائي و دهها امريكائي براي جنـگ بـه   

  .سوريه رفته اند
  
  :انتخابهای نتان یاهو ٭
  
حكومت نتان ياهو با وضعيت  ،سان بدين •

تواند  اين حكومت مي. مشكلي روبرو است
دامنه اتحاد  خـود بـا دولـت سـعودي را     

رابطه خـود   ،اما هرگاه چنين كند. بگسترد
و حكومتهـاي اروپـا    را با حكومـت اوبامـا  

بخصـوص  . تر خواهـد كـرد   بازهم خراب
كــه از ديــد ايــن حكومتهــا اصــرار ايــن 
 ،حكومت به دشمني با دولت شـيعه ايـران  

خطر تروريسم سني را بـراي غـرب بيشـتر    
  .كند مي
مهر خود را  ،از ديرباز ،خانواده سعودي    

ــروه  ــر گ ــده و ديگ ــاني القاع ــاي  برپيش ه
دولـت   ،1980درسالهاي . اند جهادي زده

سعودي با حكومت ريگان متحد شد و در 
تعليم و تسليح  و تمويل مجاهدين افغاني و 
جهادگرايان غير افغاني كه برضـد دولـت   
كمونيست تحت حمايت روسيه شـوروي  

  . شركت جست ،سابق
جنــگ برضــد روســيه شــوروي در        

 ،سبب شد كـه اسـامه بـن الدن    ،افغانستان
سني صـاحب   تبعه عربستان و تروريستهاي

اينها بودند كه سازمان جهـاني  . نقش شوند
 ،1980در سـالهاي  . القاعده را بنيان نهادند
ــان ــن جهادگراي ــدگان  ،اي ــوان رزمن بعن

ســتايش  ،زادي و مــدافعان دليــر اســالمآ
شروع كردند  ،1980در سالهاي  ،اما. شدند

هــاي تروريســتي خــود  بــه هــدف حملــه
  . گرداندن امريكا

ــد     ــپ 11در  ،بع ــو  19 ،2001تامبر س عض
نهـا اهـل عربسـتان    آتن از  15القاعده كه 

چهار هواپيماي مسافربري امريكائي  ،بودند
وردنـد و در عمليـات   آرا به مهار خـود در 

 3000تروريستي بكاربردند و سبب مـرگ  
تن در نيويـورك و در سـاختمان وزارت   
ــنگتن و در    ــع در واش ــا واق ــاع امريك دف

 ،ن زمـان آ. دندشـ  ،اي در پنسيلوانيا مزرعه
بندر سفير دولت سـعودي در واشـنگتن و   

نقدر نزديك به خانواده بوش بود كـه او  آ
  .خواندند مي» بندر بوش«را 
بنـدر   ،2001سپتامبر  11بعد از ترورهاي     

پذيرفت كه با اسامه بن الدن ديدار كرده 
بن الدن از كمك مالي او  ،ن ديدارآو در 

. اسـت  ردهتشـكر كـ   ،به جهاد در افغانستان
من تحـت تـأثير او    :گفت CNNبندر به  

بنظـرم مـردي سـاده و بسـيار     . قرارنگرفتم
ن آبندر مـانع از   ،باوجود اين. »مدآرام آ

ي از روابط خانواده اسامه آشد كه اف بي 
 11بن الدن با سازمان دهندگان ترورهاي 

ســپتامبر جلــوگيري كــرد و هــم او فــرار 
بعـد   ،ا رااعضاي خانواده بن الدن از امريك

 ،يآاز يك گفت و شنود مختصر با اف بي 
ــازمان داد ــزارش   . س ــي از گ ــا بخش تنه

 11كميســيون تحقيــق دربــاره ترورهــاي 
بخشي بود كـه بـه كمـك مـالي      ،سپتامبر

  .شد دولت سعودي به القاعده مربوط مي
در همان حال كـه محافظـه    ،سان بدين •

بخـاطر گفتگـو بـا     ،كاران جديد اوبامـا را 
چمبرلن جديـد   ،نوژانجام توافق ايران و 

بايد تصميم بگيرد  نتان ياهو مي ،خوانند مي
خواهد به اتفـاق دوسـتان جديـد     يا ميآ

مسـئوليت جـان و تـوان     ،سـعوديها  ،خود
  .گرفتن القاعده را برعهده بگيرد ياخير

  
نگرانی اسرائیل از بمب 
ـــران نیســـت و  اتمـــی ای
همان نیست که نگرانـی 

  :دولت سعودی
  
ئوپليتكال ويكلي است و در ژيل از تحل     
 ،نوژدو روز بعد از انعقاد توافق  ،نوامبر 26

  :است انتشار يافته
پـردازد و   نويسنده نخست به توافق مي     

پس از شمردن تعهدها كه ايـران برعهـده   
بـه هـدف امريكـا و ايـران از      ،است گرفته

ــرفتن   ــي گ ــق و پ ــتن آتواف ــراي بس ن ب
   :دپرداز مي ،قرارداد نهائي

هدف امريكا جلوگيري از مجهز شـدن   •
نكـه  آ اي اسـت بـي   ايران به سـالح هسـته  

. ناگزير از بكاربردن قواي نظـامي بگـردد  
ــردن   اينــك معلــوم اســت كــه از بــين ب
 ،تجهيزات اتمي ايـران بـا حملـه هـوائي    

غاز آن دربردارد كه درآخطراتي بيش از 
بسود امريكا نيسـت   ،درواقع. شد تصور مي

وگيري از مجهز شدن ايران كه بخاطر جل
اي بـه ايـن كشـور حملـه      به سالح هسـته 

  .نظامي كند
يم  ايران حفظ خويش ژو هدف اول ر •

جنـبش   2009يـم در سـال   ژاين ر. است
ن جنـبش از  آسبز را سركوب كـرد زيـرا   

 ،در عوض. حمايت مردم برخوردار نماند
مجازاتهاي اقتصادي ايران اقتصـاد ايـران   

بخـش  . انـد  دادهرازير فشار سـخت قـرار  
وسيعي از مـردم ايـران از ايـن مجازاتهـا     

يـا  آدانسـته اسـت كـه    . انـد  صدمه ديـده 
نارضــائي مــردم بــه مرحلــه عصــيان     

اما اگر قرارباشد چرخ . است ياخير؟ رسيده
ينـده قابـل   آ ،اقتصاد ايران سالها نچرخـد 

انتخاب روحاني عالمـت  . پيش بيني نيست
رهبـر  .  عدم رضايت مـردم ايـران اسـت   

اي  علـي خامنـه   ،هوري اسالمي ايرانجم
اين واقعيت را دريافت و بخاطر لغو شدن 

به وضوح خواستار مصالحه بر سر  ،مجازاتها
اي كـه هنـوز بـه     برنامـه . برنامه اتمي شد

  .است ساختن بمبي  راه نبرده
    ...  
  :دیدگاه دولت سعودی ٭
  
توافق غرب با ايـران سـعوديها را بسـيار     •

چراكـه  .  يدآ ناخوش مي بيشتر از اسرائيل
از زمان استقرارش بعـد از   ،دولت سعودي

نخست تحت حمايـت   ،جنگ جهاني اول
ايـن  . اسـت  انگلستان و سپس امريكا بـوده 

بــازيگر مهمــي  ،دولــت در نظــام جهــاني
به اين دليل سـاده كـه توليـد    . است شده

و نيـز كعبـه در   . كننده بزرگ نفت اسـت 
دينــه رامگــاه پيــامبر اســالم در مآمكــه و 

زيارتگاه مسلمانان جهان  ،هردو. قراردارند
در  ،بـه دولـت سـعودي    ،ايـن دو . هستند

  .اند نفوذ بخشيده  ،دنياي اسالم
انگلســتان از دولــت ســعودي در برابــر  •

نهـا  آكرد كه بيشـتر   دشمنانش حمايت مي
امريكــا از ايــن . در دنيــاي اســالم بودنــد

ــرب    ــتهاي ع ــر سوسياليس ــت در براب دول
از  ،د كه نظامهاي سـلطنتي كر حمايت مي

جمله دولت سعوديها را تهديد بـه سـقوط   
از عربسـتان در قبـال    ،خر سرآ. كردند مي

صدام حسين حمايت كرد كـه كويـت را   
نوبــت بــه  ،و اينــك. اشــغال كــرده بــود

يم سـعودي دربرابـر ايـران    ژحمايت از ر
  .است  رسيده

هرگاه امريكا قـواي خـود را از خلـيج        
ايران قوي ترين قدرت  ،فارس بيرون برد

افـزون  . نظامي اين منطقـه خواهـد شـد   
يك اقليت مهـم شـيعه    ،در عربستان ،براين

كند و ايـن اقليـت در منطقـه     زندگي مي
. كنــد نفــت خيــز عربســتان زنــدگي مــي

هسـتند و نسـبت بـه ايـن       ايرانيان نيز شيعه
احساس همبستگي و عالقه دارند و  ،اقليت

سـعودي  اين امر موجب نگرانـي دولـت   
  .است

امريكـا   ،تا انعقاد ايـن توافـق بـا ايـران     •
امـا  . حامي دولت سعود دربرابر ايران بود

است و درپـي   اينك كه توافق امضاء شده
سعوديها  ،رسد ن نوبت به توافق نهائي ميآ

نهـا  آديگر مطمئن نيستند كه امريكا حامي 
مسئله اينست كه  ،از ديدگاه سعوديها. است

ــران و  ــان اي ــه مي ــتالف  گرچ ــا اخ امريك
ميان اين  ،يك عميقي وجود داردژايدئولو

 ،مسائل چنداني كه سبب جدائي شوند ،دو
خواهـد ايـران    امريكا نمـي . وجود ندارد
خواهند  اي بسازد و ايراني مي سالح هسته

امـر  . نها نشـود آامريكا مانع رشد اقتصادي 
است كه داشتن بمـب اتمـي    واقع نيز اين

اگر مشـكل برنامـه   و . در سود ايران نيست
امريكا دليلي بـراي   ،اتمي ايران حل شود

. مخالفت با رشد اقتصـادي ايـران  نـدارد   
اگر امريكا و ايران برسـر اتـم بـا يكـديگر     

. شود مشكل از اساس حل مي ،توافق كنند
. توانند با يكديگر كاركننـد  و دو طرف مي

خواهنـد در بخـش نفـت و     ها مـي  ايراني
گـذاري   ا سرمايهنهآديگر بخشهاي اقتصاد 

دارند  شركتهاي نفتي امريكائي عالقه. شود
. گـذاري كننـد   كه در نفت ايران سـرمايه 

شركتهاي ديگـر امريكـائي نيـز مايلنـد در     
ــرمايه    ــران س ــاد اي ــر اقتص ــهاي ديگ بخش

نچه دو كشـور را  آپس اگر . گذاري كنند
 ،كند از ميـان برخيـزد   از يكديگر جدا مي
يد و نوبت به آ ميان مي پاي منافع متقابل به

  .رسد همكاري مي
امريكـا   :مسائل ديگري نيز وجود دارنـد  •

خواهد ايران از حمايت خود از حزب  مي
اهللا لبنان بكاهـد و تضـمين بدهـد كـه از     

هـا   و ايرانـي . كنـد  تروريسم حمايت نمـي 
خواهد امريكا تضـمين بدهـد كـه در     مي

عراق يك دولت ضد ايران استقرار نجويد 
واهد كرد كه اين امر رخ و امريكا عمل خ

خواهند كـه   ها همچنين مي ايراني. ندهد
يم مسـتقر در عـراق   ژامريكا از گروه ضد ر

  .حمايت نكند
سازگاري دولت عراق  ،از ديد سعوديها •

. مايه نگرانـي تمـام اسـت    ،با دولت ايران
خواهند برعراق يك دولـت   سعوديها نمي

سـعوديها    ،در منطقه.  شيعي حكومت كند
هـاي   هاي سني را برضد جنگنـده  دهجنگن
تشـكيل    ،از جمله در مرزهاي ايران ،شيعه
هرگونه توافـق ميـان امريكـا بـا     . اند داده

ايران كه متضمن احترام نهادن امريكـا بـه   
ــد  ــراق باش ــران در ع ــافع اي ــد  ،من از دي

  .نها استآتهديدي براي  ،سعوديها
  

  :دیدگاه اسرائیل ٭
  
ان دو تهديد اير ،برايش ،از ديد اسرائيل •

اي و دومـي   يكي سالح هسته. بشمار است
كه ايران نـه تنهـا از حـزب اهللا لبنـان      اين

بلكه از جنبش فلسـطيني   ،كند حمايت مي
ايـران از  . كنـد  حماس نيـز حمايـت مـي   

اسرائيل دور است و تهديد نظامي شمرده 
هرگاه ايران به ترتيبي كه قابـل  . شود نمي

مي خـود را  برنامه اتمي نظا ،بازرسي باشد
. شـوند  ها راضي مي اسرائيلي ،از ميان ببرد

اي براي از  به اين دليل كه خود نيز وسيله
. ندارنـد  ،ميان بردن تأسيسات اتمي ايران

نچه براي اسرائيل از همـه مهمتـر اسـت    آ
بدون پا در ميانيش و بسا در  ،است كه  اين

. امريكــا بــا ايــران مصــالحه كنــد ،قفــايش
  .حه سياسي باشدبخصوص اگر اين مصال

اسـرائيل   ،در مقايسه با دولـت سـعودي   •
ــان مــانور بيشــتري دارد   اســرائيل . امك

تواند با عراق نزديك به ايران زنـدگي   مي
 ،از ديد سعوديها. توانند سعوديها نمي. كند

ايرانيها پس از تحكـيم موقعيـت خـود در    
غاز آنفوذ در قلمرو نفوذ عربستان را  ،عراق
توانند با حـزب اهللا   ميسعوديها ن. كنند مي

ــد  ــدگي كنن ــران زن . تحــت حمايــت اي
. كننـد  توانند و زندگي مي ها مي اسرائيلي

 ،باوجود اين. خواهند اما حزب اهللا را نمي
وجود حزب اهللا بـراي اسـرائيل كمتـر از    

ن بنيادي است كه عراقي با دولت شـيعه  آ
  .براي سعوديها

اسرائيل و دولت  ،اي كه هردو اما مسئله •
نگرنـد و بـراي    يكسان مي ،نآدر ،ديسعو

وابستگيشان در امنيـت   ،هردو يكسان است
بـا توجـه بـه    . ملي خود بـه امريكـا اسـت   
يك از  هيچ ،كند خطرها كه تهديدشان مي

نكه امريكـا امنيتشـان را تضـمين    آ بي ،نهاآ
اســرائيل نيــاز بــه . ماننــد برپــا نمــي ،كنــد

توانـد   تسليحات امريكائي كـه خـود نمـي   
 ،هـا  افكـن  مثل جنگنـده بمـب   ،دتوليد كن

سعوديها نيازمند حضور قواي امريكا .  دارد
نها آدر خاك عربستان هستند تا كه امنيت 

 1990را حفظ كنند همانطور كه در سـال  
دولـت اسـرائيل و دولـت    . حفظ كردنـد 

ســعوديها دو دولتــي هســتند كــه نفــوذي 
امـا امضـاي   . بزرگ در واشـنگتن دارنـد  

ن آاست كه ديگـر  نو بدان معني ژتوافق 
هردو زور شان را روي هم . نفوذ را ندارند

گذاشتند و نتوانستند مانع از امضاي توافق 
نچه بيش از همه هر دو دولت را آ. بگردند

همين نـاتوان شـدن از    ،كند متوحش مي
اگر بنياد . جلوگيري از امضاي توافق است

نهـا  آامنيت ملي هردو حمايـت امريكـا از   
 ،نها در واشـنگتن آ پس كاهش نفوذ ،است

  .نها  استآتهديدي امنيت ملي 
تضمين كننده امنيـت ديگـري وجـود        

بـه   ،نخست وزير اسرائيل ،نتان ياهو. ندارد
براي اين رفـت تـا روسـيه را    . مسكو رفت

امـا  . راضي كند به مانع انجام توافق شدن
بود روسيه  اما اگرهم موفق شده. نتوانست

ريكا را از دست ام ،را به كارشكني برانگيزد
توانست تجهيزاتـي   روسيه نيز نمي. داد مي

نهـا  آرا به اسرائيل بدهد كه اين كشور بـه  
امر واقع اينست كـه اسـرائيل و   . نياز دارد

  .دولت سعودي اربابي غير از امريكا ندارند
    :ای امریکا سیاست منطقه ٭  
اســرائيل و دولــت  ،امريكــا هــيچ از دو •

يـك سياسـت    .است سعودي را رها نكرده
غيـر   ،تنها برپايه رابطه بـا ايـران   ،اي منطقه

خواهـد   نچـه امريكـا مـي   آ. عقالني است
حفظ رابطه با اسرائيل و دولـت سـعودي   

ن را آخواهد چنـد و چـون    است اما مي
خواهـد   تغييري كه امريكا مـي . تغيير دهد

در چند و چون حمايت خـود از ايـن دو   
وص بخص  ،درزمينه تعادل قوا ،انجام دهد

امريكـا  . ميان ايران و دولت سعودي است
خواهد در اين زمينه از دولت سعودي  مي

خواهد حمايتي مطلق  حمايت كند و نمي
  اسرائيل و دولت سعودي  ،از اين رو. كند
بايد در وضعيتي زندگي كنند كه پيش  مي

بــرغم . از  ايــن بــه خــود نديــده بودنــد
  امريكا  ،يم ايران داردژي كه رژايدئولو

  
  9 صفحهرد
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  .خواهان ايراني بطور معقول قوي است
ورده تجربه عراق آي امريكا فرژاسترات •

اسـت   موختهآواشنگتن . و افغانستان است
كه در منطقه منافع دارد اما بكـار بـردن   

ــواي نظــامي  ــأمين و آمســتقيم ق ــا را ت نه
يكي به ايـن دليـل كـه    . كند تضمين نمي
امي ن قدرت نظآحلها بيشتر از  تحميل راه
طلبد كه امريكا دارد و ديگـري   و مالي مي

به اين علت كه هراندازه بيشتر قوه نظامي 
از . انگيـزد  مقامت بيشـتر بـر مـي    ،بكار برد

امريكا نياز دارد به كاستن از منـافع   ،رو اين
نها بدون نيـاز بـه   آخود در منطقه و حفظ 
  .بكار بردن قواي نظامي

يكـا  ي امرژاسترات ،با محدود شدن منافع •
 ،ترين تعـادل قـوا   طبيعي. تعادل قوا است

يعني تعـادل   ، تعادل قوا ميان سني و شيعه
هدف اين . قوا ميان ايران و عربستان است

. نيســت كــه دو طــرف بايكــديگر بجنگنــد
است كـه دوطـرف بـه انـدازه      هدف اين

قدرت داشته باشـند كـه يكـديگر را فلـج     
يك ايران باثبات و  يـك   ،رو از اين .كنند
دولـت  . تر ضـرور هسـتند   بستان مستقلعر

اسـت امـا تنهـا منفعـت      سعودي رها نشده
  . امريكا بشمار نيست

ايــــن همــــان تعــــادل  :انقــــالب اســــالمی
ضــــعفها اســــت کــــه از پيــــروزی انقــــالب 

صدر بطـور مـداوم نسـبت  سو، بنی بدين
تضــاد شــيعه و . دهــد بــه آن هشــدار می

تعـــادل . رو، طبيعـــی نيســـت ســـنی بهـــيچ
ــــــــران ــــــــان اي ــــــــز  قــــــــوا مي و عربســــــــتان ني

منطقـــه . تـــرين تعـــادل قـــوا نيســـت طبيعی
نيــاز بــه اســـالم بمثابــه بيــان اســـتقالل و 

ها بتوانند رابطه  آزادی دارد تا که جامعه
قوا را با رابطه حـق بـاحق جانشـين کننـد 
و بــــــاهم، در راه رشــــــد، در صــــــلح، در 

  .استقالل و آزادی، شوند
امريكـا حـامي    ،در همان سـمت و سـو   •

اگر جلو مجهز . اسرائيل است ادامه حيات
 ،اي گرفته شـود  شدن ايران به سالح هسته

امريكا حمايت خـود را از بقـاي اسـرائيل    
زيرا ديگر هيچ خطـري  . است كامل كرده

. كنـد  موجوديت اسرائيل را تهديـد نمـي  
از جمله خانـه سـازي    ،منافع ديگر اسرائيل

نيـاز بـه حمايـت     ،ها در سرزمين فلسطيني
اگر امريكا به اين . ئيل ندارندامريكا از اسرا

نتيجه برسد كه ايـن خانـه سـازيها منـافع     
از جمله بخاطر راديكال كـردن  (امريكا را 

) فلسطيني ها و به خطر افتادن حيات اردن
به اسرائيل فشـار وارد   ،اندازند به خطر مي

خواهد كرد خانـه سـازيها را رهـا كنـد و     
تهديد خواهد كرد كـه روابـط خـود بـا     

اگـر منـافع   .  را تغيير خواهد داد اسرائيل
مسئله ديگر مسئله  ،امريكا را بخطر نياندازند

  .شود اسرائيل مي
اسرائيل در وابستگي بـه امريكـا قـدرت     •

يـا بلـوغ   آروشن نيسـت كـه   . است گرفته
توانـد از ايـن وابسـتگي     است و مـي  جسته
اما امريكا وارد مرحلـه  . نياز شود ياخير؟ بي

ــدي شــده الزم  ،نآر د ،اســت كــه جدي
بيند اسرائيل بلوغ يابد و بدون رجـوع   مي

منـافع خـود را تصـدي     ،و تكيه به امريكـا 
اگر اسرائيل ببينـد بـدون حمايـت    .  كند

بسـا ديگـر از    ،امريكا به اين كار توانا نيست
ــود و    ــوردار نشـ ــت برخـ ــن حمايـ ايـ

  .موجوديتش بخطر بيفتد
كفايتي دائمي  بي ،در همان سمت و سو •

از ايجاد ارتشي كه بـدون  دولت سعودي 
توانا به دفـاع از   ،نياز به گسيل قواي امريكا

اي كه اين  هر مسئله ،ناگزير ،باشد ،عربستان
بايـد   ن روبرو شود را امريكا ميآدولت با 

ي ژبنـابر اسـترات   ،امـا . حل و فصـل كنـد  
 ،بگـاه جنـگ   ،سـربازان عربسـتان   ،جديد
ــي ــا   م ــامي امريك ــك نظ ــد از كم  ،توانن

ند اما قشون امريكـا جانشـين   برخوردار شو
ارتش عربسـتان در دفـاع از ايـن كشـور     

  .نخواهد شد
امريكـا   ،با گشايش باب رابطه بـه ايـران   •

ديگر  به روابط خود با اسـرائيل و دولـت   
ايــن دو رهــا . مانــد بســته نمــي ،ســعودي

شـوند زيـرا منـافع امريكـا در منطقـه       نمي
. كنند كه ايـن دو رهـا شـوند    ايجاب نمي

نيـاز بـه    ،كـم شـدن منـافع    ،ايـن باوجود 
وجـه   مداخله  نظامي مستقيم امريكا را بـي 

بايـد از پـس    سعوديها خـود مـي  . كند مي
هـا   ينـد و اسـرائيلي  آتعادل قوا با ايران بر

ــترات   ــدهاي اس ــار تهدي ــر گرفت يك ژديگ
يك دارند كـه  ژمانند اما مسائل استرات نمي

ن آدنيـا ديگـر   . خود بايد تصـدي كننـد  
سري اسرائيل و دولت  تدنيائي نيست سخ

  .سعودي قابل حمايت باشد
کـــه امريکـــا  بـــرای اين :انقـــالب اســـالمی

نـــــاگزير از تغيـــــر سياســـــت در منطقـــــه 
بگــردد و در همــان حــال، ايــران گرفتــار 

بايـــد  تعـــادل ضـــعفها نشـــود، نـــاگزير، می
ميـــان واليـــت مطلقـــه فقيـــه و رشـــد همـــه 
جانبـــه انســـان ايرانـــی، يکـــی را انتخـــاب 

تراشـــد بـــرای ادامـــه  می اولـــی دليـــل. کـــرد
ها  ها و اســرائيلی اتحــاد ســعوديها و شــيخ

و ... و محافظــه کــاران جديــد امريکــا و
ــــــر سياســــــت امريکــــــا، آنهــــــم  مــــــانع تغيي
بـــــــــاوجود افتـــــــــادنش در مســـــــــير بـــــــــدون 

کم  دســــت. شــــود بازگشــــت ضــــعيف، می
يکبـــارديگر . انـــدازد آن را بـــه تـــأخير می

امــا . ســوزاند فرصــت رشــد ايرانيــان را می
دهــد عامــل  بــه ايــران امکــان میدومــی، 

تغييــر تعيــين کننــده منطقــه و رهــا شــدن 
کشورها از روابط قوا و همسو شدنشـان 

    .در رشد، بگردد
کاران جدیـــد  محافظـــه

نــو را بــا توافــق ژتوافــق 
کنند و  مونیخ مقایسه می

کوشند مانع از انجام  می
  :توافق نهائی بگردند

  
دسـامبر   4نوشته از پـل پـيالر اسـت و در    

عنـوان مقالـه او   . اسـت  انتشار يافتـه  2013
است كـه محافظـه كـاران جديـد از      اين

ــان    ــونيخ مي ــق م ــي تواف ــهاي واقع درس
چمبرلن نخسـت وزيـر وقـت انگلسـتان و     

  :گيرند هيتلر عبرت نمي
محافظه كاران جديد همـه روز و تمـام      

كوشند توافق پرزيدنت اوباما بـا   وقت مي
ا محدود ايران را كه فعاليت اتمي ايران ر

محكـوم   ،برد ن را از بين نميآكند اما  مي
اينـان ايـن توافـق را بـا     . به شكست كنند

  :كنند قرارداد مونيخ مقايسه مي
متفقـين   ،در پايان جنـگ جهـاني اول    •

. در باره اداره صلح هم نظر نبودنـد  ،پيروز
) بخصـوص فرانسـه  (خواسـتند  مي  اما قوياً

يـن  لمان بايد سخت تنبيه بگـردد و بـر ا  آ
پيمــان ورســاي را تهيــه و امضــاء  ،اســاس
  .كردند

لمــان آ ،در پايــان جنــگ جهــاني اول    
. شكست خورده بود اما از پا درنيامده بـود 

لمـان وقـوع   آاغلب جنگهـا در سـرزمين   
طــرز فكــر  ،بــاوجود ايــن. نيافتــه بودنــد

بايـد   پيروزهاي درجنگ اين بود كه مـي 
لمان تحميل كرد كه خرد و آصلحي را به 

ــ ــورش كــرد  خمي ــد مجب ــد و باي رش كن
  .غرامت بسيار سنگيني را بپردازد

لمـان در كنفـرانس   آهيأت نماينـدگي   •
ناگزير شد قرارداد صـلحي   ،صلح ورساي

را امضاء كند كه بذر جنـگ جهـاني دوم   
ــد ــاريخ دان  .  ش ــق ت ــه تحقي ــانطور ك ه

در باره عوامل برانگيزنـده   ،تيلور ،انگليسي
 ،لمانهاآ ،كند معلوم مي ،جنگ جهاني دوم

بـا   ،درپايان يك مباحت طوالني و سخت
لمانها آ. ن را امضاء كردندآ ،انزجار در دل

لمـان  آپيمـاني كـه بـه    «پيمان ورساي را 
ديكته شده و قراردادي با برده است مـي  

  .»گفتند
مـد بـزرگ و   آ چنين پيمـاني سـه پـي        

يكـي از  . لمان پيدا كـرد آور براي آ خشم
الاجرا كردن پيمـان  نها پيدا شدن اراده بآ

پيمـان  «  :نويسـد  تيلـور مـي  . ورساي بـود 
فاقـد اعتبـار اخالقـي     ،غازآورساي هم از 

خود قابل اجرا نبـود بايـد اجـرايش    . بود
ن را آلمانها كه معلوم بود چرا آ. كردند مي
لمـاني  آهـيچ   ،در حقيقـت . پذيرفتند نمي

پيمان را پيمان منصفانه اي كه ميان برابرها 
بـود   ايـن ... دانستند نمي ،اشدمنعقد شده  ب

بخشــي از پيمــان  ،كــه هــم در اول كــار
  ».بالاجرا شد

هـا   لمـاني آاثر ديگر پيمان اين بود كه      
درپي تحصيل قـدرت و يـافتن مـوقعيتي    

سـان   زيـرا بـدين  . متفوق در اروپا شـوند 
خواستند از قيد تحقيـر تحميلـي رهـا     مي

  .شوند
قـوت   ،مد پيمـان ورسـاي  آ سومين پي    

. لمــان بــودآگــرفتن عناصــر افراطــي در 
چراكه اين عناصر بودند كه بطور روشن و  

ايـن   ،ميز و برانگيزنـده آدر زباني تحريك 
صـلح  . دادند پيمان را مورد حمله قرار مي

سـماني بـود   آمائـده   ،ميزآسخت و تحقير 
براي حزب نازي و سياسـتي كـه پيشـنهاد    

ويـز  آاين پيمان همواره دسـت  . كرد مي
  .و حزب او بودهيتلر 

فشار اقتصادي عنصر كليدي پيمان صلح  •
ــا  ــودآب برخــي از متفقــين فكــر . لمــان ب
لمـان از  آكردند كه محاصره اقتصادي  مي

. اسـت  لمان بـوده آنها بر آعوامل پيروزي 
پس اگر بعد از جنگ و در زمان صلح نيـز   

لمان آ ،فشارهاي اقتصادي ادامه پيدا كنند
تيلـور   ،اين بـاره  در. ماند در مهار باقي مي

اين فكر وجـود داشـت كـه    «  :نويسد مي
اي  محاصره اقتصادي نقش تعيـين كننـده  

ادامــه . لمــان داشــته اســتآدر شكســت 
لمـان را نـاگزير كـرد    آمحاصره اقتصادي 

در .  امضاء كند 1919پيمان ورساي را در 
همـين   ،در مورد ايـران نيـز   ،حال حاضر
  .شود استدالل مي

ــالهاي بعـــ        ــگ اولدر سـ  ،د از جنـ
در توجيه  ،لمانآغرامتهاي تحميل شده به 

ن آلمـان بـا   آهر مشكلي بكار ر فـت كـه   
فقر و بيكاري و تب شديد تورم  :روبرو شد

  .1933و نيز ركود اقتصادي  1923در 
احساس انزجار شـديد نـه تنهـا بخـاطر      •

مجبور شدن به پرداخت غرامـت سـنگين   
پيمـان  ن آهاي ديگر   بلكه بعلت جنبه ،بود

  :نويسد تيلور مي ،باره در اين. نيز بود
وقتــي مردمــي قــراردادي را نفــي        
توان انتظار داشـت كـه بـه     نمي ،كنند مي

ــاده   ــد كــدام م ن را نفــي آدقــت بگوين
لمانها شروع كردنـد بـه معتقـد    آ. كنند مي

. انـد  وردهآشدن كه غرامتها از پايشـان در 
ديدگاهشان كم و بيش عقالني بود وقتـي  

ين نتيجه رسيدند كه كل پيمـان خانـه   به ا
  .   است خرابشان كرده

لمانهـا خلـع سـالح را    آ ،به اين داليل      
 ،وقتي هيتلر امكـان پيـدا كـرد   . نپذيرفتند

ايــن قســمت از پيمــان صــلح را بالاجــرا 
لمانها ضميمه شدن آ ،بهمان داليل. گرداند

لمان به لهسـتان را نپذيرفتنـد و   آبخشي از 
ايـن قسـمت از    ،صت يافتوقتي هيتلر فر

  .پيمان ورساي را نيز بالاجرا گرداند
تـر بـا    در رابطه كشورهاي قـوي  ،امروز •

بـه   ،تـر  كشورهاي بلحاظ اقتصادي ضعيف
ندرت به ايـن درس تـاريخ رجـوع داده    

بـه قسـمتي از تـاريخ     ،نآبجاي .  شود مي
شـود كـه مربـوط     لمان رجوع داده ميآ

 ،ت نـازي شود به استقرار و عملكرد دول مي
لمانهـا و تحميـل   آمـد تحقيـر   آ بمثابه پـي 

  . لمانآشرائط سخت و غرامتي سنگين به 
فراوان  ،رجوع دادن به قرارداد مونيخ     

تـر    تـر و مـبهم   تكرار شده و هربار مبتـذل 
گشته و همواره توهين بـه قربانيـان نـازي    

مقايسه كننـدگان   ،باوجود اين. است  بوده
را با قرارداد مونيخ  توافق با ايران برسر اتم

. مورد است مقايسه بس بي. كنند مقايسه مي
دلف هيتلـر نيسـت و   آاي  زيرا علي خامنه

ايران نه ظرفيت و نه اراده فتح خاورميانـه  
  .را دارد

ابتـذال   ،گزارش نـويس  ،برت استفنس     
ــازهم بيشــتر كــرده  او . اســت مقايســه را ب

اي كـه بـا ايـران     توافق اوليه :است نوشته
نه تنها با قـرارداد مـونيخ    ،است ضاء شدهام

بلكـه   ،اسـت  قابل مقايسـه  1938منعقده در 
نقـدر پـوچ   آايـن ادعـا   . ن بدتر استآاز

ن را قبـول  آاست كه استفنس خـود نيـز   

  .ندارد
مـــا بايـــد از درســـهاي  ،در حقيقـــت •

ــگ   ــله دو جن ــم در فاص ــدادهاي مه روي
در زندگي امروز خود  ،جهاني اول و دوم

مـا نبايـد  توافـق مـونيخ را     . ماستفاده كني
 ،برجاي انديشيدن و ارزيابي بايسته كـردن 

تـوانيم   بايد بينديشيم چگونه مي مي. بنشانيم
بكـار   ،رو ن درسها را در حل مسائل پيشآ

تشديد كردن فشار اقتصادي به ايران . بريم
و اصرار ورزيدن بر مجبور كـردن ايـران   

كـاري نيسـت كـه بـا      ،به تسـليم بالشـرط  
  .اي تاريخ بخوانددرسه

وقتي سخن سناتور ليندسي گراهام در      
بايـد   مـي  ،شنويم نو ميژمخالفت با توافق 

ما ايـن  . لمان را بكار بگيريمآدرس تجربه 
ن اشـتباه را تكـرار   آاقبال را داريـم كـه   

هرگاه قرار بر وارد كردن ضربه بـه  . نكنيم
ايران باشد و منظور از ضـربه وارد كـردن   

دسـت   ،دار كردن ايران باشـد به تسليم وا
ــه تــوافقي كــه دو طــرف   ــافتن ب ن را آي

ــد   ــذيرفتني بدانن ــول و پ ــاممكن  ،معق ن
همـان   ،اگـر تسـليم ميسـر شـود    . شود مي
ورد كـه تحميـل   آ مـدها را ببـار مـي   آ پي

  :وردآلمان ببارآدر ،پيمان ورساي
ــران        ــتن اي ــليم واداش ــه تس ــر اول ب اث
است كـه ايـن كشـور توافـق را غيـر       اين
ادالنه بداند و همه كار بكنـد كـه امكـان    ع

ن را آاجرا پيدا نكند و هر زمان توانسـت  
  . لغو كند

اســت كــه در همــه  ن ايــنآاثــر دوم     
ــر     ــدرت را ب ــيل ق ــل تحص ــان مي ايراني

  . انگيزد تا كه اثر تحقير را بزدايند مي
كـه تمايلهـاي افراطـي     و اثر سوم ايـن     

را  تقويت بگردند و اينان همـان سياسـتي  
ميـز  آدرپيش بگيرند كه ما سخت سرزنش 

  .دانيم مي
نويســـــنده هرگـــــاه  :انقـــــالب اســـــالمی

خواست مقايسه واقعـی انجـام دهـد و  می
کارآمــد بگردانــد، بايــد را درســهای تجربــه 

. آورد از تـــاريخ ايـــران نيـــز ســـر در مـــی
ــــــــــران و روس  ــــــــــران در جنگهــــــــــای اي اي
شکســــــت خــــــورد و دو قــــــرارداد ســــــخت 

چای را بـه  ترکمن تحقير آميز گلستان و
غيـر از جـدا کـردن . ايران تحميل کردند

های بـــزرگ از ايـــران، غرامـــت  ســـرزمين
از . مالی سنگينی نيز از ايران سـتاندند

آن روز تــا توافــق ژنــو، مرتــب بــه ايــران 
چـــای  قراردادهـــائی هماننـــد قـــرارداد ترکمن

ايرانيـــان درپـــی ايجـــاد . اســـت تحميـــل شده
، در دولتـــی از نـــوع دولـــت نـــازی نشـــدند

عــــــــوض بــــــــرای اســــــــتقرار دموکراســــــــيو 
. بازيافت استقالل وآزادی، جنبش کردنـد

بــــــاوجود ايــــــن، گــــــروه بنــــــديهای مســــــلط 
برجامعــــه ايرانــــی، مانــــدن تحــــت ســــلطه 
بيگانه را بر زيسـتن در کشـوری مسـتقل 
و آزاد، در جمهوری شهروندان، تـرجيح 

ــــد ــــای . دادن ــــای رضــــاخانی و کودت کودت
را  ۶۰و کودتــای خــرداد  ۳۲مــرداد  ۲۸

طرفــه . ها سـازمان دادنـد ايـن گـروه بنــدی
اند کــــار بــــه تســــليم  کــــه اصرارداشــــته اين

زيـــــرا . بالشـــــرط و تحقيـــــر آميـــــز بکشـــــد
پندارند، مردم تحقير  اند و می پنداشته می

آرام، دولـت اسـتبدادی آنهـا را  شده رام و
ــــــــد برخــــــــود می ــــــــدين. پذيرن قرار، اگــــــــر  ب

مشــابهتی وجــود داشــته باشــد، اعتيــاد بــه 
شــود  ت قــدرت اســت کــه ســبب میاطاعــ

. اســــــــتبداديان برجامعــــــــه حــــــــاکم شــــــــوند
دانــــد کــــه در مــــورد ايــــران،  نويســــنده نمی

رژيم کنونی، سه نوبت، خود کـار را بـه 
پـــــس،  در . کشـــــاند تســـــليم بالشـــــرط می
بايـــــــــــد از اعتيـــــــــــاد  درون، نخســـــــــــت می

اطاعـــت از قـــدرت و حاکميـــت جبـــاران 
اقتصـاد ايـران را .  بايد آسود است که می

زاتهــا از پــا در نياوردنــد رژيــم واليــت مجا
 –فقيـــــه، بـــــه دســـــت مافياهـــــای نظـــــامی 

       :مالی به اين روز انداختند

ای کـــــــه  بودجـــــــه
براساس حـل مشـکل 

است و  اتم تهیه شده 
باید تورم را بـا یارانـه 

   :مهار کند
    

در همان حال که اوباما شانس ٭ 
رسیدن به توافق نهائی بـا ایـران 

ارقـــــام  ،دانـــــد می ۵۰ – ۵۰را 
بر اساس حـل و  ۹۳بودجه سال 

   : است  فصل مسئله اتم تهیه شده
  

  :درآمدها• 
ــاتي  ــدهاي ماليــ +  660972800درآمــ

درآمــدهاي حاصــل از مالكيــت دولــت  
فروش كاالهـا و خـدمات   +  183846763
درآمد حاصـل از جـرائم و   +  45272940

درآمدهاي متفرقه +  19828900خسارات 
   يليون ريالم 927129284=  17207881

   :ها هزينه •
+  631035453جبران خدمات كاركنـان  

 161230723استفاده از كاالها و خـدمات  
+  9152371هاي اموال و دارائي  هزينه+ 

كمكهـاي بالعـوض   +  212366768يارانه 
 308157473رفاه اجتماعي +  63305236

ــه +  ــاير هزينــ ــا  ســ =  44869856هــ
   ميليون ريال 1430177880

ميليون  502998596كار بودجه كسر آش •
هزار  53بدين ترتيب، بودجه كشور . ريال

  .  ميليارد تومان كسر دارد
) جـاري (بودجه عمومي  ،باوجود اين      

. هـزار ميليـارد تومـان اسـت     195دولت 
هـاي   تفاوت از محـل واگـذاري دارائـي   

ميليون ريال و   798،795،000اي و  سرمايه
 224،064،209هاي مالي  واگذاري دارائي

بودجـه  .  شـود  تـأمين مـي   ،ميليون ريـال 
هـزار ميليـارد    588شركتهاي دولتـي نيـز   

 783پس جمع بودجه كـل  .  تومان است
شـركتهاي  . شـود  هزار ميليارد تومان مـي 

هــزار ميليــارد  397,5 ،دولتــي بــر رويهــم
تومان كسر دارند كه با اعتبـارات بـانكي و   

بدين . وامهاي خارجي تأمين خواهند شد
هــزار  450حــدود  ،كــل بودجــه ،تــرين

كسـريهاي  . شكار داردآميليارد تومان كسر 
. بايد محاسبه و منظور كرد پنهان را نيز مي

كار نيازمند مطالعه يكايك ارقام بودجه  اين
اين  ،در فرصتي ديگر. دخل و خرج است

  .محاسبه انجام خواهد شد
 ــام ــدرج ارق  در بودجــه اليحــه در من

 اخيـر  دهـه  دو طي ودجهب ارقام با مقايسه
 در كشـور  عمـومي  بودجـه   ميدهد، نشان

 17 معــادل 92 بودجــه قــانون بــا مقايســه
 ايـن  كـه  اسـت  كرده پيدا كاهش درصد
 92 تا 68 سالهاي طي حجم كاهش ميزان

 ارقـام  كـه  سـالي  تنها. است بوده سابقه بي
 سـال ، داشته كاهش بودجه قانون مصوب

 اتفـاق  كـاهش  ميـزان  كـه  است بوده 83
    .است بوده درصد 5 معادل فتادها

 8 معـادل  نيـز  كشـور  كل بودجه ميزان   
 ايـن  كـه  اسـت  كـرده  پيـدا  رشد درصد
 شـاهد  كـه  88 سـال  از غير به رشد ميزان
 بـوديم  كشور كل بودجه درصدي 5 افت
 كشـور  كل بودجه رشد ميزان ترين پايين

   .شود مي محسوب
 ميدهـد  نشـان  كلي ارقام اين به نگاهي    
  پيشنهادي ارقام ميزان عددي نظر از كه
  

  10  صفحهدر
  
  

اشکال۳۰توافقی با



                                                                                                                                                                                       

 

 

10 

 

 
 

1392دي 8اتآذر25  843شماره   2013دسامبر  29تا16  

 

  اليحـه  تـرين  انقباضـي  اليحـه  در دولت 
 مي محسوب تحميلي جنگ از بعد ودجهب

 كـه  اي نكتـه  گـرفتن  نظر در با ولي شود
 مجلـس  علنـي  صـحن  در جمهـور  رئيس
 عمـومي  بودجـه  اينكـه  يعني كرد، مطرح
 معادل 92 سال عملكرد با مقايسه در امسال

 كـه  گفت بايد است كرده رشد درصد 50
 واقعـي  غيـر  92 سـال  بودجه قانون ارقام
 اقتصـادي  واقعيت به توجه با و است بوده
 93 سـال  بودجـه  جـاري  سـال  در كشور

 شـده  تـالش  ولي شده محسوب انبساطي
 17 كـاهش  بـا  كه 93 سال اليحه در است

 سـال  مصـوب  ارقام با مقايسه در درصدي
نـرخ   .شدبا تر نگر واقع آمده مجلس به 92

  . است تومان در نظر گرفته شده 2600دالر 
ــالب اســالمی های آينــده،  در شــماره :انق

ـــــرار  ـــــب بودجـــــه را مـــــورد بررســـــی ق مرت
امــا همــين ارقــام، از جملــه . خــواهيم داد

درصدی بودجـه در مقايسـه  ۵۰افزايش 
، محل بـرای ۹۲با عملکرد بودجه سال 

گــذارد کــه بنــابر توافــق نهــائی  ترديــد نمی
اتـــم اســـت و اگـــر توافـــق انجـــام بـــر ســـر 

نگيرد، با وجود خالی بودن خزانه بنـابر 
قــول روحــانی، دولــت نــاگزير از اعــالن 

    .  شود ورشکستگی می
 بـه تنهـا کشور درآمد:الریجانی٭

 و اســـت جـــاری هزینـــه انـــدازه
 باقی عمرانی بودجه برای چیزی
  :نمانده

  
 گـــــــــزارش بـــــــــه ،۹۲ آذر ۱۰ در 

 در کـه نیالریجا، ملت خانه خبرگزاری
: اســت گفته، مجلــس علنــی جلســه آغــاز

 افکـار گرفتار یارانه هدفمندی اجرای«
 جـای بـه و شد زدگی عوام و پوپولیستی

 جاری هزینه کشور، توسعه برای مجال
 .داد افـزایش تومـان میلیـارد هزار۲۷ را

 مـا امـروز مشـکل آیـا محتـرم نمایندگان
 بـا را مـدرس گفته این باید نیست؟ این
 دولـت و مجلس در سر در و نوشت طال

 کشـور جـاری بودجـه اگـر. کرد آویزان
 گردن همه این امروز غرب نبود، متورم
 حـرف هـا تحـریم بـا و کرد نمی کلفتی
 سـالهای در هـا دولت تمام. زد نمی زور

ــر ــی اخی ــد م ــه گوین ــد ک ــت بای  را دول
ــیم کوچــک  آنهــا از یــک کــدام امــا کن
 بـه تنهـا مـا درآمـد امـروز. شـدند موفق
ــداز ــه  هان ــور جــاری  هزین  و اســت کش
 باقی کشور عمرانی  بودجه برای چیزی
 مجـالس و ها دولت  همه. است نمانده

 ایـن امـا انـد شـده انتخاب مردم رای با
 نفع به که اقتصادی های جراحی گونه
 سیاسـت هـای کشمکش در است، مردم
 جـرات کسـی و اسـت شـده گـم داخلی
  .ندارد را آنها کردن اجرا

ــالمی ــالب اس بــاوجود ايــن کــه پــول  :انق
نيســت، حکومــت روحــانی بــا کــدام پــول 

    است؟ اين بودجه را تهيه کرده
سوبسیدها را قطع  :٭قوز باالقوز

کردنــد یارانــه مســتقیم بدهنــد و 
دهند و هم  حال هم سوبسید می

 : !یارانه
 
  روزه  روحــاني حــاوي  100گــزارش

اشكاالت فراوان چه در زمينه اقتصـادي و  
مباني گزارش وي بيشـتر   .چه حقوقي بود

مـده در  آهـا و خرابيهـاي ببـار     بر كاستي
دوران احمدي نژاد تكيه داشت تـا ارائـه   
اماري روشن از عملكرد دولت يازدهم در 

   .يازدهم اول حكومتروزه  100اين 
در اين جا به دو مـورد اصـلي گـزارش      

معلوم شود كه پردازيم تا  اقتصادي وي مي

مخـرب   روحـاني همـان شـيوه    حكومت
  :كند دنبال مياحمدي نژاد را  حكومت

آخر  :روحاني  در گزارش خودگفت -  1 
ــرداد ــاه م ــوق را  كــه مــي م بايســت حق
كرديم، مـوارد ضـروري در    پرداخت مي

ميليـارد   7500بايسـت   بخش حقـوق مـي  
ايـن بـراي   . كـرديم  تومان پرداخت مـي 

ميليـارد    7500از ايـن  . بودجه جاري بود
ارد تومان بيشـتر در  ميلي 2870تومان، فقط 
ميليـارد   4060يعنـي بـيش از   . خزانه نبود

ــا  ــيتومــان م بايســت از بانــك قــرض  م
لـذا در  . گرفتيم براي پرداخت حقوق مي

همان ماه مرداد دولـت بـراي پرداخـت    
ميليارد تومان بـدهكار   4600حقوق تقريبا 

   .كرد بود و بايد تامين مي
 حكومـت ، به تصـريح روحـاني   بنابراين    

ــراي پرداخــت    4060 ــان ب ــارد توم ميلي
حقوق از بانك مركزي اسـتقراض كـرده   

   .است
مـا   :خـود گفـت  » گـزارش «باز او در  - 2

ديدم اگر از اول تير طبق مصوبه مجلـس  
تومان  2477تومان به  1200نرخ دالررا از 
،يعني در واقع قيمت ارز را  افزايش دهيم

هـا دو   در بودجه دو برابر كنيم ،قيمت كاال
ر خواهد شد و فشار به مـردم خواهـد   براب
رو بـراي برخـي كاالهـا مثـل      از اين.آمد

   .يارانه داديم... گندم  و دارو و
هرچند وي  نگفت كه چه مقدار يارانـه     

، اسـت  پرداخته به چه كاالهايي وپرداخته 
حكومـت او يـك عيـب را دو عيـب     كار 

ــرا  .كــردن اســت از طرفــي، مجلــس زي
را تصـويب  »هـا قانون هدفمندي يارانـه  «

كرد بـا همـه عـواقبي كـه بـراي جامعـه       
ن، يارانه بر روي كاال آبر اساس  ورد وآببار

و از  هاي اساسـي بايسـتي برداشـته شـود    
مي گويـد   حكومت روحاني ،طرف ديگر

چنـد از   را نقـض كـرده و بـه يـك    قانون 
حـاال هـم يارانـه    . است يارانه دادهها   االك

كاالها براي جلوگيري از افزايش قيمتهاي 
شود و هم يارانه مستقيم داده  پرداخت مي

  ،؟ پرسيدني است با خزانـه خـالي  !شود مي
    است؟ يارانه را از كدام محل پرداخته

يا از بانك مركزي استقراض كرده است    
كه باز چاپ پول است و بـه تـورم دامـن    
ميزند و يا از منابع ديگر تامين كرده كه باز 

كـه   دهد مي هاي دولت را افزايش بدهي
   .تورم زا است باز
يازدهم، طيب نيـا   حكومتوزير اقتصاد     

كـارت زرد گرفتـه و    مافياها كه از مجلس
عصباني شـده و تهديـد بـه اسـتعفا كـرده      

و گفته اسـت يـك دقيقـه نيـز در     ا .است
ايرنا (92مهر 14در  .ماند وزارت اقتصاد نمي

و در دولت يازدهم تا كنـون   :اعالم كرد) 
ــاه فعاليــت خــود حــدود دو از بانــك  م

 42سـاالنه  . اسـت  مركزي استقراض نكرده
هزار ميليارد تومان صرف پرداخت يارانـه  
نقدي به مردم مي شود كه بخشـي از آن  

اين كسـري  .با كسري بودجه همراه است 
تا كنون از محل ساير رديف هاي بودجـه  
و درآمد شركت هاي توليدكننده انـرژي  

هـاي نقـدي    تامين شده و براي پرداخت
تـامين   ها و همچنين  هدفمند كردن يارانه

مــالي ســاير برنامــه هــا از بانــك مركــزي 
   .استقراض نشده است

خاطر نشان سـازيم كـه روحـاني خـود        
از بانـك  دراخر مرداد مـاه،  ، كند مياقرار 

و حاال وزيـر   است مركزي استقراض كرده
   !تكذيب ميكند او رااقتصادش 

ت اين كسري تا كنون اس طيب نيا گفته     
هاي بودجه و درآمـد   از محل ساير رديف

هـاي توليدكننـده انـرژي تـامين      شركت
 كـه اسـت   فرامـوش كـرده   وا. است شده

ـ زنگنه وزيـر نفـت همـين      27ت درحكوم
 حكومتمهرهمين سال در طعنه به روش 
: بود ها گفته احمدي نژاد براي تامين يارانه

هـاي   به اسم دادن يارانه به مردم دسـتگاه 
ــد    ــابود كردن ــرژي را ن ــزرگ ان و در !ب

هاي اخير براي اجـراي هدفمنـدي    سال
هاي زيادي بر خالف قـانون   ها پول يارانه

ــش   ــااليش و پخـ ــي پـ ــركت ملـ از شـ
   .هاي نفتي گرفته شد  فرآورده

روحاني هـم تـن    ترتيب حكومت بدين   
 داده است به استقراض از بانك مركزي و

ــم ــانون    ه ــرخالف ق ــه ب ــول زنگن از بق
شــركتهاي توليــد كننــده انــرژي تــامين 

   .است درآمد كرده
گوئيهـای  جسـتن تناقض :انقالب اسالمی

روحـــــانی و وزيـــــر او و افـــــزودن يارانـــــه 
يارانــه مســـتقيم از ژالـــه  غيــر مســـتقيم بـــر

و امــــا تجاوزهــــا بــــه حقــــوق  .وفــــا اســــت
  :انسان

  
  

اعـــدامها افزونتـــر و 
سانسورها شـدیدتر و 
فشـار بـه زحمتکشـان 

  : شوند بیشتر می
  
  
 ــزارش   ،92آذر  5در ــه گ ــا ، در ب ايلن

ششــمين روز از بازداشــت چهــار كــارگر 
كارخانه پلي اكريـل اصـفهان، كـارگران    

نشـان دادن  «اين كارخانه به منظور آنچه 
عنوان » حسن نيست كارگران به مسئوالن

شده است، تجمع اعتراضـي خـود را بـه    
داخل مسجد كارخانه بردند و در فضـايي  

تـر نسـبت بـه     و اجتماعي محدود سر بسته
ــتار  آزادي   ــته، خواسـ ــاي گذشـ روزهـ

 .شان شدند همكاران بازداشتي
 فعالين حقوق «گزارش  به ،92 آذر 5در

زنـداني در  10» بشر و دمكراسي در ايـران 
زندان قزل حصار كـرج بـه دار آويختـه    

  . شدند
  گزارش واحد مركزي  ، به92 آذر 7در

زگـان  خبر، رئـيس كـل دادگسـتري هرم   
 سه متهم بـه قاچـاق مـواد   : است خبرداده

مخدر و يـك مـتهم تجـاوز بـه عنـف در      
   .بندرعباس به دار آويخته شدند

  به گزارش ايرنا، منصـور   ،92آذر  8در
مدير مسئول سـايت بهـار نيـوز بـا      قنواتي

: است هاعالم خبر فيلترينگ اين سايت گفت
تعيين مصـاديق محتـواي مجرمانـه     كميته

ه سـايت بـه تـذكر آن، ايـن     عليرغم توج
 .را فيلتر كرد پايگاه خبري

  به گزارش ايلنـا، حـدود    ،92آذر  9در
نفر از كارگران پيماني قطـار شـهري    300

مـاه   5عدم دريافـت   اهواز در اعتراض به
حقوق معوقـه در مقابـل سـاختمان دفتـر     

كيسون تجمـع   مركزي شركت پيمانكاري
 .كردند
  زنداني داوودي ، ارژنگ92 آذر 9در ،

در زنـدان     سال حبس 15سياسي با حكم 
ديگـر زنـداني    بـرد،  بندرعباس به سر مـي 

گفتـه منصـور اسـانلو در     به كه است سياسي
به اعتصاب غذا  اعتراض به وضعيتش دست

  . زده است
مـرادي، زنـداني سياسـي كـرد و      علي    

ــه   ــوم ب ــبس  30محك ــال ح ــر    س از ديگ
ــه  ــت ك ــدانياني اس ــه   زن ــراض ب در اعت

ــه  شــرا ــاب دســت ب ــدان مين يطش در زن
  . اعتصاب غذا زده است

  بـــه گـــزارش هرانـــا،  ،92آذر  10در
ــد    ــالنهاي واح ــدادي از س ــدان  2تع زن

 آذر ماه و در 4حصار از تاريخ دوشنبه  قزل
زنداني محكوم به مرگ بـه   11پي انتقال 

سلول انفرادي جهت اجراي حكم دسـت  
  .اعتصاب غذا زدند به
  گزارش مهـر، نتـايج    به ،92آذر  11در

منتشــر شــده آخــرين تحقيقــات ســازمان 
المللــي  بهداشــت جهــاني و آژانــس بــين

بر اساس ليستي  (IARC) تحقيقات سرطان
هـاي جهـان ارائـه     ترين شهر كه از آلوده

شــده اســت شــهرهاي اهــواز در ايــران، 
اوالنباتار در مغولستان، سـنندج در ايـران،   

كسـتان،  لوديانا در هندوستان، كوئتـا در پا 
كرمانشاه در ايـران، پيشـاور در پاكسـتان،    
گابورونه در بوتسوآنا، ياسـوج در ايـران و   

شـهر   10كانپور در هندوستان بـه ترتيـب   
به بياني ديگـر اهـواز   . آلوده جهان هستند

سنندج سـومين  و  اولين شهر آلوده جهان
شهر آلوده، كرمانشاه ششمين شهر آلوده و 

اعـالم   ياسوج نهمين شـهر آلـوده جهـان   
  .اند شده
  به گزارش ايلنا، جمعي  ،92آذر  11در

از كارگزاران مخـابرات روسـتايي اسـتان    
همدان صبح امروز بـا در دسـت داشـتن    

هايي در اعتـراض بـه نحـوه     پارچه نوشته
قرار داد كـاري خـود، مقابـل سـاختمان     
شركت مخابرات اسـتان همـدان تجمـع    

 .كردند
 ــنا،  92آذر  11در ــزارش ايسـ ــه گـ ،بـ
الـــواعظين ســـردبير  ءاهللا شـــمس اشـــام

ي نشاط كه بعد از حدود چهارماه  روزنامه
ايـن    فعاليت مستمر، بـا اعضـاي تحريريـه   

 كـرد كـه  نشريه خداحافظي كـرد اعـالم   
نشـاط همچنـان بـا مشـكل       انتشار روزنامه

 .روبرو استحقوقي 
 280به گـزارش ايلنـا ،     ،92آذر  11در 

ـ  ارس كارگر واحد تعميرات مجتمع گاز پ
جنوبي در اعتراض به كـاهش چنـد صـد    
هزار توماني مزدشان از ابتداي ارديبهشت 
ماه سال جاري، براي دومـين بـار تجمـع    

 .كردند
  ــا،   ،92آذر  12در ــزارش ايلنـ ــه گـ بـ

ــد و   احمدرضــا احمــدپور روحــاني منتق
وبالگ نويس و از اعضاي جبهه مشـاركت  

روز  100به دليل نوشتن نامه به رهبري بـه  
  .دد محكوم شدحبس مج

 به گزارش ايرنا، وكيل  ،92آذر  12در
ــتي    ــتار بهشـ ــاي دم سـ ــدافع اوليـ مـ

دادگاه كيفـري كاركنـان دولـت    :گفت
اتهام قتل عمـد مـامور پلـيس فتـا را در     
مرگ ستار بهشتي نپذيرفت و آن را شـبه  

 .عمد تشخيص داد
 ــه گــزارش دانشــجو  ،92آذر  13در ب

ي كميته ناظر بر نشـريات دانشـجوي   نيوز،
دانشگاه شهيد چمـران اهـواز،  نشـريات    

با ابالغ » تاريخ پژوهي«و » صداي اميد«
ــاريخ  ــي در ت ــف  9حكم ــاه توقي آذر م

 .اند شده
 به گزارش ايلنا، كـريم   ،92آذر  13در

زاده دبيـر خانـه كـارگر تبريـز از      صادق
كاشي تبريـز  «تجمع جمعي از كارگران 

ماه حقوق معوقه  28در اعتراض به » كف
 .ر محوطه كارخانه خبر دادشان د
  ــين  ،92آذر  13در ــه گــزارش كمپ ب

صلح فعاالن در تبعيد رضا احمدي نـژاد،  
ــاني وب   ــدمات ميزب ــايت و خ ــدير س م

ــاب وب« ــور در  »آفتـ ــس از حضـ ، پـ
جرائم رايانـه اي، بـه    31دادسراي ناحيه 

صورت موقت بازداشت و به زندان اوين 
 .منتقل شد

 ا، چهار به گزارش هران ،92آذر  13در
غازي (فعال عرب اهل شادگان به نامهاي 

عباسي، عبدالرضا امير خنافره، عبد االمير 
واقـع در  ) مجدمي و جاسم مقـدم پنـاه   

جنوب غربي ايران، كه به اعدام محكوم 
و پيش از مـاه محـرم از زنـدان كـارون     
اهواز بـه مكـان نـامعلومي منتقـل شـده      

 .بودند، اعدام شدند
 زارش نداي سـبز  به گ ،92آذر  13در

آزادي، صمد خطيبي، هنرمند و فيلمسـاز  
ــران   ــه ته ــد از ورود ب ــد، بع ســاكن هلن

 .بازداشت شده است
  بـــــه گـــــزارش ،  92آذر 14در ،

گــران بــدون مــرز مــوج تــازه  گــزارش
سركوب فعاالن اطالع رساني در ايران را 

آذر مـاه در   2از تاريخ . محكوم مي كند
ــه در   ــور از جمل ــف كش ــهرهاي مختل ش

هرهاي رفسنجان، كرمان و تهران دست ش

ــم  ــپاه   24ك ــاموران س ــوي م ــر از س نف
 .اند پاسداران بازداشت شده

  بــه گــزارش جــرس، 92 آذر 14در  ،
رسول عبداللهي، از شـهروندان نـوكيش   

اجتمـاع و تبـاني و   «مسيحي، كه به اتهام 
به سه سـال حـبس    »تبليغ براي مسيحيت

محكوم شده، جهت سپري كردن مـدت  
زندان اوين  350حبس خود به بند  زمان

 .منتقل گرديد
  بـــــه گـــــزارش    ،92 آذر 16در

ــالگرد روز   ــه مناســبت س ــجونيوز، ب دانش
پلي تكنيك (دانشجو در دانشگاه اميركبير 

از ابتـداي   .تجمعي برگـزار شـد  ) تهران
ــيج    ــاي بس ــع، نيروه ــن تجم ــروع اي ش
دانشجويي كه از چند روز پيش با پيامك 

ســازماندهي شــده و پســت الكترونيكــي 
بودند، به همراه نيروهاي لباس شخصـي،  

  .قصد بر هم زدن اين تجمع را داشتند
دانشجويان بسيجي با سر دادن شعارهاي 
اهللا اكبــر و مــرگ بــر امريكــا بــه جمــع 
دانشجويان رفته و تجمـع دانشـجويان را   

  .برهم زدند
دانشجويان برگزار كننده تجمـع كـه       

داشـتند بـا   قصد سخنراني در مراسـم را  
دخالت نيروهاي انتظامات دانشگاه مجبور 
 .به جمع كردن سيستم صوتي خود شدند

و شعار ” يار دبستاني“در اين تجمع سرود 
از سوي ” زنداني سياسي آزاد بايد گردد“

صـدها نفـر از    .دانشجويان سرداده شـد 
دانشجويان در آن شركت داشتند، بسـيج  
قصد برهم زدن جو و ايجاد درگيـري را  
داشت كه با درايت دانشـجويان از ايـن   

  .امر جلوگيري شد
تجمع اعضاي بسيج دانشگاه اميركبير با    

همراهي نهاد رهبري، رياست دانشـگاه و  
ــارج از    ــر خ ــاري عناص ــين همك همچن

  .دانشگاه صورت گرفت
يكي از دانشجويان دانشـگاه اميركبيـر       

: در گزارشي به دانشـجونيوز مـي گويـد   
ف اصلي آن بـا توجـه   اين تجمع كه هد

به شواهد و قرائن ايجاد فضاي آشـوب و  
بـا   11تحريك دانشجويان بود از سـاعت  

حضور افرادي غيردانشجو كه با اتوبوس 
. دشـ به دانشگاه اعزام شده بودنـد آغـاز   

افراطيون كه بـا حضـور اعضـاي بسـيج     
رسيدند  دانشگاه اميركبير به صدها تن مي

ز بــا ســر دادن شــعارهايي تحريــك آميــ
همچــون زنــداني سياســي اعــدام بايــد 

روحاني حيا كن دانشگاه رو رهـا   - گردد
- سران فتنـه اعـدام بايـد گردنـد     - كن

 - دانشجوي آشوبگر اخـراج بايـد گـردد   
شعار يار دبستاني مـرگ بـر آمريكاسـت    
سعي بـر تحريـك دانشـجويان و ايجـاد     

در قسمتي از مراسم  .نمودند درگيري مي
ــرهم ز  دن نيروهــاي بســيج كــه قصــد ب

هاي تجمع دانشجويان را داشتند، با  حلقه
اهداي گل از طرف دانشـجويان روبـرو   

 .شدند
يم واليـت فقيـه طرفنـد جديـدي     ژر     

ــخنراني  ــزاري س ــاربرد و برگ ــا  در  بك ه
ــال ــردآذر را از آ 16روز  س . ن خــود ك

حتــي بــه خــاتمي اجــازه ســخنراني در 
روحـاني و قاليبـاف و   . دانشگاه داده نشد

ذر آ 16عتمداري سخنرانان جليلي و شري
 .در چند اجتماع شدند

  به گزارش هرانا، فريبا  ،92آذر  16در
اشتري، شبنم متحد و ايمان رشيدي سـه  
شهروند بهـايي در دادگـاه انقـالب يـزد     

ــه  ــا ب ــري   10مجموع ســال حــبس تعزي
فريبا اشتري و شبنم متحد  .محكوم شدند

 3به حكم دادگاه انقالب يزد هركدام به 
 4بس تعزيري و ايمان رشيدي به سال ح

 .سال حبس تعزيري محكوم شد
 به گـزارش كلمـه، در   92 آذر 17در ،

پي انتشار گزارشي در كلمه از فشـارهاي  
چنــد ماهــه نيروهــاي امنيتــي بــر بنيــاد 
فرهنگي جمشيد متعلق به زرتشتيان، چند 

بـازجويي   واواكتن از زرتشتيان توسط 
ادامـه  ها هم چنـان   فشار .شدند و تهديد

و چندين تن از شهروندان زرتشتي  نديافت
 .احضار و در اين رابطه بازجويي شدند

 650به گزارش ايلنـا ،   ،92آذر  17در 
ـ ني «فصلي  اننفر از كارگر مجتمـع  » رب

كـه بـه كـار    (كشت و صنعت هفت تپـه  
شـكر اشـتغال    تخصصي بريدن سـاقه نـي  

ــد ــه محقــق نشــدن  ) دارن در واكــنش ب
  .ست از كار كشيدندهاي كارفرما د وعده

  

اشکال۳۰توافقی با
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 جانيازجمله حكومت آذربا يمناصب مختلف يو در مقاطع مختلف متصد

ـ اووزارت علوم، وزارت ف مجلس در صدر مشروطه، يندگيوفارس، نما  دي
ـ د استير ه،يعامه، وزارت عدل ـ تم واني و بـاالخره  ) كشـور  يوانعـال يد( زي

اول  يپهلـو  وران ددر  1312تا سـال   يشمس 1306از سال   رينخست وز
« چنـين  مخبر السلطنه تاريخ  و فرهنگ ايران را مـي  شـناخت و هم  . بود

، تـا  لماني و فرانسـه را خـوب مـي دانسـت    ، آزبان وادبيات فارسي، عربي
در فن گراور سازي و كليشه سـازي  . حدي به زبان  انگليسي  هم آشنا بود

ر علمي آن فن  را سررشته  داشت و به موسيقي عالقه  بسيار داشت و از نظ
  )  2( » .در رياضيات ، هيئت  و فلسفه هم فضلي داشت. آموخته  بود

ــه ،   ــل دوديگراينك ــن فص ــال دراي ــد ةرس ــه تج ــواهي از دو انديش د خ
جـارو اوائـل عصـر پهلـوي  يعنـي ابوالحسـن       اروشنفكردراواخر دوران ق

  .مي آورم را  فروغي و سيد حسن تقي زاده 
كه بكوشش  امير هوشنگ كشاورز در يك  اي ساله اين دورساله از چهار ر 

  .انتخاب نمودمرا كتاب جمع آوري كرده است 
  :هوشنگ كشاورز در مقدمة اين كتاب  مي نويسد 

مقوله هايي چـون مليـت و   ة آنچه پيش روست چهار رساله است در بار« 
ن دنياي غرب و لـزوم   د و آزادي، تساهل  و ويژگي هاي  تمد، تجددين
ما ايرانيان از آن ، از نيم  تا يك قرن  پيشي ه عاجل و بهره گيرتوج.  

اشتراك نظـر نويسـندگان ايـن  چنـد اثـر در بـاور آنهـا  بـه ضـرورت            
آن روز ايران  ةاقتصادي ِ جامع دگرگوني اساسي  در زندگي  اجتماعي و

نيز اروپايي است كه رنسـانس و انقـالب    »  دگرگوني « الگوي اين . است
فكـر و ضـرورت     يناگفته پيداست كـه ريشـه   . را پسِ پشت دارد صنعتي 

ل هـاي سـال هـاي پايـاني قاجارهـا و طلـوع       انديشيدن به آن در تحو
ايران با غرب  روز افـزون  و   يمشروطيت  نهفته است، دوراني  كه رابطه 

  .اجتناب  ناپذير است
ن  مدل و اما پراگندگي يِ دل و نگراني آنها در چگونگي به كارگيري اي 

  .سرمشق است،  پس از اين نظر در افتراق اند
،  )تقـي زاده  ( »از سرتا پا بايد فرنگي شـد  «يكي  را برا ين  باور است  كه 

  .هرچند حدود چهار دهه بعد خود اين نظر را  نقد و تعديل كرد
ن غرب ، بر تمد ةظواهر  و پوست ةبراي احتراز  از اشاع) شادمان ( ديگري 

ن است كه بايد به مدد فرهنگ  غنـي و ديرپـاي  ايـران ، تمـد     اين باور 
  .كرد» رمسخّ« غرب  را 

 ،  دل نگران» دگرگوني « ر ضرورت كاظم  زاده  ايرانشهر ضمن  تاكيد  ب
عوامل مخّل  بومي  است  و بيش  از همه به نظام  اجرايي مذهب  رايـج  

ـ    از ايـن . ه داردما  يعني نظام  حاكم  روحانيون توج ق روي بـراي متحقّ
ل هايِ جهـاني ،  شدن دگرگوني هاي ِ الزم و قرار گرفتن  در مدار تحو

ايرانـي، از راه  كوتـاه    ةپااليش دين و زدودن خرافه را  از اذهـان  تـود  
« راه عملـي آن  را نيـز   . يان دين پيشنهاد مي كنـد كردن دست اين متولّ

مـي  ) يـن از سياسـت   جدائي  د(» تفكيك امور جسماني از امور روحاني 
  .داند

او .  ن غرب  با فرهنگ ايران اسـت ابوالحسن فروغي ، بر باور  تلفيق  تمد
ن غربي ايران و فرهنگ آن رابه درختي كهن  تشبيه مي كند كه بايد تمد

پذيرش  و  يي فيلسوفانه  اين راه  را وسيله لپيوند  زد و با استدال را بدان
  .ي داندشركت مردم  در امر تغييرات  م

محتواي نوشتارها چنان كه مالحظه  خواهيد كرد، طرح  نيازهاي مبـرم    
زماني كه بانك نـاقوس هـاي    ايران  در صد سال پيش است به  يجامعه 
حاال رو  در روي . ، ما را از خواب  گرانِ تاريخي  بيدار مي كند مشروطه

چـه مـي    مـا  كـه هسـتيم،   : ما  پاسخ هائي به اين سئوال اساسي است كه 
اجتمـاعي را طلـب مـي    ي ق اين خواست ها  چه زمينـه  خواهيم و تحقّ

مباحثي  در حكايت هويت مـا ، مالحظـاتي در فرهنـگ و سـاختار     . كند
اجتماعي ما و باالخره  جستجو براي ياقتن  راهي  در برون  رفت از ايـن  

  .باتالق اجتماعي
ز گذشـت يـك   د  رساله هاي مذكور آن است  كه بعد اسبب انتشار مجد

ما با همان معضل هـا و بـه يقـين بـا دشـواري هـاي بزرگتـر         ةقرن جامع
ر و نگرانـي هـا ي   ل و تفكّروبروست  و به تعبيري همان پرسش ها كه  تأم

خود معطوف  داشته بود  امروز نيز در مقابل جامعـه   هصاحبان  انديشه  را ب
تقرارنظامي كـه   ،  روشنفكران و پاك باختگاني كه سربر آرمان اسايراني 

  .قرار داد. راه  رسم آن آزادي و سعادت مردم  است گذاشته اند
، اه تاريخي طي شده ، و استمرار آننظرمي رسد آگاهي بر چگونگي ر هب 

به ويژه براي نسل جوان كشور ما كه دل و جان در گـرو ايرانـي آبـاد و    
و اجتماعي  رها  آزاد و به ويژه انساني  كه در اين بوم، از قيد  و بند فردي

  )  3(» .شده  باشد دارند، در خور اهميت است
   

باري نتيجة عملي ايـن عقيـده و نظـر    « درمتن رسالة فروغي آمده است 
د برمـا واجـب گشـته و آن سـعي در     يعني اين گمان كه كوشش درتجد

نة  اروپاست ناچـار اهتمـام  تمـامي مـي شـود      تقليد محض از ملل متمد
ن و آثـار  ة خودمان و درآمدن در لباس تمـد ات خاصدرمحوآثار و حيثي

د تقليدي واحوال ديگران، اما درعين اين عقيده و ميل با عزم جزم برتجد
وي  » كه فراموشي ذات خـودش وفنـا شـدن در وجـود سـايرين باشـد      

 « :هوشيارانه  به  اين تناقض  درراه و روش  مقلّدين  اشاره مي كنـد كـه    
ي خودمـان نباشـد،   يت و آثارملّهيچ عالقه به ملّ اگرچه در نفوس خود ما

بازاين مشكل براي ما پيش مي آيد  كـه نـزد اروپائيـان  يكـي از اشـرف      
وطـن   ق عليه بيشتر جماعـت هـا  حـس   احساسات بلكه سرآمد همه و متفّ

يت را مي بينيم، پس درمقام تقليد كامل بايـد واجـب   خواهي  و حفظ ملّ
 ن  نيزبه درستي  پيروي كنـيم لـيكن حـس   بشماريم كه از اين صفت ايشا

يت و وطن خواهي درهر قومي عبارت است از بسـتگي بـه اسـتقالل و    ملّ
لهذا  چنان كه .  ت  خود در ميان  اقوام  ديگرد قوم وملّاسم و اعتبار يا تفرّ

نه كه اخالق و احوال ايشان را سرمشق خود قرار داده ايـم   نزد ملل متمد
ي است از جانـب دارنـدة   ن بستگي كلّمتضم حس مشاهده  مي كنيم اين

  » زة قوم خويشصه و مميآن به جميع حيثيات مشخّ
سرتا پا بايـد  « سيد حسن تقي زاده  بعد از چهار دهه از اين گفتة معروف  

من بايد اقرار كنم كه فتواي تند و انقالبي من در : مي گويد » !فرنگي شد
ة كاوه و بعضي مقاالت بعدي مبني بـر  قبل از روزنام اين امر در چهل سال 
ن مقـداري از ايـن نـوع افـراط     متضم ي انقالبي نيز دعوت به تغييرات كلّ

الت   بوده، خاصـ  ه كه به تجربه ديده شد كه بعضـي از تبـد ي در آداب ملّ
ي منتهي به خلل شود و حتّ هاي نامطلوب مي گاهي موجب بعضي تسلسل

گردد،  يت تواند شد ميلزل اركان ملّزبان هم كه اختالل آن باعث تز در 
ـ  قي يعاو اين انديشه بايد  ي تنـدروي  جلو سستي و مسامحه در حفظ و حتّ
مـن هـم در آن   . اعتدال باشد ي ديگر گشته و محرّك در ترك آداب ملّ

اسـتثناء   موقع در حكم به لزوم اخذ كامل تمدن و آداب فرنگي زبـان را  
ـ  در اينجا   اين دورس   .كرده بودم ار خواننـدگان  اله و خطابـه  را در اختي

  : ارجمند قرار مي دهم
   

  
  تحقيق درحقيقت تجدد و مليت: ابوالحسن فروغي ◀

  
ـ 1301( ابوالحسن فروغي متفكروشخصيت فرهنگي ايران «   1338 - .ق.هـ
ـ  1397( مـديردارالمعلمين  .) ش.هـ س  مدرسـة حقـوق و   مـدر .) ش. هـ

ـ   نـدة بيت نمايفروغ تر ةماهان ةس مجلسياسي ، مؤس ملـل   ةايـران درجامع
وظاهراً وي نخستين كسي است در ايران كـه نمايشـنامة   ) شمسي 1310در

). فارسي مصاحب ةدانشنام(راتصنيف كرده است» شيدوس وناهيد«منظوم 
فروغي به زبان فرانسه اشراف داشته و كتابهايي درحكمت و فلسفه به زبـان  

كمـت، فلسـفة عرفـاني بـود و در     ط به حاو مسلّ. ليف نموده استĤفرانسه ت
 :عبارتنـداز اوآثار. زمينة ادبيات فارسي و عربي هم مطالعات زيـاد داشـت  

ـ .ق 1327سعادت يا علم وآزادي، تهران ةسرماي مقـاالت   وش يـا ،اوراق مشّ
،تاريخ شـعرا، بـا   .ق1330اشعار، تهراني مجموعه  ،.ق 1330مختلفه، تهران
منظوم شـيدوش  ي مايشنامه ،ن.ق1335دعلي فروغي،تهران مشاركت محم
يت و تناسب اينـدو  د وملّتحقيق درحقيقت تجد  ، .ق1340وناهيد ،تهران

  ...) و.1309معني با يكديگر ، تهران 
  

  : مي نويسد» يتد وملّتحقيق درحقيقت تجد« ابوالحسن فروغي در رسالة 
  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 
  »مرِيرب اشْرَح لي صدرِي ويسرْ لي أَ« 
 
چندي است كه منظور و مطلب ملل مشرق عموماً و ما ايرانيـان خصوصـاً    

طرزاصالحي در اوضاع عمومي شده كه به نام تجد د د مي خوانيم وتجـد
ن جديد مي دانيمرا كوشش دراخذ تمد .تمد   نِ  نِ  جديـد  را نيـز تمـد

ـ        ت  مخصوص  به اروپا   يـا ممالـك  مغـرب  شـناخته ايـم  و از ايـن  جه
د عبارت شده است از تقليد  رسوم و آداب واخـالق و آثـار   درنظرما تجد

ملل مغرب ، اعم از علم و صـنعت و تربيـت زنـدگي و آداب معاشـرت و     
ن مـا ازهرجهـت   به  عبارت آخري، چنين فرض مي كنيم كه تمد. غيرها

بلكه به طورمبالغه مـي گـوئيم مـا وحشـي هسـتيم و      .  ناقص وناقابل است
ش واضـح مـي دانـيم    ن را بـر تـوح  ن و چون برتري تمدن متمداروپائيا

د اروپائيان شـويم  و از راه   برخود واجب مي شناسيم  كه از هر حيث مقلّ
دي دررتبـه و مقـام    اين تقليد خود را به ايشان برسانيم غافل كه هيچ  مقلّ

ل نمي رسد و با اصل هم سر وهم دوش نمي شودبيانية مخترع و مبتكر او .
ت ما  چنان پست شده كه ديگرمنظور ما در باطن يكن به همين سبب همل

بلكـه بـه نزديـك شـدن     . قي اروپائيان نيسـت وظاهر،  رسيدن به رتبة  ترّ
ه  به ايشان  راضي و قانعيمصوري  و تشب.  

  د باري نتيجة عملي اين عقيده و نظر يعني اين گمان كه كوشش درتجـد
نـة  اروپاسـت   قليد محض از ملـل متمد برما واجب گشته و آن سعي در ت

ة خودمـان و در  ناچار اهتمام  تمامي مي شود  درمحوآثار و حيثيات خاص
آمدن در لباس تمدا درعين ايـن عقيـده  و   ن و آثار واحوال ديگران،  ام

د تقليدي كه فراموشي ذات خودش وفنا شدن در ميل با عزم جزم برتجد
يم كه طالب فناي في اهللا و في المراد مثل عرفاي قد(وجود سايرين باشد 

يـت و آثـارملي   اگرچه در نفوس خود مـا هـيچ عالقـه بـه ملّ    ) مي شدند
خودمان نباشد، بازاين مشكل براي ما پيش مي آيد  كه نزد اروپائيان  يكي 

 ق عليه  بيشتر  جماعت ها  حساز اشرف احساسات بلكه سرآمد همه و متفّ
درمقـام تقليـد كامـل بايـد      پسي بينيم،يت را موطن خواهي  و حفظ ملّ

واجب بشماريم كه از اين صفت ايشان  نيزبه درستي  پيروي كنـيم لـيكن   
يت و وطن خواهي درهر قومي عبارت است از بستگي به استقالل ملّ حس

لهذا  چنـان  .  ت  خود در ميان  اقوام  ديگرد قوم وملّو اسم و اعتبار يا تفرّ
الق و احوال ايشان را سرمشق خود قـرار داده  نه كه اخكه نزد ملل متمد

ايم  مشاهده  مي كنيم اين حس  ـ  متضـم ي اسـت از جانـب   ن بسـتگي كلّ
د پس اگرتجد .زة قوم خويشصه و مميدارندة آن به جميع حيثيات مشخّ

ما بايد به همان معني تقليد صرف ازملل اروپـا باشـد  ناچارشـامل تنـاقض     
د چـون تقليـد  صـرف از    اين تجد چه ازيك طرف. صريحي خواهد بود

ماست از طرف ديگـر چـون   ديگران  است مقتضي تغيير و محو آثار خود 
ي را واجب  مي داند  ما هم  بايد همين يت و آثارملّآن ديگران حفظ  ملّ

د  بايد در ترك  آثار و حيثيات كار را بكنم  به عبارت  آخري  براي  تجد
يت  كه ملّ راي وطن خواهي  و حسخويش  بكوشيم  و در همان  حال  ب

د است نگاهبان همان  آثار و حيثيات حاصل  خـود   جزو الزم همان تجد
باشيم و پيداست كه اين دو وظيفه متناقض و جمع هـردو بـا هـم محـال      

  .است
حال مسئله اين است كه اين تناقض وتكليف محـال رابايـد ازحقييقـت      

ني با يكديگر دانست يا از نقص فهم  يت، و ناسازگاري اين دو معد وملّتجد
  و خطاي  فكر  ما ؟

شك  نيست  كه اگر نقص فهم و خطاي  فكري  به ايـن  درجـه  فـاحش    
هست در فكر و فهم   عامب ماست  نه در علم  خواص ه  يا عوام  تجدĤد م

پس بايد  گفت  صورت  تناقض مزبور يا عقيده اي كه حاوي اين صورت 
ميل تقليد مخصوص به عوام ناشي  شده كه  عالمت  في واست از بي تصرّ

ت و بي مغزي و ناداني است و همـه بـاالخره  نتـايج     پستي نظرو نقض هم
فساد اخالق و طلب زرق و برق  ظاهر و مفتون و مرعوب شدن  نسبت بـه   

پس قابل آن نيست كه وضـع تحقيـق و   . صاحبان قدرت و غلبه  مي باشد
ي شود و اگرفي الحقيقه ، شبهة مزبورفقط  دراين و قبول به مباحثة علم رد

مرتبه  مي بود  كافي  مي بود  كه از جانب عقالي  قوم تقليد بي تحقيـق  
ت  و سرزنش  گردد و به حسن  تربيت، اين خُلقِ زشت   اخالقاً مورد  مذم

را به قدرِ مقدور از نفوس تربيت پذير دور نماييم  تا تناقض مزبور از فكرها  
يت  با هم بـه خـوبي  دانسـته     د و حفظ ملّن  رود و امكان جمع تجدبيرو
ه  بايد  سران قوم اين نظر  تربيتي را فراموش نكنند و همواره  و البتّ.  شود

به كار داشته باشند تا در نتيجة  دون همتي  و ناداني  عوام يك باره خلـق  
يك  دوا نخواهـد    ليكن عالج  تمام  درد به اين. را تقليد شان بر باد ندهد

شد چه   باز در مرتبة  باالتري  يك اشتباه  نظري هست كه ممكـن اسـت   
براي  خواص نيز تجدد و حس  ّي با حفظ  خصايص قومي را در درجة مل

  رد و لزوم رفع آن اشتباه عالوه  برذمواعالي آن با يكديگر منافي به نظر آ
د و تناسب اين دو  معني  تجد  يت وتقليد جاهالنه ، تحقيق  در حقيقت  ملّ

  .را با يگديگر واجب  مي گرداند
اگر  تمدع بدانيم  كه هـر قـوم و   ن را يك حقيقت  واحدة  خالي از تنو

ي درآيد به آن حقيقت واحـدة   جماعتي درهرجا وهر محيط  در راه ترقّ
نه  باالخره  بسيط  خواهد رسيد نتيجه اين خواهد بود كه همة  اقوام متمد

ن حقيقـي درايـن   مثالً اگـر تمـد  . بايد به يك  شكل و يك حال  در آيند
ن اروپايي است و مقابل و هم عرضـي  زمان چنان كه معتقد شده ايم تمد

ندارد، همة ملل عالم بايد بكوشند تا خود را به صـورت ملـل اروپـايي در    
ي  و تعالي يِ همه  درايـن هـم شـكل شـدن بـا      به  اين فرض، ترقّ. آرند
پائيان خواهد بود و برگشت  از شكل  اصلي خود  به اين يكسـاني  يِ  ارو

حال و صورت با اقوام متمدپس به فرض .  د خوانده خواهد شدنه ، تجد
اين عقيده كه تمدةع  است در درجن  يك حقيقت واحدة  خالي از تنو  
يـت  د و ملّو تخالفي  كه گفتيم  بين دو معني تجـد  ضنظر خواص نيز تناق

ثبات  مي گردد و اين گماني  نيست  كه از عدم تحقيق براي مـا  آمـده   ا
باشد بلكه اگر قدري  دقيق  شويم  مي بينيم  ايـن مشـكل  در طـرز فكـر     

و   ءدخيل است چه اختالفاتي كه در آرا يقين  اروپايي و غير اروپايمحقّ
وف  يعني  بحث هاي معر(  يت و بنيان آن هست اقوال علماء  در معني  ملّ
يت  يك  قوم ، اشتراك نژاد يا زبان    احساسات يا در اين كه آيا  بنيان ملّ

همچنـين  ).  ساكن  بودن در يك  خاك  يا امر ديگـري را بايـد دانسـت   
يت  وطن خواهي  و ملّ  عقيده اي كه اخيراً نزد بعضي جماعت ها  بر ضد

يا نزد  بعضي  از خود  متمدنين  جديد بر ضد ديـده مـي     ن جديـد تمد
پس واقعاً  مشـكلي در معنـي   .  شود ،  در معني  ناشي ازهمين اشكال است

يت و تناسب  اين دو امر با يكديگر موجود است كـه  بايـد بـه    د و ملّتجد
ي  را آن پرداخت و باالختصاص  براي ما  كه بايد  راه  حقيقي  ترقّ   حلّ

و تهيـة  شـرايط  و    بيابيم  تا تكليف خويش  را در اصالح ضروري احـوال 
اين مشكل و شناسايي حقيقـت امـر در     لوازم رستگاري  خود بدانيم  حلّ

  .نهايت وجوب  مي باشد 
اگرچنين است و مطلب في الحقيقه به اين درجه مهم و دقيق ،  پس بايد  

ـ      درحلّ ـ اين مسئله بـراي رنـج دمـاغ و صـرف هم ل و تـدقيق  ت درتأم
د كه  همين مشكل در اختالفات آراء و واگرنكته  نيز راست باش. حاضرشد
يت و اسـاس  قوميـت  دخيـل    قين و علماي اروپا  موضوع  ملّاقوال محقّ

است پس حقيقت امر بر همة  ايشان  نيز روشن  نگريده  و اين حال  بايـد  
  .داشته باشد  ت خاصيعلّ
ت  اين است  كه به اقتضاي روش تحقيق و اسلوب عادي به عقيدة  ما علّ 

در علوم  جديده يعنـي  روش اسـتقرايي معمـول  در ايـن علـوم،       بحث 
مسئله  را چنان  كه بايد  از ريشـه  يعنـي  مبـاني  و مبـادي  حكمتـي  آن      

اين مسئله كه براي   به حلّ اًلهذا  اگر ما  بخواهيم  واقع. شروع  نمي كنند
م  بايـد  لين  مسائل  حياتي و مماتي  است برسـي او  ازما به  اصطالح   روز ،

مطلب را از جايي  شروع  كنيم كـه نكـرده انـد، يعنـي از اعلـي  مرتبـة        
مباحث  حكمتي ابتدا  كنيم  اگر چـه  ايـن كـار  بـدواً  فـوق  طاقـت و       

   ة  استعداد  ما به نظر آيد  چه حال  از  دو بيرون  نيست  يـا اسـتعداد و قـو
يم  يافـت و   مة  هر  اصالحي  است  خواهكشف  اين حقيقت  را كه  مقد

در طريق اين تحقيق كوشش ما مفيد  فايده  خواهد  بود پس از اين راه 
ـ   ي  از روزنة  اميدي  براي نجات و فالح ما گشوده  خواهد شد يا   بـه كلّ

ه و استعداد محروميم  و در آن صورت از فالح  و نجات محروم  و اين  قو
اير بين  اميد  نجات و پس چون  امر د. به فنا و زوال محكوم خواهيم  بود

بقا ويقين برهالك و فناست شرط عقل آن است كه كاري را فوق طاقت 
خويش از صـرف  فكـر     صرضعف ونقو مايل توانايي خود نكنيم و به تصو

  ةدرهيچ  تحقيق و تدقيق عالي و مطالعة سخت و صعبي  تن نزنيم  تا رشـت 
  .اميد را از دست  نداده باشيم

  
  

  امر  مقدمة  حكمتي * 
  
 يت هركدام  امري است  كه در امور بشري د و ملّبلي چون دومعني تجد

دراوعالم  ي يت و اصالت است و بشرنيزدر دنياي  ما خالصه ل درجة اهم
عـالم    ةليوجود به شمار مي آيد ، لهذا حقيقت هر دو  به احكام و اصول او

ليه  وجود ول اووجود به شمارمي آيد، لهذا حقيقت هردو به احكام  و اص
مات آن بايد از باالترين اصول فلسفه  گرفته  شودبستگي دارد  يعني مقد.  

د شناخته نخواهد شد جزبـه ايـن   يت و تجدحقيقت و ضرورت وجود ملّ 
هميشـه  .  كه دخالت وجود و كثرت را در معناي هستي و وجـود بـدانيم   

رت و مقابلـة  حكما و اهل تحقيق ، خصوصاً عرفاي  مشرق از وحدت و كث
ـ  لم اسـت كـه   اين دو معني گفتگو كرده اند و نزد  اهل عرفاي عموماً  مس

صف به وحـدت و يگـانگي   اصل و مبدأ هستي يا حقيقت غيبية وجود ،  متّ
ا چون وجود ازغيب به شهود، و بـود  ام). و اين معني توحيد است( است 

ظرعرفَـا  و  پس حاصل ن. به جلوه  و نمود مي آيد  لباس  كثرت مي پوشد
حكمايِ صاحب نظر چنين مي شود  كه وحدت و كثرت هـردو درعـالم    
وجود واجب است ، يكي در طرف ذات و هسـتي  و ديگـري  در طـرف    

ت اين حال اين است  كه كمال وجـود را  صفات  و نمود  به عقيدة ما علّ
  بايد در تركيب  دو امر شناخت يكي قوام يا قيام يعني بنيان و ثبوت هستي 

  
  12 صفحهدر

  

  »مصدق دکترتولدسالگردو یکمینبمناسبت صد و سیُ ،خرداد۲۶«



                                                                                                                                                                                       

 

 

12 

 

 
 

1392دي 8اتآذر25  843شماره   2013دسامبر  29تا16  

 

ديگر فزوني و بيشي يعني آنچه در فرانسه بـه لفـظ دارايـي يـا دارنـدگي      
richesse)  (  تعبيرمي كنند چه پر واضح است كه  وجودي كه در صـفات

و آثارفقير باشد پست و حقيراست و آن كه عليل  در قوام و ثبـوت باشـد   
ـ ام.  سست و ضعيف خواهد  بود ك حيـث  ا قوام  و قيام هر وجودي به ي

چه اجزايي كه به هيچ  وجه يگانگي ، يا بستگي به . وحدت و يگانگي است 
ي  پراكنده خواهـد   يكديگر كه وجهي از يگانگي است، نداشته باشد به كلّ

ت ضعف  و سستي است بلكه فنا و نيستي همان نهايـت  شد و پراكندگي علّ
به )  (richesseدر مقابل ، فزوني و دارندگي يا پرمايگي . پراكندگي است

ليكن وجه كامل آن ، بسـياري و كثـرت ناشـي از    .  كثرت و بسياري است
ع را بايد دانست زيرا كه  زيادتيِ  شماره  با يكسـانيِ  حـال ، چـون از    تنو
تجاوزكند به همان پراكنگي برمي گردد ونشان نقـص و ضـعف مـي     حد
ن كه هر فرد درحقيقت تقسيم يك نوع  واحد  به افراد كثيره  بي آ.  شود

از خود اختصاصي  داشته باشد در حكم  تفرقه  در يك حقيقت است  نـه  
به وجود  آمدن حقايق عديده كه نمايندة  فزوني و پرمايگي شمرده شود 
و به هر حال خيلي روشن است كه در كثرت همراه با تنـوع  و زيـادتيِ   

يشـترنمايان  عه، پرمايگي و بيشي يا فزونـيِ وجـود ب  خصايص و مزاياي متنو
  .است پس اين حال  به كمالِ هستي  نزديك تر مي باشد

شگ نيست كه براي فهم و ذوق انسان نيكي و زيبـايي برتـرين شـرايط و    
و زيبايي خصوصاً مشروط بـه همـين تركيـب دو    . نشان هاي كمال است

ع  يا بيشي و پرمايگي وجود حيث وحدت و كثرتي است كه همراه با تنو
ين راه  مي توانيم مقصود و مطلب فوق را بـه  چنـد مثـال    پس از ا.  باشد

  :ذيل روشن  سازيم
ح از صحراي كبيرآفريقا بسيار وسـيع و  صحراي لوت يا ريگسان هاي مسطّ

پـس از حيثـي   . شامل مقدار بي شماري  از دانه هاي ريگ و خاك است
ـ ليكن به سبب يكسـانيِ حـال وعـدم ت   . مظهر بزرگي و بسياري است وع ن

ت اين يكساني ويك هوايي خالي به نظر زشتي دارد و چون به علّشكل ، م
ا منظر كوهستان هرچه باشد ام. نظر مي آيد  براي بيننده وحشت مي آرد 

ع اشكال دارد زيباتراست و بيشترنمايش بزرگي و فزونـي  مـي   چون  تنو
با اين كه منظرسبزي براي انسان بسيارمطلوب و چمنِ سـبزِ گشـاده   .  دهد
فرح و صفاست،  هرگاه چند فرسخ راه در چمن بي گُل و همواري  محلّ

حركت كنيم كه سبزة آن تمامأ به يك اندازه و از يك گياه يا برگ ساده 
باشد خسته خـواهيم شـد و صـفاي آن زمـين را كـم و طبيعـت آنجـا را        

اگرباغباني يك باغ را تماماً يك درخت بي شـكوفه و  . فقيرخواهيم يافت
ا ترباغ وچمن درنظر مـا  زيباتر و مصفّ. فا خواهيم دانستص بيگل بكارد و

آن است كه آب و سبزه  و انواع و اقسام درخت وگل و گياه را با الـوان  
ت وگرانبهـايي  واشكال گوناگون در هم  داشته باشد و درهرجا كمال قو

 عـة آن ازاقسـام معـدنيات و نبـات و     خاك و زمين را به كثرت آثـار متنو
  .يمحيوان مي شناس

اين ها همه شواهد آن است كه كمالِ وجود ، بسته به فزونـي و بسـياري    
است و كمالِ افزوني يا پرمايگيِ حقيقي، در بزرگي و كثـرت شـماره  در   

 يك قسم اشياء يك سان وهم شكل نيست بلكه در تنـو   ع  اقسـام و كثـرت
قيـام  لهذا آن حيث و حدت  نيز كـه قـوام و   . انواع و افراد متفاوته  است

   د هستي به آن باشد، در اين عالم يگانگي يك ذات بسـيط وعـاري ازتعـد
صفات نخواهد بود،  بلكه در يك جهت يگانگيِ خاصي خواهد بـود كـه   

عدعه را به هم بستگي داده يك هيئـت بسـازد، و   ة كثيري از اجزاي متنو
اين بستگي اجزاء به يكديگر سبب قوام و ثبوت هسـتي مجمـوع  گـردد    

يك يك چيزهـا  در حكـم دانـه    . ازآفت پراكندگي محفوظ  دارد يعني 
هاي  پراكنده از يك تسبيح گسيخته كه در كار گم  شدن اسـت نباشـد،   

ـ  ط يـك  رشـتة درونـي بـه هـم  پيوسـته       بلكه  دانه هايي باشد كه به توس
  .ومجموعاً در حكم  يك تسبيح  يا گلوبند تمام  در آمده باشد

 محكم تر رشتة  پيوند رشتة معنوي است و بـه  سـبب   ا درعالم  وجود ،  ام
بست . ت كه بستگي و پيوندي كه بين اجزاء و اشياء مي دهدهمين معنوي

و بند جسماني نيست به وحدت و يگانگي تعبير مي شود  و نمـايش آن در  
مي گـوييم و از ايـن رو   )   harmonie(ظاهر به امري  است كه  تناسب 

ين مجموعـه هـا آن اسـت كـه اجـزاي آن كـامالً        زيباترين و با  قوام تر
خاد شكل، در جاي خود هم از اين سبب است كه نظم و اتّ. متناسب باشد

و حق ايـن  . ت و استحكام هم موجب زيباييِ ظاهربه نظرمي آيدت قوعلّ
خاد ت ، هر دو نه دركثرت و اختالف اشكال ، نه دراتّاست كه زيبايي و قو

م اسـت كـه   د يك مجموعـة متناسـب و مـنظّ   شكل تنهاست بلكه در وجو
يعني كثرت اشكال بـا رعايـت   . كثرت و وحدت هر دو را شامل مي باشد 

خاد شـكل  نظم و قرينه  كه درعين حالِ جلوة  فزوني و بسياري، نمايش اتّ
را نيز مي دهد يا در عين وحدت نظم و تناسـبِ اجـزاء  تنـوع اشـكال و     

  .ي آوردفزوني آثار را به جلوه و ظهور در م
تنوع اشكال اگر چه درنظر بدوي ، كثـرت و اخـتالف اسـت،  در واقـع      
نزديك تر به قوام  و قيام و حقيقت وحدتي مي باشـد كـه قـوام و قيـام      

عه دقيـق تـر مـي    وجود را به آن دانستيم زيرا كه تناسب بين اجزاي متنو
هـاي   شود و آن اجزا را بيشتر به يكديگر بستگي مي دهد چنان كـه دانـه  

تسبيح يا  گلو بند  را كه همه هم شكل  است بدون  رشته  بنـدي  اضـافي    
نمي توان به هم   پيوند  داد  ليكن اجزاي يك خاتم كاري يا يك زيـور  
مرصع  و امثال آن را مي توان طوري ساخت  كه همان تناسب اجزاء بـا  

   جـزء    ميكديگر سبب  بستگي و پيوند آنها با هم شود  چه هـر جـزء ، مـتم
به عبارت آخري ، درك .  ت  قيام آن  را تكميل مي نمايدديگر است وعلّ

م عه و متناسبه با يكديگر ، چون هر جـزء مـتم  به از اجزايِ متنوهيئت  مركّ
جزء ديگرمي باشد  صورت مجموِع داراي وصف يگانگي و وحدت مـي  

حقيقـت  ع اشكال به شرط تناسـب، پيونـد ميـان دو    از اين رو ، تنو. شود 
و  درمقابـل هـم   . وحدت و كثرت است نه فزايندة اختالف و پراكندگي 

شكلي ويكساني كه فقط نمايندة فقر وجود است از كماالت  هسـتي ، كـه   
م فرد ديگرنيست ، همان يكساني و تشـابه   چون  فرد ازهرافراد متشابهه متم

 از درمعني  سبب بيگانگي و دوري آن افـراد و اسـتعداد دشـمني و فـرار    
گريزندگي  دو الكتريستة منفي و مثبت  را مـي تـوان    (  يكديگر مي گردد

  ).داخل در شواهد  اين حكم دانست
عقيده اي كه درطبيعي ، به پيروي ازمذهب داروين، بر تنازع بقا و جنگ 
عموم موجودات با يكديگرپيدا شده، ناشي ازهمين فرضِ عدم تنوع بـين  

زيرا كه چـون بـين   . وجودات است ساختمان اصلي وجودها وحوائج  م
انواع موجودات احتياجات مشترك شـد بـر سـر وسـايل رفـع آن قهـراً       

اگرچه آن وسايل و مواد آن محـدود نباشـد   ( كشمكش و نزاع پيش آيد 
چه در بسياري از موارد ربودن نعمت حاضـراز دسـت غيـر سـهل تـر از      

جـوداتي   امـا اگرمو ). تحصيل و به دست آوردن  آن به راه ديگـر اسـت  
عه بـه طـوري كـه اسـتعدادات     باشند با حوائح متفاوته و استعدادات متنو

خصوصاً متمل يكديگرشمرده  شود، به جاي جنگ و تنـازع  طبعـاً   م ومكم
و ايـن اسـت سـرّ آن كـه در مقابـل       . تجاذب و تعاون پيش خواهد آمد

نيـز   مذهب مبارزه  و تنازع  بقأ ، اخيراً مذهب تعاون وبستگي موجـودات 
ادي ومقايسة دو قين معاصراعتباري حاصل  نموده ودر نقّزد حكماء و محقّن

بايد گفت كساني كه بيشتراحوال مشتركه يـا اشـتراك   مذهب با يكديگر، 
ودات ديده اند جهت تفرقه و نـزاع را بيشـتريافته وبـه    جحوايج را بين مو

استعدادات و عموميت تنازع بقا معتقد گشته اند ، و كساني كه آثار تنوع در
حوائج وامكان تناسب بـين آنهـا را بيشـترملتفت شـده راه تجـاذب بـين       
موجودات را كشف نموده وازاين راه قابل به اصالت تعـاون وهمدسـتي   

به عقيدة ما حق اين است كه هرچـه مرتبـة     و. درعالم وجود گرديده اند
وجود پست ترباشد تنوع در احوال موجـودات و حـوائج و اسـتعدادات    

ـ ها كمتراست و صفات و قواي هرموجود كمتر و مـتم آن ل قـواي  م و مكم
       هـر چـه   . ت داردديگران بـه شـمارمي آيـد لهـذا تنـازع  بقـاء بيشـترقو

موجودات در مراحل  كمال بيشتر آيند چون  فزوني و پرمـايگي وجـود   
ع حوائج  و استعدادات هر دو مي افزايد و صـفات و  بيشتر مي شود بر تنو

ل  يكديگر باشد  در افراد وانواع  مختلفه بيشتر يافته م و مكممقوايي كه مت
مي شود به اين سبب  تنـازع بقـاء بـه تجـاذب  بـين وجودهـا و تعـاون        

ل مي گردد و اين حال نمايندة  كمال هستي اسـت چـه   وهمدستي مبد
تناسب  بين استعدادات و قواي افراد و اصناف مختلفه و تعاون وهمدستي 

ع حدت و قوام و قيام وجـود را فـراهم مـي سـازد و تنـو     ايشان  جهت و
  .احوال و آثار، حيث بيش و فزوني يا پرمايگي  هستي  را موجود دارد

حاصل آن كه ازهر وجه  نظر كنيم ، كمال هستي با وجود تمام وحدت و 
كثرت هر دو را شامل  مي باشد، و وجود به حيث وحدت ، قـوام و قيـام   

. زوني و بيشي يا پرمايگي خويش را ظاهر مي سـازد مي يابد وبه كثرت ، ف
ازاين  رو درعالم  ما، كمال درهيئت  يـا مجموعـه اي اسـت كـه داراي     

عه متناسب با يكديگر باشد تا دو  شرط  الزم  با دو بنيان واجب  اجزاي متنو
كمال را جمع  دارد و اين حكم است كه در جمعيت بشري نيز دو معنـي  

توأماً واجب ساخته و تشريح  اين كالم  به توضيح  ذيل  يت  راد و ملّتجد
  .خواهد شد

  
  حل مسئله  *
  
ـ    ت  بشـري  بـاالتر   به حكم جميع  آثار و جميع  اقوال  پسـنديده  جمعي

مجموعة وجودي  است كه  ما در عالم  خود مي شناسيم  پس از آنچـه را  
از دو حيـث  شرط  كمال وجود است به الضروره  بايد شامل  باشد  يعني 

وحدت و كثرت به وجهي  كه گفته  شد نمي  تواند  خالي گردد مگر آن  
ا حيث وحدت  و يگانگي  بـين  كه در حال تنزل درآيد و رو به فنا رود ام

جماعت هاي مختلف  بشردرصفات مشتركة انسانيت است و شك نخواهد 
ف بود كه منظور ازاين صفات اوصاف  جسماني نيست چه طبيعت به اختال

نژاد و تأثير مختلف اقليم  و آب و هوا  خلقت ظاهر بشر را از رنگ و قد و 
قامت و ظاهرچهره و قيافه و غيرها متفاوت ساخته و ايـن تفـاوت صـوري     

نينداخته است بلكـه مـراد صـفات معنـوي و     هيچ جماعت را از بشر بودن 
نـه  روحاني است از عقليات و ذوقيات و اخالقيات به اين معني كـه هرگو 

تفاوتي به  اقتضاي اختالف محيط  و استعداد اقـوام جسـماً و روحـاً  بـين     
جماعــت هــاي مختلــف بشــرموجود و وجــود آن جايزباشــد هــيچ جــا  

وارمقام انسانيت نيست كه خلق  انصاف يا عدل  يا راسـتي  را مـذموم    اسز
و عدم انصاف يا ظالم يا دروغ مقبول و معمول باشـد   دانند و ترك  كنند

ين همه جا و درهرحال دانش وكار كـردن از روز دانـايي مفيـد و    همچن
واجب است و نافهميده كاركردن مضر و منافي شأن انسانيت به شـمارمي  
آيد بنابراين انسانيت مستلزم پاره اي صفات مشتركه بـين افـراد و اصـناف    
نوع انسان  است و آن صفات مشتركة  واجبه  را مي توان حيث وحدت و 

اما اگر بخواهيم حيث وحدت يـا  . و قوام جمعيت بشري  دانستماية قيام 
جهت جمع بين مجموع اين صفات را نيز به دست آريم يعنـي بخـواهيم   
رشتة پيوند حقيقي را كه قـوام و قيـام وجـود هـر جماعـت و بسـتگي و       
پيوستگي همة جماعت هاي بشري به  آن باشـد و همـة  صـفات معنـوي     

ب  گردد معلـوم  كنـيم  بايـد بگـوييم آن     انسانيت جزء  يا فرع آن محسو
ـ     ي ومشـترك اسـت   رشتة  پيوند معنوي داشتن يـك كمـال مطلـوب كلّ

)commum et ideal   universel (     يعني در نظـر داشـتن  يـك مرتبـة
بلندي از كمال معنوي  براي نوع انسان  كه جمـع  ازافـراد و اقـوام  بـه     

يد به سـوي آن سـير   جميع قواي خود ازعقل واحساس و ذوق و اراده با
ي ارتقاء قابـل دوام و بقـاء و پيشـرفت  در راه     نمايند تا بر طبق ناموس كلّ

سعادت حقيقي باشند و از كاروان هستي  كه خواهي نخواهي در گردش 
  .و جوياي برتري است واپس نمانند

ي هنوز براي همة  اقوام به خـوبي  واضح است كه اين كمال مطلوب كلّ 
ر  آشكارمنظور و مطلوب مطلق  جماعت ها نگرديـده  روشن نشده وبه طو

ولي بايد گفت به همين سبب است كه هنوز اقوام عالم، آن بستگي را كه 
بايد بين جماعت هاي انساني باشد دشـمني هـاي غيرمعقـول وجنـگ و     
بدبختي هاي عظيم  فعلي را مرتفع كند حاصل نكرده اند و هنوز قـوام و  

درهمـين حـال آن چـه ازمكـارم اخـالق و      قيام نوع بشركامل نيست اما 
ي درعالم   ديده شده نتايج تصويرهاي كماالت صوري و معنوي وآثارترقّ

جزيي است كه از كمال مطلوب انسانيت ميان هر قوم دردماغ  افـراد بـا   
استعداد يا دراذهان عامة  ناس مصومة  ظهور و تشكيل كمال ر بوده و مقد

آيد كه باالخره بايـد نماينـدة سـرمنزل    ي به شمارآمده و مي مطلوب كلّ
  .سعادت وقوام هستي نوع  يا غايت  وجود انساني باشد

اكنون كه با جمال رشـتة پيونـد معنـوي و حيـث وحـدت  را در نـوع         
ـ  ـ     بشرشناختيم و اين معني را درتوج ي و ه بـه سـوي كمـال مطلـوبي كلّ

جمعيـت  ن همـان  طـرز   ر شويم كه تمـد مشترك يافتيم مي توانيم متذكّ
بشري و آثار و كماالتي  است كه متناسـب بـا سـير بـه سـوي آن كمـال       

ي باشد چه بدون منظور و مقصود مشتركي جمعيت فراهم نمي مطلوب كلّ
ـ  ي آيد و نيز سير به سوي مقصود و مطلوبي  كه فزايندة  كمالي نباشد ترقّ

  ـ محسوب  نمي شود  و حال آن كه  مـا تمـد ي را الزم و ملـزوم  ن و ترقّ

ن شناخته  كديگر مي دانيم  پس حكمت وجود جمعيتي  كه به وصف تمدي
ه  يا سير به سوي كمال مطلوب  انسانيت است و ايـن  نكتـه بـه    شود  توج
ل مي كند  كه قوام و قيام جمعيت وحيث وحدت يا پيوستگي  خوبي مدلّ

  از وجـه مقابلـة بـا    (ن اسـت بين جماعت هاي بشري كه عين معنـي تمـد
ـ بايد توج) ن پراكندگي استتضمش كه موحت ي و ه به كمال مطلوب كلّ

ي واقعي همة سير  عمومي به سوي آن باشد و نيز روشن مي سازد كه ترقّ
ي نيز فـي نفسـه شـرط     نوع دراين سيراست و به اين سبب بايد گفت ترقّ

  .واجب قوام وقيام جمعيت بشري مي باشد 
يا دائم اسـت يعنـي   : هد بودي نيزبه يكي از دو صورت خوااما جريان ترقّ 

اً لي  براي  قوام و جمعيت  حاصل  شود مسـتمرّ ف  و تنزّبدون آن كه توقّ
قـي كننـده دائمـاً    پيش  مي رود  و در ايـن  صـورت احـوال   قـوم  ترّ    

درتجديد است چه هر روز از مرتبة  پس تري به مقام باالتري منتقل مـي  
ـ گردند و درحال  نوي در مي آيند  يـا سـير تر   ي  منقطـع  اسـت و بـه     قّ

فاق  مـي  ف اتّل و توقّدفعات واقع مي شود يعني  درضمن سير گاهي تنزّ
ي بازگشت مي كند پس دراين بازگشـت  افتد  گاهي دوباره جنبش و ترقّ

بايد احوال دور و زمان عقب ماندگي  بالنسبه به طور ناگهاني تغييريابـد و  
ـ تجد ي قابل ناميدن به ناماز اين رو دفعات ترقّ ي د مي گردد و چون ترقّ

دائم درعالم  نقص امكاني تقريباً محال است هر سير ارتقـاء  ناچـار شـامل     
دد خواهد  بود  پس از همين راه هـر وقـت در   ادوار تنزل  و اوقات  تج

ف وعقب ماندگي  ديده شد   بايد  گفت بـراي آن  يك  جماعت آثارتوقّ
اگر چنـين  نهضـتي پـيش    د واجب گشته و جماعت نهضت به سوي تجد

نيايد جمعيت مزبوراز آنچه مايل  قوام و قيام است محروم خواهـد مانـد   
ت برتري بي بهره خواهد بود بلكه  قهـراً بـه   يعني نه فقط از پيشرفت وعزّ

  .سوي  فنا و هالك خود  نزول خواهند  نمود
 د امري است كه از حيث وحدت و قوام ترقّبه اين بيان تجد ن ي و تمـد
لك  از هر دومعني وحدت و كثرت نمي تواند خالي ااشي مي گردد معذن

بماند تجدد سـيربه سـوي كمـال مطلـوب     د حقيقي ازاين حيث كه تجد
ي و مشترك انسانيت است جهت و حدت را شامل مي باشـد و جميـع    كلّ

د را در معني بـه سـوي  يـك منظـور واحـد      اقوام وجماعت هاي متجد
ا اگر در سيرمي دهد امن اشـكال و آثارنباشـد   ع و تفـنّ وجه ظهورآن تنو

حيث فزوني و بسياري در ماية وجود انساني و جمعيت بشري ازميان مـي  
ل به فقرمي گـردد و  مبدrichesse)  (دارندگي و پر مايگي هستي .  رود 

كمال وجود كه منظور اصلي  بود حاصل نمـي آيـد  بـه عبـارة آخـري      
ع كه نمايندة  كسر و نقض اسـت  ا عدم تنويكساني  و بي فرقي   در آثار ي

ل بـه  ت قوام و قيام باشد مبـد حيث وحدت معنوي را به جاي آن كه علّ
رشتة جامد يا چوب بست خشكي مي كنـد كـه آزادي حركـت و نرمـي     

ـ  حيات را از پيكر تمد ي و برتـري را بـاالخره از نـو و    ن گرفته شـجر ترقّ
  .ترسيدن به  شكوفه  و ثمر باز خواهد  داش

چنين يكساني و بي فرقي در آثار نه فقط منافي ذوق و دوراز قبول عقـل   
و روح است بلكه در همين عالم ناقص جسماني و كرة خـاكي مـا خـالف    

ف  قدرتي طبيعت نيزخواهد بود چه طبيعت به ذات  خويش يعني به تصرّ
كه وجود دهندة ذات اوست جنبة  كثرت و تنوع  را بيش از حد   ر تصـو

بزور و ظهور داده و از اين راه نهايت فزونـي و دارنـدگي را  در مايـة    ما 
بر اثر اين جلوة  بيشي و پرمايگي  . هستي خود  به نمايش  در آورده است

ما با آن  كه در  جنب باقي و عا لم  وجودي  صـغير و حقيـر    ةكرة مسكون
ط  هاي بي شمارمختلف االحوال گرديده چـه از حيـث    ياست شامل مح

ع اراضي و جنبش معدن  و چه  از حيث  آب و هوا و اقسام حيـوان و  وض
ع و اختالف درمحيط هاي طبيعي كه بـا فـرق   نبات  و به وسيلة همين تنو

استعداد در اقوام و افراد  بشر تركيب مي شود كثرت و تنوع  آثـار را در  
اين حـال بـه حكـم    . قه به انسان نيز داخل نموده استاحوال و امور متعلّ

ماتي كه ديديم بي ترديد عين صالح و خير بشر است زيرا كه معلـوم  مقد
شد كمال وجود و سعادت نوع بشرنيز در تعدع  آثار وجودية  اين د و تنو

ه و سير بـه سـوي    نوع مي باشد  پس هر جماعتي  در عين آن كه  درتوج
ي و مشترك نوع بشركه حيث وحدت و وسـيلة بسـتگي   كمال مطلوب كلّ

ي عيت به وجود نوع است بايد در هر زمان با پيش قدمان  راه ترقّهر جم
ف است كه خصايص و مزايايي  را كه هـم طبيعـت   هم آهنگ باشد موظّ

در وجـه    براي آن  جماعت  پيش آورده است و طبعاً  طرز و طور خاصي
اظهار و ابراز كماالت  فراهم  مي سازد  با نهايت عالقه  حفظ  نمايد  بلكـه   

تمام بكوشد  تا در ميـدان هنـر و بـازار  تعـالي  روز بـه روز        د  به جدباي
كماالت خاص تر به خود  و متمايز تر از آثار ديگران  به جلوه  در آرد  تا 

بشر از وجود خود فايده  و نفـع مخصوصـي ظهـور داده     در جمعيت كلّ
قطـع يـا بـي اعتنـايي و كنـار       باشد و عضو زيادتي   بي ثمركـه مسـتحقّ  

گذاشتن باشد به شمارنيايد  و اين امتياز ضـروري  و مفيـد عـين  فـرق و     
ـ   فصلي است كه  امروز به نام  ملّ اني يت خوانده ميشود بلكـه  صـورت حقّ

يت و بنيان معقـول و مرغـوب آن را بايـد  در ايـن  وجـه از امتيـاز  و       ملّ
اختصاص در حيثي از كمال دانست  كه فزوني  دهندة  كماالت  و آثـار  

  .جودية نوع و جمعيت  بشري  باشدو
      
يت يا قابليت عالقـة  د و حكمت اختالف ملّت مقبوليت تجداين است علّ   

ي مي شناسـد  د براي حيثيات ملّكه عقل و فطرت سليم درعين قبول تجد
يت، تناقضي كه بين دو پس به اين بيان و كشف اين بنيان براي اصولي  ملّ

مي آمد مرتفع و نكات كثيـرة ديگرنيـز معلـوم      د به نظريت و تجدمعني ملّ
مي گردد كه مشكالت  چند را به سهولت حل مي كند و باب وصـول بـه   

  :مصلحت و صالح علمي و عملي را به روي ما مي گشايد 
ر امـر عـالم    يت صورتي است كه مدباوالً،  دانسته  مي شود كه اختالف ملّ 

بشربه ظهـور آورده نـه آن    براي خير و صالح  خصوصي اقوام و عمومي 
فاقي و بي حكمت  بودن امـور دنيـا پـيش آمـده      ي باشد  كه از اتّكه شرّ
نه چنان كه عقيدة  بعضـي مخـالفين وطـن خـواهي و طرفـداران       . باشد

اسـت مـي تـوان     )   internationalisme( وحدت سياسي  اقوام و ملل 
نست نـه موافـق   آن را از ميان برداشت و مصلحت  را در برداشتن آن دا

بين خشن و  بي تصرّسليقه و رأي متعصت فرقي است كه اقـوام و  ف قومي
  ملل را ازهر جهت از يكديگر جدا كرده منافع آنها را منافي  يكديگر

  
  13 صفحهدر
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ساخته باشد به طوري كه ناچار مستلزم  كشمكس و دشـمني يـا سـعي در     
شود بلكه درحقيقـت بنيـاني     افناي يكديگر   به اسلوب  تنازع  بقاء شناحته

ن و ي و تمـد است  براي توزيع  وظايف و تقسيم  كار در تهية  لوازم  ترقّ
ترتيب آثار حشمت و كمال انسانيت  كه معنـي فزونـي و بيشـي و جلـوة     
دارندگي و پرمايگي را بايد به ظهور رساند لهذا اگربـه ايـن راه اخـتالف    

د در معني اين اختالف يعني صورتي  بين جماعت هاي مختلف به نظر رس
يت اقوام با استعداد  دنيا را بيشتربه يكديگر بستگي مـي دهـد چـه    فرق ملّ

تنو د وجـوه اظهـار آن مناسـب  تعـاون وهمدسـتي      ع استعدادات و تعـد
ـ  ي و تتمـيم قـواي   درتكميل آثار وجودي است و به داد وستد اسباب ترقّ

و كمـال دعـوت  مـي     يكديگر در فراهم ساختن  شرايط  و آثار سـعادت 
وبـدل معلومـات و افكـار و     نمايد  بلكه طبعاً  اين همدستي و تعاون در رد

منقوالت اموال  وقوع  مي يابد وهمين قدركه سوء  سياست اهـل جـور   
وطمع صورت مـوحش خصـومت و تنـازع خونخوارانـه را دركارنيـارد      

  .ردبشر محفوط  مي دا  بستگي و پيوستگي اعضاء  را در جمعيت  كلّ
ثانياً ، از همين راه  اثبات مي گردد كه اگر چه اختالف خـاك و نـژاد  و    

يت است  ليكن هيچ كـدام  مات  يا آثار اختالف ملّزبان وامثال آن از مقد
ـ   يت هيچ قومي نمي شود  بلكه ملّبنيان ملّ ت آن اسـت كـه   يـت  يـك ملّ

ـ   ي  را در تكميل  مزايا  و ترقّخدمت خاص ر آيـد و  ي  نوع بشـر ازعهـده ب
ت  را نمايندة  وجه  مخصوصي ا ز كماالت  انساني باشد كه  آن قوم  و ملّ

نوع  بشناساند  به وجهي  كـه   به منزلة  عضو  مفيد  و واجبي  در پيكر  كلّ
جمعيت  بشري  براي قوام  و كمال هستي خود  از وجود آن جماعت بي 

ان  ايـن دوره و اهـل   خـ نياز نباشد و اين امر  را مي توان  با ان چه  مور
ه و منتظره از وجود هر قـومي مأموريـت    يفلسفة  تاريخ در مورد آثار مترقّ

مي نمايند  تطبيق نمود بـا شـرط    )   mission historique( تاريخي  آن 
يـت اسـت  نمـي    موريت تاريخي كه بنيان ملّأه به اين نكته  كه آن  متوج

از قبيل  جنبش يا استياليي باشد  تواند  امر تخريبي  باشد يعني  نمي تواند
ن و ضرر و آزار نوع  يا ملل و اقوام ديگـر هـيچ   كه  جزتخريب آثار تمد

ـ     ي عمـومي  نتيجه نداشته باشد بلكه تنها  مأموريـت  تـاريخ  مفيـد  در ترقّ
ن  بنيان ملّتمدت  به شـمار  تي در حقيقت يك ملّيت است  و بس و جمعي

 ةت  نافعه  براي هيئت اجتماعيظيفه  و هممي آيد  كه وديعه  دار چنين و
خود بر آيد هر جماعت كه عاطل  و عاري  ةبشري باشد و  از عهدة  وظيف

ع  جسماني  خود يعني  براي خور از چنين اثر خير است و فقط  براي تمتّ
و خواب  به طور زندگاني حيواني مي خواهد زنده باشـد يـا در حـوزة     

ب  آثـار   يستگاه  خـويش اثـر مضـر و مخـرّ    زيست و جوانب   و اطراف  ز
ن  دارد اگر چه به اختالف  نژاد  و زبـان وامثـال آن از اقـوام ديگـر     تمد

متمايز باشد  يا به اضافه داراي زوربدني و شجاعت جنگي بوده چندي نيز 
ت نيست در بـدو امـر   بر يك  قسمت از دينا مستولي شده باشد به واقع ملّ

از مردم  است ليكن هيئتي  به شمار نمي آيد  كـه   نژاد يا گروه  جداگانة 
يت باشد و در خور اسـتقالل  و محتـرم   بـودن بـه ايـن      سزاوار عنوان ملّ

عنوان محسوب گردد بلكه بالضروره  چنان كه سـوابق تـاريخ نشـان مـي     
دهد ديريا زود محكوم  به فنا و زوال يـا اسـتهالك در ضـمن سـايراقوام     

خود ما  يعني ممالك آسياي غربي هم چنـين   تاريخ ممالك( خواهد بود 
ت واعتبارملل اروپـايي مشهورتراسـت   تاريخ اروپا  كه امروز به مناسب قو

چه بسيارازهجوم كنندگان وحشي وعاري از استعدادات غير جنگي را مي 
نمايد كه عاقبت نسل ايشان خود به خود برطرف شـده و آنچـه برطـرف    

هلك گـرده انـد  كـه امـروز كمتـر      نشده به طوري در ضمن ديگران مست
جماعتي  از ايشان شناخته مي شود و حال آن كه از صـاحبان اسـتعداد و   

مزيت خاص ن اينگونه  هالك و استهالك كمتـر ديـده شـده يـا     درتمد
بالعكس  گاهي مثل نژاد بني اسرائيل  يعني قوم انبياء و پارسيان هند  يعني  

ت انسـانيت بـا   اين سنخ از شركاي همفراريان ايران قديم  دوام  و بقاي 
جـاي حـرف   ) وجود انواع شدايد و در بدري ها مشهود گرديـده اسـت  

نيست كه شهامت و شجاعت و مـردي و رزم آوري بـه هنگـام از شـرايط      
ه نيزمانند قـواي ديگرحيـاتي مايـه اي    واجبة بقا و استعالست ليكن اين قو

ابد و براي نگاه داري صرف خويش شرافت مي ي كه به وجه ظهور و مخلّ
شجاعت قومي كه مزاياي معنوي ديگر . ت مفيد مي گرددوپيشرفت جمعي

دارد ناجي آن قوم و پشتبان تمد رگروهي نـادان و  ن دنياست ليكن تهـو
ن مانع هالك آن گروه  نيست بلكه عاقبـت موجـب    عاري از لياقت تمد

جـود بشـرنامي   به هر حال و به هرصورت و. قطعي فنا و زوال ايشان است
كه اثرمفيد و مكم ن از خـود آشـكارنكند سـازندة     ل  يا الاقل حافظ تمـد

درعـوض آن  . يت و  قابل  دوام  و بقا به اين عنوان نخواهد شدعنوان  ملّ
ن  معنوي مظهر كمالي از كماالت حقيقي انسانيت و مصدر خدمتي به تمد

و ماده به زور بازوي  خود نگاهـدار اسـاس ت  ي  بشري ـ  مـد ت ن اسـت  ملّ
يت  خود ثابت  و باقي  است و اين باقي  بودن او گذشـته  حقيقي و در ملّ

از فالح و نجات خود اوخيرعموم نوع بشر و حوزة انسانيت دانسته خواهد 
نة  قديمه يكي ازكامـل  خوشبختانه اهل آگاهي و خبردر ملل متمد( شد 

واهنـد شـمرد واگـر    ت ايران را خترين مثال ها براي اين طبقه قوم وملّ
مثالي از غير خودمان را بخواهيم يونان و مصـر را ازممالـك نزديـك بـه     

  .)خود مي توانيم به ياد بياوريم
    

ثالثا،ً چون كمال وجود و جمعيت بشري در آن كثـرت و فزونـي اسـت     
كه متضمن تنون بشرنيز نمي تواند يك حقيقت واحـدة   ع آثار   باشد تمد

اخته شودع  شنخالي از تنو .    ن آن طـرز  ازاين جهـت كـه دانسـتيم تمـد
ه  سير به سـوي كمـال مطلـوب     زندگاني و آثار اجتماعي است كه  متوج

بـه قـول   ( يه اسـت  ي و مشترك  انسانيت باشد يك حقيقت واحدة كلّكلّ
ع  را ليكن   ازاين حيث كه بايد فزوني در معني تنو) منطقيين جنس است

ن ه مي شود كه هر يك از آن تمداصناف خاص حاوي باشد  شامل انواع و
هاي خاص به تناسب  لوازم و مقتضيات مختلفة محيط ها و اختالف انواع 

نـه  تنهـا در   . ت مخصوصي مي يابـد استعدادها اختصاص به يك قوم و ملّ
تمدن درجات هست بلكه در هر درجـه اقسـام متعـدده در يـك  وقـت      

م  دينا  اختالف حال تنها  به  بيش موجود است زيرا كه در طوايف  و اقوا
و كم  استعداد  نيست بلكه بين  جماعت هاي مسـتعد   نيـز نـوع اسـتعداد     

ـ به عالوه هرمحيط  طبيعي و مسكن و مأوايي اقتضاي دي. مختلف است ر گ
   ن را  دارد  و ازهر قسم ازاستعداد و هر مسكن و محيطي يـك وجـه تمـد

ن مختلف و متساوي دين تمدخاص به وجود مي آيد  كه ممكن است چن
در رتبه  وجود بايد  كه همه درجاي خود پسنديده و مفيد بلكه به همـان  

وجه خاص خود واجب باشد و مكمم  مصالح  و كماالت جمعيت ل و متم
يـت  ازاين رو بياني را كه در فقـرة قبـل از بنيـان ملّ   . بشرشمرده شود  كلّ

روشن تر و واضحترنماييم  و بهتر  كرديم مي توانيم به تعبيرديگر درآورده 
ل  داريم  يعني مي توانيم   بگوييم چنان كه نظر دانشـمندان  به دليل  مدلّ

ت شـمرده  علوم اجتماعي است يك  گروه  وحشي اليق تسميه به لفظ  ملّ
ش روابط الزمة مليت وقوميت كه همان اصول  تشكيل نمي شود چه توح

يت برقرارنيست  بنابراين عنوان ملّن است به درستي جمعيت و اساس تمد
مخصوص به جماعت هاي متمد ن نيـزداراي اقسـام   ن است وچون تمـد

ـ   ي از آن اسـت كـه   واصناف است و گروهي كه اختصاص به قسـم خاص
منسوب به تمدن خاصي باشد يا تمدي  به او منسوب گردد تا ايـن  ن خاص

قل كـه اسـتقالل   امتياز و اختصاص براي آن جماعت استحقاق هستي مست
ي آن است كه در ت اهل ترقّو نيز ملّ. سياسي مظهر آن است فراهم سازد

ـ  ن مخصوص خود از ترقّتمد ة ي وتكميل باز نماند ودر اداي وظيفـة خاص
خويش نسبت به مقداري كه سايرين هركدام در سنخ وظايف  خود پيش 

  .رفته اند عقب نيفتد
ث وحدت و كثرت  را فرا مي گيـرد  ن نيز دوحيي و تمدرابعاً،  چون ترقّ 

ي و از سرگرفتن طرزابداع و ابتكار د نيزكه بر گشت به سوي ترقّلهذا تجد
ن است هر دو معني را شامل مي شود چـه در هـر دوره كـه    در آثارتمد

ف د را الزم آرد آن توقّفاق  افتد و تجدفي  براي يك قوم  اتّل و توقّتنزّ
ن و كمال مطلـوب انسـانيت را   رك تمدل هم جهات عمومي و مشتو تنزّ

نزول و وقوف مي دهد هم اميتازات ومزاياي مختصة به تمدآن  ن خاص
د در اين خواهد بود كه هم  امور عمومي را از اخالقيات قوم را پس تجد

ي به مرتبة مقتضي زمان برسانند هم در افزايش و علم و حكمت به طور كلّ
ي پيش روند  و اصـل در  ة ملّياي خاصوتكميل خصوصيات و فضايل و مزا

وظيفة هرملت همين قسمت دويل به عنوان پايه وبنيان م است وقسمت او
 لتـي بايـد متناسـب    عمومي كارمنظور و مطلوب مي باشد لهذا بـراي هرم

ـ باحاجتي  باشد كه وظيفة خاص ـ وة آن ق ن ت يعنـي تكميـل تمـد   م  و ملّ
مه دارد پس طريق صحيح  كار مخصوص به آن جمعيت به اين پايه و مقد

ف از ديگران اخذ كنند بـه تقليـد   اين نيست كه آثارمنظوره را بدون تصرّ
ت به رسيدن به ديگران قـانع باشـند بلكـه    ناقص اكتفا جويند به فرض هم
ضرورت امر را به تناسـب دخالـت آن در    بايد ميزان حاجت خود و حد

فوق مقامي   باشـد    وظايف خصوصي خويش درنظرگيرند اگرچه آن حد
تدبيرعقلي در رعايت  . ي به آن رسيده اند كه امم  راقيه  يا پيشقدمان  ترقّ
ت دراين عدم توقّتناسب  مذكور  و بلندي هموصول  ديگران  ف به حد

است تقليد بي تحقيق و پيروي با چشم   بسته نه مفيد فايده است نه شايان 
ـ   ه ايكوشش واجب نيست چه اگر قوم عقب ماند  ه ايبا اقوام پـيش رفت

ن و ترقّدر تمدن آن اقوام كه امورعمومي منظور ي روبروشد مزاياي تمد
جزء آن است بدون  سعي و جهد بسياربه طورسرايت اخذ واقتبـاس مـي   

ا همين اخذ اقتباس امور و كماالت عمومي مصالح  خصوصـي  را  شود ام
ت بـه خطرمـي   ت به شدچنان كه امروز در احوال ما مشرقيان نمايان اس

ـ اندازد و از اين راه اساس ملّ ت عقـب مانـده در   يت بلكه وجود قوم وملّ
زيـرا كـه درضـمن كمـاالت عمـومي      . تهديد زوال وهالك مـي افتـد  

ن خصايص وامتيازات  شخصية اقـوام پـيش افتـاده نيـز بـه      ومشترك تمد
خوبي و برتري جلوه مي يابد وبه خطا مطلوب ومرغوب عموم مي گردد 
يعني به نظرها عموماً  شايستة اخذ و اقتباس مي آيـد در حـالي كـه قـوم     

ي خود را اگرچه تماماً فضـيلت وهنـر   عقب  مانده امتيازات و خصايص ملّ
ل عمومي  كه احوال خويش مي بيننـد حقيـر وخفيـف    باشد به قياس تنزّ

مي شناسند و به چشم  پستي  ديده  فرق آن  را بااحوال  ديگران از بـدي   
عيب آن فرض مي كنند لهذا طالب تقليد صرفي مي شوند كه عاقبـت   و

ل  را زشت  وغير مفيد و مستحق زوال مي سازد بنـابراين  ابوجود قوم  مق
ه ي عايق و مانع پيشرفت درتهيدرعين  آن كه  نبايد  بستگي  به حيثيات ملّ

ي بايد ن گردد  كوشش و اهتمام كلّو تكميل آثار عمومي و مشترك تمد
ـ متوج تنهـا  . ي باشـد ه نگاهداري  و برتري  دادن جنبه هاي  خصوصي ملّ

كم  برمي دارد  اين است  كه آثارعمومي و مشترك حاصالحي  كه اين  
تمدپيشرفت آن نزد  ملل راقيه  بود چون   ن يعني آن چه بايد مراقب حد

ة نـاس پوشـيده مـي مانـد ودر     بيشترامور معنوي است ازانظار كوتاه  عام
صورتي كه واجب ترقسمت كسب كردني است ديرتر موضـوع  اخـذ و   
اقتباس  مي گردد لهذا كشف و شناسايي اين قسمت و اخذ  اقتباس آن به 

ي يا قدري بيشتر سزاوار جهد  و همان درجة  حفظ  و تكميل خصايص ملّ
يت  حكم ما را نقض نمي كند  چه باز از سعي  است ليكن  اين نكته  نيزكلّ

تقليد  بي تحقيق تجويز نمي شود  بلكـه  ظـاهر مـي گـردد كـه       اين راه
بزرگتراستفاده  براي عبرت و تنبه به پيشرفت و برتري ملـل راقيـه   ه ازتوج

م ايشـان را  س معنوياتي است كه علل و اسرار تقدبسعي در تحقيق و تجس
ي و درآمدن  در آن  طريق مدد نمايـد   معلوم سازد و به كشف طريق ترقّ

هر حال  كار با تحقيق  است نه تقليد و اين  تحقيق اضافه برآنچـه   پس در
پيش گفته شده اين  نكته را نيز به ياد  مي آورد كه در هـر جـا و هرمقـام     

  .حاجت و سزواركوشش و اهتمام  است معنويات بيشتر محلّ
ر شد  كه عادات و رسومي كـه داخـل  در   در تكميل اين معني بايد متذكّ

است مثل  ادب ظاهر و طرز نشست و برخاست وخوراك  فروع زندگاني
ن   داخل  نيست چه بسـتگي  و پوشاك وامثال آن چندان درحقيقت تمد

ي و معنوي انسانيت نـدارد لـيكن در همـين     صريحي به كمال مطلوب كلّ
لين اموري است  كه در ضمن حشر اقوام  با يكديگر بيش  يا كـم  حال او

ت مي يابد  پس  نظر به كمي اهميـت  آن بـا    از قومي به قوم  ديگر سراي
ت  سرايتي  كه دارد  بهتر است كه آن را  به سيرطبيعي خود واگذارند  قو

چه صرف وقت  به دفع و جلوگيري اين گونه سرايت ها يـا بـه  ايجـاد و    
د  و ي و تجدتقويت و تسريع  آن هر دو باز دارنده  از مقصود  حقيقي ترقّ

است يعني تلف وقت و اسراف در قـوايي اسـت كـه     خطواز اين رو مضر
ا از اين  كه اين گونـه   قابل صرف در موارد مفيدة حقيقي  خواهد بود ام

د  بشود بيشتر احراز واجب  است زيـرا  كـه درايـن    اقدامات  به نام  تجد
د را به كلّصورت  لفظ  تجدة  نهضـت  را عاطـل  و بـي    ي بي معني  و قو
د  كـه حقيقتـي   اين كه چنين امر سبكي را به نام  تجد مغزمي سازيم و به

كوشش دانسته ايـم و   سنگين وعظيم است خوانده و  به جاي  آن مستحقّ
بي مايگي  خود را اثبات  مي كنيم  يا عمداً به سوي   بـي مـايگي  و بـي    

  .مغزي مي رويم
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ه مشكل حقيقـي  مشكل و رفع تناقض شد چ اكنون مي توانيم بگوئيم حلّ 

د هيچ كـدام  را بـه   يت و تجداز اين جا برخاسته بود كه حقيقت معني ملّ
درستي  نمي  دانستيم  و تناقضي كه بين اين دو امربه نظرمي آمد ناشي از 

حال مي دانيم كه اختالف قوميت ها و . خطاي ما در فهم معني هردو بود
انسانيت بـا جمعيـت    يت ها نمايندة حيث فزوني و پرمايگي در حقيقتملّ

بشري است كه  مظهرآن حقيقت باشد وچون اين فزوني و پرمـايگي   كلّ
ا تكثير نواقص يا آثارغيرقابل اعتنـا مفيـد   بايد در كماالت انسانيت باشد والّ

نخواهد بود چه درمعني نمايش بي مايگي و فقري معنـوي و مقـرون بـه    
ي كه نسبت به ترقّ ت خدمتي استيت هرملّپراكندگي است لهذا بنيان ملّ

نوع  و جمعيت بشري ازعهده برآيد و كمالي كه بركماالت نـوع بيفزايـد   
ي نيز باشد و چون پيش آمد روز گـار  ت حقيقي  بايد اهل ترقّبنابراين  ملّ

ت پيش آرد بازگشت به سوي في را در يك حال براي يك ملّل يا توقّتنزّ
يت و مي شود تا برحيث ملّ ي يعني ابداع  و ابتكار  كمالي تازه واجبترقّ

قوام  وجود آن قوم و جماعت شكستي وارد نيايد و اين بازگشت به سوي 
د صالح وحقيقي است پس ي وابداع كمال يا كماالت تازه همان تجدترقّ
ـ د دو امر متميت وتجدملّ ل يكـديگر  اسـت دومعنـي متخـالف و     م ومكم

ريشه است چـه  قـوام   يت به منزلة اصل و متناقض و حق اين است كه ملّ
هستي هرجمعيتي به اين معني است يعني به حيث امتيـازي در جمعيـت   

است كه واجب   سازندة وجود آن باشد و تجدم اين د درمواقع لزوم متم
مي توان گفت قوميت و خصايص قومي با تربيـت  . اصل شمرده مي شود

ملّ خاصاصالحي د به جاي  پسوند و ي درحكم تنه و ساقة درخت و تجد
ت و بهبودي بخشد به عالوه  در شاخ هاست  كه  برگ  و بار درخت را قو

ـ   تجد وحـدت را در   ثد به فعل آمدن امري است كه رشـتة پيونـد و حي
ي حقيقي است كـه حقيقـت   بشري مي سازد و آن طلب ترقّ جمعيت كلّ

از اين  وجـه   . انسانيت  باشد ه  و سير به سوي  كمال مطلوب كلّآن توج
يت بيشترمظهر كثـرت  يت  نيزمي گردد چه ملّد  قوام دهندة  بنيان ملّدتج

د مظهر حيث وحدت مي شود ليكن در واقع امر در جمعيت بشري و تجد
حيث وحدت كه بخشندة قوام و قيام وجـود باشـد آن حقيقـت معنـوي     

ه بـه  د هر دو از آن مغز و معني مي گيرد يعني توجيت و تجداست كه ملّ
ع  خصـايص  و  د اختالف مليت يا تنومطلوب انسانيت و تجدسوي كمال 

ي هر دو مظهر كثرت  يـا  فزونـي و پرمـايگي  اسـت در حقيقـت      آثار ملّ
ع  در يت تنوقين اروپايي اختالف  ملّانسانيت و جمعيت بشري به قول محقّ

مكان  است و تجدع در زمان يا به اصطالح حكماي خودمان يكـي  د  تنو
ع   در طول چه اگر اختالف ن و تنوع  را عرض است ديگر تفنّن و تنوتفنّ
ع مـي  يت آثار وجود اقوام و ملل عالم  را در يك زمان مختلف ومتنـو ملّ

ن هاي كثيرهم عرض به وجود مي آرد تـا بيشـي و پرمـايگي    سازد و تمد
ـ  دد صـالح در يـك    استعداد بشري را در  يك وقت به نمايش در آرد تج

راوش و فزايش كماالت كثيره را از منبع استعداد آن قوم در ي تقوم  تولّ
دهاي صالح اقوام برروي  هـم  ازمنة عديده به ظهور مي رساند پس تجد

ي ادوار واعصارحيات بشري به جلوه فزوني مايل وجود را درنوع بشردرطّ
د ازاين جا مي توان به اين نكته منتقـل شـد كـه وجـوب تجـد     . مي آرد

ي براي هرجمعيتي زضرورت اين معني است كه چون ترقّباالصاله ناشي ا
ي نيزبايد به ظهورآرندة فزوني و بيشي وجـود  واجب است و تكميل وترقّ

اسلوب واحد . ازمنه باشد لهذا دوام غيرمحدود دريك صورت ويك طرز 
ل في است كه با تنزّاگرچه درنوعي ازكمال باشد پسنديده نيست بلكه توقّ

بايد طرز وسبكي جديد آن يكساني زشت احـوال را  همسايه است و جوباً 
اخري  ةدارد واسلوب تازه وبدعي را به جاي آن گذارد به عبارراز ميان ب

كمال و تكميل در ابداع  و ابتكار است و مخالف جمـود و تقليـد هـردو      
د حقيقي دواي  دو درد جمود و تقليد اسـت و خـواه    مي باشد پس تجد

قوم مشاهده شده باشد خواه نشده باشد  براي رفـع   لي در احوالقبالً  تنزّ
آن دردها  كه مزمن شدن سكون و يك حالي  با غلبة خفت و ناپايـداري  

ـ است واجب خواهد بود نهايت آن كه آشكار شدن وقوع تنزّ ف  ل و توقّ
د بايـد عـالج   ا ازهمين راه كه  تجدام. جوب را نمايان  ترمي سازد واين 

باشد  وجه حقيقي و صالح آن تماماً ابـداع  و ابتكـار   جمود و تقليد هر دو 
  د خواهد بود يعني ابراز كماالتي كه ازفطرت واستعداد خود قـوم متجـد

ي از ديگران اخـذ و اقتبـاس شـود وهمـين       ناشي گردد نه آن كه به  كلّ
م كافي است كه آثارعصر ومعني يعني تراوش از فطرت و استعداد  خود ق

يـت و قوميـت را از   ي بسـتگي دهـد و ملّ  قومي و ملّ  د را به حيثياتتجد
شكست ومحو شدن درضمن فساد تقليد محفـوظ دارد چنـان كـه جنبـة     
نوسازي ابداع و ابتكارعيب جمود يعني پابند آثاركهنه و مبتـذل بـودن و   

نيـزاز  . وب قديم ماندن را چاره خواهـد كـرد  غاسيرحاالت و عادات نا مر
ويش به وجه صحيح و صـالح آن يعنـي   يك طرف عالقة قوم به گذشتة خ

وقتـي   اي  هبستگي به كماالت خاصة  پيشينه محكم مي گردد چه هر تـاز 
كمال تازه است كه  فزايشي  باشد بر كماالت سابقه پس همة  آن كماالت 

براي وصول با اين تازه بايـد همـة آن   . مات آن خواهد بوددرحكم  مقد
 و محـلّ  ظمحفـو ) معايـب كهنـه   كماالت و فضايل نه نواقص و (كهنه ها 

ه و سير نظر در كماالت ديگران به رجوع  باشد از طرف ديگر وجوب توج
  ف ة تصـرّ همين راه واضح مي گردد زيرا  كه ابداع  و ابتكار بسته  بـه قـو

ف  را بيش از هر چيز بسيط  مي دهد مشاهده و ة تصرّاست و امري كه قو
چه از نوع  فضايل و كماالت باشد و عه است خصوصاً آن مطالعة آثار متنو

ثر امـم و   برترين درجة اين  تنوĤع  در بازديد احوال و آثار و فضايل و مـ
  .اقوال مختلفة عالم محسوس و مشهود  خواهد شد

ع كمـاالت اسـت نـه تبـاين     يت در وجه صالح خود تنـو باري اختالف ملّ
انع هم خبـري  باشد كه م ياوصاف واخالق  تا مستلزم دشمني و آن بيگانگ

د ابـداع و ابتكاركمـاالت   و داد وستد در بازار معارف ومعالي گردد و تجد
تازه است به تراوش ازفطرت و استعداد خود قوم نه به تقليد بي تحقيق تا 

د شود يا سـبب  ت متجدي براي ملّيت وحيثيات خاصة ملّضعيف كنندة ملّ
در بيشي و فزوني  ن هاي ايشان و كسرو نقصيكساني دراحوال ملل و تمد

ن بشر باشدماية وجود  و تمد .  
کامـل بعلت محدود بودن جا در نشریه انقـالب اسـالمی،  :يحتوض   .در سایت انقالب اسالمی خواهد آمد آن 
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)۵( روانشناسی اعتماد بنفس  
  

در هر جامعه اي در ايـن  : يك نگرش پيرامون مقايسه هاي اجتماعي ميگويد
ـاعي     . ود دارندجهان ساختهاي اجتماعي وج ـاختهاي اجتم همگـي ايـن س
ـله مراتـب      . داراي سلسله مراتب هستند ـاعي سلس از ديـد روانشناسـي اجتم

هر فرد در . اجتماعي تماماً محصول روابط قدرت در درون جامعه ها هستند
. اين سلسله مراتب اجتماعي براي خود جا و مكان معلـوم و مشخصـي دارد  

ـان  دراين هرم اجتماعي قدرت، افراد  انساني به سه صورت صاحب جا و مك
ـا دارد  : ميشوند ـانوادة آنه . يكي از راه اصل و نسب و جايگاه اجتماعي كه خ

ـار و        ـا ك ـاعي كـه افـراد در آنه ـاگون اجتم ديگري از طريق بنيادهاي گون
ـاني  ـا   . فعاليت ميكنند و سومي از طريق توانائيهاي فردي هر انس ايـن توانائيه

ـاعي    سبب خواهند شد كه فرد ج ـله مراتـب اجتم ا و مكان خود را در سلس
ـله مراتـب   . تغيير دهد در هر انساني اين گرايش وجود دارد كه در اين سلس

 .اجتماعي خويشتن خويش را با ديگران مقايسه كند
ـا و   در اينصورت هر فرد خود را در اين سلسله مراتب اجتماعي هم با باالتره

ـادون   مافوق ترهاي از خويش مقايسه ميكند و هم با افرادي كه پائين تر و م
بدين ترتيب هر گونه مقايسة اجتماعي اوالً در يك سلسله مراتـب  . او هستند

ـان      ـا و مك ـائين از ج اجتماعي صورت ميگيرد، ثانياً يا بطرف باال و يا بسـوي پ
ـا   . اجتماعي خويش است البته مقايسه كردنهاي اجتماعي تنها از طريق فـرد ب
لكه گروههاي گوناگون اجتماعي نيز خود را با ديگـر  فرد صورت نميگيرند، ب

 .گروهها و اعضاء آنها مقايسه ميكنند
ـا    بطور خالصه نظر گرايش فوق اينستكه مقايسه كردن خود با ديگر افراد و ي

البتـه  . اعضاء گروههاي اجتماعي ديگر امري طبيعي و غير قابل اجتناب است
هاي اجتماعي هـم ميتوانـد بصـورت    اين امر را نيز متذكر ميشود كه مقايسه 

ـا و هـم هويـت    . مثبت و سازنده صورت گيرند مثل انواع مختلف يادگيريه
ـاعي كـه     ـتة اجتم شدن با ديگر انسانها، بخصوص الگوها و شخصيتهاي برجس
مورد عالقه و محبوب افراد هستند و هم ميتواند منفي و مخرب باشـد، مثـل   

ـاالتر و    حسادت ورزيدن و رشك بردن از افراد و ي ـاعي ب ـاي اجتم ا گروهه
 .برتر از خود

 
در مقايسه كردن نوع سازنده و مثبت، ما خود را بمثابه فرد با ديگران مقايسه  

ـا   . ميكنيم تا از اينطريق اطالعات و معرفتهاي جديد بدست آوريم چرا كـه م
در واقـع  . جهت ساختن آيندة خود به اين اطالعات و معرفت ها نياز داريم

ـا      در نردبان ـا ب ـايين، م سلسله مراتب اجتماعي، هم بطرف باال و هم بسـوي پ
ـات درسـت و        ـيم، اطالع ـتقيم ميشناس مقايسة خود با انسانهائي كـه بطـور مس

ـاعي هـر     . مطمئني را كسب ميكنيم ـات اجتم اين اطالعات جهت ادامـه حي
ـاي      . انساني حائز بيشترين اهميتها هستند چرا كـه بكمـك اينگونـه مقايسـه ه

. مثبت و سازنده در ما انگيزة انديشيدن و عمل كردن بوجود ميĤيداجتماعي 
ـال و        ـيدن بـه آم در عين حال ما را ياري ميكند، اميـد خـويش جهـت رس

 .آرزوها، و يا آرمانهاي خود را از دست ندهيم
ـاي     البته اين امر را نيز نبايد ناديده گرفت كه مقايسة خويش با افـراد و اعض

ويش امري آسانتر و راحت تر از مقايسة خود با باالتر گروههاي پايين تر از خ
ـار آن   . از خويش است در واقع در هر وضعيت بد و ناگواري كه فـرد گرفت

ـاعي مقايسـه     ـاي اجتم ميشود، ميتواند خويشتن را با افراد و يا اعضاي گروهه
  كند 

ـاي    اما اگر برعكس ما خودي قوي و مناعت طبع نداشتيم، به مقايسـه كردنه
يعني نسبت به باالترها و برترهاي از خود، در هر . و ويرانگر رو ميĤوريممنفي 

در حقيقت توانائيها، رتبه . زمينه اي، حسادت مي ورزيم و اندوهگين ميشويم
ـا، و    ها و منزلت اجتماعي ديگران، تعيين كنندة پندار و كردار ويرانگـر در م

  .بخصوص بينش بد ما نسبت بخودمان ميشوند
دد ثابت كرده اند، بر خالف نظر عمومي حاكم در بيشتر جامعه تحقيقات متع

ـا ديگـران مقايسـة منفـي و ويرانگـر       ها، مردها خيلي بيشتر از زنان خود را ب
زنان تنها در امر زيبائي و داشتن ظاهري دلپذير خود را با ديگر زنان . ميكنند

ـاي    حال آنكه مردها در بيشمار بخشـها و . و نه مردها، مقايسه ميكنند زمينـه ه
ـا مقايسـه ميكننـد    در واقـع ايـن   . اجتماعي خود را هم با زنان و هم با مرده

مردها هستند كه از شغل و مقام و رتبه هاي اجتماعي و مال و ثروت گرفتـه  
ـاي فـردي و        ـتر توانائيه ـاعي، از همـه بيش تا علم و دانش و محبوبيـت اجتم

عالوه بر امر فـوق  . كننداجتماعي، خود را با ديگران مقايسة منفي و مخرب مي
افرادي كه مشكالت رواني دارند، از ترس و كزكردگـي و انـواع وسواسـها    
ـا      ـاد ب گرفته تا اعتياد به مواد مخدر و الكل، اين افراد نيز خـود را خيلـي زي

  .ديگران مقايسة منفي ميكنند و حسرت ميخورند
ـ  : دليل اصلي اين مقايسه كردنهاي ويرانگر اينست اد بنفسـي  وقتي فـرد اعتم

عالوه بر آن نسبت بـه  . ضعيف دارد، خود را اليق رشد و توانمندي نمي بيند
ـارت  . افراد اليق و رشد يافته نيز احساس حقارت و زبوني ميكند احساس حق

ـادت در واقـع واكنشـي روانـي     . و زبوني كردن بشدت رنج آور است حس
  .نسبت به اين درد و زجر دروني است

ـاعي و  تجارب شخصي نويسندة اي  ن سطور، چه در فعاليتهاي سياسي و اجتم
همه افـرادي كـه   : خواه در حرفة روان درماني، براي من روشن كرده اند

يعني كسانيكه گرايش به زور و . انديشه هاي استبدادي دارند و مستبد هستند
ـا ديگـران مقايسـة منفـيِ      اعمال خشونت دارند، نه تنها خيلي زياد خود را ب

ـاالتر و    ويرانگر ميكنند، ـاعي ب بلكه بشدت نيز نسبت به افراد و گروههاي اجتم
ـال آنكـه بـر     .برتر از خود، هم حسادت ميورزند و هم كينه توزي ميكنند ح

عكس در مقايسه هاي مثبت و سازنده، وقتي فردي خود خويش را با الگوئي 
فرد رشد يافته و موفق، براي مثال در علـم و  . از رشد و موفقيت مقايسه كرد

ـاي   . انش و يا هنرمندي را بشدت دوست ميداردد ـار و كاره او هم شيفتة آث
الگوي خويش ميشود و هم خـود شـخص الگـو را دوسـت ميـدارد و ارج      

ـين مقـدار و     . مينهد ـاموزد، بـه هم اين فرد هر چه از الگوي خويش بيشتر بي
 . شايد خيلي بيشتر از آن، خود را مديون و شكرگزار او ميدانند

ـتبدادي دارد، اوالً مجـذوب و      اما فردي ك  ه زورمـدار اسـت و انديشـة اس
ـاني، در هـر زمينـه اي، بهتـر و      مفتون اين امر استكه بداند، چه كس و يا كس

ـتند     ـادون او هس ـايين تـر و م وقتـي كـه ايـن    . باالتر از او، و چه اشخاصي پ
تشخيص را داد، نسبت به باالترها و برترهاي از خود، حسادت و كينه ميورزد 

  .افراد پائينتر و مادون از خود را تحقير و خوار ميكندو 
ـتبد و زورمـدار       دليل واقعي مقايسه كردنهاي منفي و ويرانگرنـزد افـراد مس

اينستكه، همانطور كه در نوشته هاي پيشين نيز آمد، افراد زورپرسـت داراي  
ـاي فـردي و    . اعتماد بنفسي بشدت ضعيف هستند  آنها اصالً و ابـداً بـه توانائيه

ولي تا دلتان بخواهد، بـه  . اجتماعي خود نه باور و نه اعتماد و اطمينان دارند
ـاد و  ) قول بني صدر( "قدرت مساوي با زور و خشونت" هم باور و هم اعتم

ـتكه افـراد   . اطميناني صد در صد دارند بخاطر همين ضعف اعتماد بنفس اس
وهگين زور پرست، وقتي قدرت ندارنـد، بشـدت كزكـرده، افسـرده و انـد     

خـدا را  "ولي هر زمان صاحب زور و قدرت شوند، بقول معـروف،  . هستند
ـاس برتـري و تكبـر و        "بنده نيستند و نسبت به همه چيـز و همـه كـس احس

ـاني  . نخوت ميكنند عالوه بر آن در زياده رويهاي خويش هيچ حد و مرز انس
صالت دادن اينگونه پندار و رفتار عالمت بارز و روشن ا. را ديگر نمي شناسند

  .بقدرت است
ـاد   در حقيقت حسادت ورزيدن نيز عالمت روشن و واضحي از نداشتن اعتم

بعـداً بـه   . بنفس از يكطرف و باور بـه زور و قـدرت از جانـب ديگـر اسـت     
ـتبدان اسـت، بطـور مفصـل        ـار همـة مس روانشناسي حسادت ورزيدن كه ك

ـادت، بطـور عمـومي      - بيماري روانـي . خواهم پرداخت ـاعي حس در اجتم
ـتبدادي    ـام اس تمامي جوامع بشري و بشكل خاص در جوامعي كه دچار نظ
ـاني و      ـامي روابـط انس هستند، مثل ايران امروز، در ويرانگري و تخريـب تم

از ديد من، عامل اصلي تمامي بند از بنـد  . اجتماعي نقش اول را ايفاء ميكند
ملي ما گسستگيهاي سياسي و اجتماعي و متالشي شدن همبستگيهاي فردي و 

  . ايرانيان، وجود همين مرض حسادت است
ـنفس     : بهر حال بطور كامالً عمومي ميتوان گفت ـاد ب ـانهائيكه اعتم  همـة انس

ـايت   . ضعيفي دارند، از خود و زندگي خويش ناراضي هستند اين عـدم رض
ـانها مقايسـة منفـي و مخـرب      سبب ميگردد كه آنها  مدام خود را با ديگر انس

ه كردنها نسبت به باالترها و بهترهاي از خويش حسادت و در اين مقايس. كنند
گاه كينه ميورزند و پائين ترها و مادونهاي خود را تحقيـر و زبـون و خـوار    

  .ميكنند
از ديد روانشناسي اجتماعي انسانها . حال جاي پرداختن به اين سئوال است

ـا   ديگـران  چگونه و از چه طريق، از همه مهمتر، در چه زمينه هائي خود را ب
  مقايسه ميكنند؟ 

ـانم سـوزان فيسـكه،       ـائي، خ ـناس آمريك  Susan روانشناس اجتماعي سرش
Fiske سالهاي زيادي است كه از جنبة روانشناسي اجتماعي در مورد مقايسه

ـاي علمـي      . هاي اجتماعي تحقيق و تفحص ميكند ـته ه ـان بيشـمار نوش ايش
در مصاحبه اي با ماهنامه او . پيرامون مقايسه هاي اجتماعي انتشار داده است

ـان منتشـر      Psychologie Heute،"روانشناسي امـروز "علمي  كـه در آلم
  : ، اينطور ميگويد2012ميشود، در ماه فورية سال 

ـيار    " گروه تحقيقي من در اثر سالها پژوهش باالخره موفق شد، باين امـر بس
ـا ديگـران     مقايسـه   مهم پي ببرد كه انسانها چگونه و از چه طريـق خـود را ب

ـاي      . ميكنند ـامالً اساسـي در مقايسـه كردنه ما در پژوهشهاي خود دو بعـد ك
اين دو بعد عمدتاً و بطور كامالً مستقيم بر همـة  . اجتماعي را شناسائي كرديم

ايـن دو بعـد   . نمونه هاي نوعي مقايسه كردنهاي افراد انساني تأثير ميگذارند
  :عبارتند از

بدين معني كـه عواطـف و جـذابيتهاي    . ي ميسازدبعد اول را گرميهاي انسان
ايـن  . انساني كه هر فرد از خود به بيرون خويش بروز داده و نمايان ميكنـد 

با مهـر و محبـت   : گرمي عواطف انساني خود را در اين اشكال نشان ميدهد
ـاد و   بودن، احترام قائل شدن و توجه كردن بديگر انسانها، وفادار، قابل اعتم

  .اطمينان بودن
ـان ميدهـد      . بعد دوم را توانائيهائي تشكيل ميدهد كه يك فـرد از خـود نش

افراد جامعه غالباً از طريق رتبه و مقام، و يا منزلت اجتماعي هر فرد ميتواننـد  
ما انسانها با اين دو بعد گرمي و توانائي، افـراد را در  . به توانائيهاي او پي ببرند

مستقل از گروه تحقيقـي  ... ان مقايسه ميكنيمجامعه تقسيم بندي و خود را با آن
متعلق بمن، همكاران اروپائي ما نيز در پژوهشهاي خود، اين نظام ارزشي دو 

  ".بعدي را در مقايسه كردنهاي اجتماعي نزد انسانها كشف كردند
ـاعي را   خانم فيسكه و همكاران او دو بعد بسيار مهم در مقايسه كردنهاي اجتم

چرا كه اگر ما خوب دقت كنيم، خواهيم ديد كـه  . هندنشان اهل خرد ميد
ـاي منفـي و       ـازنده و هـم در مقايسـه ه هم در مقايسه كردن نوع مثبت و س
ويرانگر، افراد انساني در مقايسه كردنهاي خويش با ديگران بطـور شـديدي   

ـاني قـرار ميگيرنـد    بعـد اول يعنـي   . تحت تأثير اين دو بعد از خصلتهاي انس
ـان، در   گرمي و عواطف انساني سبب قرابت و نزديكي، ايجاد اعتماد و اطمين

ـاي فـرد   . يك كالم، محبوبيت فرد نزد ديگران ميشود بعد دوم، يعني توانائيه
ـامالني    . باعث ميگردند كه ديگران روي او حساب كنند اين هردو صـفت ع

ـازنده    بس قوي در امر مقايسه كردنها، چه منفي و مخرب و خواه مثبـت وس
  .دهستن

ـنفس قـوي دارد، چـون ميخواهـد رشـد و         ـاد ب براي مثال فردي كه اعتم
پيشرفت كند و صاحب منزلت خوب اجتماعي شـود، بـراي خـود، در هـر     
ـار،   زمينه اي، شخصيتي موفق، برجسته و صاحب استعدادها و توانائيهاي سرش

ـاب ميكنـد     او . همراه با عواطف خوب انساني را بمثابه الگـوي خـويش انتخ
با الگوي خويش درهر دو بعد گرمي و توانائي مقايسه ميكند و تالش  خود را

يعني اميد دارد شخصيتي پيدا كنـد  . ميكند بتدريج شبيه به الگوي خود شود
اين الگو بايستي از يكطرف، نماد مهـر و  . هم توانا و هم محبوب پيش ديگران

و از . باشد) ولبعد ا(محبت و انسان دوستي، يعني مملو از نشانه هاي دوستي 
ـار   جانب ديگر در آن زمينه اي كه فرد عالقمند است، الگوي او بايستي سرش

  .، باشد)بعد دوم(از توانائي، لياقت و شايستگي 
ـاد     حال آنكه در مقايسه كردنهاي اجتماعي منفي و ويرانگر چون فـرد اعتم

عـالوه  . ندبنفس ضعيفي دارد، اصالً خود را اليق و سزاوار رشد و ترقي نميدا
بر آن، خوبي و انسانيت، و محبوب نزد ديگر انسانها شدن را نيز بـراي خـود   

اين فرد بطور حتم نسبت به ديگر انسانهاي . متاعي دست نايافتني تلقي ميكند
در واقع هـر فـرد   . خوب و محبوب، و مستعد و توانا، حسادت خواهد ورزيد
رزد، هميشه همين دو حسودي، بيشترين اموري كه نسبت به آن حسادت ميو

ـا بـودن، از    بعد، محبوبيت و جذابيت اجتماعي از يك طرف، و مستعد و توان
  .جانب ديگر است

ـاي        ـيفتة قـدرت انـد، محبوبيـت و توانائيه افراد زور پرست و مستبد كـه ش
ديگران نه تنها سبب حسادت ورزيدن آنها، بلكه دليل اصلي و واقعي دشمني 

  .باو نيز ميشود و كينه توزيهاي آنان نسبت
ـاعي    عالوه بر امور فردي كه در باال به آن اشاره كردم، در روانشناسـي اجتم
ـين دو بعـد     نيز گروههاي گوناگون موجود در هر جامعه اي از طريـق هم
ـا ديگـر        ـاعي خـويش را ب فوق، يعني گرمي و توانائي، خـود و گـروه اجتم

ن مصاحبه در اينمورد خانم فيسكه در هما. گروههاي اجتماعي مقايسه ميكنند
  : ميگويد

ـا    " ـيم ت ـتفاده ميكن ما از اين نظام دو بعدي توانائي و گرمي با اين مقصود اس
ـائي و رده     گروههاي گوناگون اجتماعي در درون هـر جامعـه اي را شناس

ـاي     . بندي كنيم در اينكار ما هم احساسات مشخص و معلـوم و هـم نمونـه ه
  ".د نظر قرار ميدهيمنوعي موجود در جوامع گوناگون را م

 "احساسات مشخص و معلومي"در مجموعه كارهاي خانم سوزان فيسكه، ما 

اول احساسات مثبـت، مثـل   : را كه او ميگويد، در اشكال ذيل مطالعه ميكنيم
ـادمان    همدردي و ترحم، افتخار كردن و غرور ورزيدن، سرافرازشـدن و ش

ن و رشـك بـردن،   دوم احساسات منفي، همچون حسادت ورزيد. گرديدن
  .تحقير كردن و خوار شمردن، انزجار و بيزاري و مشمئز شدن

ـا   . از احساسات مثبت شروع ميكنم در همة جوامع بشري افراد آن جامعـه ه
ـا دسـت       ـاس غـرور بĤنه نسبت به گروههاي اجتماعي افتخار ميكننـد و احس

ـا     ـاد ارزي ـاي زي ـاني و توانائيه بي ميدهد كه آن گروهها را داراي گرمي انس
  :خانم فيسكه دراينمورد ميگويد. كنند

ـبت ميدهنـد   " . در جوامع غربي اين احساس مثبت را بيشتر به طبقة ميانه نس
زيرا كه طبقة ميانه در غرب نمونة نوعي گروه اجتماعي است شامل افـرادي  

البتـه  . كه هم داراي اخالق انساني هستند و هم صاحب توانائيهاي بيشـمارند 
شهروندان ديگري نيز در اين جوامـع وجـود دارنـد     گروههاي اجتماعي و

ـيم       ـاي عظ ـا و توانائيه ـترين گرميه ـاحب بيش كه غالب افراد جامعه آنها را ص
ـيار محبـوب     . ميدانند اين افراد و يا گروههاي اجتماعي نزد كـلّ جامعـه بس
چرا كه جامعه  آنها را جزء شهرونداني ميداند كه سرشار از گرمـي و  . هستند

از ديد افراد جامعه اين . احب توانائيهائي در خور ستايش هستندانسانيت و ص
ـان        ـاب ميĤينـد كـه مـردم دلش اشخاص شهروندان خوب و با ارزشـي بحس

  ".ميخواهد هم از آنها پشتيباني كنند و هم با آنها سروكار داشته باشند
  :در مورد احساسات منفي خانم فيسكه ميگويد

ي اجتماعي، گروهها و افرادي نيز وجـود  در برابر و مقابل اينگونه گروهها "
چرا كه در آنها نه گرمي . دارند كه افراد جامعه آنها را اصالً بحساب نميĤورند

ـا عبارتنـد از فقـرا و     . و انسانيت و نه توانائي درخوري مي بينند ايـن گروهه
. كسانيكه در خيابانها گدائي ميكنند، بخصوص معتادان به مواد مخدر و الكـل 

اد جامعه نظري تحقيرآميز و مشمئز كننده نسبت بـه اينگونـه افـراد    غالب افر
   ".امور فوق را ما در تحقيقات خودمان بطور مكرّر تجربه ميكنيم. دارند

ـال آنكـه در   . خانم فيسكه در مورد جوامع غربي به نتايج باال رسيده است ح
ـاگون زنـدگي ميكننـد،      ـتبدادهاي گون جوامعي كه مردم آن زير سلطة اس

عيت احساسي غالب مردم اين جامعه ها كامالً با غرب و جوامع باز و آزاد وض
  .تفاوت دارد

در جوامعي كه استبداد حاكم است، بيشترين احساسات منفي چـون تحقيـر   
كردن و خوار شمردن، انزجار و بيزاري و اشمئزاز را اكثريت افـراد جامعـه   

ر هر جامعه اي نه تنها چرا كه جباران مستبد د. نسبت به حاكمان جبار دارند
ـاي         ـاني ندارنـد، بلكـه جـزء گروهه هيچگونه گرمي و خُلـق و خـوي انس
اجتماعي و افرادي بشمار ميĤيند، بشدت سنگ دل و بيرحم و فاقد هر گونـه  

عالوه بر اينها مستبدين بغايت ناتوان و عاري از هر گونه لياقت . گرمي انساني
  . و شايستگي هستند

ـاعي و      در حقيقت از ديد اكث ـاي اجتم ـامي گروهه ريت بـزرگ مـردم تم
ـاري از    ـتبدادند، ع افرادي كه به استبداد خدمت ميكنند، باصطالح عملة اس

چرا كه اوالً مقام و رتبـه و  . هر گونه گرمي انساني و توانائي اجتماعي هستند
ـتگيهاي فـردي      ـتعداد و لياقـت و شايس جايگاه اجتماعي خويش را از راه اس

بلكه اين مقامها حاصل مشاركت آنها در جنايتها و . ه اندخويش بدست نياورد
ـاي   . خيانتها و فسادهاي موجود در جامعه هستند كار اصلي و واقعي عملـه ه

استبداد دزدي و غارت امـوال عمـومي از يكطـرف، آزار و اذيـت كـردن      
  .بمردم از طرف ديگر، و ايجاد انواع مشكالت براي آحاد مردم جامعه است

 
ـام واليـت     مثال كامالً روشن و بارز آن دست اندركاران ديروز و امـروز نظ

ـان  . مطلقة فقيه در ايران خود ما هستند از زماني كه اين جماعت سرو كله ش
ـاني و    در امور سياسي پيدا شد تا هم اكنون، چون فاقد هر گونه گرمـي انس

هر از چنـدي مشـكلي بـزرگ و    . توانائي در ادارة امور كشور ايران هستند
ـانگيري و  . اني پر هزينه بخرج مردم ايـران بوجـود ميĤوردنـد   بحر از گروگ

ادامة جنگ با عراق بمدت هشت سال گرفته تا بحران اتمي كه نزديـك بـه   
همة ايرانيان ميدانند كه ولي مطلقة فقيه و نوكران . ده سال است ادامه دارد

ـاً  گوش بفرمان او در مقامات گوناگون كشور كار بحران اتمـي را نيـز د   قيق
شبيه به گروگانگيري و جنگ هشت ساله، در شكستي خفت آور با هزينـه اي  

ـاند     ـام خواهنـد رس بهمـين دليـل از ديـد    . سرسام آور از كيسة ملـت، باتم
ـاي      روانشناسي اجتماعي نزد كلّ جامعة ايرانـي منفـورترين افـراد و گروهه

  .اجتماعي، خادمان نظام واليت مطلقة فقيه بحساب ميĤيند
ـاحبه بنا بر  ـين     ": نظر خانم سوزان فيسكه در همان مص مجموعـة همـة تخم

ـتگي افـراد    زدنها و مقايسه كردنها پيرامون گرمي و انسانيت و توانائي و شايس
ـاد مـردم خواهـد       در جامعه بمرور زمان تبديل به احساسي قـوي نـزد آح

اجتماعي است كه ما  - اين احساس شبيه به نفشة جغرافياي احساسي . گرديد
ـاعي را از يكـديگر تميـز     از  ـاي اجتم طريق آن قادر ميشويم افراد و گروهه

  ".داده و تشخيص دهيم
 
كه خانم فيسكه بĤن اشاره ميكند، از جنبـة روانشناسـي هـم     "احساس قوي"

مثل عالقه پيدا كردن و دوست داشتن، مفتخر . ميتواند مثبت و سازنده باشد
ـامي ا . بودن و احساس غرور كردن ـات مثبتـي كـه در    بطور كلّي تم حساس

  .انسانها ايجاد شادي و شعف و سرفرازي كند
مثل حسادت ورزيدن . منفي و مخرب نيز ميتواند باشد "احساس قوي "اين 

بطور عمده همة احساساتي كه در انسانها خشـم  . و كينه توزي، تنفر و بيزاري
  . و پرخاشگري، غم و اندوه و يا بيزاري و اشمئزاز بوجود ميĤورند

اگر در امور فوق از جنبة اعتماد بنفس در جامعة امروز ايران بنگـريم و   حال
ـتگيرمان   "احساس قوي"اينجا و آنجا در پي يافتن اين  باشيم، امور ذيل دس

  :ميشوند
واقعيت و امر اولي كه در جامعة ايران امروز بشدت احساسات اكثريت مردم 

ها در كـلّ جامعـة ايـران    را تحت تأثير خود قرار داده است، تشديد نابرابري
ـام    . است ـتبدادي، خاصـه نظ در واقع يكي از عالئم بسيار بارز در هر نظام اس

واليت مطلقة فقيه، رواج بي حد و انـدازة بيعـدالتيها و افـزايش روز افـزون     
ـا سـطح   . نابرابريها در سطح جامعه است اين نابرابريها تنها در زمينة اقتصاد و ي

ـاگون        درآمدها نيستند، بلكه ام ـاد گون ـامي ابع ـامع انـد كـه تم ـيار ج ري بس
ـا،   . اجتماعي را فرا گرفته اند و ميگيرند ـاعي نابرابريه از جنبة روانشناسي اجتم

بيش از هر امر ديگري بر روانشناسي فردي و جمعـي مـردم ايـران تـأثيري     
  .چرا كه از بيعدالتيها سرچشمه ميگيرند. بشدت منفي دارند

ند كـه در جامعـة امـروز ايـران، بيعـدالتيها چـه در       اين امر را نيز همه ميدان
  سياست و اقتصاد و خواه در روابط اجتماعي و فرهنگي كاراصلي شان
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)۵( روانشناسی اعتماد بنفس  
  
ـامالً  . افزايش و گسترش نابرابريها بطور روزافزون است  اين نابرابريها اثري ك

ـاعي نـز   ـتبداد  . د مـردم دارنـد  مستقيم بر روي مقايسه كردنهاي اجتم در اس
ـاگون     ـاي گون واليت مطلقة فقيه، تبعيض قائل شدن ما بين افـراد و گروهه

ايـن  . انساني در همة ابعداد اجتماعي، امري پر رواج و بي قد و پيمانه اسـت 
تبعيضها سبب ميشوند، شكافي عميق مابين صاحب امتيازان دستيار استبداد از 

. الي هرم اجتماعي بسوي پايين، بوجـود آيـد  يكسو و ديگر مردم ايران از با
  .اين شكاف روز بروز ژرف بيشتري بخود ميگيرد

براي مثال در سطح درآمدها، مابين افراد و گروههاي اجتماعي هر چقـدر   
شكاف ميان ثروتمندان و فقرا بيشتر و عميقتر شود، بهمان مقدار و شايد خيلي 

ـا  . ايش مي يابندبيشتر از آن، مقايسه كردنهاي اجتماعي افز اين مقايسه كردنه
چرا كه همانطور كه آمد، بيعدالتيهاي سياسي و اقتصادي و . غالباً منفي هستند

  :بقول خانم فيسكه. روابط شخصي قدرت مسبب اصلي ايجاد آنها هستند
نابرابريهاي اجتماعي باعث ميشوند احساسات شديد منفـي و ويرانگـري در   "

  ".اجتماعي ضعيف، بوجود آيند افراد جامعه، بخصوص گروههاي
حال اگر امر فوق را از جنبة ميزان اعتماد بنفس نزد افراد جامعه مد نظر قرار 

  .اين نتايج حاصلمان ميشوند. دهيم
ـنفس قـوي ندارنـد، و      ـاد ب مقايسه كردنهاي اجتماعي نزد آدمهائي كه اعتم

. يشـود عالوه بر آن درآمدهايشان نيز كم است، تبديل به حسادت ورزيدن م
ـاعي   هر چقدر تفاوت سطح درآمدها افزايش يابند، افراد و گروههاي اجتم

زيـرا كـه   . بيشتر از پيش ناراحت، پريشان خاطر و پر از خشم و كينه ميگردند
  . منزلت اجتماعي آنها نامطمئن تر و بي ثبات تر ميگردد

ـا    ـله واكنشـها و احساس ت در اينصورت بهنگام هر گونه مقايسه كردني بالفاص
ـاتي و عـدم    . منفي در آنان بوجود آمده و شدت ميگيرند در حقيقت بـي ثب

اطمينان نسبت به منزلت اجتماعي خود نزد افراد و گروههاي اجتماعي شبيه 
ايـن  . به بمب ساعتي است كه هر لحظه امكان انفجار آن بيشتر و بيشتر ميشود

و  حالت رواني سبب ميگـردد كـه ميـزان خشـم و پرخاشـگري نـزد افـراد       
روز بروز شدت بيشتري بخـود   "مستضعفين"گروههاي اجتماعي، بخصوص 

فاجعه از زماني شروع ميشود كه حسادت ورزيدن بمرور زمان به كينه . گيرد
  .توزي و حس انتقامجوئي تبديل گردد

ـتبداد رواج    از جانب ديگر در جامعه امروز ايران بدليل فقر فرهنگي كـه اس
، احساس تحقير و "پول پارو ميكنند"طالح از سوي افرادي كه باص. ميدهد

فقـرا و مسـكينان    "داخل آدم بحساب نياوردن"خوار كردن بي بضاعتان و 
ـاد آور    . نيز در سطح جامعه افزايش مي يابد ـتي ي خانم سوزان فيسـكه بدرس

  :ميشود
ـاز   " حسادت ورزيدنهاي فردي و اجتماعي بعالوه تحقير و خوار كردنهاي ب

عالمت كامالً روشني از مجموعة ترسهائي هستند كـه   هم فردي و اجتماعي،
   ".در انسانها وجود دارند

در جامعة ايران امروز، اين مجموعه از ترسها، در اثر نابرابريهاي اجتماعي كه 
ـتري     دست ساخت استبداد واليت مطلقة فقيه هستند، روز بـروز شـدت بيش

ـند،   . بخود ميگيرند ـتبد ميترس ضـعيت عـوض   و"از يك طرف پولداران مس
فقـرا و  . آنان ازدستشان بـدر آيـد   "باد آوردة"و ثروتهاي باصطالح  "شود

افراديكه اعتماد بنفس ضعيفي دارند، احساس گرفتار آمدن در مدار بسته اي 
  : را ميكنند با مشخصات ذيل

ترس از كاهش روز افزون منزلت اجتماعي خود و نداشتن اعتماد نسبت بـه  
اين دو امر سبب ميگردند كه آنان هيچگونه . شنفس خود و توانائيهاي خوي

چشم انداز و اميدي نسبت به تغيير و تحول، نه در وضعيت خودشان و نـه در  
بهمين دليل در مدار بسته اي كـه خـود بـراي    . اوضاع موجود ايران، نبينند

ـال و آينـده،    خويش ايجاد ميكنند، نگرانيها، ترسها و يأس هايشان نسبت به ح
  . مي يابندمدام افزايش 

ـته باشـد، امـور     حال بر عكس اگر فردي بخود و توانائيهاي خويش باور داش
او خويشتن را در . فوق را با ديدي كامالً متفاوت با مدار بستة باال نظاره ميكند

چرا كه ميداند مشـكل جامعـة   . مدار بستة يأسها و ترسها زنداني نخواهد كرد
ـاعي اسـت   امروز ايران يك مشكل فردي نيست، مشكلي باوجوديكـه  . اجتم

ـاني كـه   . مشكالت فردي بيشماري را اين نظام بر او تحميل كرده اسـت  انس
اعتماد بنفس دارد بر اين امر نيز معرفت كامل دارد كه هر استبدادي، خاصه 
اســتبداد واليــت مطلقــة فقيــه، محصــول جهــل و نــاداني، بــاور بــه زور و 

او اگر خواست به تبعيضـها و  پس . قدرتمداري و نداشتن اعتماد بنفس است
بيعدالتيها و نابرابريهاي دست ساخت استبداد در ميهن خود پايان بخشد، بايد 

  :در رفع اين سه امر، كوشش و تالش و فعاليت خويش را شبانه روزي كند
از طريق علم آموزي و دانش پروري خود، جهل و ناداني را در جامعة . الف

ـالت    تمرين د. ب. خويش از ميان ببرد ر ترك زور مداري و بـه قـدرت اص
بخشيدن تا هم خود و هم جامعة خويش را از منجالب ويرانگريها و فرصـت  

اعتماد بنفس را نزد خود روز بروز بيشتر كند و . وباالخره ج. سوزيها رها كند
ـا   بداند كه راه نجات او و جامعة بحران زدة او در افزودن به كينه ها و نفرته

. بلكه در رشد خود او و جامعة اوست. يازان مستبد نيستنسبت به صاحب امت
ـاركت ميكنـد    . اگر او رشد كرد، بهمان نسبت نيز در رشد جامعة خـويش مش

ـا هـم رشـد    . اگر فرد رشد كرد، اجتماع نيز رشد ميكند اگر فرد و اجتماع ب
ـاقي نمـي مانـد     ـتبداد ب چـرا كـه مـرگ هـر     . كردند، ديگر جائي براي اس

چونكه استبداد حاصل و نتيجـة عقـب   . امعه نهفته استاستبدادي در رشد ج
  ".رشد از رشد ماندگيها است"ماندگي و بگفتة ابوالحسن بني صدر، 

  :در نوشتة بعدي به روانشناسي حسادت خواهم پرداخت
  :منابع و مأخذها
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بل دكترين واليت فقيه با مطالبات اساسي  تقا
  15  - مردم ايران 

  
ته هر عنوان خود ساخو يا  برندب، نشست ساده ژنو نام يسندنوبتفاهمنامه  

خاموش  را جنجال اتمي  أ،بدهند، موقت و خود پسنديده ديگري به آن
هسـته اي و   اما موضوع .ه استفروكش كرد رسانه ها ي سر و صداهاو 

اساسأ تغيير نكرده و  سياسي بين حكام واليت مطلقه و دول غربي چالش
از گفتگوهاي ژنو بـر   بسيار اساسي  و فوق العاده مهمميتوان سه ويژگي 

  .راپيوسته نا آرام نگه خواهد داشت عرصه سياست ايراننمود كه  آورد
  :ويژگي اول

نخست، بعد از تعهدي كه نمايندگان رسـمي دولـت ايـران در     ويژگي
از نظر حقوق بين الملل چنانچه  جلوي چشم جهان در ژنو امضا نمودند،

قوانين بين المللي را ، ايران بخواهد هم چون گذشته در برابر اين تعهد
 دو باره براي خود زمان بخرد  و زند،  و ازتعهداتش سرباز گرفته ناديده

شفافيت الزم را در برنامه هاي هسته اي اش كه هدف صلح آميـز دارد  
نشان ندهد، با استناد به ماده چهل ودوم منشورسازمان ملل متحد، ايـن  
م بار نه كشور هاي پنج بعالوه يك كه سازمان ملل را بجد وادار به تصمي

 بنـا بـر  و  زيرا بنا بر همين سند ،به اقدام نظامي عليه ايران خواهد نمود
ماده چهـل ودوم منشـور سـازمان ملـل در صـورتيكه شـوراي امنيـت        

ـ  بيني شده در ماده چهـل  تشخيص دهد كه اقدامات پيش كـافي   مويك
نيروهـاي هـوايي، دريـايي يـا      ،تواند به وسيله نيروي نظـامي  نباشد مي

المللـي در   ي كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بـين زميني به اقدام
در چنين حالتي قطعنامه هـاي تصـويب   . مبادرت كند الزم  باشد منطقه

را  كه بر عليـه ايـران    متحد  شده پيشين  شوراي امنيت  و سازمان ملل
و  به آنها داد  كاغذ پارهعنوان  احمدي نژادآقاي  و ندصادر كرده بود

، اين بار بدون »شود هه بدهند تا قطعنامه دانشان پارآنقدر قطعنام«گفت 
كم وكاست  به مرحله عمـل  بي و بدون كمترين اغماض اخطار قبلي و 

پيگيري اين قطعنامه ها از هـم اكنـون   مهمتر اين كه . در خواهند آمد
صراحت نيز از آن گفتگو به ژنو قرارداد شده و  در  ژنو وارد مذاكرات

مـي   ژنـو  نامـه  متن انگليسي اين توافقاز رسي ترجمه فادر .  شده است
  :خوانيم

هـاي   در ميان اقدامات اوليه و گام نهـايي، گـام   :برنامه اقدام مشترك«
ديگري نيز وجـود خواهـد داشـت كـه ازجملـه شـامل پـرداختن بـه         

بخـش   هاي شوراي امنيت سازمان ملل با هدف پايـان رضـايت   قطعنامه
  ».ان ملل متحد خواهد بودبررسي موضوع توسط شوراي امنيت سازم

مـاده    21تعهدنامه  اين نمايندگان رسمي دولت ايران در ژنو با امضاي
متعهد شده اند ظرف مدت شـش   1+5اي  با وزيران خارجه كشورهاي 

سـند، دولـت    اين با امضاي. ماه،  مواد اين قرار داد  را به اجرا بگذارند
ز طرف سازمان ملل، هاي اعمال شده ا جمهوري اسالمي قانونأ مجازات

ها را به رسميت شناخته  پذيرفته و اين  مجازات را آمريكا و اتحاديه اروپا
  .است

  : نويسد يبند هايي از اين تعهد نامه از جمله م
 20كند و اورانيوم  درصد را متوقف مي 20سازي اورانيوم  ايران غني - 

 .كند درصد موجود خود را به سوخت تبديل مي
امـا  . تواند ادامـه بدهـد   درصد مي 3,5سازي اورانيوم  ايران به غني - 

  .كند تعداد سانتريفوژها را محدود مي
كنـد و پلوتونيـوم    ايران كارخانه آب سنگين اراك  را متوقف مـي  - 

 .كند توليد نمي
توانند اورانيوم را  كه مي (IR2) ايران سانتريفوژهاي فوق مدرن - 

 .دهد تفاده قرار نميمورد اس  كنند، تر غني چند برابر سريع
 ...و - 

پاسخ به اين  ظريف  وزيرامورخارجه ايران در محمد جواد حال آقاي
حـق غنـي سـازي ايـران را بـه      «سئوال كه جان كري گفته است كه 

مقـام معظـم   "ضـمن تشـكر از رهنمودهـاي     ، »رسميت نمـي شناسـد  
 :گويدمي. "رهبري

است جمهوري ضمن تشكر از رهنمودهاي مقام معظم رهبري و مقام ري
برنامه غني براساس اين سند، « ،و نيز تقدير از جانفشاني شهداي هسته اي

سازي درخاك ايران ادامه مي يابد و موادغني سازي شده در داخـل  
ايران باقي مي ماند و مراكز نطنز و فردو به فعاليت خود ادامه خواهنـد  

ضـرورت  ، اين سند غني سازي ايران را به رسميت مي شناسـد و ... ددا
دارد كشورهايي كه بر مردم ايران فشار وارد كـرده بودنـد فشـارها را    
متوقف كنند و اين سند نشان مي دهد كه اين فشارها درسراشيبي حق 
غني سازي در معاهده ان پي تي به رسميت شناخته شده است و به طور 
كلي هيچ جاي معاهده درباره نيروگاه يا رآكتورهسته اي صحبت نشده 

مغلطه است چرا كـه حـق غنـي سـازي      ، نابراين اين فضاسازيهاب، است
البتـه تصـويري كـه    ، ايران در ان پي تي به رسميت شناخته شده است

نبايـد ايـن   . آمريكا از ان پي تي دارد مورد قبول همه كشورها نيسـت 
  )   1(» .دمسائل ما را از اصل موضوع دور كن

ده سـوم پيمـان منـع    محمد جواد ظريف  نسـبت بـه  مـا   آقاي يا باز  و
گسترش سالح هاي هسته اي موسوم به ان پي تي خـود را بـه بيراهـه    

ماده سوم اين قرارداد صـراحت    3تا  1كند كه بند نمي زند و توجه مي
  )2( :اينكه دارد بر

هر يك از اعضا اين معاهده كه فاقد سـالح هـاي هسـته اي اسـت،      - 1
اساسنامه آژانس بـين   متعهد مي گردد طي موافقت نامه اي كه بر طبق

نظـارت و بازرسـي از مـواد و    ( المللي انرژي اتمـي و سيسـتم پادمـان   
آن  )آميـز  اي به منظور حصول اطمينان از كاربرد صـلح  مؤسسات هسته

مورد مذاكره قرار گرفته و منعقد خواهد شد، پادمان آژانس را صرفا به 
 منظور بررسـي انجـام تعهـدات عضـو مربوطـه تحـت ايـن معاهـده و        
جلوگيري از انحراف انرژي هسته اي از استفاده صلح جويانه به سـوي  

دستور العمـل  . سالح هسته اي يا ديگر ادوات انفجاري هسته اي بپذيرد
هاي پادمان مورد نياز در اين ماده بايد متوجـه مـواد چشـمه يـا مـواد      
شكاف پذير ويژه اي كه در يك تاسيسات هسته اي اصلي و يا در خارج 

 .ليد، فرآوري و يا مورد استفاده قرار گرفته است، باشداز آن تو
هر يك از اعضاي اين معاهده متعهد مي شود كه مـواد چشـمه يـا       - 2

مواد شكاف پذير ويژه يا تجهيزات يا مـوادي را كـه مخصوصـا جهـت     
وري، استفاده يا توليد مواد شكاف پذير ويژه طراحي يا تهيـه شـده   آفر

ح هسته اي تحويل ننمايد، مگر آن كه اين است به هيچ كشور فاقد سال
مواد چشمه يا مواد شكاف پذير ويژه تحت پادمان مقـرر در ايـن مـاده    

  .قرار گيرد
ايـن   4شد كه ماده  دپادمان مقرر در اين ماده به نحوي اجرا خواه - 3

معاهده رعايت گرديده و مـانع از توسـعه اقتصـادي و فنـي اعضـاء يـا       
حوزه فعاليت هاي صلح جويانه هسته اي  همكاري هاي بين المللي در

وري، آشامل مبادله هاي بين المللـي مـواد هسـته اي و تجهيـزات فـر     
استفاده يا توليد مواد هسته اي بـراي اهـداف صـلح جويانـه بـر طبـق       
مقررات اين ماده و اصل پادمان مطرح شـده در مقدمـه ايـن معاهـده     

  .نشود
ته اي مـي باشـند جهـت    اين معاهده كه فاقد سالح هاي هس ءاعضا - 4

رعايت مفاد اين ماده، موافقت نامه هايي را به صورت انفـرادي يـا بـه    
اتفاق ساير اعضاء بر طبق اساسنامه آژانس بين المللـي انـرژي اتمـي بـا     

ه ها ممذاكرات مربوط به انعقاد اين موافقت نا. آژانس منعقد مي نمايند
ده هـ دن ايـن معا روز پس از الزم االجرا شـ  ددر مدت يك صد و هشتا

در مورد اعضايي كه اسناد تصويب يا الحـاق بـه ايـن    . آغاز خواهد شد
معاهده را پس از مدت يك صد وهشتاد روز ارائه مي دهند مـذاكرات  
مربوط به انعقاد موافقت نامه حداكثر در تاريخ ارائه اسـناد تصـويب يـا    

ده ماه اين موافقت نامه ها بايد حداكثر هج. الحاق آغاز خواهد گرديد
  .پس از تاريخ شروع مذاكرات به اجرا گذاشته شوند

توافق نامـه قـرارداد نيسـت و بيانيـه     : گويدميويا آقاي عراقچي آشكارا 
گويد رآكتور آب سنگين اراك عبور ميسياسي است، ويا آقاي صالحي 

و اظهار نظر هاي  .از خط قرمز است و حاضر نيستيم از آن چشم بپوشيم
از ديد افكار عمومي جهاني و ملـت ايـران    ومتي،ساير سردمداران حك

  .چيزي را عوض نخواهد كرد
  :ويژگي دوم

رژيم از سر سختي هايي است كه بـيش از   عقب نشيني ،اما ويژگي دوم
ده سال به قيمت صد ها هزار ميليارد به هست و نيست اين كشور ضـرر  

 و فـات اولين آثار عقب نشيني ماليان در ژنو تشديد اختالرسانده است، 
توافق ، استپديدار شده درگيريهاي باندي در درون نظام واليت فقيه 

، جمهـوري اسـالمي  تحميل محدوديتهاي بي سابقه به رژيـم  و  نامه ژنو
در پي داشـته و جنـگ و    رژيم سردمداران  اي در بين دوگانه رويكرد

  . جدال باندي را به اوج رسانده است
خامنه اي صورت گرفت،  تمام عيار تأييد و نظارتتوافق با در حالي كه 

... و » عهدنامه تركمانچـاي «و » جام زهر«توافق ژنو را رقيب،  باندهاي
مـي  خوانـد   »داد و سـتد عادالنـه  «كه اين تحميل را ، عراقچي نددينام

اين كه قبول مي كنند حق ما و غني سازي ما ادامه پيدا كند به «: گويد
مي تواند در ابعـاد گونـاگون و    اين معنا نيست كه حاال اين غني سازي

گسترده باشد و آنها مي گويند ما اعمال حق ايران را در ايـن بـاره بـر    
اين حرف في نفسـه غيرمنطقـي   ... اساس نيازهاي ايران قبول مي كنيم

   »... نيست و ما هم معتقديم
ي از درگير ي بانـدها بـر   اهمزمان مطبوعات حكومتي ناگزير به گوشه 

پس لـرزه  «با عنوان  تابناك خبر سايت . عان مي كنندسر توافق ژنو اذ
پس لرزه هـاي ژنـو نـه كميسـيون     «: كه در آن نوشته است» هاي ژنو

. امنيت ملي مجلس را رها مي كند و نه مسئوالن وزارت امور خارجه را
هنوز برخي نمايندگان به سطح تفاهم هسته يي صـورت گرفتـه انتقـاد    

دعوا تبـديل مـي شـود، آن هـم در      دارند و گاهي سبك انتقادشان به
   »...حضور مسئوالن بلندپايه يي از وزارت امور خارجه

رفتـه رفتـه مـوج     5+1س از اعالم توافـق ميـان ايـران و كشـورهاي     پ
مخالفت با اين توافقنامه و در واقع مخالفـت بـا سياسـت هـاي حسـن      

ميـان   ي راشـكاف و  روحاني در داخل حكومـت افـزايش يافتـه اسـت    
بخش هـايي از حاكميـت نگـران    بوجود آورده است،  سپاه روحاني و

هستند كه گام هايي كه دولت روحاني در عرصه بـين المللـي بـر مـي     
دارد در نهايت منجر به بهبود روابط دولـت بـا كشـورهاي غربـي و در     

آنها توافقنامه اخير را كـه بـا موافقـت خامنـه اي     . نهايت با آمريكا شود
ارزيابي مي كنند و پيش بينـي آنهـا ايـن     صورت گرفته در همين راستا

رفسنجاني آقاي هاشمي روحاني، آقاي حسن است كه پشت برنامه هاي 
فاصله خود را با اصالح طلبـان حفـظ    نفر قرار گرفته و هر چند اين دو

كرده اند اما هر دو متمايل به غرب هستند و خواهـان برقـراري رابطـه    
پاه پاسداران از اينكه ابتكار عمل از نگراني س. مستقيم با آمريكا مي باشند

  .بسيار زياد مي باشد دستش خارج شود
رضايي بـه آن اشـاره مـي كنـد،     محسن  عراقچي در نشستي كه سايت 

دود و دم را كنار زد و نياز خطير رژيم را به اين مذاكرات  ٔاندكي پرده
شايد زودتر هم مي شد مذاكرات «: مي گويد و نتيجه آن آشكار كرد و 

ا به ثمر رساند ولي باالخره نتيجه مذاكرات اين است كه جلـو ايجـاد   ر
هزينه هاي بيشتر گرفته و حق غني سازي جمهوري اسالمي هم حفـظ  

  ) 3(» .دش
  :ويژگي سوم 

آقاي . آب در النه مورچگان ريخته شده، خيزش گرسنگان در راه است
تحقق منشوري را در راستاي  زمان با گفتگوهاي ژنو،حسن روحاني هم

وعده هاي خود در جهت رعايت حقوق و آزاديهاي مردم در ابتـداي  
كـه   منتشر كرده است، منشوري اي زينت شدهبصورت  كارش آماده و

 آقـاي روحـاني   منحرف به سويي ميكند كه گـوئي را  در بدو امر ذهن
فزاينـده رژيـم    هـاي  و سركوب هاناك اعدامتقصد دارد به روند وحش

ري كـه  ، منشـو بگشـايد يي را با منتقدين خود باب گفتگوو  خاتمه دهد
ناظر بر اين است كه بر اساس گزارش هاي رسمي همه ارگانهاي بـين  

« : المللي حقوق بشر، از جمله دفتر نظارت حقوق بشر آلمان مي نويسند
در ايران اعدام شـده كـه از    نفر 400سال جاري بيش از  هرف نه ماهظ

جمهـور  ياسـت  هم دوره صد روزه رس ها نفر آن 200بيش از  اين تعداد،
  ) 4(» .حسن روحاني بوده است

آشكار    يعانهفته در آن سر يمنشور واقعيت ها ينگذرا به ا ياما با  نگاه
منتشـر    يروحـان  يكـه آقـا   يمنشور«اطالع،  يكگردد، بر اساس  يم

 يكروب  يآقا يكانكه از نزد يدآباديز يبنام حسن اسد يكرده، شخص
زنـدان   سـال   5، كه خود او را بازداشت  و محكوم بـه  كرده يهبوده، ته

   ) 5(» شده است،
  16 صفحهدر
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   »حقوق شهروندیمنشور« نقد 
  سپرده» رهبر«اختیار صدا و سیما را به » قانون«اما . منابع اطالعاتی

کنـد  پس رعایت قانون اساسی و قوانین عـادی ایجـاب می. است
دسترســی » طالعــاتیها و منــابع ا رســانه«کس بــه ایــن  کــه هــیچ

امــا هــم قــانون اساســی بــه . در عمــل نیــز نــدارد. نداشــته باشــد
اسـت و هـم  صـدا و سـیما را داده ) قدرت بـر(= اختیار  ،»رهبر«
تــرین  عــادی ایــن دســتگاه را یکــی از مهم» قــوانین و مقــررات«

. انـد گردانده ،های استبدادی بـا تمایـل بـه فراگیـری ستون پایه
ای  نمونــه ،روحــانی» ســت جمهــوریریا«گــزارش صــد روز اول 

است از رویه این ستون پایـه اسـتبداد جبـاران در سانسـور مـردم 
  .ایران
نیـز یکـی  ،تبعیض میان زن با مـرد و پـدر و مـادر بـا فرزنـد – ۱۳

» منشـور حقـوق شـهروندی«دیگر از تبعیضهای موجود در ایـن 
 ،رابطه خـانوادگی رابطـه حقوقمنـدها بـا یکـدیگر نیسـت. است
مـاده (شـود  دولت موظف می ،رو از این. رابطه قدرت استبلکه 

. »موازین قـانونی«به رعایت حقوق زن در محدوده ) ۹۹بند  ،۳
برای انطباق جسـتن بـا حقـوق » موازین قانونی«سخن از تغییر 

حقـوق اقتصـادی و + حقوق سیاسی + حقوق انسان (شهروندی 
یـت سـخن از رعا. بـه میـان نیسـت) حقوق فرهنگـی+ اجتماعی 

مـوازین «بنابر این . است» موازین«حقوق زن در محدوده این 
اصل بر سلطه مرد بر زن و ریاسـت مـرد بـر خـانواده و  ،»قانونی
  . او بر زن و فرزند است) قدرت بر(= اختیار 

که کـودک از حقـوق انسـان برخـوردار  از این» منشور«در این     
نیــز از کــه بعنــوان کــودک  از این. ســخنی بمیــان نیســت ،اســت

در بنـدهای . بـاز سـخنی بمیـان نیسـت ،حقوقی برخوردار اسـت
ـــا  ۱۰۳ ـــه سرپرســـت و  ۱۰۹و  ۱۰۸و  ۱۰۶ت ـــودک ب ـــاز ک از نی

کـودک حـق دسترسـی  ،۱۰۵تنها در بند . رود حمایت سخن می
  .کند به اطالع درخور سن خود را پیدا می

اجــازه انتخــاب  –و نــه مــرد  –بــه زن  ،۳از مــاده  ۱۰۷در بنــد     
ایـن ! ایرانی/اما بشرط رعایت موازین اسالمی  ،دهد را می پوشش

پـس . فکر که اصل بـر رابطـه حـق بـا حـق اسـت و نـه زور بـازور
پوشش رابطه حـق بـا حـق را بـا  –و نه اجبار  –است  شایسته این

  امـا روشـن. رابطه قدرت جنسی با قدرت جنسـی جانشـین نکنـد
مـان مسـاوی ه ،اند است که فکری کـه نویسـندگان در سرداشـته

  .است بوده »  انگیز شهوت«بودن زن با 
ــکوت  تبعیض – ۱۴ ــومی مس ــاعی و ق ــی و اجتم ــی و مل ــای دین ه

  :چنانکه. اند پذیرفته شده ،در واقع. اند مانده
در برداشت منشـور نویسـان از حـق  ،تبعیض بسود قدرت -۱۴/۱

حـق داشـتن در معنـای  ،در تمـامی مـوارد :اسـت نیز لحاظ شده 
حــق قابــل ســلب و  ،از ایــن رو. اســت بکــار رفتهقــدرت داشــتن 

  .است  محدود شدن و دادن و گرفتن تصور شده
حقــوق ذاتــی انســان تنهــا در عمــل نیســت کــه نقــض  -۱۴/۲
  .شود اعتراف نمی» منشور«حتی در این  ،نهاآبه وجود  ،شوند می
شهروند است  ،طرز فکر و باور او هرچه باشد ،هر ایرانی -۱۴/۳

پس بیـرون رفـتن از دیـن . دی برخوردار استو از حقوق شهرون
دانیم  اما می. کند کسی را از حقوق شهروندی محروم نمی ،رسمی

ــین کســی ــد می کــه در ایــن رژیــم چن شــود و قــتلش واجــب  مرت
  .گردد می
نهــا کــه بــه دیــن و مــذهبی آ ،۳از مــاده  ۱۱۷بنــا بــر بنــد  -۱۴/۴

وند شـهر ،شناسدشـان باورمندند که قانون اساسی برسـمیت نمی
  . بهائی بودن جرم نیز هست ،در عمل. نیستند

چند از  یک ،بنابر قانون اساسی و قوانین عادی ،در ایران -۱۴/۵
  . تواند تصدی کند مقامها را جز مسلمان شیعه نمی

مخالفت با والیت مطلقـه فقیـه و دولـت والیـت مطلقـه  -۱۴/۶
  .جرم است ،فقیه
اصـطالح  ،»ندیمنشـور حقـوق شـهرو«غاز تـا پایـان آاز  -۱۴/۷

دو کلمـه والیـت و فقیـه . اسـت بکار نرفته » والیت مطلقه فقیه«
اما محدود کردن هر حقی به مـوازن اسـالم و . اند نیز بکار نرفته

با لحاظ کـردن والیـت فقیـه  ،که منشور نویسان یعنی این ،قانون
  .رانوشته اند  نآ ،که ناقض کامل حقوق شهروندی است

بیشـتر ) ۱۱۶بنـد ( ۳یک بند از ماده  ،واماقلیتها و اق«به  -۱۴/۸
صحبتی از حقوق نیسـت صـحبت از . است اختصاص داده نشده 

  .احترام دولت به تنوع فرهنگی و مذهبی و زبانی و قومی است
 ،نآدر ،اند کـه ی  را نوشته»منشور«منشور نویسان  ،سان بدین    
 کـه هرگـاه کنـد چنان دولت وظیفه و تکلیف پیـدا می ،نوبت ۷۴

دیگـر هـیچ انسـانی از حقـی برخـوردار  ،دولت پای بیـرون کشـد
  :!نیست

  

» منشـور حقـوق شـهروندی«دولت خدا صـولت حاضـر در  ٭
ــه ــه مجموع ــوق  بنفس ــان از حق ــورداری انس ــع برخ ای از موان
  :شهروندی است

  
اســت کــه دولــت در   ایــن» منشــور«غلــط فــاحش موجــود در  – ۱۵

کـه از لحـاظ حقـوق  این حـال. شود حکومت یا قوه مجریه ناچیز می
دولـت را تشـکیل  ،دو قوه دیگر که به اتفـاق قـوه مجریـه ،شهروندی

از جمله به ایـن دلیـل کـه قـوانینی کـه . تر هستند بسیار مهم. دهند می
توسط قوه مقننـه  ،کنند حقوق را سلب و یا محدود می» منشور«بنابر 

شــوند و نبــود قــوه قضــائی مســتقل تــابع اصــول راهنمــای  وضــع می
ــاممکن  ،قضــاوت ــوق شــهروندی را ن ــیاری از حق برخــورداری از بس

  ،در نتیجه. کند می
بــرای ایــن کــه هــر  ،»منشــور«وظــایف و تکــالیف منــدرج در  - ۱۵/۱

خود مـزاحم  ،شهروندی برخوردار از تمامی حقوق شهروندی بگردد
ــا . برخــورداری از ایــن حقــوق هســتند دولــت مــزاحم اســت هــم بن

با محتـوائی دارد کـه ) »حقوق«(که صورت گانه باال  ۱۴برتناقضهای 
ضــد حقــوق اســت و مزاحمــت دولــت هــم بخــاطر وظــایفی کــه در 

نویســندگان منشــور  ،در حقیقــت. شــود بــه دولــت داده می» منشــور«
اند که انسان و جامعـه انسـانها حقـوق ذاتـی دارنـد و هرگـاه  نپذیرفته

 منشـور«(یعنی بنیادهـای قدرتمـدار جامعـه نباشـد  ،مزاحمت قدرت
را  ،نهـا بـرای انطبـاق بـا حقـوق شـهروندیآبنیادها و ضرورت تغییـر 
توانند زندگی خود را عمل به حقوق  می ،!)است یکسره از قلم انداخته

  ،در حقیقت. خویش کنند
به جای تعیین وظیفه و تکلیف بـرای دولتـی بـا ماهیـت ضـد  - ۱۵/۲

خـت پردا باید به تغییرهـای بنیـادی می منشور می ،حقوقمندی انسان
دینی و اجتماعی و تعلیم و تربیتی (که دولت و دیگر بنیادهای جامعه 

باید بکنند تا با برخورداری ) و اقتصادی و فرهنگی و هنری و سیاسی 
  . از حقوق شهروندی سازگار شوند

بـا حقـوق شـهروندی ) سـه قـوه( = هر گاه قرار باشد دولـت  - ۱۵/۳
و باور حق مردم اسـت شود که دین  اصل راهنما این می ،سازگار شود
و از حقوق ملی و حقـوق انسـان  ،باید از دین و مرام خالی و دولت می

منـد غیـر ممکـن اسـت بتوانـد بـا حقـوق  دولـت مرام ،وگرنه. پر شود
دلیل و » منشور»  این. انسان و تمامی حقوق شهروندی سازگار بگردد

سند است بر ناممکن بـودن سـازگاری دولتـی از نـوع دولـت والیـت 
  .لقه فقیه با حقوق شهروندیمط
دهد و تقدم و  به دولت می» منشور«تناقضها بنیادی و نقشی که  – ۱۶

سنجد بر حق و تناقضهای موجود  حاکمیت قدرت و مصلحتی که می
نـه بـه » منشـور«گوینـد کـه  می ،در هریک از بندها و بندها بایکـدیگر

  .است زبان آزادی و حق که به زبان قدرت نوشته شده
وشن است که به تناقضهای موجود در هر بند و تناقضـهای بنـدها ر    

ام تا هـم هـر  های بنیادی را شرح کرده تناقض. ام با یکدیگر نپرداخته
گاه بگردد و به صـورت آایرانی از درجه فریب دهندگی منطق صوری 

از محتـوای ایـن  –هرچند صورت نیـز مشـوش و پـر تنـاقض اسـت  –
و حقوق سیاسی و حقـوق اقتصـادی و که ضد حقوق انسان » منشور«

ــوق اجتمــاعی و حقــوق فرهنگــی  شــان حقــوق  کــه مجموعه(حق
  .غافل نگردد ،است) دهند شهروندی را تشکیل می

     
  
  

بل دكترين واليت فقيه با مطالبات اساسي  تقا
  15  - مردم ايران 

 
شره در  همان ابتدا مشخص مي كند كه حقوقي تصفحه اي من 19منشور 
  چارچوب در آن نام مي برد همان منشور  واليت مطلقه فقيه  از كه ا و

از پـر   اسـت،  احكام شرع و اصول قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي    
مجازات اسـالمي  مـي   شده از قانون  تناقض، كپي برداري و بازنويسي

كنـد بـه  قـانون اساسـي      حقوق شهروندي را مقيد و مشروط مي  .باشد
بـه واليـت   مبتني  يني كه انوقو  دينيجمهوري اسالمي و مباني ملي و 

  .باشد مطلقه فقيه
به دنبال باال  اونشان مي دهد كه شهروندي آقاي حسن روحاني  منشور

و مردمي نشان دادن چهره رئيس جمهـور  خود بردن مشروعيت دولت 
انتشار سند حقوق بشري، در شرايط سركوبهاي بيسـابقه در  . استجديد 

مهوري اسالمي براي جلوگيري از انزواي جايران نشان از آن دارد كه 
و پيش از گره خوردن عقب نشيني هايش در موضوع هسته هرچه بيشتر 

بـه مـردم و   ي خوشـي  روبا ناچار شده است تا اي با مسئله حقوق بشر، 
پرده حقوق بشري مخفي  جهان نشان دهد و چهره واقعي خود را پشت

مردم بيشتر به سركوب  پيوستهتا پس از توافق هاي جهاني با غرب  كند
  . دبپرداز

اما يقينأ گام بعدي  و توأمان با تعيين تكيف كـردن موضـوع هسـته اي    
ايران، موضوع اعدامها و سركوبهاي بدون وقفه در حكومت ماليـان در  

انتشار متن زير عنـوان   .برنامه كار كشور هاي غربي قرار خواهد گرفت
شتن بر مـوج اعـدامهاي   هر چند براي سر پوش گذا حقوق شهروندي،

مـردم    ايستادناخير مي باشد اما خبر از واقعيت ديگري دارد كه همانا  
ايرانيان پيوسته به سوي . و دنبال كردن مطالبات حقوقي شان مي باشد

حركت كرده و  براي باز پس گيري حقوق از دسـت   جامعه شهروندان
بـه نظـر    رفته خود لحظه اي درنگ نخواهد كرد، آنچه امروز ضروري

ردم ايران يك بـار بـراي   تا مهاست  وششميرسد شتاب دادن به اين ك
  .هميشه منزلت و كرامت بايسته خود را باز يابند

كـه اگـر او بـر    گفته بود انتخاباتي اش  در تبليغاتآري آقاي روحاني 
داشت، پس چه شد،  نه تنها زنداني  سركار بيايد زنداني سياسي نخواهيم

آمار اعدام ها  در رياست جمهوري ايشان بمراتب  سياسي آزاد نشد كه
بيشتر از قبل شده است، اساسأ سئوال بر سر تواناييها و يا عدم توانائيهاي 
رئيس جمهور يا هر مسئول حكو متي ديگر نيست، بحـث اصـلي ملـت    
ايران از روز اول استبداد اين بوده است كه تا زمانيكـه واليـت مطلقـه    

و نيست اين مردم باشد چيزي عوض نخواهد فقيه تصميم گيرنده هست 
شد، مطالبات اساسي ملت در تقابل جدي با دكترين واليت فقيه اسـت،  
ملت مي داند يكبار براي هميشه ميتواند با نه گفـتن بـه اصـل اسـتبداد     

نـد و ايـن چنـين خواهـد     رهااز شر اين استبداد بواليت فقيه، خود را 
    .كرد

  ادامه دارد
  :پي نوشت ها
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  .صدر يبا  ابوالحسن بن
   

  
  
  

سازند و  ماندال به انسانھائی پيوست که تاريخ را می

آيند،  با نسلھا که از پی ھم می ساختن تاريخ،  در 

 کنند می شرکت 
  

صـرف دولـت، به انقـالب و نـه ت یدنبنا را بر تحقق بخش ی،رهبر اگر
 یرمحرکـۀ بـاز و تحـول پـذ یـرویرا ن باشـد، خشـونت متـراکم   داشته

بازگردانـدن  محرکـه را در  یـروین ینا. کند یم یکردن نظام اجتماع
مانـدال . انـدازد یبکـار م یو دوست یستیرابطۀ خصومت به رابطۀ همز

مرتکـب  ی،نـژاد یضهـم کـه، در اعمـال تبعـ نهـاآ  یحتـ. کـرد ینچن
در دســت، در   یمانیاظهــار پشـ یافتنـد،بودنـد، فرصــت شــده  یـتجنا

و حقوقمنــد، در  یانســان یو از آن، جــواز زنــدگ یابنــددادگــاه حضــور 
و  یـدجامعـه جد یاو بان. را بدست آورند ینژاد یضتبع جامعه رها از 

  . شد یاجتماع صلحو   یدر دموکراس یتوانا به زندگ یچند نژاد
    

امـا خشـونت . شـد یـروز، بـر گلولـه پگـل یـرانبهمـن، در ا ۲۲در  باز
»  یـتسلسـلۀ روحان«بـا  یسلسـلۀ پهلـو کـردن  ینانباشته بکار جانشـ

  . سوزد یرفت و همچنان، کشور در آتش خشونت م
    

از دو  یکـی. که منفجر شود یستدانست انقالب انبار خشونت ن ماندال
ل محرکۀ باز و تحـو یرویکه آن را، ن یمجرائ : خشونت است یمجرا
کـه آن را،  یگـرید  یو مجـرا یگردانـد،م یاجتماع یکردن نظام یرپذ
درس را  یـنا. کنـد یم یرانگرتـریمحرکـۀ اسـتقرار اسـتبداد و یروین
. بکـار برنـد کوشـیدند یکه م یانستند و بودند کساند یم خود  یرانیانا

و  یسـتادندبرحـق ا. هسـتند بودنـد و  ینظـام اجتمـاع ییرآنها درکار تغ
بکار همه  ی،جنوب یقایبکار رفتن آن درس، در افر ینکا.  دان یستادها
 یو خشونت زدائـ یستندبا یشاگر بخواهند برحق خو آید یم یرانیانا 

جامعـه  یدر بنـا شـوند، یکه انباشته م تهائیمگرخشون را روش کنند تا 
  .مستقل و آزاد بکار افتند

     
  صدر یبن ابوالحسن

  
 ۲۰۱۳دسامبر  ۶، برابر ۹۲آذر  ۱۵
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