
  

ای را با  عمل خامنه. است پرونده اتم را ببندد  تصميم گرفتهگويند نظام  می ای توجيه کنندگان رويه خامنه:انقالب اسالمی
کنند که چاره جز  قرار، خواسته يا ناخواسته، اعتراف می  بدين. کنند مقايسه می ۵۹۸عمل خمينی در قبول قطعنامه 

  .کشد ر میس» امر ولی«بنابراين، بعد از گروگانگيری و جنگ، اين سومين جام زهری است که . سرکشيدن جام زهر ندارد
نخست، در آغاز، سال و ماه و روز شمار بحران . گذاريم ای تفصيلی در اختيار خوانندگان می در فصل اول، مطالعه  

دهد و سپس، وضعيت کنونی پرونده  آوريم که بسان آئينه، چگونگی رسيدن به بن بست شکست را نشان می اتمی را می
  .ايم ايد، باز جستهنم سرشان مشکل می اتمی و موادی که توافق بر

خارجه امريکا، جون کری را در باره محتوای توافق نهائی را که برچيدن قسمت  در فصل دوم، موضع کاخ سفيد و وزير   
دهد چند و چون توافق را هرگاه  اين فصل، به خوانندگان امکان می. کنيم مهمی از تأسيسات اتمی ايران است، بررسی می

  .انجام بگيرد را بشناسند
اين قسمت از . گذرانيم ن میدر فصل سوم، واپسين قسمت از گزارش درباره گفتگوهای محرمانه را از نظر خوانندگا  

  .کند گفتگوها و چسانی راه بردنشان به توافق ژنو آگاه می روندگزارش ما را از 
  

ن و خوردن منابع نفت و گاز منابع برد. آوريم ها گويای وضعيت اقتصاد ايران را گرد می ها و اطالع در فصل چهارم، داده
است و برابر  نفر ميليون ۱۰گويد شمار بيکاران  و وزير کار می. دولت فاقد بودجه است. مشترک، همچنان ادامه دارد

  ...درصد است و ۵۱گزارش قيمتها، در دی ماه، افزايش قيمت مواد غذائی 
  :گذرانيم دگان میو در فصل پنجم، تجاوزها به حقوق انسان را از نظر خوانن  
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 يکمين  وخرداد، بمناسبت صد و سُی  ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )٩۶(ق زندگينامه دکتر محمد مصد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جمال صفری
  

 تجّدد، اصالحات و توسعه در دوران
)۵(» پھلوی اّول «   

  
ولي طبيعت ناراحت مظنون رضا شـاه  هيچگـاه  او را راحـت    «   

 وشيد كه افـرادي كـه ممكـن اسـت پـس از     كنمي گذارد و مي 
اين بود كه پس ازكشتن . ببازي نگيرند نابود كند مرگش پسرش را

اسعد و سران بختياري و خودكشـي داور و خواسـت    تيمورتاش و
سه نفري كه ممكن بود در راه ديكتاتوري پسرش سـدي بوجـود   

يـروز و مـدرس و دكتـر    بنابراين نقشه قتـل ف . بياورند از ميان ببرد
لي خـداي ايـران   دو نفرآنها را از ميان برد و. كرد مصدق را تهيه

داشـت تـا در روزهـاي سـختي بـه كشـورش       هدكتر مصدق را نگ
  ».خدمت كرده و درمقابل سلطه روس و انگليس به ايستد

 »  سيف پور فاطمي« 
 

تجــدد، « بررســي و  كنكــاش در بــارة  هدر ايــن فصــل مجموعــ
كه ازاهل نظرآورده ام »پهلوي اول«اصالحات و توسعه در دوران

برنامه رضـا خـان و يـارانش سياسـت      ياست وس. به پايان مي رسد
و قهر فزاينده و استبداد  يدر وابستگ»  تجدد، اصالحات و توسعه«

بنــام امنيــت بــود كــه بــا آزادي، اســتقالل، عــدالت   ،و ويرانگــر
زيـرا اجـراي   . ملي ايرانيان همخواني نداشـت  اجتماعي و حقوق

ملـي  زادي و برخـورداركردن جامعـه   آبرنامة رشد دراسـتقالل و  
 ،نيازمند بسط استقالل وآزادي ها و اين كار ،ازاقتصاد توليد محور

حكومت مصدق چنين دولتـي را  . است محتاج دولت حقوق مدار
در كـار اجـراي چنـين     ،كرد و بـر اسـاس موازنـة منفـي     برپا مي
 . اي بود برنامه
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  ۳ صاست؟ آیا پرونده اتمی بسته و جام زهر سوم سرکشیده شده◀
  ما تأسیسات اتمی خود را «تأسیسات اتمی ایران باید برچیده شوند و  ◀

  ۶ ص:حل پذیر یا ناپذیر بودن مشکل راه و » چینیم نمی  بر        
  آن  ی متناسب باانجامند و حکومت گفتگوهای محرمانه به توافق می ◀

  ۷ ص :کنند برای توجیه تسلیم را ضرور می» نرمش قهرمانانه«و          
  ۹  ص :حساب نیز هست بی یراخو رانت ،درآمد نیست و خرج هست ◀
  وضعیت اقتصادی تجاوزها به حقوق کارگران را بازهم   وخامت ◀

   ۱۰  ص:اند  شتهتجاوزها به حقوق انسان همه جانبه تر گ: است بیشتر کرده        

   آرش پارسي
بحث كليدي پيرامون الئيسيته و 

   )سومبخش (سكوالريسم
  
  
عالوه بر (مرام ها  ياددولت و بن يادبن ييجدا يرامونپ يبحث -4 

  :يسيتهدر الئ) يند ياداز بن ييجدا
  :يسدنو يدر كتاب خود م ينهزم يندر ا يقوث شيدان

هـا    بعضـى . الئيسيته به معناى دولـت غيرايـدئولوژيك نيسـت   « 
موضوع  انگارند و در نتيجه   دولت الئيك را غيرايدئولوژيك مى

هـا    ى ايدئولوژى  دايى در الئيسيته را، عالوه بر دين، به همهج
دولت حتى اگر الئيك  اما واقعيت اين است كه . دهند  بسط مى

توانـد    كند، صاحبِ نظرى است و در نتيجه نمـى   باشد فكر مى
هاى الئيـك    آيا دولت. نباشد هاى موجود   متأثر از ايدئولوژى

و آيا ليبراليسم يا اكونوميسـم و   كنونى در غرب ليبرالى نيستند؟
اى ايـدئولوژى نيسـتند؟ تأكيـد كنـيم كـه         يا ناسيوناليسم گونه

  اش و چـه امـروزه بـا      موضوع الئيسيته، چه در تكوين تـاريخى 
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  گلزار يزجهانگ
 

به  يآلودگ يزانمواد مخدر و م يايماف نقش
 يراندر ا ياداعت

    
بـه   يكايياناواخر حكومت طالبان تا قبل از آمدن آمر در

 يـل دل. يگرديدتن در سال م 3700 ياكتر يدافغانستان تول
آن زمان، حرام اعالم كردن  در  يدآمدن تول يينپا ياصل
بعـد از اشـغال افغانسـتان    . از طرف مال عمـر بـود    ياكتر

ت خشـخاش از  با كش "مبارزه"و طرح  يكاييانتوسط آمر
  يـاك تر يدمستقر در افغانستان، تول يسيانگل يروهايطرف ن 

  يـاك تر يدسال گذشته تول. تن در سال باال رفت 7500تا 
در آمـدش   يكشاورز افغان. است تن بوده  5500افغانستان 
در آمد كشاورزان . باشد يدالر م 170 ياكتر يلواز هر ك

 1خاش حدود خش كشت  يددر افغانستان در مجموع از تول
  .  شود يزده م يند دالر در سال گذشته تخميليارم

دالر در  230را بـا منفعـت     يـاك مواد مخـدر، تر  مافياي
    . فروشد يدالر م 400به  يراندر مرز ا يلوهرك
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New   
    

  ازایرانیان  یهاخ به پرسشپاس
    ابوالحسن بنی صدر 

زدائی خشونت و خشونت  
  

  هموطنان عزیزم
، یک مرحله از انقالب، سقوط رژیم شاه، به ۱۳۵۷بهمن  ۲۲در     

آن انقالب بر گلوله پیروز  با آنکه این گل بود که در. انجام رسید
گشت، استبداد بازسازی شد و با استقرار استبداد والیت مطلقه 

خواهند در محدوده رژیم  خواستند و می فقیه، برای آنها که می
انقالب با  توجیه الزم شد و توجیهشان این شد که عمل کنند،
را خاطر که باید نسل جدید  نه تنها بدین. استهمان  خشونت این

آوردن به انقالب، از پرداختن به تجربه انقالب و به نتیجه  رویاز 
خاطر که نسل بعد از انقالب  رساندش، ترساند، بلکه بیشتر بدین

باید حق و نقش خویش، انقالب و هدفهای آن را، از یاد ببرند  می
  . و به بقای رژیم، با وعده اصالح آن رضا دهند

نده، دو ترسی شدند و ترساندن از خشونت و ترساندن از آی    
. آیند هستند که، همه روز،  بکار بازداشتن نسل امروز از حرکت می

داده  طور که روی سانسور تاریخ از راه جانشین کردن تاریخ آن
چیز  است، با تاریخ ساختگی، وجدان تاریخی نسل امروز را بی

تفاوت گشتن بخشی  چیزی عاملی از عوامل بی گردانده و این بی
جامعه و جستن راه حلهای شخصی برای مسائل جمعی  بزرگ از

رو، بجا است که رابطه انقالب را با خشونت و  این از.  است هگشت
  :خشونت زدائی مطالعه کنیم

پیش از انقالب، زور، در تنظیم . زاید انقالب خشونت نمی – ۱
ها، بنابراین در جهت یابی نیروهای محرکه نقشی روز  رابطه

ر هر جامعه، خشونت برابر است با میزان د. یابد افزون می
که در  زوریهرگاه شما مردم ایران . تخریب نیروهای محرکه

رود و میزان  های قوای شخص با شخص بکار می رابطه
ای که در کشور خرج  گریزند و سرمایه هائی که از کشور می سرمایه

گریزند و  گردد و استعدادهائی که از کشور می دولت استبدادی می
      شود  سل جوانی که بیکار است و  طبیعتی که بیابان مین
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شود و دانش و فنی کـه در  و نفت و گازی که صادر و یا مصرف می
افتنــد و  اقتصــاد مصــرف محــور و یــا تنظــیم روابــط قــوا بکــار می

تنهـا  را های اجتمـاعی کـه روز افـزون هسـتند آسیبها و نابسامانی
جامعـه خـود،  ای از میـزان خشـونت در تخمین بزنید، تا انـدازه

  . شوید می آگاه
گـردد و در ویرانگـری  زور میتبـدیل بـه  این نیروی عظیم کـه    

رود، در جریان انقالب، به یمن همسو شدن، بس بـزرگ  بکار می
حال، بنابراین که انقـالب رهبـری درخـور تغییـر نظـام . شود می

اجتماعی و بکـار انـداختن ایـن نیـرو در رشـد باشـد، جامعـه بـه 
و اگـر رهبـری بیـان قـدرت . شود یجهش بزرگ به پیش، توانا م

درســر داشــته باشــد و قــدرت را هــدف بگردانــد، بــه ایــن نیــروی 
اند، از صحنه، و آوردن  بزرگ، در راندن مردمی که انقالب کرده

خاطر  بـدین. دهـد زورمداران و آلتهای زور به صحنه، جهـت می
  . اند است که انقالبها یکی از دو سرنوشت را جسته

گر  های رابطـه سـلطه ن خشونت گویای پویائیدرحقیقت، میزا   
شـود و یـا  زیر سلطه است، پویائی واپسین یا پویـائی حیـات می –

را پویائی زندگی گردانـد،  هرگاه مجموع عوامل آن. پویائی مرگ
زیر سلطه، در سـطح  –بنابراین که پویائی رهائی از روابط مسلط 

از . گردانـد ای جهـانی مـی کند، انقالب را پدیـده جهان عمل می
زیـر سـلطه را، در سـطح  –گر  خاطر که رابطه سـلطه جمله بدین

  . دهد جهان، تغییر می
چــرا کــه . قرار، انقــالب، بنفســه، خشــونت زدائــی اســت بــدین     

نیروهای محرکـه را از بنـد پویـائی ویـران شـدن و ویـران کـردن 
  : رهد می
فـرد  های کنم که ساختار رابطـه بار دیگر خاطر نشان می یک – ۲

با فرد و گروه با گروه، نه تنهـا انـدازه توانـائی یـک جامعـه را در 
ها  دهــد، بلکــه ایــن رابطــه تولیــد نیروهــای محرکــه بدســت می

. یابنـد مجاری هسـتند کـه نیروهـای محرکـه در آنهـا جریـان می
ها کمتـر رابطـه  ای باز باشد، رابطه هرگاه  نظام اجتماعی جامعه

تـر و توانـائی جامعـه بـر تولیـد میـزان خشـونت کم. شوند قوا می
شـود و ایـن نیروهـا، دررشـد اعضـای  نیروهای محرکه بیشـتر می

مــردم «قرار، دموکراســی، بمعنــای  بــدین. افتنــد جامعــه بکــار می
فرآیند باز و تحول پذیر شدن جامعه، بنابراین، کاهش » گردانی

  . میزان خشونت است
، دهـد ز مییـتم از ضد انقـالبرا انقالب که بارزترین ویژگی  – ۳

وقتـی : اسـت ناسازگار بـا آن سازگار و یا اندیشه راهنمای/ رهبری
زیـرا بـدون . جنبش همگانی است، جامعه، جامعه رهبران است

، سـازمان دادن بـه جنـبش مانگیخته یکایک مـرد مشارکت خود
هرگاه اندیشه راهنما بیـان اسـتقالل و . شود همگانی ناممکن می

انســـان را مـــداوم بگردانـــد، از  آزادی باشـــد و خـــودانگیختگی
گیــر، جامعــه بــاز و رهــا از خشــونت  رهگــذر خشــونت زدائــی پی

اما وقتی، بنابر نیاز به بدیل، مردم در جنـبش، . است تحقق یافته
هرگاه ایـن  رهبـری بیـان قـدرت  ،جویند فرای خود، رهبری می

ــان  ــر زب ــتقالل و آزادی ب ــان اس ــر و بی  –! بنابرمصــلحت –در س
هرگـاه مـردم . شـود با جنـبش همگـانی ناسـازگار می باشد، داشته

که دیـر شـود، آن را شناسـائی و  خود را سانسور نکنند، پیش از آن
کـردیم،  مـا خـود را سانسـور نمی اگـرکـه  چنان. کنند جانشین می

آقـــای خمینـــی و دیگـــر قدرتمـــدارهای موجـــود در رهبـــری را 
ــائی می ــردیم شناس ــه . ک ــائی ک ــه راهنم ــری و اندیش ــن رهب در ای

سردارد، هم در جریـان انقـالب قابـل شناسـائی اسـت و  هـم در 
با دولت و  ی پیشینجریان جانشین کردن دولت و دیگر بنیادها

ــه اندیشــه  از آنجــا کــه آدمــی نمی: پســینبنیادهــای  توانــد جــز ب
راهنمائی عمل کند که در سـردارد، در جریـان انقـالب، رهبـری 

به مردم و نقـش آلـت دادن نقش آلت  اعمالی چون  قدرتمدار را
باز بـه خـود و منحصـر کـردن اختیـار تشـکیل دولـت جدیـد بـه 

قابـل ... خویش و تدارک سـلطه بـر بنیادهـای سیاسـی و دینـی و
و در جریان تشکیل دولت و بنیادهـای جدیـد، . کند شناسائی می

همچنان بکاربردن مردم بعنـوان آلـت فشـار و، بتـدریج، رانـدن 
قش و جانشین کردنشان بـا اسـلحه آنها از صحنه بمثابه صاحب ن

ــان  بدســتان و سانســور کــردن اندیشــه راهنمــای انقــالب و برزب
بـه .  شناسـانند ، میردداداشـت و  آوردن بیان قـدرتی کـه در سـر

وشـاند و در پکوشـد ب در مرحله اول، خشونتی که میسخن دیگر، 
کوشد آشکار کنـد، ماهیـت ایـن نـوع  مرحله دوم خشونتی که می

بهـای خـود سانسـوری بـس کمـر شـکن . کند کار میرهبری را آش
خشونت زدائی که پیروزی گل بر گلوله نماد آن بـود، جـای . شد

بــه خشــونت گرائــی ســپرد و ایــران همچنــان در آتــش خشــونت 
  . سوزد می
ـــه خـــود   - ۴ دوگـــانگی اندیشـــه راهنمـــا را بیشـــتر انقالبهـــا ب

قی کـه است که تا مردمـی را بـه حقـو دلیل آن نیز این. است دیده
ای مطمئن نکنی که، درآن، از  دارند فرا نخوانی و آنها را از آینده

رو،  از این. آیند شوند، به حرکت در نمی این حقوق برخوردار می
تواند اندیشه راهنمائی برزبان بیاورد که دربردارنده  می» بدیل«

ـــهروند می ـــانها را ش ـــت و انس ـــان اس ـــوق انس ـــد و حق در  خوان
 تصـرفباشـد کـه بکـار  ی را در سـر داشته، بیـان قـدرتحال همان

ایــن دو اندیشــه راهنمــا، تنهــا در اســم . آیــد دولــت جانشــین می
باوجود .  باشند و این اشتراک را دارند   توانند اشتراک داشته می

کـه  را این، عملکرد استعداد رهبری هر انسان اندیشـه راهنمـائی

  :کند در سر دارد، آشکار می
که اندیشه راهنمای انقالب ایـران شـد و ممکن نیست اسالمی      

والیت را از آن جمهور مردم شناخت و خشونت زدائی را تـرویج 
گر والیت مطلقه فقیه و تقـدیس کننـده  کرد، همان اسالم توجیه

های راهنمـــای  پـــس، اندیشـــه. کینـــه تـــوزی و خشـــونت باشـــد
یـک : هستندبودند و گرایشهای موجود در بدیل، قابل شناسائی 

باشـد، زبـانی بکـار  اگر بیان قدرت در سر داشتهک گروه کس یا ی
و اگر بگویـد اسـتقالل و آزادی . ای از زور دارد مایه بن که برد می

است، زبانی کـه  است و این بیان را اندیشه راهنما کرده را دریافته
ـــار می ـــر  بک ـــهادت ب ـــات دســـت و صـــورت او ش ـــرد و حرک ب

یارند کسـانی کـه بسـ.  کننـد گوئی و یـا دروغگـوئی او می راست
اند و پـی بـه غلـط بـودن  شوند طرز فکری را داشـته مدعی می
که هرگاه اندیشـه راهنمـای جدیـدی  غافل از این. اند آن برده

کنـد و مـدعی را گرفتـار  را برگزیده باشند، خـالء را زور پـر می
ــا خــود  ــی ب ــاربردن زور، حت کــز (بیمــاری تضــاد تراشــی و بک

و کش  و خشمگین شدن نکردگی و حاالت عصبی و قهر کرد
دادن این حـاالت و تنهـائی و انـزوا گزینـی و بکـاربردن زبـان 
ناسزا، بخصوص برضد اندیشه راهنمای رهـا شـده و یـا تفـوق 

 اگـر و. کنـد ، می...)ترس و یأس و غم و طلبی مهار نکردنی و
ــه  اندیشــه راهنمــای جدیــد نیــز بیــان قــدرت باشــد، عــادت ب

. کنـد درت جدید تشدید نیز میبکاربردن زور پیشین را بیان ق
است که بیان پیشین تـوان توجیـه بکـار بـردن زور را  علت این

دهد و بیان قـدرت جدیـد بیشـترین آن را بدسـت  از دست می
هرگاه در گفتار و کردار آقای خمینی و دسـتیاران او . آورد می

بینیم و بایـد از  ویژگی را آشـکار مـیتغییر حال و تأمل کنیم، این 
آشــکار را واقعیــت رســیم چــرا در زمــان خــود، ایــن  خــود بــپ

آید که از این پس هوشیار باشـیم  این نقد بکار آن می. دیدیم نمی
. اسـت  و بدانیم که، در هر لحظه، آدمـی گذشـته و حـال و آینـده

ــوع  ــار و کــردار او ن ــدار و گفت ــن، در هــر لحظــه، پن ــاوجود ای ب
ــری ــد اندیشــه راهنمــای او را بدســت می/رهب گرای  قــدرت: دهن

تراشـی  قدرتمدار خشونت را پوشیده و آشکار، خاصه از راه تضاد
  :دهد و جانشین کردن توحید با تضاد، بروز می

که در زور از خـود بیگانـه شـود،  گفتن ندارد که نیرو برای آن -۵
باید میان دو کس، میان دو گروه، میـان دوبخـش از جامعـه،  می

هرانــدازه . اد اســتزور فــرآورده تضــ: رابطــه قــوا، برقــرار شــود
گــردد و در ویرانگــری بکــار  تضــادها بیشــتر، نیروئــی کــه زور می

رو است که تمامی انقالبهائی کـه تـاریخ بـه  از این. رود، بیشتر می
اســت، از میــان برداشــتن تضــادها را هــدف خــویش  خــود دیده

اما  از میان برداشتن تضادها بسیار سـخت، بـه سـختی . اند کرده
  که توضیح این. اه استگگذر از پرت

فرق است میان جهت جدیـد دادن بـه زور و بازگردانـدن آن      
در حقیقـت، بـا پایـان مرحلـه . به طبیعت خویش که نیـرو اسـت

اول انقالب، یکی از دو جریان، بازسازی نظام و یـا تغییـر نظـام، 
هرگـاه رهبـری انقـالب قدرتمـدار باشـد و : تواند آغاز بگیـرد می

یـز یـا ندانـد کـه دموکراسـی برخـوردار اکثریت بـزرگ جامعـه ن
شدن جمهور مردم از استقالل و آزادی و شرکت در اداره جامعه 
بمثابه شهروندان مسـتقل و آزاد و حقوقمنـد اسـت و حتـی قـول 

حکومــت «خبــر از دموکراســی را بــاور کنــد کــه آن را  اقلیــت بی
انگـارد،  اسـت، می» قدرت از آن مـردم«بمعنای » مردم بر مردم

، صاحب قدرت »به نمایندگی اکثریت بزرگ«زورمدار، رهبری 
و زور بـــرای از میـــان . زنـــد شـــود و دم از والیـــت مطلقـــه می می

جا، تنها  اکنون و همین ، هم»دشمن«و » ضد انقالب«برداشتن 
گردد و نظام اجتماعی درخـور دولـت جبـار، بازسـازی  وسیله می

  .  شود می
از و تحـول پـذیر کـردن و اگر رهبری بداند که دموکراسی بـ      

نظام اجتماعی، بنابراین، حـل تضـادها از راه  تعمـیم رهبـری و 
رســیدن بــه جمهــوری شــهروندان اســت، خشــونت زدائــی روش 

شود و بـا از میـان برخاسـتن تضـادها، جامعـه توانـائی تولیـد  می
در رشــد، پیــدا  ،راحــداکثر نیروهــای محرکــه و بکــاربردن آنهــا 

  .کند می
گویند چـرا هنـد  اندیشه راهنما به ما می/ ع رهبریاین  دو نو      

چـرا امریکـا . بطور نسبی دموکراسـی جسـت و پاکسـتان نجسـت
اســـتبداد بعـــد از انقـــالب را بخـــود ندیـــد و چـــرا در بطـــن 

» والیت مطلقه«داری برخوردار از  دموکراسیهای غرب، سرمایه
چـرا نازیسـم و فاشیسـم و استالینسـیم پدیـد آمدنـد و . سربرآورد

  .را گرایشهای افراطی وجود دارندچ
که جامعه این و یا آن فراگرد  عاملی مهم از عاملها برای این - ۶

ــه ــان آزاد  اندیش ــود دو جری ــا نب ــود و ی ــرد، ب ــیش گی ها و  را در پ
هرگاه وسائل ارتباط جمعـی در اختیـار همگـان . ها است اطالع

شـین قرارگیرند و فعالیتها همه شفاف بگردند، بازسازی نظـام پی
در حقیقـت، . شـوند داشتن تضادها بسیار مشـکل می و برجا نگاه

شفاف گردانی هم خشونت زدائی است و هم بکاربردن خشونت 
افزون براین، گفتن و نوشتن تاریخ . کند را تا بخواهی مشکل می

است، وجدان تاریخی و وجدان همگانی را   داده طور که روی آن
  .گردد تفاوتی مردم می یگرداند و مانع از ب غنی و فعال می

هرگاه نسل امروز برآن شود که از تجربـه درس آمـوزد، درپـی      
شود که بداند آنان که وسائل ارتباط جمعی را بـه انحصـار  آن می

ای که نتوانسـتند از آن خـود کننـد،  خویش درآوردند و هر وسیله
هائی بودند؟ امـروز، در درون و  از میان بردند، چه کسان و گروه

ترین دشمنان انقالب  یرون مرزها چه کسانی هستند؟ خطرناکب
هـای سیاسـی و جامعـه  چرا گروه. ندنخشونت گستران آنا. آنانند

به وسائل ارتباط جمعی بمثابه رکنی از ارکـان دموکراسـی توجـه 
 ،زادی ایــن رکــنآنکــرد و ندانســت از دســت رفــتن اســتقالل و 

بـرد؟ ایـن پرسشـها بـه  ارکان دیگر را نیز از اختیار مردم بـدر مـی
ن روز آدهد کسانی را شناسائی کنند که هم  نسل امروز امکان می

نکه وسائل آزادی بیانند و برای آمدافع  ،ن روز تا امروزآو هم از 
ارتبـــاط جمعـــی در اختیـــار مـــردم و موظـــف بـــه برقرارکـــردن 

هـا  زاد اطالعها و اندیشه هـا و دانشـها و هنرهـا و فنآجریانهای 
  . کنند کردند و طرح تهیه می تهیه می طرح ،باشند

کوشـند جریانهـای آزاد  اند و می آنها که باتمـام تـوان کوشـیده     
هـا را برقرارکننـد،  ها و هنرها و فن ها و دانش ها و اندیشه اطالع

  و. دایاننددوستان انقالب و خشونت ُز
شان، نه تنها تضادها را بازسـاختند، بلکـه بـا جـدا ادشمن تر -۷

مسلمان از غیـر مسـلمان و تقسـیم مسـلمانان بـه مکتبـی و کردن 
ها  و باز، تقسیم مکتبی... نیمه مکتبی و غیر مکتبی و امریکائی و

بیرون بردن ایـران . به خودی و غیر خودی، بر تضادها افزودند
ــا ایجــاد  ــه عــدمی، را ب ــا انیــران، بــر وفــق موازن از روابــط قــوا ب

وگانگیری و جنگ گر. تضادهای بس خطرناک جانشین کردند
ـــادی و ـــای اقتص ـــش و مجازاته ـــه آت ـــرفتن در حلق ، ...و قرارگ

بزرگ و بزرگ شدن ابعاد خشونت ویرانگر و مرگبـار، بنابراین، 
این خشونت فرآورده انقـالب و . ها است حاصل این تضادتراشی

هـا و بیانهـای  اندیشه راهنمـای آن نیسـت، فـرآورده ضـد انقالب
صـد افسـوس کـه ضـد و . دارنـد قدرتی است کـه در سرداشـتند و

تراشــان از ایــن واقعیــت غافلنــد کــه نخســت خــود را، بــا  دشمن
سازند، زندانی و در ایـن زنـدان، گرفتـار  ها که می ضدها و دشمن

  .کنند خشونت ویرانگر می
از میان برداشتن . توحید سیاسی یکدست گردانی نبود و نیست   

یاسـی و برابـر ابـط تمایلهـای سوخشونت بمثابه تنظـیم کننـده ر
کردن امکانها برای تمایلهـا و  بـاز بـودن بـروی یکـدیگر و بسـط 

امـروز، . دادن اشتراکها به قصد استقرار دموکراسی بود و هسـت
گیرنــد کــه چــرا  صــدر خــرده می ســال بعــد از تجربــه، بــر بنی ۳۵
فت هرکس با هـر مـرام حـق دارد در صـحنه سیاسـی کشـور گ می

تواننـد در اسـتقالل و آزادی و  میدین  فعال باشد و با دیـن و بـی
رشد بر میـزان عـدالت اجتمـاعی اشـتراک و توحیـد بجوینـد و، 

مـدعیان  سخن. باتفاق، دموکراسی را در این معنی برقرار سازند
روز و ناسازگار بـا اسـتقرار  آن اکثریت بزرگ رهبری نظر گویای

  . در ایران پس از سقوط رژیم شاه است دموکراسی
مـروز، مثلـث زورپرسـت تنهـا تضادتراشـان مـزاحم در ایران ا     

انـد،  آنها هم که بازی در وسط را برگزیده. توحید سیاسی نیستند
اند و  برخی محدوده رژیم والیت مطلقه فقیه را محل عمل کرده

نقـش حلقـه اتصـال حاصـل بـرای ایفـای  تقالی بیبرخی دیگر، 
رأس  ایستادگان بر حقوق شهروندی و حقوق ملـی بـا ایـن یـا آن

» بـدیل«اند، کار توانمند کردن  مثلث زورپرست را به خود داده
این جماعت نیز غافلنـد از ایـن واقعیـت کـه . سازند را مشکل می

سـازند، گرفتـار خشـونت  برای خـویش میکه نگنائی تخود را در 
آورد و  بـــدین قـــرار، تضادتراشـــی خشـــونت ببـــار مـــی. کننـــد می

تشـدید و زمینـه را بـرای  خشونت، بنوبه خود، تضـاد تراشـیده را
خاطر اســت کــه  بــدین. کنــد تراشــیدن تضــادی دیگــر آمــاده می

زدائی، در ســپهر سیاســت، بـه توحیــد سیاســی، بمعنــای  خشـونت
بازبودن بروی یکدیگر و خودداری از بکاربردن خشونت زبانی و 
قلمی و بها دادن به تصحیح رهبری به یمن تغییر اندیشه راهنما 

  .کند ان استقالل و آزادی، واقعیت پیدا میاز بیان قدرت به بی
رابطه اندیشه راهنما و دولت بمثابه قدرت و نیز رابطه بنیاد  – ۸

ــا بنیــادی کــه دولت اســت، از دیــدگاه خشــونت زدائــی و  دیــن ب
ایـن . کـرد گرائی، جز توجه اقلیتی را به خود جلـب نمی خشونت

و تصــرف » فاشیســم مــذهبی«اقلیــت نگــران زبــر دســت شــدن 
ــ ــه دول ــن را وســیله توجی ــان قدرتمــدار و دی ت از ســوی روحانی

  . بکاربردن خشونت کردن بود
هائی که مرامهـای دینـی  دولت والیت مطلقه فقیه و نیز گروه     
. داشتند، مرام را وسیله توجیه بکاربردن خشونت گرداندنـد نمی

خشونت زدائـی از راه بحثهـای آزاد و روشـهای دیگـر، بـا وجـود 
ــاد  ــ«ایج ــالبنهاده ــتری » ای انق ــونت گس ــار خش ــز بک ــه ج ک

ـــونت و  نمی ـــدیس خش ـــگ و تق ـــانگیری و جن ـــد، و گروگ آمدن
باورانــدن ایــن دروغ بــه تفنــگ بدســتان کــه زور بکــار از میــان 

آیــد و ســرانجام، برقــرار  هــا در اولــین فرصــت می برداشــتن مانع
های قدرت، نیروهای محرکه عظیمـی را در زور  شدن ستون پایه

 گردانـــد و ایـــن زور ایــران را بـــه لهیـــب آتـــشاز خــود بیگانـــه 
  .خشونتهای گوناگون سپرد

  
  16 صفحهدر

  

 زدائیخشونت و خشونت
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یــا پرونــده اتمــی بســته آ

ــــوم  ــــر س ــــام زه وج
  :است  سرکشیده شده 

 
بســتن پرونــده اتمــی در 
شکســت را آئینــه ســال و 
ماه و روز شـمار بحـران 
اتمـــــی نیـــــک نشـــــان 

  :دهد می
  
نـــو بـــه پـــذیرش ژتوافـــق «  ٭

ــه  ــد می ۵۹۸قطعنام ــام مان  و نظ
 ای هسته پرونده بستن به تصمیم
    .است گرفته

  آسمان« نامه  هفته ،1392بهمن  8در« 
 »تصـميم « از مسئول مقام يك از نقل به

ــام ــراي نظ ــان ب ــه دادن پاي ــده ب  پرون
 را ژنو توافقنامه و داده خبر اش اي هسته

  :است خوانده  598 قطعنامه همانند
 ظـر ن بـه  كه مسئول مقام اين اظهارات   
 بنيـاد  رئـيس  ٬فروزنـده  محمـد  رسد مي

 اين شماره ترين تازه در باشد مستضعفان
 در فروزنـده  .اسـت  شده منتشر نامه هفته

ــه پاســخ ــاره پرسشــي ب ــند درب ــو س  ژن
 اي هســته برنامــه موضــوع: اســت گفتــه

 و شـده  »تمـام « ديگر اسالمي جمهوري
 صـورت  ژنـو  توافـق  كـه  روزي همان«

  ».شد تمام چيز همه گرفت،
بـي   ژنـو  سـند  بـه  حمالت و ها راضاعت

 قطعنامـه  به را توافقنامه او اين. اند فايده
 نظـام «: گفتـه اسـت   و كرده تشبيه 598

ــه تصــميم ــته ب ــده ايــن شــدن  بس  پرون
 به االن از آنچه .است گرفته} اي هسته{

 كـاري  جلسـات  فقط افتد، مي اتفاق بعد
 كـار  تسـهيل  بـراي  كه قرارهايي. است
 قصـد  ايران، نه و كاآمري نه ديگر. هستند
 يك اگر.ندارند را ماجرا اين دادن كش
 كـاري  شلوغ} ژنو سند درباره{ اي عده
 بيندازنـد،  سـنگ  خواهند مي و كنند مي

 خـط  روي خودشان كه است اين براي
 كننـد  مـي  شـلوغ  كه نمايندگاني. باشند

 چيز  همه ديگر كه دانند مي نيز خودشان
 ٬دشـو  نمي شكسته ژنو توافق و شده تمام
  .»است جنجال توي ها اين نان اما
 يم نيز زير سنگ اسـت  ژو اما دست ر

كند كه حل مسائل  و روحاني پنهان نمي
كشور در گرو توافق نهائي برسر پرونده 

  .اتمي ايران است
 ،حتي اگر اين اظهار نظرها نيز نبـود      

 ،»بحـران اتمـي  «سال و ماه و روز شمار 
ن دهـد كـه چسـا    ئينه نشان مـي آچون 

راهه بن بست را طي كـرده و   بي ،يمژر
سومين جـام   ،پس از رسيدن به بن بست

جـام   :اسـت   زهر شكسـت را سركشـيده  
ــه دو   ــا ك ــر گروگانه ــازش برس ــر س زه
افتضاح بزرگ اكتبر سـورپرايز و ايـران   

ورد و جام زهر شكست در آگيت را ببار 
ساله و اينك جام زهـر شكسـت    8جنگ 

دو چـون   ،يـم ژدر بحران اتمـي كـه ر  
تـا  . اسـت   خـود سـاخته   ،بحران پيشـين 

زماني كه مردم پرونـده واليـت مطلقـه    
فقيـــه را نبندنـــد و واليـــت جمهـــور  

بحرانهــا و  ،شــهروندان را برقــرار نكننــد
ــه آتحمــل خســرانهاي عظــيم  ــا ادام نه

  .    خواهند داشت
  

اتـم سال و مـاه و روز شـمار 
ــران و بحــران اتمــی و  در ای

  :ن آسرانجام 
  
نامــه  ريكــا بــا ايــران توافــقام ،1336در •

  .همكاري اتمي غير نظامي را امضاء كرد
انـــس آژبـــه عضـــويت   ،1337در  •

  .مدآي اتمي درژالمللي انر بين
مركز تحقيقات اتمي دانشگاه  ،1346در  •

كتـور اتمـي كوچـك    آتهران به يـك ر 
كتور را امريكا به ايران آاين ر. مجهز شد

  .داد
گسترش ايران قرارداد منع ،  1347در  •

  . اي را پذيرفت و امضاء كرد اسلحه هسته
با كمك امريكا ايران  ،1349در اواسط  •

شروع به تهيه برنامه ايجـاد نيروگاههـاي   
  .اتمي كرد

همكاري اتمي پنهـاني   ،ببعد ،1352از  •
. رفـت  غاز شد و پـيش آايران و اسرائيل 

ايران سرمايه ايجاد تأسيسـات الزم بـراي   
اختيـار اسـرائيل    توليد بمب اتمي را در

قرارداد و قرار بـراين شـد كـه اسـرائيل     
اي را در اختيـار ايـران نيـز     سالح هسـته 

  .قراردهد
ي اتمي ايجـاد  ژسازمان انر ،1353در  •

  .شد
قرارداد ايجـاد دو نيروگـاه    ،1355در  •

  .لمان امضاء شدآاتمي با 
لمان نيروگاه را نيمه تمـام  آ  ،1358در  •

  .قرارداد نشدگذاشت و حاضر به اجراي 
ــين  ،1363ذر آدر  • ــك چ ــه كم در  ،ب

  .مركز تأسيسات اتمي ايجاد شد ،اصفهان
 علـي  )1989وئـن  ژ(  1368 خرداد در•

 رئـــيس«، رفســـنجاني هاشـــمي اكبـــر
ــوري ــت »جمه ــه وق ــت  ب ــكو رف  . مس
 دو ميــان اي هســته همكــاري موافقتنامــه

 ( 1371 شـهريور  2 در .شد تدوين كشور
 مـــــهموافقتنا)1992 ســـــال اوت 24

 روسـيه  و ايـران  اي هسـته  هاي همكاري
)  1994 نـوامبر  ( 1373بان آدر . شد امضا

 بوشهر نيروگاه اول واحد تكميل قرارداد
 بنـابراين . رسـيد  امضـا  بـه  روسيه و ايران

 پايـان  بايـد تـا   نيروگـاه  ساخت، قرارداد
 1375دردي . رسـيد  مـي  پايـان  به 2000

 اتمـي  انرژي سازمان ميان)1996 ژانويه(
 اكسـپورت  اسـتوري  اتم شركت و اناير

اجرائــي  قــرارداد منعقــد شــد و ،روســيه
 سـال  تا شد متعهد شركت روسي .گشت
. برسـاند  پايان به را نيروگاه ساخت 2000

سال روسيه  10سوخت نيروگاه را بمدت 
 زبالـه  شـد  كند و ايران متعهـد  تأمين مي
 روســيه بــه را بوشــهر نيروگــاه ســوخت
  .بازگرداند

 ،يمژاليتهاي اتمي پنهاني رفع ،1377در  •
 23و در .  از پرده بيـرون افتـاد    ،در نطنز

امريكــا ) 1376اســفند  4(1998فوريــه 
نگراني خود را نسـبت بـه برنامـه اتمـي     
ايران و احتمال راه بردنش به توليد بمب 

  .ابراز كرد ،اتمي
 ،) 2000مارس  14( 1378اسفند  24در  •

 ،رئـيس جمهـوري امريكـا    ،بيل كلينتون
قانون مجـازات كسـان و سـازمانهائي را    

برد برنامـه اتمـي    امضاء كرد كه  به پيش
  .ايران كمك رسانند

ــفند  2در  • ــه  21( 1381اس ) 2003فوري
المللي  انس بينآژمدير  ،محمد البرادعي

بـراي بازديـد از تأسيسـات     ،ي اتميژانر
اتمي ايران و برانگيختن ايران به امضاي 

ايـران  . رفـت پروتكل الحاقي به تهـران  
البرادعـي  . حاضر به امضاي قرارداد نشد

گويد ايران قصـد   گفت گرچه امريكا مي
ساختن بمب اتمـي را دارد امـا او بايـد    

گويـد   ايـران مـي  . قول ايران را بپذيرد
ميـز  آبرنامه اتمي او غير نظـامي و صـلح   

  .  است
) 2003وئن ژ 19( ،1382خرداد  29در  •
گزارشـي   ي اتميژالمللي انر انس بينآژ

چنــين  :گفــت را منتشــر كــرد كــه مــي
نمايد كه فعاليتهـاي اتمـي ايـران بـا      مي

اي  قرارداد منـع گسـترش سـالح هسـته    
اما بايد برنامه اتمي خـود  . خوانائي دارد
  .شفاف بگرداند ،را بيش از پيش

انس اعالم كرد كه آژ ،1382در مرداد  •
ثار اورانيوم به درجه غنـاي بـاال   آمفتشان 

ايـران  . اسـت  يافته ،سيسات نطنزدر تأ ،را
ثـار در تجهيزاتـي   آتأكيد كرد كه ايـن  

ــر    ــورهاي ديگـ ــه از كشـ ــتند كـ هسـ
ــده ــاريخ. اســت خري ــن ت ــران  ،در اي اي

پذيرد اجازه بازديدهاي پـيش بينـي    مي
نكـه  آ بـي  ،ترتيـب  بـدين . نشده را بدهد

 ،قرارداد الحاقي را بطور رسمي بپـذيرد 
 ،1382ذر آ 27در . پذيرفت كه اجرا كند

  .پذيرش خود را مكتوب كرد
ــر  • ــر ( 1382در مه وزراي  ،)2003اكتب

لمـان بـه   آخارجه انگلسـتان و فرانسـه و   
و دوطرف برسر تدابيري به . تهران رفتند

دادنـد   توافق رسيدندند كه امكـان مـي  
انــس آژمســائل موجــود ميــان ايــران و 

ايران . ي اتمي حل شوندژالمللي انر بين
انـس  آژاختيـار  پرونده اتمي خود را در 

پرونده شامل اطالعات پيرامون . قرارداد
نها تأسيسات آكشورهائي نبود كه ايران از 
هاي خود ژو تجهيزات و قطعات سانتريفو

و اين اطالع مهم بود زيرا . را خريده بود
ــه  ــا  انــس امكــان مــيآژب داد بدانــد آي

اورانيوم در كشور فروشنده با درجه بـاال  
  . راناست و يا در اي غني شده 

ــر  • ــر( ،1382در مه ــابر  ،) 2003 اكتب بن
سـفير اسـبق فرانسـه در     ،خاطرات نيكولو

 و كـرد  صادر اي بخشنامه روحاني ،ايران
 سـازمانهاي  و ها وزارتخانه همه از آن در

ــي،  خواســت كشــوري، و لشــگري دولت
ــزارش ــيلي گ ــاي از تفص ــي فعاليته  اتم
  .كنند تسليم او به را خود حال و گذشته

ايران بـه   ،)2003نوامبر (1382 بانآدر  •
پـذيرفت كـه غنـي     ،قصد اعتماد سـازي 

ــق    ــت تعلي ــه حال ــوم را ب ــازي اوراني س
  و. وردآدر
تـوافقي  ) 2003دسامبر ( 1382ذر آدر  •

 ،انـس امضـاء كـرد كـه بنـابرآن     آژرا با 
ــي آژ ــس م ــت ان ــيش ،توانس از  ،در تفت

انـس  آژاختياراتي كه پروتكل الحاقي به 
  .داستفاده كن ،است داده

ــن  • ــه ( 1383در بهمــ  ،)2004فوريــ
 ،پدر بمب اتمي پاكستان ،عبدالقادرخان

اعتراف كرد كه بـه ايـران و كشـورهاي    
ديگر تجهيزات غني كـردن اورانيـوم را   

  .است فروخته
 ،)2004وئـن  ژ 1( 1383خرداد  12در  •

اثرات اورانيوم غنـي   ،باز ،انسآژمفتشان 
درجـه را   5اي بيشـتر از   شده تـا درجـه  

 ،ايران پذيرفت كه قطعاتي را كه. تندياف
خرد و   مي  ،رفته هاي پيشژبراي سانتريفو

انس ايران آژ. لوده هستندآ ،كند وارد مي
را بخاطر اظهارات ضد و نقيض و مقلوب 

ها و اطالعات مورد سـرزنش   كردن داده
  . قرارداد

 ،)2004وئيـه  ژ 31( 1383مرداد  10در  •
ها را ژريفوايران اعالن كرد كه توليد سانت

است اما غني سازي اورانيـوم   از سرگرفته
  .است را از سر نگرفته

علـي  ) 2005فوريه  2( 1383بهمن  14 •
سـخنگوي  شـوراي عـالي     ،قا محمديآ

اعالم كرد كه ايران هرگز به  ،امنيت ملي
اجراي برنامه اتمي خود پايـان نخواهـد   

المللـي   انس بـين آژو گفتگوها با . بخشيد
ــر ــا بقصــد حفاظــت از  ي اتمــي تنژان ه

  . وردهاي خويش استآ دست
ــرداد  17در  •  ،)2008اوت  8(1383مــ

ايران اعالن كرد كه غني سازي اورانيوم 
برنامـه اتمـيش صـلح    . گيرد را از سر مي

ميز است و امتيازهاي پيشنهادي اروپا را آ
ــازپرداختن بــه  در ازاي خــودداري از ب

  .غني سازي اورانيوم را رد كرد
ــرد 18در  • ) 2005اوت  9( 1383اد مــ

انس بر تأسيسات اتمـي  آژايران مهرهاي 
ــل    ــه بعم ــت و كارخان ــفهان را شكس اص

سخنگوي . وردن اورانيوم را افتتاح كردآ
ي اتمـي خـاطر   ژالمللـي انـر   انس بينآژ

نشان كرد كه كارخانه در كنتـرل كامـل   
انــس اســت و كارخانــه غنــي ســازي آژ

  .اورانيوم نيست
ــهريور  20در  • ــپتامبر  11( 1383شـ سـ

ــوچهر متكــي ،)2005 ــر خارجــه  ،من وزي
جديــد ايــران تأكيــد كــرد كــه ايــران 
كارخانه اتمي اصفهان را به حـال تعليـق   

و بنـا دارد دو نيروگـاه   . وردآدرنخواهد 

  .اتمي ديگر ايجاد كند
ــهريور  26در  • ــپتامبر  17( 1383شـ سـ

 ،بعد از سـخنان كنـدولزا رايـس    ،)2005
برنامه اتمي  كه ،وزير خارجه وقت امريكا

ايران را خطري بـراي جهانيـان دانسـته    
ـ   ،بود در سـازمان   ،ادژمحمود احمـدي ن

داشـتن تجهيـزات اتمـي و     ،ملل متحـد 
» حق مسلم«را  ،ميزآ فعاليتهاي اتمي صلح

  . ايران دانست
ــه ژ 10( 1384دي  20در  •  ،)2006انويـ

ايران تأسيسات اتمي نطنز را فعال كرد و 
انـس  آژظـر  گفت با موافقـت و تحـت ن  

تأسيســات اتمــي نطنــز بــه غنــي ســازي 
  .اورانيوم خواهد پرداخت

ــه ژ 12(  1384دي  22در  • ) 2014انويـ
لمان آ( وزراي خارجه سه كشور اروپائي 

ن شـدند  آخواستار ) و انگلستان و فرانسه
ي اتمي پرونده ژالمللي انر انس بينآژكه 

ايران را به شوراي امنيت سـازمان ملـل   
  . متحد ارجاع كند

ــه ژ 13( 1384دي  23در  •  ،)2006انويـ
 :گفت ،وزير خارجه ايران ،منوچهر متكي

ايران به بازديـدهاي   ،برابر مصوبه مجلس
. دهـد  انس پايان ميآژتعيين وقت نشده 

مفاد پروتكـل الحـاقي را    ،به سخن ديگر
  . كند ديگر اجرا نمي

 ،)2006فوريــه  4(  1384بهمــن  15در  •
كـه ايـران بـه    اد دسـتور داد  ژاحمدي ن

  .انس پايان دهدآژهمكاري خود با 
ــروردين  22در  • وريـــل آ 11(1385فـ

هاشمي رفسنجاني اعالن كرد كه  ،)2006
  هاي نطنز  افزودهژايران بر شمار سانتريفو

  .كند است و اورانيوم غني مي
 ،)2006اوت  31( 1385شــهريور  9در  •
ي اتمي گزارشـي  ژالمللي انر انس بينآژ

 ،نآايران انتشـارداد كـه بنـابر   را در باره 
جمهـوري   ،باوجود اين كـه مقـرر بـود   

اسالمي ايران فعاليتهاي غني سازي خود 
از اين . است را به حال تعليق درنياورده 

ايران مجازاتهـاي اقتصـادي    احتماالً ،رو
  .خواهد شد

 ،)2006دســـامبر  23( 1385دي  2در  •
بـه   ،شوراي امنيت سـازمان ملـل متحـد   

ــاق  ــه  ،راءآاتف ــادر و 1737قطعنام را ص
مجازاتهائي برضد ايران وضع كرد هرگاه 
ايران غني سـازي اورانيـوم را بـه حـال     

   :تعليق درنياورد
 ،)2007فوريــه  22( 1385اســفند  3در  •
ي اتمـي گـزارش   ژالمللي انر انس بينآژ

كرد كه ايران قطعنامه شوراي امنيـت را  
و فعاليتهاي اتمي خود را بـه    اجرا نكرده

بـه جـاي   . اسـت   ال تعليق درنيـاورده ح
فعاليتهاي اتمي خـود را   ،اجراي قطعنامه

بيشتر كـرده و تأسيسـات اتمـي خـود را     
بــراي غنــي كــردن اورانيــوم گســترش 

  .است داده
مـــارس  24( 1386فـــروردين  4در  •

 1747شوراي امنيت ملي قطعنامه  ،)2007
را تصويب كرد و مجازاتها برضد ايران را 

دارائيهـاي   ،نابراين قطعنامهب. تشديد كرد
يم كه در قلمرو اتـم  ژتن از مقامات ر 28

حدود . توقيف شدند ،صاحب مقام بودند
نها از افسران سـپاه پاسـداران   آيك سوم 

  .بودند
وريـــل آ 19( 1386فروردنـــي  30در  •

ايـران   با اتحاديه اروپا همكاري ،) 2007
 تجهيــزات واردات و صــادرات بـراي ، را

 افزار جنگ ساخت و نيوماورا سازي غني
 اعضاي خود ممنـوع كـرد و   بر، اي هسته

 ايرانـي  هـاي  شركت و افراد از شماري
  ايران را موشكي و اتمي برنامه در دخيل
 بـه  سـفر  منـع  و دارايـي  توقيف مشمول
  .گرداند اروپا اتحاديه

 ،)2007مـــه  23( 1386خـــرداد  2در  •
ي اتمـي گـزارش   ژالمللي انر انس بينآژ

باره فعاليتهـاي اتمـي ايـران     خود را در
نه تنها ايـران بـه    ،بنابرگزارش. ارائه كرد
ــه ــل    قطعنام ــت عم ــوراي امني ــاي ش ه

بلكه فعاليتهـاي غنـي سـازي     ،است نكرده
  .است اورانيوم را گسترش نيز داده

 ،)2007وئن ژ 21( 1386خرداد  31در  •
كشــور » وزيــر« ،مصــطفي پورمحمــدي

 100 داريـم و  ژسانتريفو 3000ما « :گفت
تـن   150 ،كيلو اورانيوم غني شده و نيـز 

  .»ماده غني شدنآماده خام داريم 

 ،)2005اكتبــر  25( 1386بــان آ 3در  •
 و صـادرات  و ملت ملي و امريكا بانكهاي

 را به ايران دفاع وزارت و پاسداران سپاه
 افزارهاي جنگ تكثير در مشاركت« دليل
  .كرد تحريم »جمعي كشتار

ــ( 1386ذر آدر  • ) 2007امبر دســـــــ
 ،بـه اتفـاق   ،سازمانهاي اطالعـاتي امريكـا  

از  ،نآگزارشي را انتشار دادند كـه بنـابر  
ايـران ديگـر برنامـه     ،2003اواخر سـال  

از .  اسـت  توليد بمب اتمي را رها كـرده 
 ،هر سال ،جامعه اطالعاتي امريكا ،ن پسآ

  .است همين نظر را بازگفته
) 2008 مـارس  3(  1386اسـفند   13در  •

را برضـد   1803اي امنيـت قطعنامـه   شور
  .ايران صادر كرد

ــفند  2در  • ــه  20( 1387اس ) 2009فوري
المللـي مـدعي    مؤسسه علم و امنيت بـين 

شد كه دانشمندان اتمي ايـران توانـائي   
. اند وردهآاي را بدست  توليد سالح هسته

ايـران هنـوز    ،بنابرگزارش ايـن مؤسسـه  
 صاحب بمب اتمي نشده بود اما به اندازه

درجـه داشـت بـراي      5كافي اورانيـوم  
يـك  . كه يك بمب اتمي توليد كنـد  اين

ي اتمي ايـن  ژالمللي انر انس بينآژمقام 
ــه نتيجــه  مؤسســه و ديگــران را از اينگون

چـرا كـه ميـزان    . گيريها برحذر داشـت 
درجه باال  90اورانيوم را بايد تا   غناي اين

  .برد تا بتوان يك بمب اتمي ساخت
) 2008 ســپتامبر 29 (1387 مهــر 8در  •

را به اتفـاق  1835 شوراي امنيت قطعنامه
راء صادر كرد و مجازاتهاي ديگري بـر  آ

  .مجازاتهاي پيشين افزود
 ،)2009فوريــه  25( 1387اســفند  7در  •

ــه    ــهر ك ــي بوش ــاه اتم ــاختمان نيروگ س
ــي  ــابرقرارداد م ــال   بن ــد در س  2000باي
هنوز كامـل نشـده    ،شد تحويل داده مي

كه از اورانيوم  نآبي  ،اين تاريخدر . بود 
زمــون آنيروگــاه مــورد  ،اســتفاده شــود

اي كـه ميـان    بنـابر اطالعيـه  . قرارگرفت
هـدف اطـالع از    ،خبرنگاران توزيع شد

ــاختمان   ــالي در س ــائص احتم وجــود نق
 ،زمـون بعـدي  آدر . اسـت  نيروگاه بوده

. سوخت اورانيوم بكار برده خواهد شـد 
بعـدي در  زمايش آكه معلوم باشد  نآ بي

  .چه تاريخ انجام خواهد شد
 2009سپتامبر  21( 1388شهريور  30در  •
انــس آژاي بــه  ايــران بــا ارســال نامــه ،)

ي اتمـي اطـالع داد كـه    ژالمللي انر بين
تأسيسات اتمي دومي براي غنـي سـازي   

 ،در دل كوهي واقع در فـردو  ،اورانيوم
  . است ايجاد كرده

ــان آ 3در   • ــر  25( 1388ب  ،)2009اكتب
انس از تأسيسـات اتمـي فـردو    آژمفتشان 

  . بازديد كردند
اتحاديـه  ) 2009نوامبر ( 1388بان آدر  •

 اكبـر  علي جمله از، يمژر مقام اروپا چند
 اتمي انرژي سازمان وقت رئيس صالحي،
 از اي هسـته  فعاليتهـاي  دليل را به ايران،
 اروپـا  اتحاديـه  عضـو  كشـورهاي  به سفر

 بـه  صـالحي  انتصاب از پس. كرد ممنوع
 ايـن  ،در مورد او امورخارجه، وزير مقام

 2011 فوريه ( 1390در بهمن ، ممنوعيت
  .شد لغو ،)

جامعـه   ،)2010فوريه ( 1388در بهمن  •
اطالعاتي امريكا به كميسـيون اطالعـات   

تـا ايـن هنگـام ايـران      :سنا گزارش كرد
دانـيم   است اما ما نمـي  بمب اتمي نساخته

تن بمـب اتمـي   آيا ايران تصميم به ساخ
  . خواهد گرفت يانه

 ،)2010فوريـه   18( 1388بهمن  29در  •
ــين آژ ــس ب ــر  ان ــي ان ــيژالملل  ،ي اتم

بسـا   ،نآاي را انتشار داد كه بنـابر  اطالعيه
ايران بطور سري در كار ساختن كالهك 

  .اتمي براي موشك است
 ،)2010وئن ژ 10( 1389خرداد  19در  •

 را برضـد  1929شوراي امنيـت قطعنامـه   
ايران صادر كرد شامل مجازاتهاي بازهم 

  . سنگين تري
ــر  3در  • ــن ژ 24( 1389تيـ  ،)2010وئـ

 سال يك طي را كه هايي امريكا شركت
 نفتـي  فـرآورده  دالر ميليون پنج از بيش

 گذارند، مي ايران اختيار در شده پااليش
 :گفــت بعــالوه. مشــمول مجــازات كــرد

   ايران بانكهاي با خارجي شركتهاي هرگاه
  

  4 صفحهدر
  

 جام زهر سوم
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 از عمـال  كننـد،  تجـاري  فعاليـت  سپاه يا
 محـروم  آمريكـا  مـالي  نظام به دسترسي
  .شد خواهند

ــرداد  4در  • ــه ژ 26( 1389م  ،)2010وئي
 اروپـايي را  هاي فرودگاه اتحاديه اروپا

 يـا  مقصد كه باري پروازهاي پذيرش از
   .كرد منع ،بودند ايران آنها مبدا

ــرداد  21در  •  ،)2010اوت  12( 1389م
 اتحاديه اروپـا شـركتهاي اروپـائي را از   

 هـاي  طـرف  بـا  مشترك گذاري سرمايه
 منـع  ايـران  گاز و نفت صنايع در ايراني
از  اروپـا  اتحاديه اعضاي همچنين. كرد
 ايــران دولــت بــه بيمــه خــدمات ارائــه

 فـروش،  و خريـد ، وبـاز . ممنوع شـدند 
 اوراق صـدور  در مساعدت يا كارگزاري

 بانكهـاي  يـا  ركزيم بانك دولت، قرضه
 اتحاديـه  مـالي  هـاي  مؤسسـه  بـر  ايراني
 بـا  همكـاري  ،و بـاالخره . شـدند  ممنوع

 صــــادرات و واردات در، ايــــران را
 ســازي غنــي تجهيــزات و تســليحات
 نظامي دوگانه كاربرد داراي يا اورانيوم

 انتقـال  و فـروش  بـا  همراه غيرنظامي و
 پـااليش  مخصـوص  فناوري و تجهيزات

، ايران به طبيعي گاز كردن مايع يا نفت
  .كرد ممنوع

  ،)2010اوت  21( ،1389مرداد  30در  •
با استفاده  ،زمايش نيروگاه اتمي بوشهرآ

  .انجام گرفت ،از سوخت اتمي
ــامبر  5( 1389ذر آ 14در  •  ،)2010دسـ

رئيس وقـت سـازمان    ،علي اكبر صالحي
كه بـه وزارت امـور    ،ي اتمي ايرانژانر

ه برنامه اتمي اعالم كرد ك ،خارجه رسيد
است و ايران شروع  ايران خود كفا شده

  .است  به توليد كيك زرد كرده
 ،)2011انويــــه ژ 8( 1389دي  18در  •

توانـد   صالحي اعالن كرد كه ايران مـي 
  .پالكها سوخت اتمي را توليد كند

المللـي   انس بينآژ ،1389اسفند  6در  •
ي اتمي گزارش كـرد كـه از بابـت    ژانر

يــران نگرانيهــائي دارد و برنامــه اتمــي ا
ايران ساختن كالهـك را بسـا همچنـان    

  .است پي گرفته
ــت  • ــه ( 1390در ارديبهشـ  ،)2011مـ

 خـاطر  را به معدن، و صنعت امريكا بانك
 شـده  تحـريم  بانـك  دو معـامالت  انجام
 بانـك ( صادارات بـا هانـدلزبنك   و ملت

. را تحريم كـرد  ،)اروپا و ايران مشترك
ـ  مركـزي  بانك آمريكا را هـم بـه    راناي

  .تحريم تهديد كرد
مــــه  13( 1390ارديبهشــــت  22در  •

 فرد يكصد از بيش اتحاديه اروپا  ،)2011
 شـركت كشـتيراني  ، جمله از، شركت يا

تحــريم  را مشــمول اســالمي جمهــوري
  .گرداند

انس گزارش آژ ،1390شهريور  11در  •
ــان از اجــراي   ــران همچن كــرد كــه اي

ــه ــربا  قطعنام ــوراي امنيــت س ز هــاي ش
انس بابـت احتمـال   آژزند و نگراني  مي

وجود برنامه اتمـي نظـامي بيشـتر شـده     
  .است 

ســــپتامبر  4( 1390شــــهريور  13در  •
ايران اعالن كـرد كـه نيروگـاه     ،)2011

غـاز كـرده و   آكار خود را  ،اتمي بوشهر
به شـبكه سراسـري بـرق كشـور متصـل      

  . است شده
ســــپتامبر  5( 1390شــــهريور  14در  •

ي ژسخ به رئيس سازمان انـر در پا) 2011
اتمي ايران كه گفته بود هرگاه شـوراي  
 ،امنيــت مجازاتهــاي خــود را لغــو كنــد

اجازه تفتيش كامل  ،سال 5ايران بمدت 
ــه   ــود را ب ــي خ ــات اتم ــس آژتأسيس ان

ــين ــر ب  ،دهــد ي اتمــي مــيژالمللــي ان
ــا گفــت ــه اروپ ــران نخســت  :اتحادي اي

المللي خود عمل  بايد به تعهدات بين مي
  .كند

ــان آ 17در  • ــوامبر  8( 1390ب  ،)2011ن
المللـي ايـران گزارشـي را     انس بـين آژ

انـس سـخت   آژ ،نآمنتشر كرد كه بنـابر 
نگران وجود برنامه اتمي نظـامي ايـران   

ننـد  آحـاكي از  » معتبر«اطالعات . است
  .كه ايران در كار توليد بمب اتمي است

 ،)2012انويــــه ژ 1( 1390دي  10در  •
ن كرد كه ايـران  خبرگزاري فارس اعال

پــالك ســوخت بــراي نيروگــاه اتمــي 
درصـد سـاخته    20تهران را با اورانيـوم  

  . است 
 ،)2012انويــــه ژ 9( 1390دي  19در  •
ي اتمـي تأييـد   ژالمللـي انـر   انس بينآژ

كرد كـه تأسيسـات فـردو غنـي سـازي      

  . اند اورانيوم را شروع كرده
 ،)2012انويـه  ژ 23( 1390بهمن  3در  •

پا اعالن كرد كه ورود نفـت  اتحاديه ارو
ورده هاي نفتـي از ايـران را   آخام و فر

ممنوع خواهد كـرد هرگـاه ايـران بـر     
طبق قطعنامه هاي شوراي امنيت عمـل  

  .نكند
 ،)2012انويـه  ژ 29( 1390بهمن  9در  •

  انــسآژنفــري از ســوي  6يــك هيــأت 
بـراي ديـداري    ،ي اتميژالمللي انر بين

عـد از  كمـي ب . به تهران رفـت  ،سه روزه
اتحاديه اروپا مجازاتهاي جديـدي   ،نآ

را وضع كرد كه هـدفش  جلـوگيري از   
  . تمويل برنامه اتمي ايران بود

) 2012انويـه  ژ 31( 1390بهمن  11در  •
مـدير اطالعـات ملـي در     ،جيمس كالپر

  هيچ مـدركي  :سناي امريكا شهادت داد
ــن ــر اي ــران بمــب اتمــي   دال ب كــه اي

ل داويـد  نـرا ژ. وجـود نـدارد   ،سازد مي
رئيس وقت سيا نيز با اين نظـر   ،پترائوس

  .موافق بود
  ،)2012فوريه  15( 1390بهمن  26در  •

سـوختي بكـار    ،كتور اتمي تهـران آدر ر
  . رفت كه توليد ايران بود

 ،)2012فوريـه   21( 1390اسفند  2در  •
المللي  انس بينآژ ،بعد از  دو روز گفتگو

 كـه هـيچ پيشـرفتي    ي اتمي از ايـن ژانر
حاصل نشد و ايران همچنان بـا بازديـد   

انس از پايگاه نظامي پـارچين  آژمفتشان 
  .ابراز تأسف كرد ،مخالفت كرد

 ،)2012مـارس   7( 1390اسفند  17در  •
المللـي   انـس بـين  آژمـدير   ،مانوآيوكيا 

تواند بگويد كـه   نمي :ي اتمي گفتژانر
 ،هدف ايران از ايجـاد تأسيسـات اتمـي   

ايران بـه  . اتم استميز از آاستفاده صلح 
دهـد امـا از    همه پرسشهاي ما پاسخ نمي

خواهيم فعاالنه در گفتگو با مـا   ايران مي
شركت كند و به پرسشهاي ما پاسـخهاي  

  .دقيق بدهد
مـــارس  28(1391فـــروردين  9در  •

اتمـي  ينـده فعاليتهـاي   آدرباره  ،)2012
  . مدآگفتگو و مباحثه بعمل  ،ايران

 ،)2012ريل وآ 14( فروردين   26در  •
گفتگوها ميـان كشـورهاي    ،در استانبول
بـا ايـران از سـرگرفته     1+5عضو گـروه  

  .شدند
 ،)2012مـه   9(1391ارديبهشت  20در  •

عكسها كه قمرهـاي مصـنوعي از پايگـاه    
گويـاي افـزايش    ،پرچين گرفته شـدند 

فعاليتها در اين پايگاه بودند و ايـن ظـن   
را برانگيختند كـه مبـادا ايـران مشـغول     

  .اك كردن تأسيسات پايگاه استپ
و  23( 1391خرداد  4و  3در روزهاي  •

دبير شوراي  ،سعيد جليلي ،)2012مه  24
امنيت ملي و سرپرسـت تـيم مـذاكرده    

گفتگـو   1+ 5بـا گـروه    ،در بغداد ،كننده
اعضـاي  ) وئـن ژ 1(خـرداد   12در . كرد

مدند و به اين نتيجه رسيدند آگروه گرد
ــوي   ــه گفتگ ــن ب ــران ت ــه اي جــدي ك

  .دهد نمي
 ،)2012مـــه  25(1391خـــرداد  5در  •

انس حاكي شـد از ايـن كـه    آژگزارش 
ــه برداريهــا از محــدوده تأسيســات  نمون

ننـد كـه غنـي    آاتمي فـردو حـاكي از   
نيـز انجـام    درصـد   27سازي به ميـزان  

  .  است گرفته
ــرداد  30و  29در  •  19و  18( 1391خـ
هيأت نمايندگي ايران بـه   ،)2012وئن ژ

بـا   ،در مسـكو  ،تي جليل سـعيدي سرپرس
ــورهاي    ــدگي كش ــاي نماين  1+5هيأته

  .توافقي بعمل نيامد. گفتگو كرد
ــر  8در  • ــه    ،1391تي ــي ب ــعيد جليل س

مسئول سياست خارجي  ،شتونآكاترين 
نامه نوشت و هشـدار داد   ،اتحاديه اروپا

از  ،»تدابير غيـر سـازنده  «كه مبادا اروپا 
بـه  نوع تحريم خريد نفـت از ايـران را   

قرار بر اجراي  ،در حقيقت. اجرا بگذارد
) 2012وئيه ژ 1( 1391تير  11تحريمها از 

  .بود
ــر  11در  • ــه ژ 1( 1391تيـ ) 2012وئيـ

 90تحريمهائي كه اتحاديه اروپا در دي 
به اجـرا   ،وضع كرده بود) 2012انويه ژ(

  .گذاشته شدند
 ،)2012اوت  30(1391شــهريور  9در  •
اتمي گزارشي ي ژالمللي انر انس بينآژ

ايران به توليد اورانيوم  ،نآداد كه بنا بر
دهد و بقصد  با درجه غناي باال ادامه مي

پـارچين   ،انسآژبي اثر كردن تحقيقات 
  .كند را تجديد بنا مي

وريـــل آ 6(  1392فـــروردين  17در  •
بعـــد از دو روز گفتگـــو ميـــان  ،)2013

كــاترين  ،بــا ايــران  1+5كشــورهاي 
 ،خـارجي اروپـا   مسئول سياست ،شتونآ

در بـاره پرونـده اتمـي     ،اعالن كرد كه
دو طـرف بسـيار از يكـديگر دور     ،ايران
  . هستند

ــروردين  20در  • ــل آ 9( 1392فـ وريـ
ــبت  ،)2013 ــم«بمناسـ  ،»روز ملـــي اتـ

اي را پخش كـرد   يم برنامهژتلويزيون ر
ها از معدن اروانيوم يـزد و   شامل صحنه

  .وردن اورانيومآبعمل 
ــر  2در  • ــپتامبر  24( 1392مه  ،)2013س

روحاني در سازمان ملل متحد سخنراني 
اســلحه اتمــي و اســلحه  :كــرد و گفــت
هـيچ جـائي در دكتـرين     ،كشتار جمعي

امنيت و دفاع ايران ندارد و با معتقدات 
ديني و بنيادهاي اخالقـي مـا ناسـازگار    

  . است
ــر  24در  • ــر  16( 1392مه  ،)2013اكتب

 1+ 5گفتگوهــاي ايــران بــا كشــورهاي 
 ،نآمدند و شركت كننـدگان در آبعمل 

 ،عميق و جدي و دربردارنـده پيشـرفت  
ايران پيشنهادي بر پايه . ارزيابيش كردند

ميز اتمـي خـود   آشناسائي فعاليت صلح 
  .توسط اين كشورها ارائه كرد

ــوامبر  24(  1392ذر آ 3در  • ) 2013نــ
اي را  و ايران توافقنامـه  1+5كشورهاي 

نو معروف ژوافقنامه امضاء كردند كه به ت
 4در ازاي لغـو   ،بنـابر ايـن توافـق   . شد

ايران انجـام حـدود    ،درصد از تحريمها
  .گيرد تعهد را برعهده مي 30
ــامبر  31( 1392دي  10در  • ) 2013دس

بــا ايــران برســر شــيوه  1+5كشــورهاي 
توافــق كردنــد و  ،نــوژاجــراي توافــق 

، )2014ژانويـــــه  17(  1392 دي 27در
 توافـق برسـر   از اي خالصـه  سـفيد  كاخ

ــراي ــه اج ــو توافقنام ــار در را ژن  اختي
  گذاشت كنگره نمايندگان

ــه ژ 20( 1392دي  30در  •  ،)2014انوي
ســخنگوي ســازمان  ،بهــروز كمالونــدي

به خبرگـزاري ايرنـا    ،ي اتمي ايرانژانر
ايران متوقف كردن غني سـازي   :گفت

غــاز كــرده  آدرجــه را  20اروانيــوم 
المللـي   بـين  انـس آژ ،در اين روز.است 

ي اتمي نيز گفت كه ايران اجـراي  ژانر
  .است غاز كرده آنو را ژتوافق 

ــه ژ 20( 1392دي  30در  • ) 2014انويـ
اتحاديه اروپا اعالن كرد تحريمهـائي را  

  . كند نو مقرر ميژكند كه توافق  لغو مي
) 2014انويـه  ژ 27(  1392بهمن  7در  •

كـرد   در همان حال كه امريكا تأييد مي
 ،گوها براي رسيدن به توافـق نهـائي  گفت

در مــاه  1+5ميــان ايــران و كشــورهاي 
 ،غاز خواهند شـد آ ،در نيويورك ،فوريه

گفتگوهـا برسـر    :گفـت  مي ،طرف ايران
    .محل و تاريخ ادامه دارد

یـــا آ :جـــام زهـــر ســـوم
مورد  ۳توافق نهائی در 

مورد انجام گرفتـه  ۵از 
ــوع  ــورد موض و در دوم

    :گفتگو است؟
نــو ژتوافــق  :تحلیــل/گــزارش  ٭

    ؟!گرده توافق نهائی است
  ــه ژ 28در ــا ،2014انوي ــيس  ،اوبام رئ

در سـخنراني سـاالنه    ،جمهوري امريكـا 
هرگـاه   :اسـت   گفتـه  ،در كنگـره  ،خود

كنگره قـانون در تحـريم ايـران وضـع     
امـا اگـر ايـران    . كنم را وتو مي نآ ،كند

تن به توافقي ندهد كه خاطر دنيـا را از  
اي  خـود بـه سـالح هسـته    مجهز نشـدن  

ــدآ ــوده كن ــتار وضــع   ،س ــود خواس خ
شـوم و از همـه    تحريمهاي سـخت مـي  

 ،بنـابر قـول او  . كنم ها استفاده مي گزينه
  .گفتگوها سخت درپيش هستند

  قــول  ،)انويــهژ 28(بهمــن  8و در
 ،رئيس بنياد مستضـعفان  ،محمد فروزنده

ــه ــار  شخصــي از نزديكــان خامن اي انتش
نظـام تصـميم دارد    ،نآيافت كـه بنـابر  

مده آپرونده اتم را ببندد و توافق بعمل 
  .و گفتگوها درباره اجراي توافق است

 »انتشـار   ،92بهمن  9نيز در » اطالعي
روحــاني بــا  ،نآبنــابر ،اســت كــه يافتــه 
اي ديدار كرده و بـر سـر دو امـر     خامنه

اي  خامنـه  :انـد  بايكديگر توافـق كـرده  
ـ  ژدهان مخالفـان توافـق    دد و نـو را ببن

زادي زنـدانيان و  آروحاني نيـز دربـاره   
. حصر شدگان و مطبوعات دم فرو بنـدد 

واجد يك حقيقت است و » اطالع«اين 
ن ضرورت همراه كردن سـركوب در  آ

امـا  . داخل بـا سـازش درخـارج اسـت    
اي با روحاني هـم تنـاقض    توافق خامنه

خوانـد و   دربردارد و هم با واقعيت نمي
است كه  اين واقعيت :هم يك پيام دارد

روحاني مقام خود را از گفتگوهاي  – 1
اي بــا اوبامــا از طريــق  محرمانــه خامنــه

ــتاده ــرف فرسـ ــاي دو طـ   - 2. دارد ،هـ
 ،نـو ژمتناقض است زيـرا حتـي توافـق    

انجـــام  ،اي بـــدون موافقـــت خامنـــه
نو ژنها هم همه روز توافق آ. گرفت نمي

انـد   مايه حمله به روحاني كرده را دست
ــدآ ــاي فرمان ــدار دمه ــپاه و طرف هي س

اگـر او و فرمانــدهي  . اي هسـتند  خامنـه 
از زبـان و قلـم يكـي از     ،سپاه نخواهنـد 

و  – 3و . شـود  اي جاري نمي جمله ،نهاآ
اسـت كـه قـول فروزنـده      ن اينآپيام 

ــت و   ــحيح اس ــميم دارد  «ص ــام تص نظ
زيـرا اگـر قـرار    . »پرونده اتمي را ببندد

ــه   بربســتن پرونــده و پايــان بخشــيدن ب
 ،اي با روحاني توافق خامنه ،نبودبحران 

  . شد بدون موضوع مي
ايم نيـز   ها كه ما دريافت كرده اطالع     

گـرده   ،نوژنند كه تسليم نامه آحاكي از 
     :تسليم نامه نهائي است

 روحـاني و حكومـت    ،و بنابر اطالعي
داننـد و   او دست خود را زير سنگ مـي 

حل كردن مسئله اتمي را خارج كـردن  
كننـد و   ز زير سـنگ تصـور مـي   دست ا

براين باورند كه با پايـان يـافتن بحـران    
گرايان سخت سـر نيـز    عمر اصول ،اتمي

زيرا ديگر نه ميدان عملـي  . رسد بسر مي
يـم نيـازي بـه    ژماند و نه ر نها ميآبراي 

  .نها خواهد داشتآ
 گويد كـار   تنها فروزنده نيست كه مي

ــام     ــي انج ــده اتم ــر پرون ــق برس تواف
مـاه    6در طول  ،بنابر اطالع. ستا گرفته

بايـد   مـي  ،ن نيـز آمدت توافق و بعد از 
زمينه سازي براي سركشيدن جـام زهـر   

بايـد مقامـات    نچه ميآ. ماده شودآسوم 
يم و ارگانهاي تبليغاتي جـا بياندازنـد   ژر

چرك نويس و يا  ،نوژاينست كه توافق 
  كه توضيح اين. گرده توافق نهائي است

ــابراين توافــق دســتگاههائي كــ – 1 ه بن
بنابر توافـق نهـائي نيـز     ،شوند تعطيل مي

  .بسته خواهند ماند
المللــي  انــس بــينآژمهــار دائمــي  – 2
 ،ي اتمي بر فعاليتهـاي اتمـي ايـران   ژانر

يعني ايران پروتكـل  . برقرار خواهد شد
انس امكـان بازرسـي   آژالحاقي را كه به 

 ،دهـد  وقـت را مـي   كامل و وقت و بـي 
  .خواهد پذيرفت

انـد   و دو موضوعي كـه سـبب شـده        
رو بـراي رسـيدن    اوباما گفتگوهاي پيش

  :عبارتند از ،به توافق را مشكل بداند
درصد  5نچه به غني سازي زير آدر  – 3

قـول   –امريكا  ،شود اورانيوم مربوط مي
است كه تأسيسـات غنـي    بر اين –كري 

يــم ژر. ســازي بايــد برچيــده شــود   
نيوم بـه  خواهد حق غني كردن اورا مي

دهد  اجازه مي ،نوژتوافق . او داده شود
درصـد انجـام بگيـرد     5غني سازي زير 

مقـدار   ،مـاه  6كـه در پايـان    بشرط ايـن 
ــوم  ــدار  3,5اوراني ــد از مق ن در آدرص

شناختن  ،به سخن ديگر. غاز بيشتر نشودآ
اجـازه واقعـي   . حق غني سـازي نيسـت  

بلكه اجازه صوري . غني كردن نيز نيست

مشكلي كـه بايـد حـل     ،قرار بدين. است
شود برچيدن تأسيسات و يا شناختن حق 

اين تعادل قـوا  . و يا اجازه صوري است
كند كدام يك از اين  است كه معين مي

  .سه گزينه راه حل خواهند شد
طول مدتي كه ايـران تحـت مهـار     – 4

 10سـال و   20دائمـي و   :ماند كامل مي
دائمي خواست امريكـا و اسـرائيل   . سال

سال زمان درخوري از ديـد   20و است 
سال طول مدتي اسـت   10اروپا است و 

يـم بـه   ژر ،در واقع. خواهد يم ميژكه ر
زيـرا بـا   . اسـت   كنترل دائمي تـن داده 

تأسيسـات و   ،پذيرفتن پروتكـل الحـاقي  
فعاليتهــاي اتمــي ايــران تحــت كنتــرل 

ي اتمـي  ژالمللي انـر  انس بينآژدائمي 
  .گيرد قرار مي

ل ديگـري اسـت كـه    تحريمها مشك – 5
خواهـد تمـامي    يم ميژر :بايد حل شود

تحريمها لغو شوند و امريكا بيشتر و اروپـا  
خواهند تنها تحريمهاي مربوط  كمتر مي

تحريمها  بخاطر . به برنامه اتمي لغو شوند
ــران و    ــوي اي ــر از س ــوق بش نقــض حق

يــم از  ژتحريمهــا بخــاطر حمايــت ر  
ــد  ــا بماننـ ــتها  برجـ ــم ژو ر. تروريسـ يـ

از . اهد تمامي تحريمها لغو شـوند خو مي
لغو تمامي تحريمها موكـول   ،ديد امريكا

يـم حقـوق بشـر را    ژاسـت كـه ر   به اين
ــت از    ــت از حماي ــد و دس ــت كن رعاي

در  ،بـه سـخن ديگـر   . تروريستها بـردارد 
خود را بـا سياسـت امريكـا     ،سطح منطقه

  . در ظاهر و باطن سازگار كند
يـا  آ :اسـت  مانـد ايـن   پرسشي كه مي    

از نـوع  » دشـمن «امريكا ديگر نيازي به 
يم واليـت فقيـه نـدارد و تحـول در     ژر

است كه ديگر نيـازي بـه    اي منطقه بگونه
ستيز در ظاهر و سازش درباطن نيسـت؟   

محافظه كـاران  (يم ژرفتاري بخشي از ر
و » فتنه گـران «و اصالح طلبان بريده از 

اند كـه   نها كه به اين نتيجه رسيدهآهمه 
واليــت فقيــه بــه پايــان  تــاريخ مصــرف

 ،گويد كه ايـن بخـش   مي) رسيده است
ــي ــاهر و   م ــتيز در ظ ــد دوران س خواه

ــد   ــان بياب ــاطن پاي ــازش در ب ــر . س اگ
حكومت روحـاني دسـت خـود را زيـر     

كنـد بـا پايـان     بيند و فكر مـي  سنگ مي
دسـتش از زيـر    ،دادن به بحـران اتمـي  

خـاطر اسـت    بدين ،رود سنگ بيرون مي
ن آ ،سـتيز در ظـاهر  كه با پايان گـرفتن  

سـتيز در    وردهآيـم كـه فـر   ژبخش از ر
علـت وجـودي خـود را از     ،ظاهر است
  .دهد دست مي

واقعيتــــی کــــه ايــــن  :انقــــالب اســــالمی
کنــــد، را  تحليــــل آشــــکار می –گــــزارش 

در قــول سرپرســت تــيم مــذاکره کننــده و 
  :است  ديگران نيز، بازگو شده

  
نو نمایانگر ژتوافق  :عراقچی ٭

    :نهائی استمشخصات توافق 
ــن  8در  ــاس   ،1392بهمـ ــخنان عبـ سـ

ــران در  ،عراقچــي ــأت اي سرپرســت هي
ــا كشــورهاي  در جمــع  ، 1+5گفتگــو ب

هيات نمايندگان اتاق بازرگاني،صنايع و 
ــران، ــادن ته ــه مع ــار يافت او . اســت انتش

  :است گفته
 »   صحبت در توافق ژنو اين بـود كـه

براي شروع گام اول، آگاهي از ويژگي 
رو  از ايـن . ضروري استهاي گام آخر

مشخصات گام آخر هـم در توافـق ژنـو    
مـثال  . روشن شده كه چند مشخصه دارد

مشخصه اولش اين است كه گام نهايي يا 
اگـر  . راه حل جامع، دوره زمـاني دارد 

قرار باشد براي اعتمادسازي محدوديت 
اي خودمـان   هايي بـراي برنامـه هسـته   

بپـــذيريم، هـــيچ چيـــزي را تـــا ابـــد 
اين از مشخصات گام آخـر  . يمپذير نمي
در گام آخر برنامـه غنـي سـازي    . است

ايــران وجــود خواهــد داشــت كــه بــه 
ــده  ــان ش ــا . اســت صــراحت بي ــه ب البت

دهـم   هايي كه توضـيح مـي   محدوديت
ولي به هر حال از اكنون . چرا و چگونه

مشخص است كه نه تنها االن غني سازي 
دهيم، بلكه در گام نهايي هم  را ادامه مي

  ي به يك راه حل جامع برسيم، غني وقت
  

  5صفحهدر
  

 جام زهر سوم
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ســازي وجــود خواهــد داشــت و ايــن 
آورد ما در توافـق ژنـو    بزرگترين دست

بوده كه بعد از ده سال تحريم و فشار به 
خواسته  خودمان كه تداوم غني سـازي  

  .»بوده، رسيديم
در ايـــن قســـمت از  :انقـــالب اســـالمی

ســـــــخنان عراقچـــــــی، توافـــــــق ژنـــــــو، در 
شـــــــوند و  کـــــــه تعطيـــــــل میتأسيســـــــاتی 

ــــرل فعاليتهــــای اتمــــی  طــــول مــــدت کنت
ايــــــــــــــــــــران از ســــــــــــــــــــوی کشــــــــــــــــــــورهای 

نمايـــــانگر توافـــــق نهـــــائی اســـــت، ۵+۱
ـــان شـــده قـــول او در . اســـت  شـــفاف بي

ــــــق ژنــــــو  ــــــاره غنــــــی ســــــازی، بــــــا تواف ب
 البتـــــــه، او توجــــــه داشـــــــته. خوانــــــد نمی

اعتــراف غــرب بــه حــق «اســت نگويــد  
دربــــــاره طــــــول مــــــدت  .»غنــــــی ســــــازی

گويــــد زيــــرا بــــا  ت نمیکنتــــرل نيــــز راســــ
کنتــــــــرل  ،پــــــــذيرفتن پروتکــــــــل الحــــــــاقی انـــــس بـــــر فعاليتهـــــای اتمـــــی دائمـــــی آژ

در بــــــــــــاره کنتــــــــــــرل از راه . شــــــــــــود می
پــــذيرفتن پروتکــــل الحــــاقی و تحريمهــــا 

  :است گفته او
برخي مي گويند چرا تحريم هـاي  «     

مرتبط با موضوع هسـته اي، چـرا همـه    
مـا  . تحريم ها نه؟ جوابش روشـن اسـت  

ــر از ــه   غي ــته اي راجــع ب موضــوع هس
موضوع ديگه اي با آنها مذاكره نكرديم 

سـه  . و اجازه هم نداشتيم مذاكره كنـيم 
يكـي بـه   : رقم تحريم بر ما اعمال شـده 

خاطر مسايل هسته اي، ديگـر بـه خـاطر    
. حقوق بشر و ديگري به خاطر ترويسـت 

اينها اتهام هايي است كه آنها مي زنند و 
در بـين اينهـا   .  ما آن را قبـول نـداريم  

چون مـا راجـع بـه موضـوع هسـته اي      
مذاكره مي كرديم فقـط تحـريم هـاي    
مرتبط با موضوع هسته اي رفع خواهـد  
شد و تحريم هاي اصلي كه وجود دارد، 
تحريم هاي مـرتبط بـا مسـاله هسـته اي     

ــت ــر و   . اس ــوق بش ــاي حق ــريم ه تح
تروريست هم ميزانش و هم كيفيتش بـه  

  .مراتب پايين تر است
مشخصه هاي گام نهايي ايـن اسـت    از   

كه نظارت هاي بيشتري بر برنامـه هـاي   
ــه منظــور مســاله اعتمادســازي   ــران ب اي

بـه عنـوان مثـال پروتكـل     . خواهد بود
. الحاقي بايد در آن گام تصـويب شـود  

مـا ايـن   . البته منوط به نظر مجلس است
ايم كه مـا   مساله را به انها هم تذكر داده

م قولي بدهيم، تواني از طرف مجلس نمي
ــل    ــخيص داد، پروتك ــر تش ــس اگ مجل

مـا در ژنـو   . كنـد  الحاقي را تصويب مي
هم راجع به گام اول و با جزييات و هم  
راجع به گام آخر ولي با كليات توافـق  

كار بسيار سـنگين و پيچيـده اي   . كرديم
را براي شروع مذاكرات مربوط به گـام  
نهايي در پيش داريم و اين رونـد از دو  

در . هفته ديگر شروع خواهد شـد  سه –
آن مذاكرات تكليف همه چيز مشـخص  

ما به يك راه حلي مـي رسـيم   . مي شود
. كه همه جزئيـات در آن روشـن اسـت   

يك دوره زماني وجود خواهد داشـت   
كه نمي دانم چنـد سـال مـورد توافـق     

به طور حـتم  . نهايي قرار خواهد گرفت
هاي بيشـتر هسـتند و مـا     آنها دنبال سال

به هر حال بايد به . هاي كمتر بال سالدن
يك تعداد سال معقـولي رسـيد كـه در    
اين دوره زماني غني سازي اگـر ادامـه   

. هـايي باشـد   دارد، با يـك محـدوديت  
تكليف همه موضـوعات در گـام نهـايي    

از جمله اينكه تحريم : روشن خواهد شد
قطعـا  . ها در چه جدول زماني رفع شود

رفع تحريم  در آن دوره چند ساله براي
  ».ها جدول زماني خواهد بود

بــــدين ترتيــــب او  :انقــــالب اســــالمی
پــــذيرد کــــه تحريمهــــا در يــــک دوره  می

طــوالنی کــه همــان دوره کنتــرل اســـت، 
برمــــردم . بــــه تــــدريج لغــــو خواهنــــد شــــد

چـــه : ايـــران اســـت کـــه از خـــود بپرســـند
اندازه از مسئوليت بابـت زيسـت تحـت 
کنتــرل قــدرت خــارجی و رژيــم تحــريم، 

دوش خــود آنهــا اســت کــه تصــميم بــر 
انــــــــــد بســــــــــاط واليــــــــــت فقيــــــــــه را  نگرفته
  . برچينند

و ايــــن زمينــــه ســــازی کــــه عراقچــــی    
  :کنند است را ديگران نيز می  کرده
  روحاني در ديدار بـا  92بهمن  8در ،

در بـاره   كوفي عنان و هيأت همـراه او، 
، 5+1اي ايــران بــا   مــذاكرات هســته 

  :است گفته

آميز بوده و  هاي ما صلح تمام فعاليت«    
ايران : وي افزود. آميز خواهد ماند صلح

هيچ چيز بيش از حقوق خـود براسـاس   
خواهـد و چنانچـه    نمـي  NPTمقررات 

ــل وجــود   اراده جــدي در طــرف مقاب
داشته باشد اين آمادگي براي رسيدن به 
توافق نهايي و حـل و فصـل جـامع در    

  . »مدت وجود دارد كوتاه
ـ  ،باز •  افراطيـون « :اسـت  هروحاني گفت

 بـه  رسـيدن  آماده كنند مي سازي حاشيه
  »هستيم جامع توافق

گويـد کـه  روحـانی می :انقالب اسـالمی
 ۵هرگــــــاه مســــــئله غنــــــی ســــــازی زيــــــر 

درصــد پذيرفتــه شــود، توافــق نهــائی در 
بـــدين . رســـد مـــدت کوتـــاه بـــه انجـــام می

ســـــان، موضـــــوع اصـــــلی برجـــــا مانـــــده 
وگرنــه، چنــد و . همــين موضــوع اســت

و تحريمهــا و مــدت کنتــرل، را چــون لغــ
  .است  رژيم پذيرفته

   
ـــوارد  ـــر م ـــل «برس قاب

، در درون رژیم »توافق
یـــا  کشـــماکش اســـت

    :اجماع؟
نـو ژها بر سر توافـق  رویاروئی ٭

بمثابــه دربردارنــده مشخصــات 
توافق نهائی و تعطیل تأسیسات 

ــــردو و  ــــنگین اراک و آف ب س
  :مدت کنترل

  
  ـ » نماينـده « 160بهمن،  6در س مجل

اي كه به رئـيس مجلـس تقـديم     در نامه
انـد از وزارت   انـد، از او خواسـته   كرده

خارجه بخواهد تا متن توافقنامه ژنـو را  
احمد اميـر   .در اختيار مجلس قرار دهد

قرار بر سئوال از وزير  :است بادي گفتهآ
خارجه نيست امـا اگـر توافـق نامـه در     

سئوال از  ،اختيار مجلس قرار داده نشود
خارجه در دستور كار مجلس قـرار  وزير 
  .گيرد مي
نـو  ژتوافـق نامـه    :گويد نفس نامه مي    

يـم  ژاي نيـز دارد كـه ر   بخش محرمانـه 
خواهــد انتشــار پيداكنــد و همــان  نمــي

بخش است كه وقتـي بـا بخـش انتشـار     
توافـق نامـه را بيـانگر     ،يافته جمع شـود 

  .گرداند مشخصات توافق نهائي مي
  ــاتي خ ــاي تبليغـ ــهارگانهـ  ،اي امنـ
تعطيل براي مدتي دراز چـه   :گويند مي

رسد به تعطيل دائمـي تأسيسـاتي چـون    
كتــور اتمــي و كارخانــه آب آفــردو و ر

و نبايـد  » خط قرمز نظام« ،سنگين اراك
 ،جـون كـري   ،دربرابـر . ن تـن داد آبه 

وزير خارجه امريكا از برچيدن تأسيسات 
  .گويد غني سازي اورانيوم سخن مي

 ـ  ،بهمن 7در ان خبـر از تحليلـي   كيه
 شـبكه خبـري بلـومبرگ   است كه  داده 

در تحليلــي بــه قلــم  :اســت انتشــار داده
هـاي   نشانه: است مدهآ جفري گلدبرگ،

اي ايران همزمـان   منفي مذاكرات هسته
با نزديك شدن به مـذاكرات اصـلي بـه    

  : ندسرعت در حال نمايان شدن
ــور  • ــيس جمه ــاني، رئ ــن روح  يحس

ـ  كشـورش  : سـت ه اايران، به تازگي گفت
ــي از    ــيچ يك ــرايطي ه ــيچ ش تحــت ه
ســانتريفيوژهايش را از كــار نخواهــد   

اظهارات صريح روحـاني اگـر    .انداخت
درست مطرح شده باشد، بدان معناسـت  

اي بـين ايـران و    كه امكان توافق هسته
آمريكا كه قرار است مـاه آينـده از سـر    

  .گرفته شود، وجود ندارد
ــوم و    • ــه عل ــزارش مؤسس ــاس گ براس
المللــي كــه رياســت آن را  يــت بــينامن
بازرس سابق تسليحاتي » ديويد آلبرات«

سازمان ملـل بـر عهـده دارد، دور نگـه     
مـاه مـداوم از    12تـا   6داشتن ايران در 

اش مســتلزم آن  اي توســعه برنامــه هســته
هزار سـانتريفيوژ   15است كه اين كشور 

خود را از كار بيانـدازد، سـايت اصـلي    
تعطيـل كنـد و    سـازي اورانيـوم را   غني

 20اي را بـه مـدت    هـاي هسـته   بازرسي
  .سال بپذيرد

 -  ۱بــدين ترتيــب،  :انقــالب اســالمی
ـــــرل مـــــورد نظـــــر  ســـــال  ۲۰مـــــدت کنت

اســـــــــــت و برجــــــــــــا و فعــــــــــــال مانــــــــــــدن 
ســـــــانتريفوژها، همــــــــان دو موضــــــــوعی 
هســتند کــه در توافــق نهــائی برسرشــان 

 ،کيهـــــــان - ۲و  گفتگـــــــو خواهـــــــد شـــــــد
دن ور آبــــا  ،ای ارگــــان تبليغــــاتی خامنــــه

نظـــر خـــويش را تبليـــغ  ،تحليـــل جفـــری
خواهــــــد روحــــــانی را در  کنــــــد و می می

وضــعيتی قراردهــد کــه او نتوانــد توافــق 
امـــــا بـــــا توجـــــه بـــــه ايـــــن . وردآ را بعمـــــل

ای اســـت  واقعيـــت کـــه توافـــق را خامنـــه
هــدف اينســت کــه  ،وردآ کــه بعمــل مــی

جـام زهـر  ،بگاه انجام و اعـالن توافـق
 ب گــوارائی تصــور شــود و مــردمآســوم

  .سربکشند
  بهمن، سـعيد جليلـي نماينـده     3در

اي در شوراي عالي امنيـت ملـي،    خامنه
منـافع و ارزش هـاي مـا در    : گفته است

سياست خارجي همانند يـك مجموعـه   
 20درصــد تــا  5غنــي ســازي از . اســت

درصد براي مصـارف صـلح آميـز جـزو     
كسـي نمـي   و  حقوق اساسـي مـا اسـت   

د و تواند حق مردم  را ضايع كند يا حـ 
  .حدود تعيين كند

در مـذاکرات بـا آژانـس  ۸۴در سال     
مـورد ۶پس از بحث های طـوالنی بـه 

اختالفي رسـيديم و جمهـوري اسـالمي    
مساله باقي مانده 6ماه به 6توانست ظرف 

پاســخ مــتقن و منطقــي ارائــه دهــد بــه 
طوري كه آژانس بـين المللـي انـرژي    
هسته اي در اسفندماه همان سال به اين 

طي نامه اي اذعان كرد ولي چند مساله 
روز پس از آن عليه مـا قطعنامـه صـادر    

  .كردند
دفاع از حق هسته اي دفـاع از يـك       

حق نيست بلكـه دفـاع از همـه حقـوق     
ــانطور كــه در جنــگ   ملــت اســت هم

  .تحميلي دفاع از خرمشهر اينگونه بود
  هاشــمي رفســنجاني 92بهمــن  6در ،

بـه رغـم ايـن كـه رهبـري      : اسـت  گفته
مذاكرات را تاييد كرده است، گروهـي  
كه اتفاقا ادعاي پيروي از واليت دارند، 
هر روز براي مايوس كردن مردم تالش 

  .كنند مي
ــي و در      ــزات برخــي پلمــب پ  تجهي

 ژنـو،  توافق اجراي براي ايران اي هسته
 قدوسي، كريمي جواد و نبويان محمود

مقام معظـم   :گفتاند مجلس »نمايندگان«
فرمودند  خصوصي اي جلسه رد ،رهبري

نـو را  ژمن فقـيهم و دوبـار توافـق نامـه     
 سازي غني شناختن حق ،نآخواندم از 

  .آيد نمي دست به اي هسته
 اظهـارات  گونه اين رفسنجاني هاشمي    
ديپلماسي  تيم شكست القاي بر اصرار« را
 منافع به جناحي و سياسي نگاه مصداق و

  .است خوانده »ملي
اي سـخنان نسـبت    امنـه اما شخص خ     

ــرده  ــذيب نك ــود را تك ــت داده بخ . اس
چگونـه   ،گونـه موضـعگيريها   باوجود اين

وجـود  » اجمـاع «يم ژبتوان گفت در ر
 6محكوم كردن فاطمه هاشمي به . دارد

هـاي تبليغـاتي همـه     ماه زندان و حملـه 
ــگ    ــنجاني جن ــمي رفس ــه هاش روزه ب

اعتباركردن و حـذف   بي ،زرگري نيست
 ،باوجود ايـن . او استكردن او و گروه 

برسـر   ،يـم ژدعوي وجـود اجمـاع در ر  
     :شود مذاكرات درباره مسئله اتم مي

اجماع برسر بستن پرونـده 
» توافـــق«ی از راه ا هســـته

    :۱+۵با کشورهای 
  سايت بازتاب متني را 92بهمن  7در ،

است كه بنـابرآن، در رژيـم،    انتشار داده
و حاصـل   1+5برسر گفتگو با كشورهاي 

نخست مـتن را  . ، اجماع وجود داردآن
هـايش را رفـع    نگاه تناقضآوريم و آ مي
  : كنيم مي

زنـده بـاد سـردار    ! زنده باد روحاني«   
مـذاكرات  ! زنـده بـاد ظريـف   ! جعفري
اي ايران و كشورهاي عضو گـروه   هسته
اي كـه   نظر از محتوا و نتيجه ، صرف1+5

دارد، از يك بعد ديگر هم براي ايران و 
دستاورد چشمگير ديگـري هـم    ايرانيان

سـازي    آزمون اجمـاع  داشته است و آن 
پيرامون يك موضوع ملي، بـه رسـميت   

ــات متنــوع و گــاه  شــناختن آرا   و نظري
متعارض درباره فرايند مذاكرات و كـار  
كردن مقامات مسئول به صورت تركيبي 

  .تكميلي درباره موضوعي ملي است
ن اي ايـرا  در فرايند مذاكرات هسـته     

ــو  ــورهاي عض ــا كش ــروه   ب ــا 5+1گ ، ب
هاي رهبر فرزانه انقالب اسالمي،  حمايت

كه نمونه  كم سابقه شكل گرفته  اجماعي 
آن را شــايد بتــوان در دوران دفــاع   
مقدس ديد؛ اجماعي كه براي به دسـت  
آوردن منفعت همـه ايرانيـان و انقـالب    

  . اسالمي شكل گرفته است
النيتي نكته مهم اين اجماع، وجود عق    

اي  مشخص در وراي آن است، به گونـه 
دربـاره   هـا   كه بـه رغـم تنـوع ديـدگاه    

مذاكرات، با وجود مخالفـان و موافقـان   
مذاكرات و با وجـود بـاز بـودن عرصـه     
ــداي     ــت، ص ــت و موافق ــراي مخالف ب
واحــدي از ايــران بــه گــوش جهانيــان 

شـود ايـران بـه     وقتي گفته مي. رسد مي
د را اي خـو  هيچ وجـه تأسيسـات هسـته   

كنـد، وزيـر خارجـه بـر آن      نابود نمـي 
اصرار، رئيس جمهـور سـخنان وزيـر را    

ــي  ــد م ــختانه تأيي ــات  سرس ــد و مقام كن
ــل   ــان در مقاب ــز مواضــع آن ــي ني داخل

  . ستايند ها را مي خواهي زياده
اما مديريت جرياني كه به اجماع ملي    

رسيده، در دستان رهبر انقـالب اسـت و   
وهاي كشور، همين باعث شده نه تنها نير

ــالش   ــرده و ت ــل نك ــوازي عم ــاي  م ه
ــد، بلكــه همــه   همــديگر را خنثــي نكنن
نيروهاي داخلي از قبيل مقامات دولتـي  
و مذاكره كننـده، نماينـدگان مجلـس،    

ــيت   ــامي، شخص ــدهان نظ ــاي  فرمان ه
ــام و  ــته نظ ــاتي    ...برجس ــون قطع همچ
هـاي الزم و متناسـب    هماهنگ در زمان

ـ    ازي وارد حلقه شوند و نقـش خـود را ب
كــرده و كمكــي بــه پيشــبرد مــذاكرات 

  . كنند
هـاي   در اين چهارچوب گاهي تبسـم    

گير و ايسـتادگي   گاه سخت  ديپلماتيك،
واكنش مقامات نظامي   گاه ها و  ديپلمات

كشور در مقابل تهديدات است كه حلقه 
اجماع ملي صورت گرفته در مـديريت  
مباحث مـرتبط بـا سياسـت خـارجي را     

ه عرصــه سياســت كنــد؛ كــ تكميــل مــي
خارجي و تأمين منـافع كشـور، جـز بـا     

  . اجماع ملي امكان پذير نيست
    :کند شفاف و گویا میهــا مــتن را بــس  رفــع تناقض •  
بخصوص  ،يمژدر درون ر ،بنابر متن – 1

ميـــان فرمانـــدهي ســـپاه و روحـــاني 
سـپاه  . كشماكش همه جانبه وجود ندارد

و مجلس و صدا و سيما و ديگر ارگانهاي 
تحـت   ،فرماندهي سپاه/ يغاتي خامنه تبل

ــه ــري خامن ــازي را  ،اي رهب ــك س هري
نوازند و ايـن سـازها را بـه رهبـري      مي

هـدف نيـز   . شوند همصدا مي ،اي خامنه
ايـران بـه هـدف خـود     «است كـه   اين
  . »برسد

اما برشمردن تعهدها كه بنـابر توافـق       
ــوژ ــده  ،ن ــل ش ــران تحمي ــه اي  ،اســت ب

ماع تشـكيل  توان همساز شدن و اج نمي
خواستار دراختيار مجلـس  . دادن شمرد

ن را تسـليم  آنو و ژگذاشتن متن توافق 
چـاي خوانـدن و    نامه و قرارداد تركمن

نـو  ژاي كه در توافـق   انتشار قول خامنه
اي تكـذيب   كه خامنه –حق غني سازي 

كـنم   را مشـاهده نمـي   –است  نيز نكرده
  . دهند اجماع تشكيل نمي... و

واقعيــت  ،ه رفــع كنــيمتنــاقض را كــ    
   :شود شفاف و گويا مي

حال كه كشماكش ميـان   در همان.  1,1
اخـتالف نظرهـا    ،دو طرف جدي اسـت 

اند كه زمينـه   درحدي اجازه انتشار يافته
  .ماده كندآرا براي توافق نهائي 

 ،هنگ كننـده نيسـت  آ اي هم خامنه. 1/2
امــا مــردم بايــد . اســت معاملــه كننــده 

و جلوگيري از تسليم باوركنند كه نقش ا
خـط قرمزهـا را او معـين    . كامل اسـت 

  .كند مي
اي بـر انجـام    بنـاي خامنـه   ،جا تا اين     

امـا بـه ترتيبـي كـه     . توافق نهائي است
. محل نكند واليت فقيه و شخص او را بي

موضــعگيريها بايــد سانســور شــوند و بــه 
يـم و در  ژترتيبي انتشار بيابنـد كـه در ر  

 ،دون مقاومت سختتسليم نامه ب ،جامعه
  .پذيرفته شود

ــود   – 2 ــاي بوج ــداي  آادع ــدن ص م
را ناشي از  نآشنود و  واحدي جهان مي

ــهاي ر  ــاع گرايش ــازي و اجم ــم ژهمس ي
  زيرا . ادعائي متناقض است ،شمردن

نو  با سـخنان دو  ژنچه متن توافق آ. 2/1
در  ،انـد  طرفي كه گويـا اجمـاع كـرده   

ا نامـه ر  اين كه توافـق  بنابر. تناقض است
ــه اي و روحــاني و ظريــف امضــاء  خامن
اند و هرگاه دعوي اجماع صحيح  كرده

تمــامي  ،- كــه صــحيح نيســت  –باشــد 
 ،انـد  ن را پذيرفتـه آيم نيز ژگرايشهاي ر

ســـخناني كـــه روحـــاني و ظريـــف و 
 ،گويند اي و ديگران در داخل مي خامنه

رفع تنـاقض  . ن متن در تناقض استآبا 
اء است كـه موضـع واقعـي امضـ     به اين

و . كنندگان همـان توافـق نامـه اسـت    
يكـي   :شـوند  دو نـوع صـدا مـي    ،جهان

صداي امضاء كنندگان كه در مـواردي  
با توافق سازگار نيست و ديگري صداي 
ــه     ــليم نام ــق را تس ــه تواف ــان ك مخالف

يم تـك صـدا   ژر ،باوجود اين. دانند مي
ــه  ــرا ســــخن خامنــ اي  اســــت زيــ

  . است» الخطاب فصل«
 ،يم در درونژر در همان حال كه.  2,2

ماده آزمينه را براي قبوالندن تسليم نامه 
مرتب عالمت  ،به امريكا و اروپا ،كند مي
 ،دهد كه صدائي را كـه بايـد بشـنود    مي

همان امضائي است كه زير توافـق نامـه   
گذاشته شده اسـت و زيـر توافـق نامـه     

  .نهائي نيز گذاشته خواهد شد
  

سند کاربردی مهـم امریکـا و ٭ 
ــک بخــش ا ز ســخنان جــون ی

دیگــر،  یکــری سانســور و بخشــ
ـــرایفرصـــت رجـــز خـــوانی  ی ب

    :است گشته محمدعلی جعفری
، ۹۲بهمــــن  ۵در :انقــــالب اســــالمی

» فرمانـــده کـــل«محمـــد علـــی جعفـــری، 
ســـــــپاه پاســـــــداران، بـــــــه آن قســـــــمت از 
سخنان کری که گزينه جنگ همچنـان 

امــا . اســت روی ميــز اســت، پاســخ داده
سـات قسمت ديگر سخنان او کـه تأسي

غنی سازی اورانيـوم ايـران بايـد برچيـده 
شـــوند، در ايـــران بـــه دوگونـــه سانســـور 

انتشــــــــار ندادنــــــــد و ربــــــــط : اســــــــت شده
  :دادنش به کارخانه آب سنگين

 سـپاه  »فرمانده« جعفري، علي محمد 
 كري جان سخنان به پاسخ در پاسداران

 بـا  مصاحبه در آمريكا، خارجه امور وزير
 و است ميز روي  نظامي گزينه -  العربيه،

 توسـط  اتمـي  توافـق  نقـض  صورت در
 گفتـه  -  شود گرفته بكار تواند مي ايران،
 ايـن  روياي آمريكا، با مستقيم نبرد: است
 كـري،  آقاي. است ايراني نظامي نيروي
 آمريكـا  بـا  مسـتقيم  نبـرد  بدانيـد  را اين
 انقالبي و مومن مردان روياي ترين قوي
 شـما  هـدايت . اسـت  جهـان  سراسر در
. است فرصت بهترين انقالبي اسالم يبرا

 بـراي  را مـا  هاست سال اسالم، پيشوايان
 آمـاده  سـاز  سرنوشت و بزرگ نبرد يك

 شما، عاقل مردان دانم مي بعيد. اند كرده
 سـوي  يـك  در كه آمريكا، دهند اجازه
 گزينـه  دارد، قرار ساز سرنوشت نبرد اين

 صـحنه  به ميز روي از را نظامي مضحك
 انقالبـي  مسلمان هزار دچن. بكشاند عمل
  هستند ايران اسالمي جمهوري متحد كه
  

  6 صفحهدر
  

 جام زهر سوم
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 اين شما تا انتظارند در جهان سراسر در 
 عمــل صـحنه  بـه  ميـز  روي از را گزينـه 
  .بياوريد

روشـــن اســـت کـــه  :انقـــالب اســـالمی
گونـــــــه  تســـــــليم کامـــــــل شـــــــدن را بـــــــا اين

تــــــوان  مايــــــه و پايــــــه نمی اظهــــــارات بی
ــــــف کــــــه . پوشــــــاند ــــــه ظري امريکــــــا گفت

تواند يـک روزه قـوای نظـامی ايـران  می
  گونه رجز را ناچيز کند، پاسخ به اين

. فايــده و پرزيــان اســت هــای بی خوانی 
ازجملـــه بخـــاطر تصـــريح او بـــر وجـــود 

متحد ايـران » مسلمان انقالبی«هزاران 
کـــه دســـتمايه امريکـــا بـــر تحـــريم ايـــران 

. تبخــــاطر حمايــــت از تروريســــم اســـــ
بــراو بــود کــه  ،هــا بجــای ايــن رجزخوانی

بـــه ســـخن کـــری در بـــاره برچيـــده شـــدن 
دهـــد  تأسيســـات اتمـــی ايـــران پاســـخ می

کــــــــــه ايجادشــــــــــان را ســــــــــپاه تصــــــــــدی 
  .است کرده
 توافـق  مخـالف  طيف كه مهمي سند 
 ديگر طيفهاي و كند مي بررسي رژيم در

  :كنند سانسورمي
 خزانــه و خارجــه خانــه وزارت دو •

ــه 20 در داري، ــندي ،2014 ژانوي  را س
ــ ــد هتهي ــدامات شــامل كــه كردن  دو اق

 اجراي دوره ماه 6 طول در خانه وزارت
  : آورند بعمل بايد ژنو، توافق

 ايـران  اقتصاد ماه، 6 طول در گرچه ـ 1
ــذر از ــف رهگ ــا تخفي ــود تحريمه  بهب

 شود مراقبت بايد اين، باوجود يابد، نمي
ــه ــاد ك ــران اقتص ــان اي ــد در همچن  بن

  .بماند شديد محدوديت
 تحريمهـا  بـودن  برگشت قابل اصل – 2

 خانـه  وزارت دو نظـر  مـد  بايـد  همواره
  .باشد

 بشر حقوق به تجاوز بخاطر تحريمها – 3
 و ماننـد  مـي  برجا تروريسم از حمايت و

ــتن ــا برداش ــد آنه ــر نيازمن ــار تغيي  رفت
ــران اســالمي جمهــوري  دو ايــن در اي

  .است زمينه
 تخفيـف  تحريمهـائي  مـورد  در تنها – 4

 وضــع وبامــاا حكومــت كــه اســت داده
 تحريمهـاي  ديگـر،  سخن به. است كرده
 حكومـت  و برجاينـد  كنگره توسط مقرر

 جانــب از نــه و خــود جانــب از امريكــا
 حـال  اسـت  كـرده  تعهـد  امريكـا  دولت

 ايـران  دولـت  ژنـو،  توافـق  بنابر كه آن
  .است متعهد

 توافق دوره ماه 6 مدت براي تدابير – 5
 توجـه  با اين، باوجود. است اول مرحله

 ترتيبي به اند، شده اتخاذ نهائي، توافق به
 بـه  دادن تـن  جـز  اي چـاره  ايـران  كه

ــه نهــائي توافــق  امريكــا كــه ترتيبــي ب
  .باشد نداشته خواهد مي

 داشـتن  بازنگـاه  بـه  توجـه  با تدابير – 6
 و تروريســم بــه درآنچــه امريكــا دســت

 بشر حقوق به تجاوز و دوربرد موشكهاي
 اتخــاذ و انديشــيده شــود، مــي مربــوط

  .اند شده
ايـن سـند    598سايت  ،92بهمن  7در     

    . را مورد بررسي قرارداده است
دربــاره چرائــی ســفر جــک 

وزیر خارجـه اسـبق  ،استرو
  :انگلستان به ایران

   
     سفر اخير جك اسـتروا بـه سـرعت و

يـم  ژربدون مالقات وي با مقامات عـالي  
كه  با توجه به روابط خوبي. گرفت انجام

گذشـته داشـت، انتظـار     با روحاني از او
رسـانه  . كنـد سـفر  رفت كه به ايـران   مي

هـاي   هاي دولتي و احتماال بعضي رسـانه 
خارجي بسيار سطحي به ايـن سـفر نگـاه    

وي براي بهبود  اند كردهتصور  .اند كرده
انگلستان بـه   دولت روابط دولت ايران با

كـه سـفر او    نآ حـال  .اسـت  مدهايران آ
او انگيـزه    .است داشته ديگر نيز مي  انگيزه
  :تواند عبارت باشد از مي

محمود سريع القلـم،   ازپيشنهاد سفر  -  1 
واسطه . استاز مشاوران در سايه روحاني 

سـريع القلـم هميشـه    . اسـت  نيز او بـوده 
ترجيح داده در پشت صحنه باشد و گفته 

ــا برخــي   مــي شــود او روابــط خــوبي ب
پيام او حامل  .سياستمداران انگليسي دارد

سخنان او در . بودانه براي روحاني محرم
كاري را  كرد راه روشن مي ،مراجعت نيز

ــان    ــاني درمي ــان روح ــا نزديك ــه او ب ك
در  البي رژيم  او ،در ظاهر . است گذاشته

  . انگلستان است
سترو، در سفرش، سياست هـاي سـابق   ا   

او . دولت انگلستان را به باد حمله گرفت
ليل به د: و فتحتي به جرج بوش تاخت 

بـود كـه   سياست هاي او در قبال ايـران  
پس از خاتمي ، احمـدي نـژاد بقـدرت    

روشن است كه او با گفـتن ايـن    . رسيد
كـه  دهـد   مـي ها هشدار  به غربي  ،سخن

اگر از روحاني حمايت نكنيد فردي بدتر 
رياسـت جمهـوري   از احمدي نـژاد بـه   

   .خواهد رسيد ايران
 اشد كهالبد بايد به يادش مانده ب استروا   

 در آغاز رياسـت جمهـوري رفسـنجاني،   
 گفتنـد  بوق و كرنـا، مـي   با ،مقامات غرب

رفسنجاني فردي پراگماتيسم است و بايد 
از او حمايت كرد اما چنـد سـال بعـد و    
پس آنكه رفسـنجاني بـه كمـك عوامـل     

ــون   ــود چ ــادلي  "خ ــوربخش و ع  "ن
ــرد،    ــاني وام بگي ــك جه ــت از بان توانس

رج شـروع  عمليات گسترده ترورهاي خا
شد و نام او در پرونده ترور ميكونـوس و  

  .انفجار آرژانتين و غيره ثبت شد
تـا شـرايط و    مـد استروا به ايـران آ  -  2 

ميزان قدرت و بقـاي روحـاني و جنـاح    
 . را بررسـي كنـد   »اعتـدال «موسوم بـه  

حاصل بررسي او بايد بكار سياست سازان 
  .انگليسي و امريكائي بيايد

يران با انگلستان تغييـر  روابط دولت ا -  3
سـفارتخانه هـا غيـر     .است چنداني نكرده
ــتند ــال هس ــد   .فع ــر پيام ــتان منتظ انگلس

توافقنامه هسـته اي و حركتهـاي بعـدي    
روحاني هم فعال . روحاني است حكومت

اي بـراي عـادي سـازي رابطـه بـا       عجله
 ارزيابي. دهد انگلستان از خود نشان نمي

   .م استمهانگلستان  حكومتاسترو، براي 
در استرو در دوران خاتمي نقش فعالي    

توافق سعد آبـاد ايفـا كـرد و آن     انجام 
ما ميوه عـراق را  : زمان به صراحت گفت

 !در سعدآباد چيديم
 ــ در » وزيـــرانش«اد و ژاحمـــدي نـ

مرتب جلسه  ،ساختماني واقع در ولنجك
بهداشـت  » وزيـر « ،طريقت منفرد. دارند

لسـه هـا   گويد اين ج در حكومت او  مي
ــتانه   ــدارهاي دوس ــتند و دي سياســي نيس

ـ . هستند اد خـود را تنهـا سـر    ژاحمدي ن
اي نيز به  داند و خامنه مي» گراها اصول«

است در طول چهـار سـال    او قول داده
حكومت روحاني از ناحيـه او و هاشـمي   

اطرافيانش . رفسنجاني گزندي به او نرسد
اين اميد را دارند كه اوضاع بحراني شود 

يت اقتصادي بازهم بـدتر شـود و   و وضع
اي جز برگردانـدن او بـه    اي چاره خامنه

كه  اال اين. باشد رياست جمهوري نداشته
مخالفان بسيار و موافقان كـم   ،او  در بيت
  .شمار دارد

اد بر اين باور اسـت  ژگروه احمدي ن     
كه حكومت روحاني در اقتصاد موافقيت 

نهـم  آورد و وضـعيت را از  آ بدست نمـي 
وقتـي عبـاس   . كنـد  ه هست بدتر مـي ك
راه در حكومــت  » وزيــر « ،خونــديآ

روحاني گفت بانك مسكن صـد در صـد   
اين گروه ورشكست بانك  ،است ورشكسته

را به حساب سوء مديريت خود ننوشت و 
با پاي ناتواني حكومت روحاني از بسامان 

 ،در حال حاضر. وردن اقتصاد گذاشتآ
ــا از دولتــي و خصوصــي   وضــعيت بانكه

بـه   ،نها پول دارندآبسيار از . خراب است

دهند  كنند و ترجيح مي بانكها اعتماد نمي
بانكهـا  . پول خود را بـه ارز بـدل كننـد   

اند كه در دوران شاه  همان نقش را يافته
  . ها به خارج صادر كردن سرمايه :داشتند

ــــالمی ــــالب اس اينــــک بــــه ســــراغ  :انق
هائی بـرويم کـه در امريکـا، از  ارزيابی
ــــق ســــخنا ن جــــون کــــری و امکــــان تواف

ــــــــه  ــــــــران و گرب ــــــــم اي نهــــــــائی برســــــــر ات
  :اند های اسرائيل، بعمل آمده رقصانی

    
  

تأسیسات اتمی ایران 
باید برچیده شـوند و 

مــا تأسیســات اتمــی «
ـــــــــر  خـــــــــود را ب

و راه » چینیم نمــــــی
حــل پــذیر یــا ناپــذیر 

  :بودن مشکل
  
  

ــری می ــون ک ــد ج  :گوی
ــران  ــی ای ــات اتم تأسیس
ـــوند ـــده ش ـــد برچی  بای

گری یا اعالن یک  ناشی
    :سیاست؟

سخنان جون  ،۲۰۱۴انویه ژ ۲۶در       
کــری مــورد انتقــاد گــارت پــورتر قــرار 

  :است گرفته
 ،وزير امورخارجه امريكـا  ،جون كري  •

بخشي از تأسيسات » برچيده شدن«كلمه 
 ،سخنان ناسنجيده او. اتمي ايران بكاربرد

طـور   در وسائل ارتباط جمعي امريكا اين
ي شــد كــه امريكــا بيشــتر از چيــزي معنــ

. اسـت  كند كه ايران پذيرفتـه  مطالبه مي
ســخنان كــري و كــاخ ســفيد واكــنش  
مخالف ايران و قيـل و قـال سياسـي در    

. وردنـد آامريكا و خارج از امريكا پديـد  
توانـد موانـع    اين رجز خواني امريكا مي

جديد برسر راه توافق نهائي درباره اتـم  
  .وردآايران پديد

وزيـر خارجـه    ،د جـواد ظريـف  محم •
بـه تـاريخ    ،CNNدر مصاحبه با   ،ايران

هاي ژما تمامي سانتريفو :گفت ،انويهژ 22
خود را برنخواهيم چيد و تجهيزات اتمي 

ــرد   ــواهيم ك ــاده نخ ــود را پي ــا . خ تنه
 5پـذيريم كـه اورانيـوم را بيشـتر از      مي

  .درصد غني نكنيم
وقتي فريد ذكريا از پرزيـدنت حسـن       

ها ژيا برچيدن سانتريفوآ :ي پرسيدروحان
 :دركار نخواهد بود؟ روحاني پاسـخ داد 

ــه ــدن    ،ن ــده ش ــه برچي ــن ب ــيچ رو ت به
  .ها نخواهيم دادژسانتريفو

وسائل ارتباط جمعـي امريكـا كـه از         
گـاه  آجزئيات فنـي موضـوع گفتگوهـا    

طـور تعبيـر    اين اظهارات را ايـن  ،نيستند
ي كردند كه ايران حاضر به گفتگوي جد

ظريــف غنــي كــردن  ،در واقــع. نيســت
ــرد و    ــو ك ــوع گفتگ ــوم را  موض اوراني
حكومــت اوبامــا پــذيرفت او در گفتگــو 

  . است جدي و واقع بين بوده
مسلم است كه حكومت اوباما در مقـام   •

ــرائيل  ــت اس ــاي خواس ــخن از  ،ارض س
» برچيـــدن تأسيســـات اتمـــي ايـــران«

چنــين  ،بــاوجود ايــن . اســت گفتــه
حكومت ايـران را   تواند مي ،رجزخواني

ن را در معـرض  آسخت تحريك كند و  
  .اتهامات مخالفان داخليش قراردهد

كه كـاخ سـفيد توافـق     ظريف از اين     
برچيـدن تأسيسـات اتمـي     نهائي را اساساً

گويد  او مي. شاكي است ،داند ايران مي
گويد تأسيسات اتمي  نو هيچ نميژتوافق 

  . ايران بايد برچيده شوند
كاخ سفيد متني را  ،2013وامبر ن 23در  •

ــوان   ــر عن ــا   «زي ــه اول ب ــاهم مرحل تف
جمهوري اسالمي ايـران در بـاره برنامـه    

 ،ن مــتنآدر . انتشــار داد ،»اي ش هســته
اسـت   است كه ايران قبـول كـرده   مدهآ

تأسيسات اتمي براي غني سازي اورانيوم 
ايـن  . درصد را برچيند 5بميزان بيشتر از 

اسـت كـه    نآ كمي بيش از ،جمله بندي
قيــد »  عمــل مشــترك«در توافــق نامــه 

ــده ــت ش ــزارش  . اس ــابر گ ــس آژبن ان
كه تنها  ،در فردو ،ي اتميژالمللي انر بين

درجـه   5براي توليد اورانيـوم بـاالتر از   
ايران چهار  ،گرفت مورد استفاده قرار مي

براي توليد اورانيوم باالتر  ژبشار سانتريفوآ
بشـار  آ 12و . است درجه نصب كرده 5از 

ديگر هـم بـراي غنـي سـازي اورانيـوم      
ــتر از  درصـــد نصـــب  5بميزانـــي بيشـ

گـاه مـورد بهـره     اسـت كـه هـيچ    كرده
متن توافق نامه . است برداري قرارنگرفته
هيچگونـه   ،در فـردو « :بسيار دقيق اسـت 

ــي ــتر از  غن ــازي بيش ــل  5س درصــد بعم
افزوده  ،بشار كنونيآ 4مد و بر آنخواهد 

ــد  ــد ش ــاري آ 12. نخواه ــار  بش ــه بك ك
همچنان بكار نخواهند افتاد و  ،اند نيفتاده

  .»بشارها به يكديگر متصل نخواهند شدآ
از ايـران   ،نـو ژبرابر توافق  ،قرار بدين     

است تأسيسات اتمي  خـود   خواسته نشده
ظريف و روحاني بيشتر تحـت  . را برچيند

فشار قرارگرفتنـد وقتـي جـون كـري و     
فـق  در توا ،سخنگوي كاخ سـفيد گفتنـد  

ــائي ــد بخشــي از    ،نه ــاگزير باي ــران ن اي
  . تأسيسات اتمي خود را برچيند

در ايــن » برچيــدن«بكـاربردن كلمــه   •
بمقيـاس وسـيع رجـز خـواني      ،اظهارات

ــه    ــتن حملـ ــاطر بازداشـ ــت و بخـ اسـ
شخصيتهاي سياسي جانبدار اسـرائيل بـه   
حكومت بخاطر نرمشش در برابـر ايـران   

است كه نـرمش   مدش اينآ اما پي. است
يپلماتيك الزم براي به نتيجـه رسـاندن   د

  .برد گفتگوها را از بين مي
كـــري بـــه ايـــن نتيجـــه  ،از قـــرار     

را » برچيـدن «است كه بايد كلمه  رسيده
ن بـه ايـن نتيجـه    آاو بعـد از  . بكار بـرد 

بـه   NBCرسيده اسـت كـه تلويزيـون    
ــتفانوپولس پاســـخ داد . پرسشـــهاي اسـ

ــا بكــاربردن انتقادهــاي ،اســتفانوپولس  ب
او را در  ،طرفداران اسـرائيل در كنگـره  

ــرارداد و او هــم ايــن كلمــه را   ــا ق تنگن
 :خر ليندسي گراهام گفته بـود آ. بكاربرد

ــاورده توافــق . ايــم مــاچيزي بدســت ني
كند كه تأسيسات اتمي ايـران   ايجاب مي

  .برچيده شوند
ــه         ــد ك ــود بالي ــه خ ــري ب ــي ك وقت

ها در محلهائي كـه قـرار بـود    ژسانتريفو«
ــب ــد  نص ــد ش ــوند نصــب نخواهن  ،»ش

ســخنش را قطــع كــرد و  ،اســتفانوپولس
كـري  . »اما برچيده نخواهند شد« :گفت

كـار   در مرحلـه بعـدي ايـن   « :پاسخ داد
در « :كري گفت ،كمي بعد. »خواهد شد

مـا دربـاره   . مـانيم  كار نمي بي ،ماه 6اين 
برچيدن تأسيسات گفتگو خواهيم كرد ما 

  .»ددر باره حدود گفتگو خواهيم كر
 ،در اعالميـه خـود   ،كـري  ،نآبعد از      

ــاه  ــدآكوت ــامبر  11در . م در  ،2013دس
ــور    ــيون ام ــويش در كميس ــهادت خ ش

ما  :كري گفت ،خارجه مجلس نمايندگان
برضد ايران تحريمها وضع كـرديم زيـرا   

شـوند ايـران    اميد داشتيم كه سبب مـي 
  .بساط برنامه اتمي خود را برچيند

 ،جـي كـارني   ،سخنگوي كاخ سـفيد      
ظريف گفته . برداشت ظريف را  رد كرد

بـه تعهـدات    ،بخاطر مصرف داخلي :بود
 ،ايران در محدوده برنامه عمل مشـترك 

. خواهـد  دهد كه مي امريكا معنائي را مي
كه بگويد توافق  او خودداري كرد از اين

نو برچيدن تأسيسات اتمي ايران را مقرر ژ
ـ  . كند مي ائي  اما تأكيد كرد كه توافـق نه
ايـران  . بايد برچيدن را دربـر بگيـرد   مي

 ،بايد محدوديت و تضييق هاي دقيق مي
هـاي برنامـه اتمـي     در باره تمامي جنبـه 

از جمله برچيده شـدن قسـمتهاي    ،خود
 ،مهم از زير ساختهاي اتمي  را بپذيرد كه

به ايران امكـان توليـد بمـب      ،يندهآدر 
  . دهند اتمي را مي

مـاري   ،ارجـه اما سـخنگوي وزارت خ  •
در كنفــرانس  Marie Harf حــرف 

ايـن لحـن    ،2014انويـه  ژ 13مطبوعاتي 
ايم كه در  ما گفته« :ميز را نداشتآتحكم 

برچيدن بعضي  احتماالً ،يك توافق جامع
ايـن  . »چيزها نيز گنجانده خواهـد شـد  

است كه سخنان كـري   نآسخن گوياي 
و سخنگوي كاخ سفيد بكار خنثي كردن 

ــرائ  ــداران اس ــزطرف ــداكثر  ،يل و ني بح
رساندن توان به مرگ گرفتن بـراي بـه   
تب راضي كردن ايـران در گفتگوهـاي   

  .است يندهآ
كري و ديگر مسئوالن امريكائي كه در  •

دانند كه ايـران   مي ،كار گفتگو با ايرانند
وقتـي  . ها نداردژنياز به برچيدن سانتريفو

درصد خـود را بـه    20بخشي از اورانيوم 
ــوم  ــد در 5اوراني ــد بازگردان ــر  ،ص ديگ

  . تواند بمب اتمي بسازد نمي
ــته          ــه درگذش ــائي ك ــات امريك مقام

اصرارداشــتند كــه ايــران بايــد ذخيــره  
اورانيوم غني شـده خـود را بـه خـارج     

اند كـه   متقاعد شده ،از قرار ،انتقال دهد
ــراي   ــري بــ ــل «روش ديگــ غيرقابــ

اوراونيوم غني شـده بـه   » كردن استفاده
 90ن تـا  آرساندن غناي ترتيبي كه قابل 

پيشنهاد ظريف . وجود دارد ،درصد نباشد
درجه  20بازگرداندن بخشي از اورانيوم (

درصد و اكسيد كـردن   5به اورانيوم زير 
  .نو شدژمحور توافق ) قسمتي ديگر

اما پيشنهاد ظريف نقطه قـوت ديگـري    •
ذخيره اورانيوم  :ن اين بودآنيز داشت و 

هماننـد   ،يـز درصـد را ن  5غني شده زير 
ــوم  ــدل  ،درصــد 20اوراني ــه اكســيد ب ب

گاه بكار توليـد بمـب    كنيم تا كه هيچ مي
امريكا با اين پيشنهاد موافقت . اتمي نيايد

 6كرد و قرارشد اورانيومي كه در مـدت  
  .شود به اكسيد بدل گردد ماه توليد مي

از  ،نو كه تا بحـال ژعنصري از توافق      
ل همــين تبــدي ،اســت ن غفلــت شــدهآ

. درصد بـه اكسـيد اسـت    5اورانيوم زير 
پس همين سـازوكار را در بـاره تمـامي    

. تـوان بكـار بـرد    اورانيوم غني شده مـي 
توان اطمينـان حاصـل    مي ،ترتيب بدين

گــاه بــه  هــيچ ،كــرد كــه ايــن اورانيــوم
  .  درصد بدل نخواهد شد 90اورانيوم 

رجزخــواني حكومــت  ،بــاوجود ايــن •
تأسيسات اتمـي  برچيدن قسمتي از (اوباما 
يك واقعيت سياسـي جديـدي را   ) ايران
وسائل ارتبـاط جمعـي    :است وردهآپديد

اند كه ايران بايد تأسيسات  امريكا پذيرفته
كم قسمتي از  دست. اتمي خود را برچيند

اين تأسيسات را بايد برچيند تـا اطمينـان   
حاصل شود كه قصد توليد بمب اتمي را 

 . ندارد
نـا دارد نـرمش   بسا حكومـت اوبامـا ب    •

دهد و راه حلـي   ديپلماتيك به خرج مي
غير از برچيدن بخش بزرگي از تأسيسات 

اما بجاي باز شناسـي  . اتمي ايران بجويد
سـان   ايـن  ،واقعيتهاي فني و ديپلماتيـك 

ايـــن خطـــر را  ،رجزخـــواني كـــردن
ورد آدربردارد كه ديناميك سياسي پديد

كه مانع از رسـيدن بـه تـوافقي معقـول     
    .شود مي

گیــر جبهــه ضــد  تقــالی پی
در جلــوگیری از  ،»ایــران«

    :انجام توافق با ایران
ـــه ژ ۳۰در  ،مقالـــه را پـــل پـــیالر    انوی

  :است انتشار داده  ۲۰۱۴
پرزيدنت اوباما قـول داد كـه هرگـاه     •
مجازاتهائي  ،بخاطر حكومت اسرائيل ،سنا

مصوبه كنگـره را   ،برضد ايران وضع كند
ن رونـد  چراكـه چنـين قـانو   . وتو كنـد 

گفتگوها را متوقف و مانع از حل مشـكل  
  چنين. گردد از طريق ديپلماسي مي

  
  7 صفحهدر
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قـانوني خاورميانـه را در بيراهـه جنـگ      
  .دهد جديدي قرار مي

اسـت كـه از    گرايش ما بر ايـن  طبيعتاً •
تــاريخ دراز مســئله اتمــي ايــران و ســير 

ن متمركـز  آبر واپسين فصل  ،نآتحول 
كيرك و منندز طـرح   ،دو سناتور. شويم

مجازاتهائي را تهيه و به سـنا دادنـد و در   
 ،سخنراني ساالنه خـود در برابـر كنگـره   

اوبامــا تهديــد كــرد هرگــاه ايــن طــرح 
  . ن را وتو خواهد كردآ ،تصويب شود

بايد ديد درازمدت  ما مي ،باوجود اين    
اين ديد به ما امكـان  . باشيم بين نيز داشته

ببينيم كـه مخالفـان   دهد تقالهائي را  مي
اند  وردهآبعمل  ،رسيدن به توافق با ايران

 ،هربـار  ،اينان. ورندآ و همچنان بعمل مي
ــيده ــي تراش ــد و پــس از  دليل ــه  نآان ك

دليل جديـدي را   ،اعتبار شد دليلشان بي
  .ن كردندآتراشيدند و جانشين 

بنيـامين نتـان    ،نخست وزيـر اسـرائيل      
زمان ملل در سا ،در سخنراني خود  ،ياهو
خـط قرمـزي    ،2012در سـپتامبر   ،متحد

اسرائيل نخواهد گذاشت  :كشيد و گفت
 ،ن زمـان آ. ايران از اين خط عبور كنـد 

ـ  اد رئـيس جمهـوري   ژمحمود احمدي ن
مـد از  آ ايران بود و همگان خوششان مي

مقامــات اســرائيل و . او بيــزاري بجوينــد
واپسين سـخناني   ،پيماناشان در امريكا هم

شد و  اد خارج ميژاحمدي ن كه از زبان
به برنامه اتمي  ،يافتند ميزش ميآافتضاح 

ويــز آ دادنــد و دســت ايــران ربــط مــي
ــران    ــا اي ــق ب ــه تواف ــت باهرگون مخالف

  . كردند مي
ــيس        اينــك كــه حســن روحــاني رئ

اين تاكتيك ديگر  ،جمهوري ايران است
مراجعه بـه قـول    ،هرچند. كاربرد ندارد

ـ  اي كه به غلط ترجمه شده اد ژاحمدي ن
حذف اسـرائيل از روي  (نسبت داده شد 

 ،انـد  رهـا نكـرده   ،در هر فرصـت  ،)زمين
حـاال  . انـد  درپي استدالل جديدي شده

 ،گوينـد  نچه را رهبران ايران مـي آديگر 
بلكه هدفهاي شـومي   ،كنند دستمايه نمي

كنند كه سخنان خـوب   مايه مي را دست
 نتان ياهو. پوشانند نها را ميآاين رهبران 

حاال ديگر اينان را گرگ در لباس مـيش  
  .خواند مي

ها  كردند كه ايراني القاء مي ،درگذشته •
. هرگز خواهان مـذاكره جـدي نيسـتند   

هـا   ايراني ،در پائيزي كه گذشت ،وچون
پاي ميز مذاكره نشستند و مذاكره جدي 

اين بدبيني را القـاء كردنـد كـه     ،كردند
ــم    ــاي مه ــه دادن امتيازه ــن ب ــران ت اي

و چون ايران امتيازهاي مهـم  . دهد نمي
 ،نـو را در نـوامبر گذشـته   ژداد و توافق 
مخالفان نيازمند ساختن دليل  ،امضاء كرد

جديدي بـراي جلـوگيري از سـرانجام    
  .گرفتن توافق نهائي شدند

تاكتيكهاي مخالفان اشـكال گونـاگون    •
نهـا اسـت   آاز جملـه  . انـد  به خود گرفته

اي  جبهـه  .نوژوارونه جلوه دادن توافق 
كوشد مانع از رسيدن بـه توافـق    كه مي

نهائي امريكا با ايران برسر پرونـده اتمـي   
نــو را نامتعــادل ژتوافــق  ،ايــران بگــردد

. نكه توافق نامه را بازكنـد آ بي. خواند مي
ن را پــيش روي همگــان آزيــرا هرگــاه 

شود ايـران اسـت كـه     معلوم مي ،بازكند
  .است امتيازهاي بزرگ را داده

تهيـه   ،اكتيك ديگر و بس كارسـازتر ت     
كيـرك   ،طرح مجازاتها توسط دو سناتور

تاكتيك . ن به سنا استآو منندز و تسليم 
برچيدن تأسيسـات اتمـي و پايـان     ،سوم

بخشيدن به غني سازي اورانيوم در ايران 
يـم  ژتغييـر سـخن و ر   ،و بـاالخره . است

. اســت ايــران را بــه زيــر ســئوال بــردن
چـه امتيازهـائي را    مهم نيست :گويند مي

اسـت   مهم ايـن  ،ايم ايم و چه داده گرفته
  . يم ايران خطر ساز استژكه ر

نتان ياهو سخنراني كرد  ،در اين هفته     
بطـور   ،در اين سـخنراني  ،كه و طرفه اين

. استدالل پيشين خود را رها كـرد  ،كامل
تصوري . بود ن را باطل كردهآنو ژتوافق 

ن ايـران بـه   مجهز شد ،كه او ساخته بود
ايـن تصـور ذهنـي او    . بمب اتمـي بـود  

محور همه قـول و فعـل او در رابطـه بـا     
غنـي سـازي    ،در خيال خـود . ايران بود

ــا  ــوم ت ــران  ،درصــد 20اوراني ــي اي يعن
پـس  . ستانه توليد بمب اتمـي اسـت  آدر

درصد ايـران از   20بايد ذخيره اورانيوم 
حذف اين  ،نوژحاال كه توافق . بين برود

صـحبت از   ،اسـت  مقرر كـرده ذخيره را 

درصد و خطر غني  5ذخيره اورانيوم زير 
ويز كرده آ را دست ،درصد 90كردنش تا 

نـو  ژاست كـه توافـق     راستي اين. است 
ظرفي را خالي كرد كـه اسـتدالل نتـان    

محل  ن بود و برنامه عملي را بيآياهو در 
خواســت  گردانــد  كــه نتــان يــاهو مــي
ـ     ن را آاق امريكا موافقـت كنـد و بـه اتف

  .اجرا كنند ،برضد ايران
گويـد مهـم    نتان ياهو مي ،حاال ديگر     

نيست كه سـطح غنـي سـازي اورانيـوم     
مهــم . توســط ايــران چــه انــدازه اســت

. هاي ايران استژپيشرفته بودن سانتريفو
مجـاز جديـدي    ،ذهن خيـال پـرداز او  

ــاخته ــت س ــي. اس ــن   او م ــا اي ــد ب گوي
دارد يكبـار  ايران ديگر نياز ن ،هاژسانتريفو

درصـد و سـپس    20غناي اورانيوم را بـه  
ــه آ ــاند  90ن را ب ــد برس ــتقيم  ،درص مس

  . درصد غني كند 90تواند تا  مي
چنــدين درس از ايــن تغييــر مــداوم  •

   :استدالل  بايد گرفت
 ،است كه تا اين زمان درس اول اين – 1

غلـط از   ،همه استداللها كه ساخته شـدند 
  و. مدندآب درآ
از زبان ايـن دليـل تراشـان     نچه ماآ – 2

ترجمان مواضـع اصـيل و يـا     ،شنويم مي
بلكه تقالهائي هستند بـراي   ،تحليل نيست

قطع كردن روند گفتگوها و جلـوگيري  
از انجام توافق  به هـر ترتيـب و بـه هـر     

  .قيمت
اسـت كـه مخالفـت     درس سوم اين – 3

محتواي توافـق   ،پذيرد هرگز پايان نمي
زيرا . شود ت مين مخالفآبا  ،هرچه باشد
گونـه تـوافقي    خواهند هيچ مخالفان مي
اگــر درصــد غنــي ســازي . بعمــل نيايــد

ــد ــاز نشـ ــانتريفو ،كارسـ  ،هاژمـــدل سـ
خطـر بمـب   «اگـر  . شـود  ويز ميآ دست

خطرنـاك   ،رفع شد» اتمي توسط ايران
. سـازند  يـم را دليـل مـي   ژبودن خـود ر 

يد متضمن منجمد آهرگاه توافقي بعمل 
بـه ترتيبـي    ،يـران شدن فعاليتهاي اتمي ا

كه توليد بمب اتمـي نـاممكن گـردد و    
 ،ديگر ممكن نشد توافق را زير سئوال برد

اين دليل را خواهند تراشيد كه ايران بـا  
و يا بدون بمب اتمي خطرناك اسـت و  
بايد همواره تحت فشار و تضييقات سخت 

  .اقتصادي نگاه داشته شود
ــود         ــخنراني خ ــاهو   ،در س ــان ي نت
ي را بــراي چنــين موضــعي در هــائ پايــه

 ،البتـه  ،حـاال « :اسـت  ايجاد كرده  ،يندهآ
خطر ايران تنها خطر بكار بـردن اسـلحه   

  .»غير معمولي بر ضد اسرائيل نيست
ور مخالفـت  آيكي از اثرات خسـران        
است كـه شـكل ديگـري از     پيان  اين بي

ايرانيان وقتي ببينند در . خرابكاري است
ود دارنـد كـه   عناصري وج ،طرف مقابل

 ،اي را برهم بزنند بنادارند هرگونه معامله
بسـا   ،اگرهم بيشترين امتيازهـا را بدهنـد  
    . حاضر به دادن امتيازهاي بيشتر نشوند

از دیـــــــد دنـــــــیس راس، 
حــــــــــل، کــــــــــاهش  راه

سانتریفوژها بـه یـک دهـم 
بشرط اینکه سانتریفوژی از 
نســل جدیــد در میــان آنهــا 
نمانـــد و حجـــم ذخیـــره 

ی شــده ایــران اورانیــوم غنــ
    :کاهش یابد

 اوبامـا  پيشين مشاور راس، دنيس از نوشته
 نـوامبر  در كـه  اسـت  خاورميانـه  باره در

. كـرد  گيـري  كنـاره  خود مقام از ،2011
 و شـده  درج پليتيكـو  مجلـه  در او نوشته
 در ايراني، ديپلماسي سايت را آن ترجمه

  : است داده انتشار بهمن، 8
 اين اش انمتحد و آمريكا علني موضع    

 نظـامي  غيـر  و آميز صلح برنامه كه است

 هـم  ايران. پذيرند مي را ايران اي هسته
 اش اي هسـته  هاي برنامه كه دارد تاكيد
 رئـيس  روحاني، حسن و است آميز صلح

 كشـورش  گويـد  مـي  نيـز  ايران جمهور
 برنامـه  در بيشـتري  شـفافيت  است آماده
 آنچه در اما. دهد خرج به اي هسته هاي
 عمل در رسد، مي نظر به آسان حرف در

 بـي  ميـزان  بـا  خصـوص  به. است دشوار
 همچنــين و دارد وجــود كــه اعتمــادي
  .ايران اي هسته هاي برنامه گسترده

 هـاي  پرسـش  بـه  بايـد  هنـوز  ايرانيان   
 انرژي المللي بين آژانس سوي از مطرح
 هسـته  هاي برنامه ماهيت مورد در اتمي
 در اه ترديد برخي. دهند پاسخ خود اي

 اي هسـته  اهـداف  بـودن  نظـامي  مورد
 ايران ديگر سوي از و است مطرح ايران

 كـه  دارد سـانتريفوژ  هـزار  20 به نزديك
 هسـته  بمب 6 تا 5 ساخت روند تواند مي
 سـاخت  زيـر  همچنين. كند آسان را اي

 آب راكتور يك شامل نيز ايران اي هسته
 توليـد  بـه  كمـك  ضمن كه است سنگين
 كـه  كنـد  توليد نيومپلوتو تواند مي برق
  .رود مي بكار ايي هسته سالح ساخت در
 بـه  زمينـه  در اوباما دولت خواست اما    

 ايـران  اي هسته هاي برنامه راندن عقب
 دنبال به كم دست اوباما باراك چيست؟

 اراك، سـنگين  آب راكتور كاربري تغيير
 فـردو  سازي غني تاسيسات شدن برچيده

 در وژهاسانتريف شمار چشمگيري كاهش و
  .است ايران

 معتقـدم  كـه  هستم آنهايي از يكي من    
 سـازي  غنـي  برنامه يك تواند مي آمريكا
 تعـداد  امـا  بپـذيرد  را ايـران  در محدود

 10 از كمتـر ( باشـد  كم بايد سانتريفوژها
 در ديگـر  سوي از). كنوني تعداد درصد
 نبايـد  نيز مانده باقي سانتريفوژ تعداد اين

 وجــود ديــديج نســل ســانتريفوژ هــيچ
 بايـد  ايـران  ، ايـن  بر عالوه. باشد داشته
 را خـود  شده غني اورانيوم ذخاير حجم
 كـه  اسـت  حـالي  در ايـن . دهد كاهش
 زهـر  جـام  يك به ها خواسته اين تمامي
  .ماند مي ايران براي

 عـالي  رهبـري  اظهـارات  در واقع در    
 وزيـر  و جمهور رئيس اسالمي، جمهوري
 احتمـال  از اي نشـانه  هيچ ايران خارجه
 ايران اي هسته هاي برنامه شدن محدود

 نمـي  چشـم  به شده ذكر حدود و حد به
 بـر  نـاظران  از ديگر بسياري و من. خورد
 هـاي  برنامـه  كنوني شكل كه باوريم اين
 شـدن  نظامي پتانسيل از ، ايران اي هسته

 از ايـران  هـدف  ايـن  و اسـت  برخودار
  .است بوده قبل ها مدت

 بـن  ايـن  توانـد  مي هچگون اوباما پس    
 است اين اوباما شانس تنها بشكند؟ را بست
 دنبـال  هزينـه  دهـد  نشـان  تهـران  به كه

 اي هسـته  هـاي  برنامـه  نـوع  اين كردن
 مـي  روحـاني  حسـن . اسـت  زيـاد  بسيار

 دهد پايان ايران تحريم و انزوا به خواهد
 جمهــوري عــالي رهبــري حمايــت از و

  .است برخوردار اسالمي
 هـا  تحريم فشار كه كرد شفرامو نبايد    
 مـذاكره  ميـز  پاي ايران بازگرداندن در

 كـاخ  بين شكاف اين و است داشته نقش
. كشـد  مـي  تصـوير  بـه  را كنگره و سفيد

 مـارك  و منندز رابرت مانند سناتورهايي
 هـدف  اگـر  كـه  باورنـد  ايـن  بر كيرك

ــب ــران ترغي ــه در ته ــه زمين ــب ب  عق
 اش اي هسـته  هـاي  برنامـه  بازگرداندن

. كـرد  بيشـتر  را ها تحريم فشار بايد است،
 خارجـه  وزيـر  و آمريكا جمهور رئيس اما
 در مضـاعف  هاي تحريم گويند مي اش

 طرح شكل به كم دست – كنوني شرايط
 در را روحــاني – جديــد هــاي تحــريم
 و دهـد  مـي  قرار ضعف موضع در ايران

 را بـاال  دسـت  تنـدروها  شود مي موجب
 عفمضـا  هـاي  تحـريم  بهانـه  به و بگيرند
 تـرك  را مذاكره ميز تهران شده، اعمال
 هـم  ايـن  از سـفيد  كـاخ  در برخي. كند
 هـاي  تحريم گويند مي و روند مي فراتر
 البته كه است جنگ اعالم منزله به جديد
 چنـداني  طرفدار سفيد كاخ در تفكر اين

  .ندارد
 گروهي سفيد كاخ در كه ام شنيده من   

 در بيشتر هاي تحريم تصويب گويند مي
 و دهد مي پايان ديپلماسي به حاضر الح

 آميـز  كنايه گزينه تنها عنوان به را جنگ
 ايـن  بـه  نـه  آميـز  كنايه. كند مي مطرح
 تبـديل  نيز انتخاب تنها به الزاما كه معني
 كـه  ام شـده  مجاب من اينكه يا شود مي

ــريم ــاي تح ــتر ه ــه بيش ــه ب ــان منزل  پاي
 كـه  نظـر  ايـن  از بلكـه  اسـت،  ديپلماسي

 جملـه  از – آمريكا دولت نمنتقدا اغلب
 – هـا  اسـرائيلي  و ها اماراتي ها، سعودي
 اوبامـا  كه اند رسيده نتيجه اين به اكنون
 برنامـه  عليـه  زور از شـرايطي  هيچ تحت
  .كند نمي استفاده ايران اي هسته هاي

. نيسـت  اوبامـا  دولـت  توجيه اين البته   
 كـه  صـورتي  در گويـد  مي اوباما دولت

 تصـويب  نباشـد،  كـارآ  ديگـر  ديپلماسي
 تنهـا  جنـگ  آنگـاه  و جديد هاي تحريم
 كـه  آنجـايي  از و شـد  خواهند ها گزينه
 تمـامي  بـودن  ميز روي بر همواره اوباما
 با تنها خواهد نمي داشته، تاكيد ها گزينه
  .شود مواجه ميز روي گزينه يك

 كـه  كننـد  مـي  توصيه همچنان برخي   
 و ايران در صفر سازي غني بر بايد آمريكا

 مربـوط  اي هسته تاسيسات شدن رچيدهب
 نتيجه يك اين شايد. كند پافشاري آن به

 باشد اي هسته اشاعه منع منظر از دلخواه
 اوباما دولت مخالف با دليل دو به من اما
 نخسـت، . هسـتم  موافـق  رويكـرد  اين با

 وجهـه  حفظ بدون ايران كه دارم ترديد
 قــرار پـذيرش  مـورد  كـم  دسـت  يعنـي 
 سوي از سازيش غني هاي فعاليت گرفتن
 عقب به مورد در امتيازي بخواهد آمريكا،
 ارايـه  خـود  اي هسته هاي برنامه راندن
 ارايـه  باوجود كه صورتي در دوم،. كند

 بــين جامعــه قبــول مــورد پيشــنهادهاي
 شكسـت  بـه  ديپلماسـي  ايـران،  به المللي
 بـراي  بيشـتري  اعتبـار  بـه  آمريكـا  برسد،

 از اسـتفاده  حتـي  يـا  هـا  تحريم افزايش
 مـي  دسـت  آنهـا  دو هـر  يا نظامي گزينه
 پيشـنهاد  از سـازي  غني حذف پس. يابد
 ضرر به تواند مي ايران به شده ارايه هاي

 مـي  طريـق  ايـن  از كه چرا باشد آمريكا
 اگـر . بـرد  پي تهران واقعي نيت به توان

 شـامل  كـه  شود ارايه ايران به پيشنهادي
 كه چيزي همان – باشد سازي غني حق

 هـم  بـاز  و – دارد اصـرار  آن بـر  تهران
 ترديـدي  بيانجامـد،  شكست به ديپلماسي

 بمـب  سـاختن  گزينـه  كه ماند نمي باقي
 اي هسته برنامه يك نه است، مطرح اتمي
  .نظامي غير
 و آشـتي  امكـان  بـه  نويسنده جا، دراين    

 و پـردازد  مي كنگره با سفيد كاخ همكاري
 كـه  زماني تا كنگره: كند مي پيشنهاد چنين

 خـود  حيـات  بـه  ژنو مشترك اقدام امهبرن
 را جديـد  هـاي  تحـريم  دهـد،  مي ادامه

 مـي  حـال  عـين  در اما كند نمي تصويب
ــد ــه دان ــت ك ــورت در دول ــت ص  شكس

 تشــديد جهــت در كنگــره بــا ديپلماســي
 بـه . اسـت  هماهنـگ  ايران عليه ها تحريم
ــن ــب اي ــك ترتي ــت ي ــار در فرص  اختي

 بهانـه  اينكه بدون گيرد مي قرار ديپلماسي
  .بيفتد ايران دست به يا
  رييس، كالپر جيمز ،2014انويه ژ 29در 

در مقــام ارائــه  ،امريكــا اطالعــاتي جامعــه
 رييس فلين مايك همراه با، گزارش ساالنه

 و )DIA( امريكـا  دفـاعي  اطالعات آژانس
 ريـيس  مولر رابرت و سيا رييس برنان جان
 ، سـنا  كميسيون اطالعـات  در آي، بي اف

 ،اي خود صفحه 31ارش در گز. حاضر شد
از جمله در باره برنامه اتمي كره شمالي و 

 بـه  رسيدن براي ايران :است وردهآ ،ايران
 و خـود  بلندمـدت  و اسـتراتژيك  اهداف
ــراي ــب ب ــت، كس ــتيژ امني ــوذ و پرس  نف
 هـايي  قابليـت  كسـب  دنبـال  به اي منطقه
ايـران  . دسـت يابـد   خود اهداف تا است
مـي را  توليـد بمـب ات   خواهد توانايي مي

 بتوانـد   ،ورد تا در صورت لـزوم آبدست 
  را موشـك  بـا  حمـل  قابل اي هسته سالح
  .بسازد

 ما ارزيابي اين ايران، فني هاي پيشرفت    
 قابليـت  ايـران  كـه  اسـت  كرده تقويت را

 نهـايي  توليـد  بـراي  صنعتي و فني علمي،
 خواست مساله اين. دارد را اي هسته سالح
 چنـين  رد( محـوري  موضوع به را سياسي
  .كند مي تبديل) هدفي

ـــالمی ـــالب اس گـــزارش ســـازمانهای  :انق
اطالعــــاتی امريکــــا موضــــعی را نقويــــت 

کنـــــــد کـــــــه خواهـــــــان برچيـــــــده شـــــــدن  می
 هـم حلـی راه. تأسيسات اتمی ايران اسـت

کنـــــــد،  کـــــــه دنـــــــيس رايـــــــس پيشـــــــنهاد می
ـــــا  ـــــدن واقعـــــی تأسيســـــات ب ـــــظ «برچي حف

درصـــــــــــد ۱۰زيـــــــــــرا . اســـــــــــت» ظـــــــــــاهر
و هرگـــــاه  ۲۰۰۰شـــــود  ســـــانتريفوژها می

ـــــــد  ـــــــان آنهـــــــا ســـــــانتريفوژهای جدي در مي
نباشــــند و کــــاهش ميــــزان اورانيــــوم غنــــی 
شده، مساوی است با برچيدن تأسيسات 

  .اتمی ايران
و آيـــا ايـــن ســـخن کـــه توافـــق بعمـــل      
کـــــــه در جريـــــــان  اســــــت، يعنـــــــی اين آمده

گفتگوهــــــــای محرمانــــــــه، توافــــــــق انجــــــــام 
  :است گرفته

  

گفتگوهــای محرمانــه 
امند و انج به توافق می

ن آحکومتی متناسب با
» نــرمش قهرمانانــه«و 

برای توجیـه تسـلیم را 
  :کنند ضرور می

  
  

ــلطان ه٭واســط ــان گری س و  عم
    :دستیاران او

گــري را  واســطهعمــان هميشــه نقــش  •
قشـون ايـران    ،در دوران شاه. است داشته

از سـقوط نجـات    ،يم سلطان راژبود كه ر
ان داند كه هرگاه وزنه اير سلطان مي. داد

در برابر عربستان و شيخهاي خلـيج   ،نباشد
واسطه  اين بار، . يدآ به حساب نمي ،فارس

ش وسـاطت يم واليت فقيه با امريكا شد و ژر
دانـيم كـه    مـي  ،امـروز .  به نتيجـه رسـيد  

سرنوشت پرونـده اتمـي و حكـومتي كـه     
ـ    مي اد ژبايد جانشين حكومـت احمـدي ن
اي معلـوم   در گفتگوهاي محرمانه ،شد مي
ن آاست كه سـلطان عمـان واسـطه     شده
اين كه سلطان قابوس   مهم امر . است بوده

اي ديـدار و   خامنهدو بار به ايران سفر و با 
  .است گفتگو كرده

  روزنامه شرق به نقل از ليبراسيون: منبع
 ،او. ديدار كـرد  صالحي با نوري مالكي •

ــوان ــوري   بعن ــور خارجــه جمه ــر ام وزي
و با نوري  رداسالمي ايران، به عراق سفر ك

عراق ديدار و گفتگـو  نخست وزير  ،مالكي
يـةاهللا سيسـتاني رفـت و    آسپس نزد . كرد

پيام ويژه مقام معظم رهبري را خـدمت  «
سـفر  . »سيستاني عـرض كـرد  يةاهللا آيت آ

بالفاصله  ،)2012انويه ژ 5(صالحي به بغداد 
ــنگتن   ــه واشـ ــالكي بـ ــفر مـ ــد از سـ بعـ

در ســفر . انجــام گرفــت ،)2011دســامبر(
هم مسئله اتـم ايـران و    ،الكي به واشنگتنم

موضوع گفتگو بودند و مالكي  ،هم سوريه
اي در  خواسـت نقـش تعيـين كننـده     مي

ــد  ــوريه پيداكن ــئله س ــه. مس ــز  خامن اي ني
خواست پرونده سـوريه را بـا پرونـده     مي

اتمي ايران مرتبط كنـد بلكـه خـود را بـا     
از قيـد بحـران    ،پرداخت هزينه كمتـري 

بعنوان  ،رو از اين. برهد ،هاتمي خود ساخت
تري  نقش تعيين كننده ،براي خود ،واسطه

اي بـه   صالحي از سـوي خامنـه  .  قائل بود
از نتـايج   ،بغداد رفـت تـا از زبـان مـالكي    

  . سفراو به امريكا مطلع شود
، مجتبـي عطـاردي   1392ارديبهشت در •

  : آزاد و وارد عمان شد
ه در بيانيه آزادي دانشمند ايرانـي آمـد      

تالش هاي انسان دوسـتانه سـلطان   : است
نشين عمان با موفقيـت همـراه شـد و بـه     
همــين دليــل تقــدير و تشــكر خــود را از 
دولت آمريكا به دليل پاسخگويي بـه ايـن   
تالش اعالم مي كنيم و به پرفسور ايرانـي  

  .گوييم خوش آمد مي
  

  8 صفحهدر
  

 جام زهر سوم
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هـاي عمـان اعـالم كردنـد يـك       سانهر    
ه در آمريكــا تحــت دانشــمند ايرانــي كــ

ــه ســر مــي  ــا  بازداشــت خــانگي ب ــرد ب ب
ــت عمــان ، آزاد  ــانجيگري دول و شــد مي

  .توانست آمريكا را ترك كند
به گزارش عصـر ايـران، ايـن دانشـمند        

ايراني به نام مجتبي عطارودي عضو هيأت 
و به اتهام بود علمي دانشگاه صنعتي شريف 

  خريد تجهيزات آزمايشي تحت تحريم در 
او پس از آزادي  .، دستگير شده بودآمريكا

، امروز جمعه وارد فرودگـاه بـين المللـي    
مسقط پايتخت عمان شد و مورد اسـتقبال  
تعدادي از مقامات ايـن كشـور و سـفارت    

  .ايران قرار گرفت
اي  وزارت خارجه عمان هـم در بيانيـه      

براسـاس دسـتورات سـلطان    : اعالم كـرد 
تمايـل   قابوس، پادشاه عمان و در پاسخ به

ايران براي بازگرداندن مجتبي عطارودي 
پرفسور ايراني بازداشت شـده در آمريكـا،   
مقامات مسؤول در عمـان بـراي سـرعت    
بخشيدن بـه اقـدامات مربـوط بـه پايـان      
بخشيدن به اين پرونده و بازگشت وي بـه  
كشورش بـا طـرف آمريكـايي هماهنـگ     

  .كردند
چهارمين )2013مه  23(  ،1392خرداد  2•

. انجـام گرفـت   جان كري به عمـان سفر 
هـدف جــان كــري وزيــر امــور خارجــه  
آمريكا از سفر به عمان به ظاهر حمايـت از  
اين متحـد عـرب واشـنگتن ماننـد ديگـر      
متحدان عرب حاشيه خليج فـارس بـراي   

اش عنـوان   هاي دفاعي افزايش توانمندي
رابطه با ايران  پرده اين،اين اما پشت  .شد

روز  22 ،يـن سـفر  ا. هدف از اين سفر بود
رياست جمهـوري در  » انتخابات«پيش از 
  . گرفت انجام مي ،ايران

الملـل    به گزارش سرويس بـين  ،گرچه    
باشگاه خبرنگاران به نقل از العـالم، هـدف   
كري از اين سفر تكميل قـرارداد فـروش   
موشك هاي دفاعي بـه عمـان بـه ارزش    

امــا هرگــاه  ،بــودميليــارد دالر  2بــيش از 
وزير دفـاع   ،ا فروش موشك بودهدف تنه
. داد بايد اين سفر را انجـام مـي   امريكا مي

هاي نامزدهـاي رياسـت    وقتي در مناظره
تهديـد  «يكـي   ،جمهوري و تقابل دو نظر

كنيم و  تأمل مي» تعامل«و ديگري » زدائي
ــي ــدار   م ــن دي ــيش از اي ــه پ ــيم ك  ،دان

ــتدگان   ــان فرس ــه مي ــاي محرمان گفتگوه
 ،انـد  گرفتـه  م مـي اي و اوبامـا انجـا   خامنه

اهميت اين سفر را از لحاظ سرنوشتي كـه  
نيـك در   ،پرونده اتمـي ايـران پيـداكرد   

  . يابيم مي
كارشناسان در بـاره علـل    ،ن تاريخآدر     

چنـين  تكاپوي عمان براي تجهيز نظـامي  
اي بـا   مسـقط روابـط دوسـتانه   : نظر دادند
  بنابراين نه تحت تاثير ايران .ايران دارد

ه براي عقب نمانـدن از ديگـر   هراسي بلك 
كشورهاي حاشيه خليج  فارس در تكاپوي 

به اعتقاد . افزايش قدرت نظامي خود است
كارشناسان آمريكا مخالف روابط عمان بـا  
ايران نيست و اين روابط را نتيجه طبيعـي  

ــتن ــه   قرارداش ــور در منطق ــن دو كش اي
داند و شـايد از ايـن    جغرافيائي واحد مي
رخـي اختالفـاتش بـا    روابط بـراي حـل ب  
  . ايران استفاده كند

رتبه وزارت خارجه آمريكـا   مسئول عالي   
عمـان  : در خصوص بحران سوريه گفـت 

عامل مهمي در بحران سوريه نيست ولـي  
عامل مهمي در خليج فارس است و اطالع 
از ديدگاه عمـان دربـاره اوضـاع منطقـه     

روشـن اسـت كـه     .فايده نخواهد بود بي
ر مسئله سوريه نيز واسـطه  تواند د عمان مي

  . امريكا با ايران بگردد
پيش بيني مي شود كـه جـان كـري از       

مقامات عمان بخواهد كه براي آزادي دو 
آمريكائي ايراني تبـار بازداشـت شـده در    

ايـن دو ايرانـي   . ايران ميانجيگري كننـد 
آمريكايي تبـار بـه صـورت رسـمي عضـو      

م سازمان جاسوسي آمريكا بودند و به اتهـا 
ثابت شده جاسوسي در ايـران بازداشـت   

عضو سـابق  ) ساله 29( امير حكمتي  .شدند
تفنگداران نيروي دريائي آمريكـا در مـاه   

در ايران بـه اتهـام جاسوسـي     2011اوت 
براي سـازمان اطالعـات مركـزي آمريكـا     

آمريكا همچنين درپي  .بازداشت شد) سيا(
دست يابي به اطالعاتي درباره سرنوشـت  

كارمند بازنشسته پلـيس   "وينسونرابرت ل"
ــا   ــدرال آمريك ــي.اف(ف ــت) آي.ب . اس

سال  2واشنگتن مدعي است كه لوينسون 
ايـران بارهـا از   . پيش در ايران مفقود شد

آمــادگي خــود بــراي تحقيــق در مــورد 
سرنوشت اين شهروند آمريكايي خبر داده 
اما صريحاً اعالم كرده كه هيچ ارتباطي بـا  

تــا   .ه و نــداردمســاله ربــودن وي نداشــت
كه سرانجام حقيقـت از پـرده بيـرون     اين

ــاد ــاي    :افت ــاره پوله ــم درب ــون ه لوينس
اي و هاشــمي رفســنجاني تحقيــق  خامنــه

كرد و هم بخصـوص دربـاره دورزدن    مي
تحريمها كه سـرانجام بـه افتضـاح تركـي     

  .گيت سربازكرد
ــرداد  13 • ــا    ،1392م ــي ب ــدار جليل دي

سـت  خضير الخزاعـي كفيـل ريا  :الخزاعي
جمهوري عراق در صدر هيئـت عاليرتبـه   
عراقي صبح امروز با دكتـر جليلـي، دبيـر    
شــوراي عــالي امنيــت ملــي ديــدار و در 
 خصـوص مناسـبات دو جانبـه و تحــوالت   

 .اي و بين المللي گفت و گـو كـرد   منطقه
ــراز   ــا اب در ايــن ديــدار، دكتــر جليلــي ب
خرسندي از روند رو بـه رشـد سياسـي و    

ابط عميق جمهوري اقتصادي در عراق رو
ايران و عراق را الگوي خـوبي از   اسالمي

: مناسبات منطقه اي دانست و اظهار داشت
تهران آمادگي دارد با استفاده از تجربيات 
خود به تقويت ثبات و امنيت عراق كمك 

زمامـداري   ،سـتانه آايـن ديـدار در    .كند
عـراق   ،بـار  ايـن . روحاني انجـام گرفـت  

عمليـات   گرفتار وسعت و شـدت گـرفتن  
. انتحاري و زد و خوردهاي خـونين بـود  

نظـر امريكـا و    ،وضعيت در سوريه و عراق
عامـل   ،باوجود اين. اروپا را نسبتا تغيير داد

سوريه سـبب تخفيـف در موضـع امريكـا     
 ،نسبت به پرونده اتمي ايران نشد و بعكـس 
. سوريه درگرو سرانجام پرونده اتمي ماند

از ايران و و دعوت   2نو ژتشكيل كنفرانس 
نهم بـاوجود توافـق   آ ،پس گرفتن دعوت

گوياي وابستگي مسئله سوريه  ،نو برسر اتمژ
نچـه بـه ايـران مربـوط     آدر ،نه مسئله اتـم 

  . است ،شود مي
، شهرزاد ميرقلـي خـاني    1392مرداد 18 •

شهرزاد مير قلي خـاني در   :وارد عمان شد
اش در فرودگـاه   جمع اعضـاي خـانواده  

ــن    ــلطان ب ــقط از س ــراي  مس ــابوس ب ق
گري در زمينـه آزادي وي تشـكر    ميانجي

هـاي انجـام شـده     در نتيجه پيگيري .كرد
ــفارت   توســط ــران، س وزارت خارجــه اي

آمريكا در عمان اعالم آمادگي كرد كه بـا  
 مــادر شــهرزاد ميرقلــي خــان زن ايرانــي
زنداني در آمريكا به منظور اعطاي رواديد 

ز براي سفر به آمريكا مصاحبه كند و پـس ا 
انجام اين مصاحبه، دولـت آمريكـا بـراي    
خانواده ميرقلي خان بـه منظـور سـفر بـه     

شهرزاد ميرقلـي   .آمريكارواديد صادر كرد
خان هنگام ورود به مسقط، پايتخت عمان، 
مــورد اســتقبال اعضــاي خــانواده خــود  
قرارگرفت كه به همـين منظـور بـه ايـن     

  . كشور سفركرده بودند
  
 بـار شـدن وضــعیت در وخامت ٭

احتمال حمله امريکا به سوریه و 
    :سوريه

بعد از حمالت شيميايي در سوريه كه به  •
نفر انجاميد امريكا بهانـه   1000قتل بيش از 

الزم براي فشار بيشتر به ايران و سـوريه را  
به دست آورد و ايران نيز براي نجات بشار 
اسد از حمله امريكا و ممانعت از سرنوشت 

مذاكرات با امريكـا   معمرقذافي و تكرار ان
  .را در اولويت كاري قرارداد

بـا  قـابوس  سـلطان   1392شهريور  5در  •
سـلطان  با در ديدار . ديدار كرد اي  خامنه

قابوس پادشاه عمـان و هيـأت همـراه بـا     
اشاره به روابط دوسـتانه و گـرم ايـران و    

و سابقه خوبي كه از كشور و دولـت   عمان
د عمان در ذهن ملـت ايـران وجـود دار   

هاي متعـددي بـراي    زمينهكه  تأكيد كرد
گسترش بيش از پيش روابط دو كشـور در  

در بخـش گـاز    هاي مختلف بـويژه  حوزه
  .وجود دارد

كشور عمان را يـك همسـايه خـوب و     او
حقيقي بـراي جمهـوري اسـالمي ايـران     

: و درخصوص مسائل منطقه افـزود  دانست
ــاس و     ــرايط حس ــون در ش ــه، اكن منطق

نيازمند همـاهنگي   كه خطيري قرار گرفته

علت اصلي وضـعيت   .بيشتر دو كشور است
فعلي منطقه، دخالتهاي گوناگون از بيرون 

يكي از مسائل خطرنـاك در   .منطقه است
اي  منطقه، دخالت دادن مسائل ديني، فرقه

و مذهبي در اختالف هاي سياسي كشورها 
حمايت برخي كشورهاي  متأسفانه با .است

شكل گرفته كه  منطقه، يك گروه تكفيري
با همه گروههاي مسلمان درگير است امـا  
حاميان اين جريان بايد بداننـد كـه ايـن    
ــز   ــا را نيـــ آتـــــش، دامـــــان آنهـــ

رژيم صهيونيستي نيـز يـك   .خواهدگرفت
تهديد دائمي درمنطقـه و مـورد حمايـت    

رژيــم فاســد  .همــه جانبــه امريكــا اســت
گسترده  صهيونيستي با دارا بودن انبارهاي

ار جمعي بسـيار خطرنـاك،   سالحهاي كشت
منطقـه   .تهديدي جدي براي منطقه است

نيازمند امنيت عمومي است و اين هـدف  
مهم تنها با اعالم ممنوعيـت واقعـي سـالح    
هــاي كشــتار جمعــي در منطقــه، محقــق 

  .خواهد شد
در اين ديدار كه آقاي روحـاني رئـيس      

جمهور نيز حضور داشت، سلطان قابوس با 
ن از ديـدار بـا رهبـر    ابراز خرسندي فراوا

انقالب اسالمي، روابط ايران و عمان را بـا  
پيوندهاي تاريخي و فرهنگـي دو   توجه به

در : كشور، بسـيار خـوب خوانـد و گفـت    
هاي  مذاكرات با رئيس جمهور ايران زمينه

ــط در بخــش  ــتر رواب هــاي  گســترش بيش
و  مختلــف از جملــه اقتصــادي، ترانزيتــي

منطقـه   .بويژه در حوزه گاز، بررسـي شـد  
نيازمند امنيت عمومي است و اين هـدف  
ــي    ــت واقع ــالم ممنوعي ــا اع ــا ب ــم تنه مه

هاي كشتار جمعي در منطقه، محقق  سالح
وي بـا تأييـد سـخنان رهبـر     . خواهد شد

انقالب اسالمي مبني بر شـرايط حسـاس و   
خطير منطقه و تهديـد رژيـم صهيونيسـتي    

برون رفت از شـرايط كنـوني   : تأكيد كرد
مردم منطقه  نظر گرفتن مصالحنيازمند در 

  .و همكاري كشورهاي منطقه است
ــه      ــابوس  ســخنان خامن اي و ســلطان ق

كنند كه پرونده اتمي و سـوريه   روشن مي
در مقـام   ،موضوع گفتگو سـلطان قـابوس  

ايـن سـفر و   . انـد  اي بوده با خامنه ،واسطه
زماني انجام گرفت كه گفتگوهاي  ،گفتگو

از پـرده بيـرون   محرمانه ايـران و امريكـا   
  .افتاده بودند

حملــه بــه پادگــان 1392شــهريور  9در  •
اي  در اين روز عـده . انجام گرفتاشرف 

كه گفته مي شود از وابستگان بـه شـهداي   
يـم  ژدر واقـع عوامـل ر   باشند، عراقي مي
به پادگان اشرف حمله كـرده   ،واليت فقيه

ــار   ــه رگب ــاكنين ان را ب ــدادي از س  و تع
ست كه سـاكنين ايـن   سالها .بستند مسلسل

ــان  ــهپادگ ــته  وج ــالحه گش ــد و  المص ان
 ،خـاطر كـه تـوان مقابلـه را ندارنـد      بدين

  . يم هستندژقرباني جنايتهاي ر
حمله به پادگان كه دنبالـه   ،باوجود اين    

گويـاي تغييـري مهـم در     ،نيز پيـدا كـرد  
چنانكـه ديگـر   . يم استژروابط امريكا با ر

اخته شـده  گرايشهاي وابسته نيز از صدا اند
. و بيش از پيش بـه حاشـيه رانـده شـدند    

گويا  ،وزير واواك ،سخنان محمود علوي
مدتهاي مديدي بين دولت عـراق  « :است

و كساني كه پادگان اشـرف را در تصـرف   
دارند مسائلي مطرح بود كه در ايـن بـاره   

اين افراد با حاكميت عراق مقابله  همواره
 اين احتمـال وجـود  بنابراين،  .كردند مي

دارد كه در اين مـورد حاكميـت عـراق    
ناگزير شده است تـا بـا تروريسـت هـاي     

 ».مقابلـه كنـد   ساكن در پادگـان اشـرف  
ساعاتي بعد، خبرگزاري مهر اين خبر را از 

  .حذف كرد
، علــي الموســوي،   حــال  درهمــان      

ــخنگوي نخســـت ــراق، در  سـ ــر عـ وزيـ
وگو بـا خبرگـزاري آسوشـيتدپرس     گفت

نان اردوگاه را كشته شدن چند تن از ساك
تاييـد كــرد امــا بـا تكــذيب درگيرشــدن   
نيروهاي عراقي با ساكنان اين پايگاه گفت 

دهـد ايـن    تحقيقات اوليه نشـان مـي  «كه 
افراد به خاطر درگيري داخلي بين خـود  

  ».اند ساكنان اردوگاه كشته شده
منـافع  «حمله بـه   ،1392شهريور  16در  •

ـ   ،امريكا در عراق ا در صورت حملـه امريك
سخنگوي نماينـدگي ايـران در    :به سوريه

سازمان ملل متحد، در واكنش به گـزارش  

 ،نآكه بنـابر  ،ورنالژروزنامه وال استريت 
، دسـتور  اسـت  اياالت متحده موفق شـده 

اين مقـام  . نديك مقام ايراني را رديابي ك
شـبه نظاميـان حـامي ايـران درعـراق       به

، در صورت حمله اياالت است دادهدستور 
ه به سـوريه، منـافع ايـن كشـور در     متحد

  . عراق را هدف حمله قرار دهند
هيــأت عليرضــا ميريوســفي ســخنگوي      

نمايندگي ايران در سازمان ملل متحد در 
ايـن  : اسـت  هواكنش به گزارش فوق گفت

ــا هــدف   ــوده و ب ــي اســاس ب اتهامــات ب
صدور مجوز حمله  براي» تحريك كنگره«

خـاطر  بايـد بـه   . به سوريه طرح مي گردد
ــين گزارشــات   ــه چن ــا ب داشــت كــه اتك
ــناس   ــات ناش ــل از مقام ــه نق ــاتي ب اطالع
آمريكايي باعث تكرار فاجعه ديگري مشابه 

  .گردد ميتراژدي عراق 
ورنـال و تكـذيب   ژخبر وال اسـتريت       
يم واليـت  ژاز لحاظ روابط امريكا و ر ،نآ

نكـه  آچراكه پس از . بسيار گويا است ،فقيه
به سوريه حمله نكند و اوباما تصميم گرفت 

توافق امريكا و روسيه برسر از بـين بـردن   
محـل   جنگ را بي ،اسلحه شيميائي سوريه

ــرد ــب   ،ك ــاد در غبغ ــپاه ب ــدهان س فرمان
بود كه امريكـا را از  » ايران«انداختند كه 

گرچـه بـه   . حمله به سوريه منصرف كـرد 
شـود   ورنال ميژاستناد خبر وال استريت 

تهديد حمله به   گفت قصد اين فرماندهان
امـا    ،اسـت  كارسـاز شـده  » منافع امريكـا «

حـاكي از   ،حمله نكردن امريكا به سـوريه 
مشـكل   ،ن بود كه از ديد حكومت اوباماآ

ــران اســت و در  ،اصــلي مســئله اتمــي اي
تعـادل قـواي    ،صورت حـل ايـن مسـئله   

تواند ميـان اتحـاد عربسـتان و     ديگري مي
ــران و عــراق و   اســرائيل و كشــورهاي اي

  .شكل بگيرد... وريه وس
آزادي قاسمي شال  1392شهريور 25در •

حميـد قاسـمي شـال     :جاسوس كانادايي
زنداني سياسـي محكـوم بـه    ) 1346زاده (

حميد قاسمي شهروند ايراني  :اعدام است
بـراي ديـدار بـا     ، 87سال  در و كانادايي،

، درجـا . اش به ايران آمـد  اعضاي خانواده
سمي بـه اتهـام   برادرش ناخدا يكم البرز قا
حميــد بــراي . جاسوســي بازداشــت شــد

پيگيري وضعيت برادرش پس از چنـدين  
بار مراجعه به حفاظت اطالعات ارتـش بـا   

ــام در   ــان اته ــاه   24هم ــرداد م  1387خ
ناخدا يكم البرز قاسمي شال، .بازداشت شد

ســاله فرمانــده ســابق مركــز آمــوزش  51
سـال   29تخصصهاي دريائي رشت، سـابقه  

 5و را روي دريـايي ارتـش   عضويت در ني
پـنج   .سال سابقه حضور در جنگ داشـت 

سال بود كه بازنشسته شده بود و در تهران 
 87وي در ارديبهشـت  . كـرد  زندگي مـي 

بازداشت شـد و بـه فاصـله كمـي حميـد      
هردو آنـان  . شود ازداشت ميبقاسمي نيز 

مــاه در ســلولهاي انفــرادي و  18حــدود 
بـرده و  زندان اوين بسر  350سپس در بند 

به اتهام خبررساني به سـازمان مجاهـدين   
خلــق در دادگــاه اول ارتــش بــه اعــدام 

برادر وي البرز قاسـمي   .شوند محكوم مي
بر اثر بيماري  1388ارديبهشت سال  29در 

در زندان اوين در حالي كـه وي نيـز بـه    
  .اعدام محكوم شده بود درگذشت

حميد قاسمي پس از مهاجرت به كانـادا      
بـار بـه ايـران سـفر      8از دستگيري و پيش 

تنهــا مــدرك مــورد اســتناد . كــرده بــود
حفاظت اطالعات ارتش بـراي جاسوسـي   
وي يك صفحه كاعذ چاپي بود كه مدعي 
بودند ايميلي اسـت كـه از سـوي حميـد     
ــه    ــده، در حاليك ــتاده ش ــراي البرزفرس ب
كارشناس رسمي دادگستري اين ادعـا را  

م اتهـام  از لحاظ فني رد و بازپرس اوليه ه
امـا مـامورين   . جاسوسي را رد كرده بـود 

حفاظت اطالعـات پرونـده را از دادگـاه    
نظامي به دادگـاه انقـالب بردنـد و بـراي     
 .حميد و بـرادرش حكـم اعـدام گرفتنـد    

پروين قاسمي، خواهر حميد قاسمي شال 
ــا مســيح  1391در فــروردين  در گفتگــو ب

نژاد از ارسال پرونـده اعـدام بـرادر     علي
خود به اجراي احكام زندان اوين زنداني 

) البرزقاسمي(يك برادرم: گفتو  دادخبر 
گفتند به دليل   وقتي در اوين زنداني بود،

حاال هم حكم اعـدام  : سرطان درگذشت
برادرم حميد را به اجـراي احكـام اويـن    

اند، شما را بـه خـدا كمـك مـان      فرستاده
. كنيد، نگذاريد اين برادرم را از ما بگيرنـد 

هيچ كـاري نكـرده، حميـد حتـي     حميد 
  .فعال سياسي هم نيست

 -  آزادي غيرمترقبه اين مـرد ايرانـي         
ـ  زنـداني   80بـا عفـو    راهكانادايي كه هم

معلوم كـرد   ،انجام گرفتاي  توسط خامنه
است و پـيش از سـفر    كه او گروگان بوده

روحاني براي شركت در اجالس عمومي 
 ،اوبعنوان توشـه سـفر    ،سازمان ملل متحد

  .است زاد شدهآ
  
گفتگوهای محرمانه به نتیجـه  ٭
رسند و توجیه سازش نیـاز بـه  می

    :کند پیدا می» نرمش قهرمانانه«
اي كه در سر  خامنه 1392شهريور 26در •

نچه بـه  آنداشت و در ،»النصر بالرعب«جز 
همچنـان از   ،شـود  مردم ايران مربوط مي

كند  راه ايجاد رعب است كه حكومت مي
بــا قــدرت خــارجي را هــم بــا و ســازش 

ــي  ــراه م ــركوب در داخــل هم ــد س  ،كن
بميـان  » نرمش قهرمانانه«سخن از  ،بناگهان

    :وردآ
البتّه عـالَم ديپلماسـى، عـالَم لبخنـد     ...«     

زدن است؛ لبخند هم ميزنند، مذاكره هم 
ميكنند، درخواست مذاكره هـم ميكننـد،   

بـه يكـى از ايـن    . خودشان هم ميگوينـد 
غربى چند روز پيش از ايـن   سياستمداران

گفته بودند شما كـه ميخواهيـد مـذاكره    
بكنيد با ايران، خب دشمن اسـت ايـران؛   
گفته بود خـب، آدم بـا دشـمن مـذاكره     

يعنى اقرار به دشمنى با ايران؛ ! ميكند ديگر
علـت دشـمنى اشـخاص    . صريح ميگويند

نيستند، علت دشمنى اين حقيقـت و ايـن   
ميگويند در  ى آنچه كه همه. هويت است

  اين 
چهارچوب بايد تفسير و تحليـل بشـود، در   

  .اين چهارچوب بايد فهميده بشود
ما مخالف با حركتهاى صحيح و منطقى      

ــالم     ــه در ع ــتيم؛ چ ــم نيس ــى ه ديپلماس
. ديپلماسى، چه در عالم سياستهاى داخلـى 

بنده معتقد به همان چيزى هستم كه سالها 
، »انـه نـرمش قهرمان «گذارى شد  پيش اسم

نرمش در يك جاهايى بسـيار الزم اسـت،   
  .»بسيار خوب است، عيبى ندارد

مدعي است معتقد به روشي است كـه        
طرفـه  . اسـت  سالها پيش اسم گذاري شده

يكبـار نيـز    ،از زبان او ،كه مردم ايران اين
. انـد  را نشـنيده » نرمش قهرمانانه«اصطالح 

گويند او در توجيه صـلح امـام حسـن     مي
ــاربرده  ،)ع( ــطالح را بك ــن اص ــت  اي . اس

بكــاربردنش در رابطــه بــا  ،ن ســابقهآبنــابر
كه شكست را خورده و از  يعني اين ،امريكا

نرمش «چاره را در  ،موضع شكست خورده
  .بيند مي» قهرمانانه

از زندانيان يكچند  1392شهريور  27در  •
سياسي كه اغلب دوره محكوميتشان نيز سر 

نيز  در روزهاي قبل. زاد شدندآ ،بود مدهآ
تعدادي از زنـدانيان سياسـي كـه بعـد از     

دستگير و به  1388كودتاي انتخاباتي سال 
  زندان 

براي هم  . زاد شدندآ محكوم شده بودند،
بـه هنگـام    ،يمژخوشبيني نسبت به رايجاد 

و  حضور حسن روحاني در سـازمان ملـل  
يـم بـه جـد و    ژكه بگويند ر هم براي اين

  .دهد خرج مي قهرمانانه نرمش به
در   اوباما و روحـاني  ،1392مهرماه  2در •

اوباما . سازمان ملل متحد سخنراني كردند
ــل،    ــازمان مل ــود در س ــخنراني خ در س

در مورد حرام بـودن   اي، خامنه »فتواي«
را مطـرح  اتمي ساخت و استفاده از بمب 

سخن گفت » فتوي«با لحني از اين . كرد
ـ ژكه پنداري قول ر ر توليـد  يم را كه بنا ب
. اسـت  جـدي گرفتـه   ،بمب اتمي نـدارد 

اينك كه پرده از راز گفتگوهاي محرمانـه  
ن روز اوبامـا را  آسخن  ،است شده برداشته

در همين روز، حسن . يابيم روشن اندر مي
ــل متحــد روحــاني،  ــازمان مل ــز در س  ،ني

سخنان او همسو بودند بـا   . سخنراني كرد
  .دانيم چرا سخنان اوباما و امروز مي

ــر  8در  • ــير   ،1392مهـ ــاحبه خصـ مصـ
ها   با ايرانيغربيها مذاكره  دربارهالخزاعي 
  معاون رييس جمهور عراق.  در گذشته

  
  9 صفحهدر

  

 جام زهر سوم
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ضمن توصيف مذاكرات غرب با ايران بـه   
عنوان يك فرصت به واكـاوي چگـونگي   

ها در زمان مذاكره  برخورد غرب با ايراني
 به گزارش ايسنا، خضير الخزاعي. پرداخت
السفير چاپ لبنـان    وگو با روزنامه در گفت

با بيان اينكه كشـورش از نزديكـي روابـط    
كنـد،   واشنگتن حمايت مـي  –ميان تهران 

اگر ايران با آمريكا و غرب اختالف : گفت
  نظر داشته باشند، منطقه گرفتار خواهد بود 
و زمين و آسمان عراق زير آتش توپخانـه  

رباني اين طرفين خواهند بود و ما اولين ق
 95خواهيم بـود عـالوه بـر آن     درگيري

درصد از صادرات نفتي ما از طريـق تنگـه   
شـود و اگـر كـه اوضـاع      هرمز انجام مي

بحراني شود و اين تنگه بسـته شـود، ايـن    
بسته خواهد شد  يعني گلوگاه اقتصاد عراق

از اين رو ما مبلغان صلحيم و به كشورهاي 
ر كنـيم كـه بـا يكـديگ     درگير توصيه مـي 

  . نجنگند و با يكديگر مذاكره كنند
ــور        ــيس جمه ــاون ري ــدن، مع جــو باي

وگو با  آمريكا، به من گفت آمريكا در گفت
تواند نقـش   ايران جدي است و عراق مي

 ها هم گفتنـد  ايراني. ميانجي را بازي كند
كه عراق همزه وصل بـين آنهـا و جهـان،    

  . جهان عرب و غرب است
 20ه اينكه بـه مـدت   الخزاعي با اشاره ب    

سال از اسـاتيد دانشـگاه امـام صـادق در     
) ها ايراني(برخي از آنها : ايران بود، گفت

از دانشجويان من بودنـد از جملـه سـعيد    
مذاكره كننـده سـابق ايـران كـه      جليلي،

دانشجوي من بوده و من روابط خـوب و  
  . اي با او دارم دوستانه

بـا   وي با اشاره به ديدار سه ماه پيشـش     
سفراي كشورهاي گروه پـنج در ضـيافتي   

يس گفت كه در آن زمان ئدر شهر ژنو سو
سفير فرانسـه از او خواسـت كـه در حـل     

نقش ميـانجي را ايفـا كنـد     بحران با ايران
. اي بـا ايـران دارد   چرا كه روابط دوستانه

هـا صـحبت    من هم در اين باره با ايرانـي 
 ايـم مسـاله   آنها گفتند كه ما آمـاده . كردم
يي ايران را حل كنيم به شرطي كـه   هسته

برگشـتم و   به بغـداد . به ما احترام بگذارند
او . اين مساله را به سفير فرانسه اطالع دادم

از من خواست تـا سـفراي گـروه پـنج را     
دعوت كرده و مسـاله را بـه آنهـا اطـالع     

گفتم كه  به آنها. من هم انجام دادم. دهم
ـ  هـا را   يمشكل شما اين است كه شما ايران

آنها صـاحبان تمـدني   . شناسيد خوب نمي
شـان   اصيل هستند و به اين گرايش تمدني

بـر   كنند و از اين رو اين مسـاله  افتخار مي
اسـامي  . اسامي آنها هم تاثير گذاشته است

ها غيـر از اسـامي افـراد در جهـان      ايراني
است اسامي آنها الهي ، آسماني، صـلواتي،  

 بيانگر غـرور بهشتي و روحاني است و اين 
وقتـي  . ملي، تاريخي و تمدني آنها اسـت 

گذاريـد آنهـا    شما بـه آنهـا احتـرام نمـي    
كنند كه شـما ايـن عظمـت و     احساس مي

در هــر . كنيــد غرورشــان را مســخره مــي
آييد  مذاكره مي وگويي وقتي براي گفت

بـا خـود    هم رادر حالي كه بسته تحريمي 
بـه آنهـا   . كنيـد  داريد، به آنها توهين مـي 

فتم يك بار ديگر امتحان كنيد نـزد آنهـا   گ
كـه همـان    برويد اما اين بار با دسته گلـي 

  . ها است كاهش تحريم
به سفرا گفتم اين يعني اينكه مساله سالح     

عـالوه بـر آن   . يي مساله خيالي است هسته
حسـن  (انتخابات جديد در ايران اين مرد 

از  را كه داراي دو خصلت متمايز )روحاني
است مطرح كرده است خصـلتي  ديگران 

كه كسـي آن را نـدارد و آن جمـع بـين     
او در . اصالت ديني و فرهنگ معاصر است

با فقه ديني آشنا شد و از ) علميه قم(حوزه 
ــگاه ــاي دانشـ ــر  هـ ــارجي(معاصـ   )خـ

او دكتـراي حقـوق از   . التحصيل شد فارغ
انگلستان است و اين يعني او فردي با افقي 

ـ  گسترده است كـه مـي   د بـا ديگـران   توان
و ا.  او فردي بسـته نيسـت  . وگو كند گفت

تنهـــا ريـــيس جمهـــوري اســـت كـــه 
طلبان و اصـولگرايان تنـدرو بـر او     اصالح

اتفاق نظر دارند از اين رو وقتي با شما راه 
رود از ترس تندروها به پشـت سـرش    مي

او لباس تندروها به تن دارد  .كند نگاه نمي
  . و فكرش فكري متمدانه است

ــدين      ــان را  ،ســان ب الخضــرائي روحاني
شناسد و به سفيران  و نامتمدن مي» تندرو«

حـال كـه او    در همـان . كنـد  معرفي مـي 
به سـفيران  » ايران«واسطه بوده و از قول 

اي  ماحاضريم مسـئله هسـته  «است  گفته مي
گفتگوهاي  ،در مسقط ،»ايران را حل كنيم

تنهـا  . است محرمانه به نتيجه انجاميده بوده
است كه  گري عراق اين بوده د واسطهسو

براي » ايران«مادگي آكشور ديگر نيز از  5
  .اند گاه شدهآحل مسئله اتمي 

نوبت به گفتگوهـاي   ،از اين زمان ببعد     
و امضاي  1+5بازهم محرمانه با كشورهاي 

  .رسد مي 2013نوامبر  24در  ،نوژتوافق 
ـــــالمی ـــــالب اس ـــــا  :انق امريکـــــا و اروپ

بســا بخشــی از مــردم ايــران  پندارنــد و می
پندارنـــــد تحريمهـــــا ايـــــران را وادار بـــــه  می

. اســــــــــت امضــــــــــای تســــــــــليم نامــــــــــه کرده
آنکــه تخريـــب اقتصـــاد ايـــران توســـط  حال

مــالی کــه تکيــه گــاه  –مافيهــای نظــامی 
واليــــــت مطلقــــــه فقيــــــه هســــــتند، رژيــــــم را 

ــــــاگزير از تســــــليم کــــــرده ايــــــن . اســــــت  ن
مافياهــا چــون تحــريم را بهتــرين فرصــت 

ســاندن رانتهــای خــود بــه حــداکثر بــرای ر 
دانستند، تا توانسـتند بردنـد و خوردنـد  می

ـــــــران ســـــــتاندند . و رمـــــــق از اقتصـــــــاد اي
همزمــان، دســت همســايه هــا را نيــز در 
خـــوردن ثـــروت نفـــت و گـــاز متعلـــق بـــه 

  :مردم ايران را نيز بازگذاشتند
    

  

مــد نیســت و خــرج آدر
ری اخو و رانــت هســت

  :حساب نیز هست بی
  
 برداشــت برابــری ۵۱ افــزایش ٭

 ۱۸ در جنوبی پـــــارس از قطـــــر
    :سال
 الـف گـزارش    سايت 1392 دي 10در

  :است كرده
 برابــري 15 افــزايش بــه اشــاره بــا ميــد  

 بـا  مشـترك  گازي ميدان از قطر برداشت
 قطـر  گاز توليد ميزان سال، 18 طي ايران

 157 را 2012 ســال در مــذكور ميـدان  از
 كـرد  نـي بي پيش و اعالم مترمكعب ميليارد

 ميليـارد  237 بـه  2015 سـال  در رقـم  اين
  .برسد مترمكعب

 در ميد اقتصادي نشريه تسنيم، گزارش به   
 ميـدان  از قطـر  بـرداري  بهره از گزارشي
 ايـران  و كشـور  اين بين كه جنوبي پارس

 در(شـمالي  ميـدان : نوشت است مشترك
 در) است شده ناميده جنوبي پارس ايران
 1991 لسـا  در و شـد  كشـف  1971 سال

 ميـدان  ايـن  از گـاز  برداشت بار نخستين
  .شد آغاز

 نخسـتين  براي 1996 سال اواخر در قطر   
 ميـدان  توليـدي  گاز صادرات به اقدام بار

 بـا  ميـدان  ايـن  توليدي گاز. كرد شمالي
 ان ال بـه  قطـر  مـايع  گـاز  شركت تشكيل
 ان ال هـاي  محمولـه  و شـد  تبديل جي
  .شد صادر خارج به جي
 ميدان از قطر برداشت: زوداف گزارش اين

 تـوجهي  قابـل  رشد 2000 سال از شمالي
 سـرمايه  همـراه  بـه  كـار  اين. است داشته

 ان ال توليـد  بخـش  در گسـترده  گذاري
  .است شده انجام جي

 ميليـارد  157 بـر  بالغ 2012 سال در قطر   
 بـا  مشترك گازي ميدان از گاز مترمكعب

 بيني پيش ميد. است كرده برداشت ايران
 ميـدان  ايـن  از قطر گاز توليد است هكرد

 50 از بـيش  2015 سال تا ايران با مشترك
ــد ــد درص ــد رش ــه و كن ــارد 237 ب  ميلي
  .برسد سال در مترمكعب

 از قطـر  برداشـت  گزارش اين اساس بر   
 15 گذشـته  سـال  18 طـي  شمالي ميدان
 تنهـا  1995 سـال  در قطر. است شده برابر

ـ  از گـاز  مترمكعـب  ميليارد 10 حدود  ناي
 منـابع  برخـي . كـرد  مـي  برداشت ميدان
 گـازي  ميـدان  از ايـران  برداشـت  ميزان

 سوم يك را 2012 سال در قطر با مشترك
ــن ــور اي ــي كش ــر يعن ــارد 60 از كمت  ميلي

  .اند كرده برآورد مترمكعب

يــک دليــل از داليــل  :انقــالب اســالمی
است که ايـران تـوان  اين خورد و برد اين

ايه ســـــــرمايه گـــــــذاری نـــــــدارد زيـــــــرا ســـــــرم
عظـــــــــيمش صـــــــــرف دولـــــــــت و رانتـــــــــی 

برنــــد و  گــــردد کــــه رانــــت خــــواران می می
دليــل ديگــريش انــزوای ايــران . خورنــد می

ـــاتوانيش در مطالبـــه ايـــن حـــق ملـــی  و ن
  :است

  
تــرین شــاخص اقتصــادی  ٭منفی

های  گذاری ســــــرمایه/ ایــــــران
  :صنعتی نصف شد

 
  ـــک مرکـــزی  ،۹۲بهمـــن  ۱۰در بان

ميــــزان  :گــــزارش كــــرده اســــت
هاي بخش صنعتي در حالي  ريگذا سرمايه

هـزار ميليـارد    20بـيش از   88در سال كه 
تومان بوده در پايان سال گذشته اين رقم 

 .هزار ميليارد تومان كاهش يافته است 8به 
ــال       ــاس در س ــن اس ــر اي ــداد  88ب تع

بـرداري از واحـدهاي    هـاي بهـره   پروانه
صنعتي بيش از شش هزار مورد بـوده كـه   

بـه چهـار هـزار     91ال اين ميزان نيز در س
ايـن در حـالي   . واحد تقليل يافتـه اسـت  

ــال   ــه در ســ ــت كــ ــد  89اســ رونــ
هاي صـنعتي كمـي بهبـود     گذاري سرمايه

روند اين  91و  90يافته بود اما در دو سال 
 .بخش مجددا نزولي شده است

ميـزان رشـد    91از سوي ديگـر در سـال   
درصد بـود كـه    5,4اقتصادي ايران منفي 

دهـد   مركزي نشان مـي آمار جديد بانك 
بخشي از آن منفي بودن رشد اقتصادي به 

هـاي   گـذاري  واسطه رشد منفـي سـرمايه  
 .صنعتي بود

 گـذاري  يهسرما يدرصد 43 يرشد منف •
   :يصنعت 

مسعود نيلـي، مشـاور رئـيس جمهـوري         
هشتم بهمن ماه امسال وقتـي در نخسـتين   
همايش توسـعه مـديريت پـولي و بـانكي     

ت به افزايش بيكاري گفت و نسب سخن مي
: داد، عنـوان كـرده بـود    هشدارهايي مي

براي رسيدن به رشد اقتصادي، كشور نيـاز  
گـذاري زيـاد دارد و در عـين     به سـرمايه 
. وري هـم بايـد افـزايش يابـد     حال بهـره 

ركود مـا ناشـي از ايـن اسـت كـه افـت       
گذاري  گذاري داريم، رشد سرمايه سرمايه

 41ما در صـنعت در سـال گذشـته منفـي     
 .درصد بوده است

ــك     ــد بان ــاي جدي ــار آماره حــال انتش
دهد كه اين رقم كمـي   مركزي نشان مي

چـرا  . درصد بوده است 43بيشتر و معادل 
هايي  گذاري ميزان سرمايه 91كه در سال 

بـرداري از   كه منجر به صدور پروانه بهـره 
هــزار  8,8واحـدهاي صـنعتي شـده تنهـا     

پـيش از  ميليارد تومان بوده، در حالي كه 
 15,6بـيش از   90آن، اين رقـم در سـال   
مقايسه اين ارقـام  . هزار ميليارد تومان بود

درصــدي در ايــن  43حــاكي از كــاهش 
 .بخش است

نيـز   90اين در حالي است كه در سال     
گذاري صنعتي با افت مواجه  روند سرمايه

بود و در آن سال نيز اين رقـم نسـبت بـه    
يافتـه   درصـد كـاهش   19بيش از  89سال 
 .بود

موضوع قابل توجه اين اسـت كـه كـه       
گـذاري   نيز رقم سـرمايه  89حتي در سال 

صنعتي در اقتصاد ايران نسبت به سال قبل 
هـزار   19,4خود منفي بود و در حالي بـه  

ميليارد تومان رسيد كه اين رقم در سـال  
ــيش از  88 ــان   20,7ب ــارد توم ــزار ميلي ه

 .گزارش شده بود
ن اســاس ميــزان رشــد در واقــع بــر ايــ   

گذاري صـنعتي در اقتصـاد ايـران     سرمايه
نسبت به سال قبل  91تا  88هاي  طي سال

،  6,1، منفـي   8,5خود بـه ترتيـب منفـي    
ــوده  43,5و منفــي  19,4منفــي  درصــد ب
 .است

بـرداري   كاهش واحدهاي صنعتي بهـره •
 :شده

با وجود اين روند هميشه كاهنده ميزان    
هاي  تي، طي سالهاي صنع گذاري سرمايه

از نظـــر تعـــداد واحـــدهاي  91تـــا  88

برداري شده صنعتي يك سال از اين  بهره
بـا اينكـه در   . چهار سال روند، نزولي نبود

بــرداري از  ميــزان پروانــه بهــره 88ســال 
درصـد افـت بـه     13واحدهاي صنعتي با 

پروانه رسيده بـود ايـن    661شش هزار و 
رشـد  بهبود پيدا كرد و با  89رقم در سال 

پروانـه   878سه درصدي به شـش هـزار و   
 .رسيد

نيز دوباره رونـد   91و  90هاي  اما در سال
ــزان    ــد و مي ــي ش ــم منف ــن بخــش ه اي

بـرداري از واحـدهاي    هـاي بهـره   پروانه
درصـد افـت    36صنعتي به ترتيب هفت و 

ــرد ــه  . ك ــزان پروان ــال مي ــن دو س در اي
برداري از واحدهاي صنعتي به ترتيب  بهره

پروانه  48و چهار هزار و  334شش هزار و 
 .گزارش شده است

 :افت واحدهاي صنعتي تاسيس شده •
در بخش واحدهاي صنعتي كه طي اين     

اند جواز تاسيس بگيرنـد   چهار سال توانسته
گـذاري كاهشـي بـوده     نيز روند سـرمايه 

بـر ايـن اسـاس ميـزان جوازهـاي      . است
هـاي   تاسيس واحدهاي صنعتي طي سـال 

فقـره،   380هـزار و   13رتيب به ت 91تا  88
فقره  788هزار و  15فقره،   813هزار و  15
ايـن  . فقره بـوده اسـت   896هزار و  14و 

ميزان  89دهد كه طي سال  ارقام نشان مي
جوازهاي تاسيس واحدهاي صنعتي نسبت 

درصد رشـد داشـته    18به سال قبل از آن 
نزولي شده و بـه   90اما اين روند در سال 

با وجـود ايـن، در   . رسيد درصد 0,2منفي 
مجددا صـعودي شـد و بـه پـنج      91سال 

 .درصد رسيد
هايي كه منجـر   گذاري در بخش سرمايه    

انـد نيـز در    به دريافت جواز تاسيس شـده 
اين چهـار سـال، تنهـا يـك سـال رونـد       

در حالي كه اين رقم . صعودي بوده است
هــزار ميليــارد  83,6بــيش از  88در ســال 

بـا چهـار درصـد     89 تومان بوده در سال
هزار ميليارد تومـان افـزايش    87,2رشد به 
اين رونـد بـا افـت     90اما در سال . يافت

هــزار ميليــارد  80,1هشــت درصــدي بــه 
نيز همين  91تومان تقليل يافت و در سال 

درصد افـت   29روند نزولي حفظ شد و با 
 .هزار ميليارد تومان رسيد  56,9به 

ذاری و طـرح سـرمايه گـ :انقالب اسالمی
تقاضـــــای صـــــدور پروانـــــه يـــــک ســـــخن 
اســــت و ســــرمايه گــــذاری انجــــام گرفتــــه، 

باجود اين واقعيت، . سخنی ديگر است
گذاری پيش بينـی شـده، تـازه، در  سرمايه
هــزار ميليــارد تومــان  ۲۰، ۱۳۸۸ســال 
 ۱۰۰۰ايــــن رقــــم، بــــه دالر . اســــت بوده

شـــود کـــه  ميليـــارد دالر می ۲۰تومـــانی، 
ت در آن کمتــر از يــک پــنجم درآمــد نفــ

برفــــرض، بنــــابر رويــــه، . شــــود ســــال می
پروانه ها مجوز گرفتن اعتبارات بـانکی 

هــزار ميليــارد تومــان  ۱۰۰(نبــوده باشــند 
و براســـــتی ) وامهـــــای بازپرداخـــــت نشـــــده

گذاری شده باشند، پرسش اول و  سرمايه
بقيه درآمد نفت به : شود اساسی اين می

اســـــــــت؟ پاســـــــــخ  چـــــــــه مصـــــــــرفی رسيده
ان قدرت خريد ايجـاد است که در اير  اين

کــــــــرده اســــــــت و در بيــــــــرون از ايــــــــران 
صــرف خريـــد کاالهــا و خـــدمات و وارد 
کردن آنهـا بـه کشـور بـرای جـذب قـدرت 

اگر اين مدار بسته بـا . است خريد، شده
تبـــديل درآمـــد نفـــت بـــه ســـرمايه جانشـــين 

شــد، ايــران همــه ســاله مــازاد ســرمايه  می
معنــــــای مراجعــــــه بــــــه . داشــــــت نيــــــز می

مـد آدر : اسـت ن خـارجی اينسرمايه گذارا
مــــالی  –نفــــت ســــهم مافياهــــای نظــــامی 

شــــــما بيائيــــــد در نفــــــت و گــــــاز . اســــــت
از درآمــــد حاصــــل . گذاری کنيــــد ســـرمايه

از آن، نــــاچيزی را بــــه دولــــت بدهيــــد تــــا 
  .  دباز از آن اين مافياها بگرد

  
 ۱۰۲ بودجـــه: تـــوکلی احمـــد٭ 

دارد  کســر تومــان میلیــارد هــزار
نفت و ها و  بودجه فروش دارائی

ــار قرضــه  گــاز و بــزرگ کــردن ب
    :برعهده نسلهای فرداها است

 نامـه  آيـين  قانون متعدد مواد كه روشي   

 تخلـف  كه اساسي قانون اصول و داخلي
 گرفتن ناديده موجب است، بزرگي بسيار

 انضـباطي  بـي  رشد علمي، قواعد و اصول
 و ثبـات  تضعيف  فساد، و منابع اتالف مالي،

 يــك در و طمينــانيناا و ريســك افــزايش
 مـثال . شـود  مي تورم و ركود تشديد كالم
 17 تنهـا  حكم 227 از 92 بودجه اليحه در

 كميسـيون  در كـه  بـود  اي بودجـه  حكم
 حكــم 27 تنهــا كــه حكــم 317 بــه تلفيــق
  ".شد مبدل داشت اي بودجه

 بودجـه  حجـم  كميسيون، گزارش طبق  
 درصـد  10 حـدود  93 سال در كشور كل

 كـه  اسـت  حـالي  در ايـن  و يافته افزايش
 185 بودجـه  93 بودجـه  اليحـه  در دولت
 مصـوبه  برخالف و كرده حذف را شركت

 نكرد منظور را آن رئيسه هيئت كميسيون،
 رشـد  بـر  كشـور  كل بودجه منفي اثر لذا

  .است روشن اقتصادي
 اگـر  اما است صفر ظاهرا بودجه كسري    

 و كرده كم منابع كل از را مالياتي درآمد
 كسـري  كنـيم  مقايسـه  ها هزينه اب را مانده
 102 كـه  شود مي مشخص اليحه در واقعي
 از يـا  منـابع  بقيه. است تومان ميليارد هزار

 فـروش  طريق از يا و نفتي دارايي فروش
  .است استقراض يا و فيزيكي دارايي

 دولت واقعي بودجه كسري كه اين در    
 خريد قدرت و توليد بر تخريبي اثر معموال
 آن ميـزان  ولـي  نيسـت  شكي دارد، مردم
 كسـري  اگر و دارد جبران نحوه به بستگي
 مركزي بانك به نفتي دالر فروش با بودجه
 بـراي  مركـزي  بانـك  يعنـي  شود، جبران
 پول و كند مي چاپ اسكناس دالر، خريد

 يعني اين و شود مي اضافه بازار به پرقدرت
 بـه  مجـدداً  دالرهـا  اين از قدر هر. تورم
 شود مي اضافه واردات شود فروخته مردم
 كـردن  وارد قابل كاالهاي در را تورم كه
 چون و دارد ركودي اثر ولي كند مي كم

 ماننـد  نيست، كردني وارد كاالها از برخي
 بـاال  كاالهـا  نوع اين  قيمت  مسكن، زمين،
 سـرايت  هـا  بخـش  ساير به تورم و رود مي
  .كند مي
 نيسـت،  دسترس در نفتي ارزهاي چون    

 دولت حسابداري، دفاتر در يمركز بانك
ــدهكار را ــي ب ــد م ــكناس و كن ــر اس  منتش

 همـين  بـه  و دهـد  مي دولت به و كند مي
 70 از بانـك  خارجي دارايي خالص دليل
 به گذشته سال مهر در تومان ميليارد هزار
 دو و يافته افزايش تومان ميليارد هزار 154
 را تـورم  وضـعيت  كـه  اسـت  شـده  برابر

 بودجه كسري برانج اگر. كند مي تجديد
 باشـد،  مشـاركت  اوراق فـروش  طريق از

 كـم  سـرمايه  به خصوصي بخش دسترسي
 حـال  عين در دارد ركودي اثر و شود مي

 و كند مي زياد را بعدي هاي دولت بدهي
 جيـب  از امـروز  دسـتي  گشاده يعني اين
  .آينده نسل

 انتشار اجازه دولت پيشنهاد به كميسيون    
 را مشـاركت  اوراق تومان ميليارد هزار 25
 حـالي  در ايـن . است داده آينده سال در

 95 سـال  پايـان  تا عمومي بخش كه است
 فـرع  و اصل تومان ميليارد هزار 165 بايد
 كسـري  يعنـي  ايـن  و بدهد را مردم پول

  .آينده سال در تر شديد بودجه
 ميليارد هزار 119 گذشته سال شش طي   

 كل بودجه در و شده فروخته سهام تومان
 ميانگين طور به كه است شده خرج شورك

 و شـود  مـي  تومـان  ميليارد هزار 20 سالي
 كميسـيون  در 93 سـال  اليحه در كماكان
 هــزار 22 دولــت كــه شــده داده اجــازه
 واگـذار  يـا  و فروختـه  سهام تومان ميليارد
 كــه شــد داده اجــازه همينطــور و كنــد
 و زمـين  و بفروشـد  را عمرانـي  هاي طرح
 زمـاني  اما بفروشد را منقول اموال و ملك
 بـا  شـود،  تمـام  فـروش  قابـل  دارائـي  كه

. كـرد  خواهيم چه شده پايدار هاي  هزينه
 بـه  بيشـتر  تكيـه  يا ورشكستگي قبول با جز

 چــه آن، از ناشــي هــاي بــدبختي و نفــت
  .بكنيم توان مي
 هدفمنـد  بهانه كه ظلمي شناسي آسيب    

 فرصت است، رفته مردم به ها يارانه كردن
 در ما كه بگويم بايد اما خواهد مي ديگري
 تندتر هرچه و داريم قرار باري زيان مسير

ــيم حركــت ــد از كن ــه مقص ــر اولي  دورت
 راهبـرد  بايد دولت ابتدا در لذا. شويم مي
 انرژي مصرف شدت كاهش براي را خود

  اين براساس و كرده مشخص آن بهبود و
  

  10 صفحهدر
  

 جام زهر سوم
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 هدفمنـدي  قانون اصالح پيشنهاد راهبرد، 
 آن تـا  بردارد را دوم گام وسپس بياورد را

 تبعـات  و شـود  اعمـال  تغيير حداقل زمان
  .ببينيم را كمتري ركودي و تورمي

 ايـن  تلفيـق  كميسـيون  و دولت اينكه با    
 از دولـت  پيشنهاد اما دارند قبول را مسئله
 پذيرفتـه  كميسـيون  در عينا درآمدي نظر
 از دولـت  كـه  كرد قبول كميسيون و شد

 هـزار  52 انرژي هاي حامل قيمت افزايش
   توجه با و كند كسب درآمد تومان ميليارد

 اين در و گرفته زمان ماه 3 دولت اينكه به
 خواهـد  عمـل  جاري سال براساس ماه 3

ــرد، ــه  ك ــور ب ــط ط ــت متوس ــام قيم  تم
 دو اسفندماه تا تيرماه از انرژي هاي حامل
 افـزايش  حـد،  ايـن  كـه  شد خواهد برابر
 ميـزان  بـه  حـداقل  را هكننـد  توليد تورم

ــزايش درصــد10  قيمــت و دهــد مــي اف
 و رود مـي  بـاال  درصد 15 تا كننده مصرف

 درصدي 30 تورم عالوه به درصد 15 اين
 درصــد 45 حــدود بــه را تــورم معمــول،

  .رساند مي
 و ارز بـازار  از ناشـي  ركودي تورم اگر    

 احكـام  مخـرب  آثار و ها  يارانه هدفمندي
 ملـــي، توســـعه صـــندوق خصـــوص در

 بـا  دولت ريزي بودجه روش كه تعارضاتي
 اصـول  و دائمـي  قـوانين  اساسـي،  قانون
 عـدالت  هاي ارزش و ريزي بودجه علمي
 حجم از ناشي مخرب آثار به دارد، اداري
 شـرح  بنـده  كـه  كسري و بودجه تركيب
 فـرد  هـر  وقـت  آن و كنيـد  اضافه دادم،
 مغـاير  را بحـث  مـورد  گـزارش  طرفي بي

 معموال خانه در كه فتيشرا با مردم مصالح
 و دارنـد  بيكـار  كرده تحصيل جوان 3 -  2

 نـزد  و رسـد  نمـي  شان خرج به شان دخل
 نيسـتند،  ازدواج بـه  قادر كه خود جوانان

 زيــان بــه را آن نيــز هســتند شــرمنده
 هـر  دل خـون  با كه يابد مي كارآفريناني

ــاتالق در روز ــكالت ب ــد مش ــار تولي  گرفت
  .شوند مي

هـزار  ۱۹۵بودجـه کـل  :انقالب اسالمی
 ۱۰۲از آن، . ميليـــــــارد تومـــــــان اســـــــت
بـــه تـــوکلی کســـر ميليـــارد، بنـــابر محـــاس

درصــد بودجــه  ۵۳يعنــی حــدود . اســت
هــــا  هرگــــاه فــــروش دارائی. کســــر اســــت

و ) هــــــــــــــزار ميليــــــــــــــارد تومــــــــــــــان  ۲۲(
) هزار ميليـارد تومـان ۲۵( استقراض  

درصد  ۷۶را هم بيفزائيم، کسر بودجه 
اسـت کـه  بقيه هم درآمـد نفـت. شود می

بخشی از آن، قابل خرج کـردن نيسـت 
امــــا دولــــت بــــه اعتبــــار آن، از بانــــک 

ـــورم  مرکـــزی پـــول می گيـــرد يعنـــی بـــر ت
  .افزايد می

  
میلیـــون ایرانـــی  ۴۰٭ بـــیش از 

جزء جمعیت غیرفعـال اقتصـاد 
   :شوند ایران محسوب می

  به گزارش خبـرآنالين 92بهمن  6در ، .
هـاي مركـز آمـار     طبق آخـرين بررسـي  

ميليون ايراني با اينكه در  40ن، بيش از ايرا
سن كار هستند اما به دليل اينكه مشـاركت  
اقتصادي ندارند جـزء جمعيـت غيرفعـال    

اين تعداد . شوند اقتصاد ايران محسوب مي
ــادل  ــت   52مع  77درصــد از كــل جمعي

 .ميليون نفري ايران است
سال سن دارند اما  65تا  10اين افراد بين  

در واقع اين . غلند و نه بيكاربه داليلي نه شا
تعداد ايراني اصـال جـزء جمعيـت فعـال     

مركز آمار ايران . آيند ايران به حساب نمي
تمـام  : شناسد نيز اين گروه را اين طور مي

ساله و بيشتر كه در هفته تقـويمي   10افراد 
طبق ) هفته مرجع(قبل از هفته آمارگيري

تعريــف كــار، در توليــد كــاال و خــدمات 
نداشـته يـا از قابليـت مشـاركت      مشاركت

 .اند برخوردار نبوده
اين در حالي است كه از نگاه مركز آمار    

اي يك سـاعت   ايران كساني كه تنها هفته
. شـوند  هم كار كنند شاغل محسـوب مـي  

همچنين از نگاه مركز آمار حتي كاركنان 
فاميلي بدون مزد، كـارآموزان، محصـالن   

سـربازان   مشغول به كار، نيروهاي مسلح و
از سـوي ديگـر   . هم جزء شاغالن هسـتند 

كساني هم كه آمـاده بـه كـار و جويـاي     
شــغلي باشــند نيــز جــزء بيكــاران كشــور  

ها، ديگـر   اما غير از اين. شوند محسوب مي
افراد غيرفعال در اقتصاد ايـران خواهنـد   

دار،  اين گروه بيشتر شامل زنان خانـه . بود

ي دانشجويان و كساني هسـتند كـه توانـاي   
 .انجام كار را ندارند

با افزايش اين تعداد در اقتصاد ايران نرخ  
مشاركت اقتصادي ايـران افـت خواهـد    

چرا كه نرخ مشاركت اقتصادي را از . كرد
درصد نسبت جمعيت فعال به جمعيـت در  

ايـن رقـم در   . سن كار محاسبه مي كننـد 
آخرين گزارش مركز آمـار ايـران يعنـي    

ارش شـده  درصـد گـز   36,7پاييز امسـال  
 .است

ايــن در حــالي اســت كــه در ابتــداي     
درصد بود  41فعاليت دولت نهم اين نرخ 

هاي اخير به تدريج ايـن نـرخ    و طي سال
  .كاهش يافت

توانـــــد  خواننـــــده می :انقـــــالب اســـــالمی
بارســنگين تکفــل را در ايــران امــروز در 
نظر مجسم کند بخصوص وقتی ميـزان 

  :کاری را نيز در نظر بگيرد بی
  

ــر کــار٭  ــون بیکــار  ۱۰: وزی میلی
   :داریم

  به گزارش خبرگـزاري  92بهمن  4در ،
ــاه   ــر كــار و رف تســنيم، علــي ربيعــي وزي

 10بر اسـاس آمارهـا   : است اجتماعي گفته
در صـدد هسـتيم تـا    . ميليون بيكار داريـم 

وي بـا  .كمي قوانين كار را تسـهيل كنـيم  
اشاره به اينكه تاكنون گزارش منسجمي از 

در جلوگيري از رونـد رو بـه    سهم قوانين
درحـال حاضـر   : ام، افزود رشد كار نديده

درصد احكام، به نفـع كارفرمـا   80بيش از 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتمـاعي بـا   .است

بيان اينكه در مسئله كار، نه تنها حق داريم 
پيروز شويم، بلكه حق نداريم پيروز نشويم، 

نرخ نيم درصـدي رشـد   : خاطرنشان كرد
ي كشور يك واقعيـت اسـت و مـا    اقتصاد

  .گوييم خارج از توهمات آماري سخن مي
ـــالمی ـــالب اس ـــيم کســـر  :انق اينـــک ببين

بودجــــه خانوارهــــای شــــهری و روســــتائی 
  :است  چه اندازه

  
ـــــاالنه آدر ٭ ـــــه س ـــــد و هزین م

   :خانوارهای روستائی
  بــه گــزارش ســايت  ،92بهمــن  14در

مـار ايـران نتـايج    آمركـز   ،مردم سـاالري 
مــد و هزينــه  آي در بــاره درمــارگيرآ

خانوارهاي شـهري و روسـتائي را انتشـار    
  ،نهاآبنابر. است داده

 :هاي خانوار هزينه•
، 1390بر اساس نتايج اين طـرح در سـال   

متوسط هزينه ساالنه خانوار روستايي برابـر  
ريال بوده كه از ايـن مقـدار    83973092

ــه   2/39 ــه هزين ــوط ب ــد مرب ــاي  درص ه
درصد مربـوط   8/60خوراكي و دخاني و 

ــه ــه هزين ــوده   ب ــوراكي ب ــر خ ــاي غي ه
متوسط هزينـه سـاالنه يـك خـانوار     .است

روستايي در مقايسه با رقم مشـابه در سـال   
  .درصد افزايش يافته است 63/22، 1389

 :درآمدهاي خانوار •
بر اساس نتايج به دسـت آمـده، متوسـط     

درآمــد اظهارشــده ســاالنه يــك خــانوار 
 79726948رابـر  ب 1390روستايي در سال 

 36/34ريال بوده كه نسبت به سـال قبـل   
بررسـي  . درصد افزايش يافته داشته اسـت 

منابع تامين درآمد خانوارهـاي روسـتايي   
درصد در آمد از  83/26دهد كه  نشان مي

درصد  74/27مشاغل مزد و حقوق بگيري، 
از مشاغل آزاد كشاورزي و غير كشاورزي 

بـه دسـت   درصد از منابع متفرقه  42/45و 
  .آمده است

ــالمی ــالب اس ، قــانون ۹۰در ســال  :انق
آن، هـرکس، در  بنـابر. ها اجرا شد يارانه
. هزارتومان يارانـه دريافـت کـرد ۴۴ماه، 

هرگــــاه متوســــط خــــانوار را مرکــــز آمــــار 
هرگاه رقمهـا را . گويد نفر می ۳,۶ايران 

بپـــذيريم و نپرســـيم چگونـــه ممکـــن اســـت 
درصــــــد از درآمــــــد خانوارهــــــای  ۴۵,۴۲

ـــــدون در » متفرقـــــه«روســـــتائی  باشـــــد، ب
ميليــون  ۲حــدود (ها،  نظــر گرفتــه يارانــه
ـــا درنظـــر . کســـر دارد) تومـــان درســـال ب
 ۷۰ها، درآمـــــــدها، تنهـــــــا  گــــــرفتن يارانـــــــه
مـد آدر. کنـد ها را تأمين می درصد هزينه

هـای کـارگر بـازهم بـدتر  و هزينه خانواده
چــــــــــرا روســــــــــتائيان از محــــــــــل . اســــــــــت

يارانـــه نيـــز مـــدی دارنـــد و آکشـــاورزی در
کــــــارگران گرفتــــــار پرداخــــــت . گيرنــــــد می

  :نشدن مزد و بيکاری هستند
  

وضـــــعیت   وخامـــــت
تجاوزها بـه  ،اقتصادی

ــــارگران را  ــــوق ک حق
بــــــــازهم بیشــــــــتر 

ــا  :اســت کرده تجاوزه
به حقـوق انسـان همـه 

  :اند جانبه تر گشته
  
  به گزارش ايلنا، بيش از  ،92دي  30در

ــفهان در    400 ــل اص ــي اكري ــارگر پل ك
تراض به ادامه سياست كوچـك سـازي   اع

فرمانـداري   ٔكارخانه كـه بـا وجـود نامـه    
شهرستان مباركه مبني بر توقف اين رونـد  
در حال انجام است، بار ديگر در محوطـه  

 .كارخانه تجمع كردند
 به گزارش ايلنا ، بـيش از  92بهمن  2در،

كارگر قرار دادي و روز مزد كارخانه  400
ه تصـميم پيمانكـار   ايران تاير در اعتراض ب

كارگر روزمـزد، بـراي    80مبني بر اخراج 
 .دومين روز متوالي دست از كار كشيدند

 به گزارش ايلنا، بـيش از   ،92بهمن  2در
كارگر پتروشيمي فجر در اعتراض به  150

تصميم پيمانكار مبني بر جلوگيري از ورود 
نماينده صنفي كارگران به كارخانه بـراي  

 .دست از كار كشيدنددومين روز متوالي 
  به گزارش ايلنا، يكي از  ،92بهمن  2در

نمايندگان كارگران با اعالم اين خبـر بـه   
كارگر پلي اكريـل اصـفهان    6: ايلنا گفت

كه توسط پليس امنيت شهرسـتان مباركـه   
امـروز بـه ايـن نهـاد     . احضار شده بودنـد 

ــه    ــا ب ــرده و از آنج ــه ك ــارتي مراجع نظ
 .دادستاني منتقل شدند

  ــن 3در ــر،    ،92 بهم ــزارش مه ــه گ ب
دادستان استان كرمانشاه مجتبي ملكـي در  

سـحر گـاه  در   : گفتگو با مهر اظهار داشت
كرمانشاه هفت مورد اجراي حكم اعـدام  

ــه   ــتيم ك ــه    5داش ــوط ب ــورد آن مرب م
مــورد نيــز  2قاچاقچيــان مــواد مخــدر و 

  .اجراي حكم قصاص بود
  ــن 5در ــا،   92 بهم ــزارش ايلن ــه گ ، ب

ن پيمــاني واحــد تعميــرات و   كــارگرا
نگهداري پتروشيمي فجر در اعتـراض بـه   
تصميم پيمانكار مبني بر جلوگيري از ورود 
يكي از نماينـدگان صـنفي كـارگران بـه     
ــاري    ــارمين روز ك ــراي چه ــه، ب كارخان

 .متوالي دست از كار كشيدند
  به گزارش ايلنا، بيش از  ،92بهمن  5در

ارخانه كارگر روزمزد و قرار دادي ك 400
ايران تاير صبح امروز، شـنبه، در ششـمين   
ــميم   ــه تص ــان ب ــروع اعتراضاتش روز از ش
ــارگران     ــراج ك ــر اخ ــي ب ــا مين كارفرم
روزمزدي، بار ديگر در محوطـه كارخانـه   

 .تجمع كردند
 به گزارش سـايت ملـي    ،92بهمن  5در

مذهبي، رضـا آقـا خـاني عضـو بـا سـابقه       
مـذهبي ايـران كـه    - شوراي فعاالن ملـي 

روز بـه صـورت    45د ماه بـه مـدت   خردا
موقت بازداشت شده بود از سـوي شـعبه   

دادگاه انقـالب  بـه سـه سـال حـبس       15
 .محكوم شد

 فعـالين  «بـه گـزارش     ،92 بهمن  5در
، ده هـا  »حقوق بشر و دمكراسي در ايران

نفر از نيروهاي گارد ويژه و پاسداربندها به 
زندان گوهردشـت كـرج    4بند  12سالن 

ند و زندانيان سياسـي را مـورد   يورش برد
پاسـخ زنـدانيان   . اذيت و آزار قرار دادند

سياسي  نسبت به ايـن يـورش وحشـيانه  و    
غير انساني  سر دادن شعارهاي مـرگ بـر   

اي، مرگ بر ديكتاتور و مـرگ بـر    خامنه
 .ظالم بود 

  به گزارش نـداي سـبز    ،92بهمن  5در
سارنگ اتحـادي شـهروند بهـايي    : آزادي

سال حبس تعزيـري بـه    5ران به ساكن ته
تبليــغ عليــه نظــام و عضــويت در «اتهــام 

تشكيالت بهائي جهت از بين بردن امنيـت  
 .محكوم شد »ملي
  به گزارش سايت ملي ،92بهمن  5در -

مــاموران امنيتــي و گــارد ضــد : مــذهبي
شورش از دفـن دكتـر ناصـر مينـاچي در     
حسينيه ارشاد ممانعت به عمل آوردند و از 

نع مراسم تشييع اين يـار صـديق   سويي ما
در حالي كه قرار بود  .دكتر شريعتي شدند

پيكر دكتر ناصر مينـاچي امـروز عصـر در    
حسينيه ارشاد دفن شود شركت كنندگان 
در اين مراسم با سد ماشين هاي گارد ضد 

 .شورش و ماموران امنيتي مواجه شدند
  به گزارش ايلنا، جمعي 92 بهمن 6در ،

وزارت آمـوزش و پـرورش    از بازنشستگان
تهران در اعتراض به اجرا نشدن بخشي از 
مواد حمايتي فصل دهم قـانون خـدمات   
كشوري در مورد افزايش حقوق و مزايـا،  
در مقابل درب شمالي سـاختمان مجلـس   

 .تجمع كردند
 به گزارش  خانه ملـت،  92 بهمن 6در ،

جمعي از كارگران رسمي گروه مـاديران  
ير قـانوني بيكارشـده   كه به دليل اخراج غ

اند  مقابل درب مجلس تجمـع كردنـد و   
خواستار رسيدگي مسـئوالن بـه ايـن امـر     

 .اند شده
 نفر   700: به گزارش ايلنا ،92بهمن  6در

نگاران كشور در نامه به  از فعاالن و روزنامه
دكتر حسن روحاني؛ خواسـتار بازگشـايي   

نهـا  آ .نگاران شـدند  انجمن صنفي روزنامه
 :ن نوشته بـود آي را داشتند كه بر پالكارد

 .مطبوعات ركن چهارم دموكراسي است
  به گزارش دانشجونيوز،  ،92بهمن  6در

دانشــجويي - تعــدادي از فعــالين سياســي
دانشگاه بـوعلي سـينا همـدان بـه كميتـه      

 .انضباطي احضار شدند
    بــه گــزارش فعــالين  ،92بهمــن  7در

 حقوق بشر و دمكراسي در ايران،  در يك
زنداني كه روز گذشـته   7اعدام گروهي  

به سلولهاي انفرادي زنـدان قـزل حصـار    
. منتقل شده بودند بـه دار آويختـه شـدند   

ــالنهاي   ــدانيان از س ــن زن    7و 5، 2،3، 1اي
 .زندان قزل حصار كرج مي باشند 2واحد 
  150به گـزارش ايلنـا ،    ،92بهمن  8در 

ايـران  «كارگر كارخانـه يخچـال سـازي    
 3ر اعتـراض بـه مشـخص نبـودن     د» پويا

هزار كارگر اين كارخانه  2درصد از سهام 
ــه    ــن كارخان ــل درب ورودي اي در مقاب

 .دست به تجمع زدند
  بهمــن بــه گــزارش ايلنــا، رئــيس  8در

انجمن صنفي كارگران شـركت آسـفالت   
پيمانكــار نيــروي انســاني معــدن (طــوس 

از اعتــراض صــنفي كــارگران ) چــادرملو
واكنش به حكم اخراج معدن چادرملو در 

 .نماينده صنفي شان خبر داد
  به گزارش كمپين دفاع  ،92بهمن  9در

از زنــدانيان سياســي و مــدني، هاشــم    
نــژاد وهــادي راشــدي دو فعــال  شــعباني

ها  فرهنگي شهررامشير كه احكام اعدام آن
ديوان عالي كشـور تاييـد    32توسط شعبه 

شــده بــود، و مــدتي پــيش توســط اداره 
واز به مكاني نامعلوم منتقل شده اه واواك

بودند، معلوم شد كه اين دو اعـدام شـده   
  .اند
  200، به گـزارش ايلنـا ،   92 بهمن 9در  

كارگر فوالد زاگرس در اعتراض به تعويق 
هفت ماهه در پرداخت حقـوق شـان در   

واقع در (مقابل فرمانداري شهرستان قروه 
 .اند تجمع كرده) استان كردستان

 ــن 9در ــا،    ،92 بهم ــزارش ايرن ــه گ ب
برگــزاري كنســرت موســيقي در دزفــول 
. بخاطر استفاده از نوازندگان زن لغو شـد 

ــالم    ــت االس ــول حج ــه دزف ــام جمع ام
ــولي   ــي دزفــ ــيدمحمدعلي قاضــ ســ

برگزاري كنسرت موسيقي سنتي در :افزود
دزفول اشـكال نـدارد، امـا در برگـزاري     
كنسرت نبايـد از نوازنـدگان زن اسـتفاده    

 .شود
 ــن  9در ــا،   92 بهم ــزارش ايرن ــه گ ،ب

ــوي« ــيدمحمدباقر عل عضــو  نهضــت » س
آزادي به اتهام عضويت در اين حزب بـه  

 .تحمل چهار سال حبس محكوم شد
  به گزارش هرانا، حميد 92 بهمن 9در ،

بابايي دانشجوي مقطـع دكتـرا و بورسـيه    
دولتي در دانشگاه لي يژ بلژيك، كه بـراي  

ده بـود،  ديدار خانواده به ايران سـفر كـر  
 15آذر ماه سال جـاري در شـعبه    30روز 

دادگاه انقالب به رياست قاضي صلواتي به 
ــام جاسوســي و   10 ــه اته ــدان ب ســال زن

 .همكاري با دول متخاصم محكوم شد
  20به گـزارش ايلنـا،     ،92بهمن  10در 

كارگر معدن چادرملو صـبح روز گذشـته   
پس از مراجعه بـه  ) بهمن ماه 9چهارشنبه (

امنيت شهرسـتان مباركـه بازداشـت    پليس 
كارگران در اين رابطـه دسـت از   . شدند

  . كار كشيدند
  بــه گــزارش كميتــه  ،92بهمــن  10در

گزارشگران حقوق بشر، مسـلم بوشـهريان،   
فعال سايبري، روز دوم بهمن مـاه امسـال   
هنگام ورود به فرودگاه بين المللي تهران، 
توسط ماموران حفاظـت اطالعـات سـپاه    

شت و به محلي نامعلوم منتقـل شـده   بازدا
همزمان ساسان و سياوش جنتيـان و   .است

هـاي   ناصـر، سـه فعـال در شـبكه     رضا آل
اجتماعي نيز، روز شنبه پنجم بهمن ماه، در 

 .مشهد بازداشت شدند
  به گزارش سحام نيوز،  ،92بهمن  12در

 ٬ســال حــبس 3مهــدي كروبــي پــس از  
ـ  .سرانجام به حصر خـانگي منتقـل شـد    ه ب

طــي دو ســال گذشــته  ٬گــزارش ســحام
خانواده كروبي بارها ضـمن اعتـراض بـه    

خواستار انتقال مهـدي   محل حبس ايشان،
 .شدند ميكروبي به منزلش در جماران 

اين زنداني دوران پيش و پس از انقالب    
ــه منــزلش در   در حــالي در بهمــن مــاه ب

هـاي   شود كه طي مـاه  جماران منتقل مي
ترسي به نور مسـتقيم  اخير به علت عدم دس

آفتاب و هواي تازه دچـار آسـيب هـاي    
 .جسمي فراوان شده است

  كـــارگران شـــمار ،92بهمـــن  13در 
 زمـان  هـم . رسيد 28 به چادرملو بازداشتي

 روز سـه  طـي  ديگـر  كارگر 8 بازداشت با
 بازداشتي كارگران شمار رسيدن و گذشته
 در يـزد  نماينده نفر، 28 به چادرملو معدن
 اين كارگران گسترده بازداشت از مجلس
 بـا  برخـورد  « :او گفـت  .كرد انتقاد معدن
 بـدون  چـادرملو  معـدن  كارگري بحران
ــه توجــه ــات ب ــارگران مطالب ــرض ك  معت
 كـارگران  مطالبـات  .اسـت  قبول غيرقابل
 يـا  آن، از پس و شود بررسي بايد معترض

 يـا  شود داده پاسخ هايشان  خواسته به بايد
 وجود ديگري راه، ردك اقناع را ها آن بايد

  .ندارد
  ــا ،92بهمــن  13در ــه گــزارش هران  ،ب

 امـام  منـزل  به مراجعه با، واواك مامورين
 را وي آزادشـــهر ســـنت اهـــل جمعـــه

 قـرار  فشـار  تحـت  سـخنانش  درخصوص
 روز گلستان واواك استان ماموران .دادند
 موالنـا  منـزل  بـه  مـاه  بهمـن  10 شنبه پنج

 نتس اهل جمعه امام گرگيج محمدحسين
 سـنت  اهـل  شناس سر علماي از و آزادشهر

 فشـار  تحـت  را وي و كرده مراجعه ايران
ــرار ــد ق ــا دادن ــخنرانيهاي در ت ــود س  خ

 موجود وضعيت به نسبت منتقدانه اظهارات
  .نكند مطرح
  مريم موقت آزادي با ،92بهمن  13در 

ــفيع ــور ش ــا پ ــرار ب ــه ق ــت وثيق  مخالف
 شـفيع  مـريم  دادگـاه  جلسـه  خـرين آ:شد

 شـد  برگزار انقالب دادگاه 15 شعبه پوردر
 آزادي بـا  صـلواتي  قاضـي  جلسـه  اين در

 وثيقـه  قـرار  بـا  سياسي زنداني اين موقت
  .كرد مخالفت

 ي رشته سابق دانشجوي پور، شفيع مريم    
 دانشـگاه  آب گـرايش  كشاورزي مهندسي

 تـرم  دو از پس كه است قزوين المللي بين
ــق ــيل از تعلي ــه تحص ــل ب ــت دلي  فعالي
 هشـتم  تـرم  در كـه  حالي در ويي،دانشج
 89 سـال  در او. شد اخراج دانشگاه از بود،
 خاطر به قزوين انقالب دادگاه سوي از نيز

 به نويسي وبالگ و دانشجويي هاي فعاليت
 سـال  5 مـدت  بـه  تعليقي حبس سال يك

 سـتاد  اعضـاي  جملـه  از وي .شـد  محكوم
ــاتي ــدي انتخاب ــي مه ــات در كروب  انتخاب

 اولـين  پـور  شـفيع  مخـان . بود 88 خرداد
 شـدن  انتخاب از بعد بازداشتي دانشجوي

 همچنان كه باشد مي روحاني حسن آقاي
  .برد مي سر به زندان در
  

 جام زهر سوم
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نقـش   ،در زندگينامه نصرت الدولة فيروزكـه در ايـن مجموعـه آورده ام   
تاش بـه   يمورتسرنوشت  يه،درخلع قاجار تاش و نصرت الدولهيمورداور، ت

ـ يـه و ماليروز يـروز رت الدولـه ف دربار، نصـ يرعنوان وز داوردر  اكبـر  يعل
شـبرد برنامـه   در پي اينهـا . ام شناسـانده قبالً  ،را يهو مال يهعدل يوزارتخانه ها

اين . ندستبسي مهم هرضا خان سلطنت » ، توسعه تجدد، اصالحات« هاي 
و  يمالنظام  توانستند  ،با خدمات خود به رضا خان و درهمكاري با او ،سه
اما رضا خـان بعـد ازاسـتفادة ممكـن از آنهـا       . را تغيير دهند ركشو ييقضا

اين طبيعت استبداد و قدرت است كه . اقدام به سربه نيست كردنشان كرد
  .بيند انسان را ابزاري مي

 
خيـال    ،هنگـام  نهضـت قـم    ،رضا شـاه  :نويسد مخبرالسلطنه هدايت مي«

يگر حـاجتي بـه   فرمودند د« : داشت نصرت الدوله را سپربالي خود بكند
عـرض كـردم    . نصرت الدوله نداريم چه عيب دارد ازخدمت معاف  باشد

فرمودنـد هـر چـه    . موقع صالح  نيست معارضين جري مي شـوند   دراين
«  : و  سيف پور فاطمي در توضيح آن مـي نويسـد  .  »عقلت مي رسد بكن

تفاده كرده بنابراين  شاه  از روز  اول به فكر  اين بوده  كه از اين افراد  اس
ولـي ايـن افـراد    . از ميـان ببـرد  ]آنهـا را [ كه  احتياجش تمام شد  و همين

صميمانه او را بقدرت رسانيده و هيچ فكرنكردند كه بر دوستي پادشاهان و 
آواز خوش كودكان غره نبايد  شد كه آن به خيالي و اين بخوابي مبدل 

    » .شود
  
و مخالفـانش   ينم نونظ يران؛در ا يكتاتورىل و دتحو يى،نوگرا◀

  )1(  )1308- 1306/ م 1929- 1927(
 

ل تحو يى،نوگرا«در نوشتة تحقيقي خود تحت عنوان ) 2(ينكرون استفاني
   )3( نـوروزى  يدفرش كه    »و مخالفانش يننظم نو يران؛در ا يكتاتورىو د

آنرا ترجمه كرده  است نوگرايي و ديكتاتوري در دوران پهلـوي اول را   
  : رد بررسي قرار داده است اينگونه مو

 
طور عمده از منظر  به يرانحكومت پهلوى در ا ينهاى نخست سال: چكيده
ساختار حكومتى متمركـز، بررسـى شـده     يجادحكومت براى ا ينتالش ا
 يكـرد سو بر نـوع رو  يك، از ]پژوهشگران[ه تمام توج] راستا يندر ا. [است

 يا يشرفترى كه براساس پبر نمودا يگرنخبگان تهران و از سوى د ياسىس
به نوسـازى،   يرانآنان در گذار ا يتقموفّ يابىنخبگان و ارز يشرفتعدم پ

) 4.(شده، متمركز شده است يمت ترسدولت و ملّ يلو تشك ياسىاستقالل س
اى  روى سكه يكتهران و شكل نو سازى آن به عنوان  يمه به رژتوج ينا

 يگـر و ابعـاد د  هـا  يتابه جذّكامل ب آن، سكوتى نسبتاً يگراست كه روى د
ـ   يـا  يخىگـزارش تـار   يحبه منظـور تشـر  . است ازىنوس ينا  ةفهـم تجرب

ـ   بـه  يگر،هاى د گروه ـ  ةعنـوان نمون مـردم، از جملـه مـردم تهـران،      ةعام
ـ   يـا شـهرها   يانمثل اصناف و بازار يننش پايتخت يرهاى غ گروه  ةهـر طبق

. گرفتـه اسـت  تالش اندكى انجـام   يى،اجتماعى ساكن در نواحى روستا
شـد   مـى  يلرضا شاه تحم يمط رژكه توس اى يانههدف نوسازى اقتدارگرا

شد، بلكـه   يىاعتنا نه تنها بى] نوسازى ينا[ا به ام. عناصر بود ينا يقدق ييرتغ
حـاكم شـدن    تر، يقدق يانىبه ب. عناصر قرارگرفت ينا باكانة با مخالفت بى

و چند وجهـى اقشـار و    هيچيدهاى پ العمل طورعمده، عكس به ين،نظم نو
نظم و  يداگر چه از تجد. بود يختهرا برانگ يرانىا ةهاى مختلف جامع طبقه

اى استقبال شـده بـود    طور گسترده دهه به يننخست ا يمةثبات نسبى درن
در  را، مخصوصـاً  يـادى اى از نوسـازى بن  نسبت، دوره ينبه هم متوحكو

ــم آغــاز كــرد1929- 1927/  1308- 1306هــاى  طــول ســال اه بــود، ام 
جامعـه، بـه    يينهـاى پـا   گـروه  يـژه و مند اجتماعى، بـه  هاى قدرت گروه

استراتژى مقاومت منفى، مخالفت و در مواقعى مقاومت در برابر نوسـازى  
ها و راهبردها،  عكس العمل يناز شرح ا وهشپژ ينهدف ا. روى آوردند

 يـن ا) يخىر تـار م و تـأخّ تقـد ( يخىتـار  يـب ترت يانـدن تالش بـراى نما 
 )5.(هاست سال

 

1  .مهمقد 

 
 يـد، اى جد نهادن سلسـله  يادم رضا شاه به دنبال بن1306/1927در سال     

هـاى آتـى    سـال  و طـى  يعوسـ  يىمذهبى، تمركزگرا يرافراطى غ ةبرنام
ارتش بـه   يرىكارگ به يقرا غالبا از طر يزىآم خشونت يدجد هاى ياستس

 يلهوسـ  طـور اساسـى بـه    هاى حكومت رضا شاه به طرح) 6.(اجرا در آورد
 يـز خـودش را ن  يتشده بود و مشـروع  يندوره مشروطه تدو نروشنفكرا

اصالحات  ينزمانى كه ا ين،با وجود ا. گرا بود ىملّ ياسىنخبگان س يونمد
شد، دشمنى گسترده و در بعضى مواقع  يلبا زور بر بخش اعظم مردم تحم

- 1927/ 1307- 1306 هـاى  سـال . بود يختهبرانگ يزآشكار آنان را ن يانعص
فرا  ةدرآمد و اجراى قطعى اقدامات اساسى كه نشان يشم به عنوان پ1928

م 1306/1927در سال . شود بود، در نظر گرفته مى يدىعصر جد يدنرس
در اجراى قانون ثبت احوال و قانون خدمت  يرگ هاى پى تالش يننخست

ـ م  در راسـتاى خـطّ   يىعمومى صورت گرفت، نظام قضا يفهنظام وظ  ىش
 يرى اسكان عشـا كلّ ياستدهى شد و در حالى كه س عرفى، دوباره سازمان

 يرو عشـا  يالتمكان ا ييرتالش گسترده در تغ ينبود، نخست يندر شرف تكو
 يزن يرانكار ساخت راه آهن سراسرى ا. اجرا در آمد ةدر لرستان به مرحل
 يد،رسـ  يبم قانون مـدنى بـه تصـو   1307/1928در سال. شروع شده بود

ملغا اعالم شد و مجلس قانون لبـاس  ] قضاوت كنسولى حقّ[ يونتوالسيپكا
منقـول   يـر ر ثبت امالك و اموال منقول و غقانون مؤثّ يزحد الشكل و نمتّ

گـام   ياك،انحصارى تر يازسال، امت يندر هم. گذراند يبآنان را از تصو
ر د. كارهاى اقتصادى كه ارائه شده بود، واگذار شـد  راه ةل از مجموعاو

 يـن ا. اعطـا شـد   يـز ن يـات انحصـارى دخان  يازدر سال بعد، امت يعنى ه،ادام
اكبـر داور،   على] يعنى[طى كه مشاوران اصلى شاه،اصالحات گسترده با تسلّ

كـرده   يـدا تاش داشتند، حركتى هماهنـگ پ  يمورت يژهو و به يرزا،م يروزف
 .بود
دولتـى   اديجـ بـراى ا  يـان ى گرااقدامات، اركان اصلى حركت ملّ ينا    

هـر   يـن، با وجـود ا . اى نوگرا و متجانس بود جامعه ةقوى و توانا در ادار
شـد بـه عنـوان ظلمـى گـران،       مـى  يلاقدامات با زور تحم ينكجا كه ا

هاى ينهاصالحات مالى و نظامى، هز. مردم را در پى داشت ةمخالفت عام 
ـ   ى و استانى از استانماد يةشدن سرما فراوانى داشت و تهى ه منـافع  هـا ب

. بـود  يـده متقابل، ولـى انـدك اجتمـاعى ـ اقتصـادى و آموزشـى انجام      
- 1308/1927- 1306هـاى   سـال  ةدولت در فاصل يدجد يحةمخالفت با ال

 يـان هـاى مختلـف و در م   هـا، شـهرها و شهرسـتان    استان ةم در هم1929
طور عمـده بـه    اعتراضات به ينا. شد پديدار يىهاى مختلف روستا گروه
 يلخانـان هـا و ا  ى و اصناف در مراكز شهرى، و خـان محلّ يونروحان يلةوس
 .شد رهبرى مى يىكوچك در نواحى روستا يالتا

 
ـ    ةدور يقـت، م در حق1299/1920نخست سـال   يمةن      يننبـرد قـدرت ب

اجتماعى اندكى  يتها رضا سال ينا ياسىالت ستحو. بود ياسىنخبگان س
و قـانونى   ياسـى س مسائل مهم وقتى كه ين،با وجود ا. را فراهم آورده بود

قادر  يمشد، رژ يبسلطنتى ـ نظامى تصو يكتاتورىد يساز تأس يتدر حما
 .يدنوسازى گسترده مبادرت نما يجادو ا يراى فراگ برنامه ينتدو بهبود كه 
داور و  يمورتـاش، ت ةبرنامه، گـروه سـه نفـر    ينا يبانك و پشتمحرّ نيروى

در  يـد م دولـت جد 1929- 1308/1927- 1306هـاى   سال ينب. بود يروزف
در  يـد جد يـم رژ. خود قرار داشت ةدور ينتر بخش ينانو اطم ياترينپو
ى كـه در  كلّ يراز اقدامات خاص اصالحى و به همان نسبت در مس يارىبس
عمـل   ةخواه جام مشروطه يرانيانا يرينهاى د به خواسته ،گرفته بود يشپ

 يـن را از ا يـان ى گراملّ ةگسترد يتتوانست حما يب،ترت ينپوشاند و به ا
آشكارا بـا اسـالف    يداالن حكومت جداگر چه فع. اقدامات به دست آورد

همـه،   يـن بودنـد، بـا ا   يزدر حكومت قاجار متمـا  يشخو يقناتوان و ناال
به  يدنق بخشكارى كه براى تحقّ بر راه يم،تاتورى رژيكد يتماه يشافزا

 يـل تحم. نهـاد  يقـى عم يرگرفته بود، تـأث  يشاش در پ هاى اصالحى برنامه
يعل سرتحو ينـدى ل گام به گام و آهسته، همراه بـا فرا و افراطى بر تحو 

حكومت رضا شاه نه تنها بـه   يدىعناصر كل. داده شد يحترج يكدموكرات
بلكه  يرفتند،پذ يرطور گسترده از اخالق خشن و نظامى شخص رضا شاه تأث

هـاى   دند كـه خواسـته  گرا در صدد برآم سلطه يكردرو ةهم زمان با توسع
] يرانا[ يايىجغراف يعبر سراسر نواحى وس يكتاتورىخود را با استفاده از د

 يـت راه از حما يـن هـا در ا  آن. يندنما يلاجتماعى تحم يچيدهو طبقات پ
 يـژه و مقامات دولتى و به ينها در ب روش ينا. بودند رنظامى هم برخوردا

ى گـاهى اوقـات   تن و حتّبه دست كم گرف يلافسران نظامى تما ياندر م
و مشـكالت كارشـان را    هـا  يچيـدگى طور عمد كوچك جلـوه دادن پ  به
ـ  يا يادىمسئله، اغلب به مقدار ز ينوجود آورد و ا به از خـود   يشـتر ى بحتّ

 .كرد و حادتر مى گيختهرا بران يتىاصالحات نارضا
ى ا م بر زندگى روزانه اقشار گسترده1299/1920م سال دو يمهن ينقوان    

 يندر تكـو  ياسـى ى نخبگان سهدف كلّ ةواسط مردم به. نهاد يراز مردم تأث
نوسازى در آداب و رسـوم اجتمـاعى و    يزو ن يىاى با ظاهرى اروپا جامعه

 رها اغلب د سال يننوآورى ا. را به دست آوردند يىها فرهنگى، آگاهى
 ىيهـا  گـروه  يزو ن يتختاز پا يرغ يىبا مردم ساكن در شهرها برخوردشان

 يدبود، بلكه به تشد گر يراننه تنها خانمان برانداز و و ياسىاز نخبگان س يرغ
به عنوان . مردم منتهى شد ةو عام ياسىنخبگان س ينشكاف ب يشفقر و افزا

 وشـنفكران ر يـرين هـاى د  كه از خواسته يفهمثال قانون خدمت نظام وظ
 يـل تحم جامعـه  يفمشروطه خواه بود ابتدا و به طور عمده برطبقات ضـع 

از  يـت راحتى قـادر بودنـد معاف   گران به در حالى بود كه توان ينشد، و ا
مربوط به لباس اگر چـه از سـوى    ينقوان) 8.(دست آورند قانون را به ينا

كسانى كه در هر مـوردى   يعنى شهرها، و عناصرنوگرا در كردگان يلتحص
ار هاى غربـى قـرار داشـتند، مـورد اسـتقبال قـر       مدل يرشپذ ينددر فرا

كسـانى   يعنـى  يلى،وعناصرا يتختدور از پا يونگرفت، اما از سوى روحان
شـده اسـت، و    يفشان تضع و نقش رهبرى يتكردند هو كه احساس مى

 يـد لباس جد يدنپوش ماتكه الزا يرانجامعه نقاط مختلف ا يينطبقات پا
از سوى كسانى كه فاقد هرگونه درك  يزفراتر از توان مالى شان بود، و ن

. قرار گرفت يرها بودند، مورد تكف لباس يدى در خصوص سبك جدفرهنگ
 يتابهاى غربى جذّ كه نزد دولت يدمذهبى جد يرهاى حقوقى غ دادگاه

 يىبـه نظـام قضـا    نسبت يرانمردم ا ةبود، در واقع براى عام يافتهفراوانى 
شـدند،   اداره مـى  يـالت ها در ا علما در شهرها و خان يلةكه به وس يمىقد
قانون براى ثبت اسناد و امـالك  . صعب الوصول و ناآشنا بود ران،يارگبس

را كـه   هـايى  ينكسانى كه قادر بودند زم يعنىها،  و خان دار يناشراف زم
را در  يازاتىمشخص نبود به اسم خودشان ثبت كنند، امت شان يتمالك حقّ

آغاز انحصارات دولتى برمحصـوالت كشـاورزى مثـل    ) 9.(نظر گرفته بود
وارد آورد، بلكـه بـه    يىسختى به كشـاورزان روسـتا   ةنه تنها ضرب ياك،تر

فروشانى كه وابسته به تجارت  داران كوچك و دست از مغازه يادىتعداد ز
 يـالت و اسـكان ا  سالحخلع ) 10.(وارد كرد يانضرر و ز يزبودند ن ياكتر

جذب در نخبگان شهرى شده  يباًهاى بزرگ كه تقر اگر چه از سوى خان
ـ  يانرو نشد، اما بن ا مخالفت روبهبودند، ب  يمـه و ن ينىروش زندگى چادرنش
 .كرد يدرا تهد ينىچادرنش

تحـوالت   يـن ا يـل هاى عمومى و سپس مقاومـت در برابـر تحم   مخالفت 
ه در تهـران كـه ابزارهـاى    البتّ. شد ياننخست در بستر شهرها نما يشى،نما
ارآمد بودند، تنهـا  العاده ك و ارتش فوق يهنظم يعنىنظارتىِ دولت،  يدجد

هـاى   بـه هـر حـال، شـهرها و شهرسـتان     . شد يدهاعتراضات مختصرى د
نوسازى دولـت   يندگانى و نمامردم محلّ يارويىكانون اصلى رو اه استان

 .بود) ياسىنخبگان نظامى و س(
اش، در شهرها و مراكز  هاى اصالحى افراطى و برنامه يدجد يمبراى رژ    

در اواخـر  . وجود آمد به اى نشده بينى يشپىِ پهاى پى در ها چالش استان
بـه   يراز،اصـفهان و شـ   يـژه و به يران،ا جنوبى م شهرهاى1306/1927سال 
مـردم در مخالفـت بـا خـدمت نظـام       ةهاى اعتراضى عام حركت ةواسط
 يـه اى را عل و گسترده يدمخالفت شد يزدر سال بعد تبر. آشفته بود يفه،وظ

سرانجام در سال . حات لباس ابراز داشتو اصال يفهقانون خدمت نظام وظ
حكومت در نواحى شـهرى بـا    ابرجاىا پق شكننده، امةم تفو1308/1929

 يرنشـين در نـواحى عشا . شكسـته شـد   يىو روستا يلىدرپى ا پى هاى يامق
پـس از   يكـى  ها يامق يرانمناطق غربى، جنوبى، مركزى و جنوب شرقى ا

در اصـفهان و   ها يامق ينا ينتر ىو جد ينتر طوالنى. شد يدارپد يگرىد

در گرفـت و جنـوب    ها ختيارىها و ب اى خمسه ها، يىقشقا ينو در ب يرازش
تى در اگـر چـه بـراى مـد    . ى دولت خارج شداز نظارت كلّ يباًتقر يرانا

مثل اصفهان و  يىى بر شهرهاتهران، حتّ ةاز سلط اى يهتنها سا ها يامطول ق
تى از قـادر بودنـد بـه طـور مـوقّ      يـالت ا باقى مانده بود و اگر چه يراز،ش

هـاى شـهرى    ها همانند مخالفت مياق ينا امصالحه با دولت سر باز زنند، ام
از اجراى  يمت، در بازداشتن رژدر گرفته بود، در بلند مد يناز ا يشكه پ
 .ناكام بود يىتمركز گرا ياستس
 
 يـه عل يرازشهاى علما و مردم شهرهاى اصفهان و  ها و مقاومت اعتراض.  2

 عمومى يفهاجراى قانون خدمت نظام وظ
 

و  يرازدر شـهرهاى شـ   يننظـم نـو   يهمقاومت عمومى مردم عل يننخست    
 يلهاى جنگ و كشور در تحم هاى وزارتخانه تالش ةاصفهان كه به واسط

 يـن ا. شده بودند، متمركز بود يكعمومى تحر يفةقانون خدمت نظم وظ
اواخـر  / آغاز شده و تـا دى مـاه   1927كتبر ا/1306مقاومت كه از مهر ماه 

كـه از   يرازعلماى اصفهان و ش يلةبود، به وس يافتهسال ادامه  ماندسامبر ه
دو شـهر برخـوردار بودنـد،     يـن اصناف ا يژهو و به يانكامل بازار يتحما

 .شد رهبرى مى
ـ  يـژه و شهرهاى جنوب و به ينتر م مهم1299/1920دهه  يلدر اوا    ار تج
نظـارت  . اسـتقبال كردنـد   يـت نظم و امن يجادبا آغوش باز از ا شهرها ينا

بود كه تجارت و بازرگانى بـه   امكان را فراهم آورده ينها ا هارتش به جاد
نم در ذهـ 1306/1927در سال  ين،با وجود ا. باشد يانال در جرطور فع 

يـد جد يمدر خصوص رژ يىها شهرها سوءظن ينتى اط سنّطبقات متوس 
ـ  يشاز افـزا ] تىط سنّمتوس ةطبق[ها  آن. رفتتهران شكل گ ـ  يشب  يشاز پ

دولـت كـه بـه     ةگسترد يانةتمركزگرا يندهاىاقتصاد دولتى و فرا يكردرو
 ةطبق[شان ىانگاشتن شهرهاى كوچك و كاهش قدرت و نفوذ محلّ يدهناد

ـ  هم[ها  شده بود، نگران شدند، آن جرمن] تىط سنّمتوس  يشاز افـزا ] ينچن
از ] مـالى [شـد و خـروج منـابع     ها مطالبـه مـى   كه از آن ىياتترازهاى مال

 ةبودجـ  ناپـذير  يرىدر ظاهر سـ  يازهاىبراى برطرف كردن ن يشانشهرها
اى  ها عالقـه  آن. كردند مى يتىاظهار نارضا يرانآهن ا راه ينهنظامى و هز

هـا را ظـالم و    سلسله نداشتند و مقامات نظـامى حـاكم بـر اسـتان     ييربه تغ
هـا نـه تنهـا از دخالـت وزارت كشـور و       آن ين،عالوه بر ا. يافتندرحم  بى

 ينـدة بلكـه از اعتـراض فزا  ) 11(ارتش در امـر انتخابـات ناراضـى بودنـد،    
اصـناف  . يرفتنـد پذ يرطور عمـده تـأث   به يزعلما ن يعنىشان،  تىحدان سنّمتّ
 يـات مال] يافـت قانون قبلـى چگـونگى در  [الغاى  واسطة ص بهطور مشخّ به

به موجب آن، دولت از بزرگان اصـناف قـدرتى را    يراد، زشدن يختهبرانگ
از اعضاى صنف  يكتوانستند سهم هر  سلب نموده بود كه براساس آن مى

 دولـت ظـاهراً   يركارِ اخ راه ينا. يندص نمامشخّ ياترا براى پرداخت مال
تجـارت و صـنعت بـر     يـان نظـارت كافرما  يفتضع ىطور آگاهانه و برا به

زدن  كارگران و ضربه يگرى، كارگران روزمزد و دنّشاگردان، كارگران ف
 )12.(احى شده بودسخت بر سازمان اصناف طرّ

 
رضاخان اسـتقبال   يدناز علما همانند بازرگانان از به قدرت رس يارىبس    

هـاى   سـال  ةدر فاصـل . دانسـتند  مى يرانكرده، او را منشأ نجات اسالم و ا
ـ  يعنىم، 1925- 1304/1923- 1302 ـ  يندوران ب  يسـتة شا يىالـوزرا  يسرئ

 يـم به همكـارى بـا رژ   ها عموماً وى به سلطنت، آن يابىرضاخان تا دست 
ت زمان كوتاهى فقط براى مد يشگرا ينا اشده بودند، ام يلد، متمايجد

سـال   يـل هـاى انقالبـى اوا   جنـبش  ةبـه واسـط  ] همكـارى  ينا[يرابود، ز
دانستند كـه   مى نيوروحان ين،با وجود ا. شد يختهم از هم گس1303/1924

قطعـى   ييرم به تغ1306/1927در سال  يمخودشان و رژ ينتعادل قدرت ب
ها اگر چه در موضـع دفـاعى قـرار     آن. منوط است شان هدر رفتار گذشت

از سازمان يونروحان. آماده بودند يزا براى نبرد نداشتند، ام د و دهى مجد
م به اجرا در 1306/1927كه در طول سال  يرانا يىعرفى شدن نظام قضا

ـ   و بـه  يدآمده و رهبرى، منزلت اجتماعى و درآمدشان را تهد ى طـور كلّ
بـود،   ى را از امـرار معاششـان محـروم كـرده    ن محلّيوبخش اعظم روحان

آگوست مبنى  يلاوا/ وزرا در مرداد يئته يمها از تصم آن. عصبانى بودند
عنـوان كـاله    بر استفاده از كاله پهلوى، همانند كاله كپـى فرانسـوى، بـه   

و  يجو آن را نمـادى از تـرو   بودنـد  ناراضـى  يرانـى رسمى براى مردان ا
 ةواسـط  ها به آن ين،عالوه برا) 13.(دانستند مذهبى مى يرفرهنگ غ يقتعم

دار  دربـار شـاه و طـرف    يدجد يروز يمورتاش،ت ينعبدالحس يافتنقدرت 
ا هـ  آن يـه هـا معتقـد بودنـد شـاه را عل     سرسخت نوسازى و كسى كـه آن 

در مـرداد و   يـژه و بـه  لما،ع. است، مضطرب و نگران شده بودند يختهبرانگ
 يـران در ا يدگروهى جد يستأس ةواسط م به1927آگوست /1306يورشهر
هر شخصـى   يتمذهبى كه از عضو يررهبران غ يگرو د يمورتاشط تتوس

آوردند، شـرطى   گذاشت، آشكارا ممانعت به عمل مى كه كاله بر سر نمى
ـ  هم. شدند يختهبودند، برانگ يونروحانكه هدف آن  در بـد   اهـ  آن ينچن

در  يانب متصـد مردم در خصوص تقّل ةعام يقگمانى و احساس خشم عم
 .بودند يمسه يزانتخابات مجلس ششم ن

    هاى  سال يندر مجلس، ب يفهقانون خدمت نظام وظ يحةال يبتصو طى
دكى را ابـراز  روحانى اعتراض ان يندگانم نما1923- 1304/1925- 1302

از  يـت معاف يـاز اعطـاى امت  ةواسـط  هـا بـه   نگرانى مذهبى آن يراداشتند، ز
)  14.(رفته بود يناز ب ينىهاى علوم د طلبه ةبراى هم يفهخدمت نظام وظ

آشكار بود،  اى يندهطور فزا مذهبى خدمت نظامى كه به يرغ يرتأث برعالوه 
قـدرت   يد،كه قانون جد مرتبط بود يقتحق ينبا ا يژهو ها به آن يتىنارضا
را كـه   يارىافراد بس يفهاز خدمت نظام وظ يتدر مورد معاف گيرى يمتصم

در سـال  . مذهبى مشغول بودند، به دولت داده است يتالو فع يلبه تحص
ـ  بـراى علمـا مسـئله    يفهم قانون خدمت نظام وظ1306/1927 پـر   ياراى بس
ـ هـاى متـوالى عل   مخالفت ين،بنابرا. شده بود يتاهم حكومـت و شـاه    هي
 .وجود آمد به
 يتـى پر اهم ةمسئل يزن يمعمومى براى رژ يفةبه هر حال، خدمت نظام وظ  

  هاى نوسازى  خدمت نظامى عمومى، عنصر الزم براى دفاع از برنامه. بود
  

  12صفحهدر
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. بـود  يسـتم قـرن ب  يـل اوا پردازان  يهقرن نوزدهم و نظر يلاز اوا يرانيانا
عنصـر اساسـى    يفـه، بر مبنـاى خـدمت نظـام وظ    ى قوىارتش ملّ يستأس
 يـاى هاى اح براى رضاشاه در قلب برنامه يدارتش جد. دولت بود يستأس
 يـزى قرار داشت و او براى گسترش اساسى منابع انسانى و بـراى چ  يرانا

 يرىگ بهره. م بودها جذب شوند، مصم به سوى آن يانكه ممكن بود نظام
ـ  براى نه تنها وى را يفهشاه از قانون خدمت نظام وظ ـ تحقّ بـه   يدنق بخش

ح و آماده جنگ ارتش صدهزار هزار نفرى مسلّ] داشتن ياردر اخت[هدفش 
 يـق طر يـن از ا يـز ن يگـرى رغم هوادارانش منـافع د  كرد، بلكه به قادر مى

كرده بود كه خـدمت نظـام    يحتصر اى يژهطور و قانون به. شد حاصل مى
بـه   يـل تما هـا  انوادهى و به تمام خملّ يتىماه يراننه تنها به ارتش ا يفهوظ

احساسـات   يشو استقاللشان را خواهـد داد، بلكـه بـه افـزا     يتدفاع از ملّ
ـ   يتو احساس رضا يرانمردم ا ياندر م پرستانه يهنم طبقـات   ينمتقابـل ب

شد و مظهـر برابـرى در    منجر خواهد يزاحساس برابرى ن يجادمختلف و ا
 )15.(قانون خواهد بود يشگاهپ

 
با مـردم   يرىسربازگ هاى يندگىنما يارويىدر رو يامزا ينهمه، ا ينبا ا    
م اجـراى قـانون   1305/1926در طـول سـال   . رفت ينطور عمده از ب به

ـ . رفـت  مـى  يشاندازه آرام پ بى يفهخدمت نظام وظ سـال   يـل در اوا اام
قانون در سراسر  ينم حكومت احساس كرد كه براى اعمال ا1306/1927

 هـاى  ينـدگى نما ين،بنـابرا . مند شـده اسـت   كافى قدرت دازةنكشور به ا
بـه  ]يفـه خدمت نظام وظ[هاى فراخوان  شدند و اعالن يستأس يرىسربازگ

 يدىهاى شد همه، بالفاصله مخالفت ينبا ا. ها ارسال شد تمام مراكز استان
درشهرها شـكل  يرىها به دنبال ورود مأموران سربازگ مخالفت. شد ياننما

) 16.(حمله كردند يرىسربازگ هاى يندگىبسته شد و به نما اارهباز. گرفت
ـ    يتىاگر چه نارضا نظـامى   ةعمومى نسبت به دورنمـاى خـدمت داوطلبان
فساد آشكار مأموران  ةبه واسط] شد قانون اجرا مى ينكه ا[اى  درهرمنطقه

حكومـت بـر اجـراى آن     ين،ا با وجود ابود، ام  شده تر يموخ يرىسربازگ
 .ردك پافشارى مى

از اجـراى قـانون    يزارىم ب1306/1927اگر چه در طول تابستان سال     
هاى پراكنـده و خـود    فقط به مقاومت ابود، ام يدشد يفهخدمت نظام وظ

قانون خدمت نظـام   يلتالش براى تحم ين،با وجود ا. جوشى منتهى شد
م مقاومـت  1306/1927سـال   ييزدر پـا  يـران در شهرهاى جنوب ا يفهوظ

 يـز ن يرانجنوب ا] يرىو عشا[ يىى مناطق روستاحتّ. آورد يدپدهماهنگى 
مبتنـى بـر كشـاورزى     يـرو جـذب ن  يوةبا دادن سرباز، نامأنوس بودند و ش

طور معمـول در جنـوب بـه     بود، به يشينهاى پ از قرن يراثىكه م) يچهبن(
 يفـه قانون خدمت نظام وظ ةسابق ناگهانى و بى يلتحم. بود يامدهاجرا در ن
ـ  وبهاى جندر شهر ـ   يـر غ ينانبراى شهرنش ل بـود و بالفاصـله   قابـل تحم
طبقه اصـناف   يژهو  سخت بازار و به يترهبرى علما كه از حما به مخالفتى

 .آمد يدبرخوردار بودند، پد
 

 يمرژ يناصطكاك ب يشم افزا1306/1927در طول بهار و تابستان سال     
اسـتفاده از كـاله    يزو ن در مورد اجراى قانون ثبت احوال يژهو و علما، به

اما بـا وجـود   . اعتراضاتى در شهرهاى جنوب كمك كرد يىپهلوى به برپا
. ندشد يفهآغاز جذب سربازان وظ ياىهاى نظامى مه پادگان ييز،در پا ينا

احضـار بـه    ينهشتم اكتبر روزى بـود كـه بـراى نخسـت    / پانزدهم مهرماه
فراخـوان،   يـن از اروز بعـد  . در نظر گرفتـه شـده بـود    يرازخدمت در ش
باقى ماند و تجـارت   يلاعتراض، تعط ةشد و به نشان يلتعط يرازبازارهاى ش

 يـاس اقدامات همانندى در اصـفهان و بـه مق  ) 17.(به حالت ركود درآمد
 يرازبازارهاى اصفهان و ش. و تهران انجام شد ينكمترى در كرمانشاه، قزو
اصـناف  . باقى مانـد  يلتعطتر بود، براى سه ماه   كه در آن مخالفت قاطعانه

اعتصـابات عمـومى را سـازمان دادنـد و      يگر،و جاهاى د يرازمشاغل در ش
ردسـت از كـا   يزن يانبازار يگرتراشان و آجرپزان و د اها، سنگاران، بنّنج 
آن شـهر در   يـان بسته شـد و اصـناف و بازار   يزى بازار تهران نحتّ يدند،كش

راتى را مقابـل مجلـس برگـزار    مردم تظاه ةتالش بودند كه با كمك عام
18.(تظاهرات ممانعت به عمل آورد يىاز برپا يها نظمكنند، ام( 

اصـفهانى در    حاج آقـا نوراللّـه    اللّه يتدر اصفهان مجتهد سالخورده، آ    
س قـم و  بـه شـهر مقـد    يمـت پاسخ به درخواست مـردمِ شـهر بـراى عز   

 يـه را عل يشزات خـو جا مبار در آن شهر موافقت كرد و از آن ينىنش بست
اصـفهانى و    حاج آقا نوراللّـه ) 19.(رهبرى كرد يفهقانون خدمت نظام وظ

روحـانى جـوان اصـفهان،     يگـر قطـارانش بـه همـراه د    نفر از هم ينچند
ها در شهر قـم   استقبالى كه از آن ةفشاركى، به واسط ينحس يرزام  اللّه يتآ

 يگـر تهـران و د  ونيروحـان  يندگانشهر كه نما ينصورت گرفته بود، در ا
هـا   و از نجـف در عـراق بـه آن    يزهمدان، مشهد و تبر يراز،شهرها مثل ش

  كه به حاج آقـا نوراللّـه   يىعلما ين،با وجود ا. ساكن شدند ودند،ب يوستهپ
اى  برجسـته  هاى يتدو نفر شخص يكىبودند به جز  يوستهاصفهانى در قم پ

اما . كرده بود يفى را تضعاصفهان  اللّه يتآ يتموضوع، موقع يننبودند و ا
سـاكن در   يونروحان يتشكست اصلى نهضت، ناكامى آن در كسب حما

شـهر   ين روحانىتر بودند كه مهم يدوارها ام و اصفهانى ها يرازىش. قم بود
ـ   يفـاى حـائرى، را در ا  يمعبدالكر يخش  اللّه يتآ يعنىقم،  الى در نقـش فع

اى به دور از مداخلـه در امـور    تهكه گذش يشانا اام يند،مبارزه، متقاعد نما
 .اعالم كرد يحطرفى خود را به طور صر داشت، بى ياسىس
 

 يافتـه  يبىعج يچيدگىدر جنوب پ يفه،قانون خدمت نظام وظ ضد يامِق    
. و تقاضاها را در برداشـت  ياتائتالفى از كثرت شكا يقت،در حق يرابود، ز

 ةشده بودند، نه تنها به واسـط  يتتثب يامعلما كه قاطعانه به عنوان رهبران ق
 دليـل در خصوص خودشان، بلكه بـه   يفهخدمت نظام وظ] قانون[اجراى 

كه به كاهش دائمى قدرتشان منجر شده بـود،   يمرژ يهاصالحات همه سو
كه معموالً  يفهمخالفت مردم با قانون خدمت نظام وظ. شدند يختهبرانگ يزن

ـ و اساسى بـود، بـا فسـاد نما    يلخودجوش، اص  يرىسـربازگ  هـاى  دگىين
حكومت زمانى مطرح شـد كـه    يهتر عل  گسترده هاى يتشكا. شد تر يموخ

 ها يتشكا ينا ينتر مهم. بودند يافتهدست  يشترىب ياسىآگاهى س بهمردم 
. و حكومت در امر انتخابات بود يانهاى شاه، نظام ها از دخالت رنجش آن
جـا   نونى است، در همهقا يرى كه مجلس منتخبِ وقت، غتلقّ يندر واقع، ا

 .داشت يتعموم
 

و هـم در   يتخـت خودشـان، هـم در پا   يـات شاه و مـأمورانش در دفاع     
خـدمت نظـام   ] قـانون [كردنـد كـه    استدالل مى گونه ينا يشترها، ب استان
 يـن توانـد ا  شده و تنها مجلس است كه مى يبط مجلس تصوتوس يفهوظ

نظام مشروطه، راهى جز اجراى  و شاه به عنوان پادشاه يد،قانون را لغو نما
 يشـتر ب يتنوع استدالل تنها سبب عصـبان  ينا  با اين همه)20.(نداردقانون 

 ينـدگان كه تنها نما يلدل يناستاندار فارس به ا يرازدر ش. شد معترضان مى
 يئتگو باشند، ه پاسخ يفهتوانستند براى قانون خدمت نظام وظ مجلس مى

در مجلـس   يرازىشـ  ينـدگان قـات بـا نما  منتخبى از مخالفان را براى مال
مجلس را باطل اعالم  يتپرده مشروع منتخب نه تنها بى يئته. داد يلتشك

. محكـوم كـرد   يـز را ن يتاز چـارچوب مشـروط   يمكرد، بلكه انحراف رژ
مجلـس حاضـر در جلسـه نـه تنهـا گفتنـد كـه         ينـدگان به نما ها يرازىش

به  يفهقانون خدمت نظام وظ كه ينانتخاباتشان با زور برگزار شده، بلكه از ا
پـا   يـر ز يعنـى  مجلـس،  شده توسط يبتصو ينقوان يگرد نوشتهمان سر

 يـز انگاشته شدن از سوى حكومت دچـار شـود، ن   يدهگذاشته شدن و ناد
 )21.(اظهار نگرانى كردند

 
خـواهى و قـانون خـواهى را     مشـروطه  ةدر قم مسئل يننش علماى بست    
هاى خود با قانون خدمت نظام  محور مخالفتامر را  ينشمرده، ا يمتغن
ها نه تنها درخواست كردند كه به مشروطه احتـرام   آن. قرار دادند يفهوظ

جا كه شاه، پادشاهى مشروطه است،  گذاشته شود، بلكه اعالم كردند از آن
گو ترك  كامالً پاسخ يىوزرا يئتحكومت را براى روى كار آمدن ه بايد
ها خواهان برگزارى انتخابات آزادى بودند كه در  آن ين،عالوه بر ا. كند

 هـا  يـن تر از همه ا مهم. ارتش منصوب نشوند ياشاه  يلةوس به يندگانآن نما
ئتـى  ياز بندهاى قانون اساسى تحت نظارت ه يكىها خواستار اجراى  آن
 يبتصـو  يحتمام لوا يقل از پنج مجتهد بودند كه قادر به بررسى دقمتشكّ

 ينـان بـا شـرعِ اسـالم اطم    يحلـوا  يرتتا از عدم مغا شده در مجلس باشد
 يحها اعتقاد داشتند كه تمـام لـوا   آن ير،مطلب اخ ينطبق ا. حاصل شود

 يـر قـانونى و غ  يـر غ يقتدر حق يئته ينا يابمجلس در غ ةشد يبتصو
در  يـژه و علمـا، بـه  . رى بودنـد هاى مـؤثّ  حربه ها يدگاهد ينا. استمجاز 

كـه   اى يحـه نجم و ششـم و در مـورد ال  گذارىِ مجالس پ خصوص قانون
 يـن ا ين،بنـابرا . نظر داشتند اهدافى را مد كرد ظاهراً قاجارها را خلع مى

 )22.(يدبه شمار آ يدىتهد ياننوبن ةسلسل يتتوانست براى مشروع مسئله مى
و  يـر جنـوب بـا تحق   يامدر خصوص ق يانش،اطراف يةشاه ابتدا بنا به توص    
قابل قبول شـد،   يرغ اى يندهنگرش به طور فزا ينا .احترامى رفتار كرد بى

 يزن يرازوضع قانون حكومت نظامى و ورود سربازان كمكى از اصفهان و ش
ت اعتراضات به شدةواسط اگر چه شاه به. برروند اعتصابات نداشت يرىتأث

و اسـتعدادش   ياسىس ياتاز واقع اش ينانهب يزا درك تعصبانى شده بود، ام
ـ  ضـرورت عقـب   ياسى،رات سخط يابىدر ارز همـراه بـا    يكىتـاكت  ينىنش
بـه   يمكرد، و زمانى كـه حكومـت تصـم    مى يجاباى ظاهرى را ا مصالحه
شدن  تر يماز وخ يقطر ينبود كه از ا يدوارام. كار گرفت راه يناجراى ا
 .كند يرىجلوگ بحران،

 
لس مج يندگاناكتبر شاه گروهى از علما، بازرگانان و نما 24/آبان 2در     

لى را كه مضمون آن، اخالصِ شخص شاه را دعوت كرد و سخنرانى مفص
 .كرد يرادبه اسالم بود، براى آنان ا

و ارتش براى مدارا  يهدنبال آن، نه تنها حكومت دستورى را براى نظم به
در تهران صادر كرد، بلكه شـاه   يفهقانون خدمت نظام وظ با تظاهرات ضد

صـادر   يفهدر اجراى قانون خدمت نظام وظ را مبنى بر نرمش ينىفرام يزن
در تهران به  يفهنوامبر اجراى قانون خدمت نظام وظ 12/آبان 20در . كرد

ـ  در بـارش،   يـر نـوامبر وز /آبـان  يـل شـاه در اوا . ف شـد طور كامل متوقّ
كه از اصفهان به قم مهـاجرت كـرده    يىرا براى مالقات با علما يمورتاشت

يـن پـس از ا ) 23.(القات با وى امتناع كردنـد ها از م ا آنبودند فرستاد، ام 
. نـد در حال رنگ بـاختن بود  يت،هاى مربوط به مدارا و معاف مسئله، نشانه

 ياسـت حكومت آشكارا در تالش بود كه بدون كنـار گذاشـتن اصـول س   
ـ   يـه تك وسيلة  بهو  يفهقانون خدمت نظام وظ مخالفـت   يى،روسـتا  ةبـر طبق

 .ف را مهار كنداصنا يژهو ه شهرى و بهعناصر مرفّ
 

بـرد كـه اوضـاع     در قـم شـاه پـى    يمورتاشت يتپس از شكست مأمور    
رغم سانسور مطبوعات، اخبار اعتصـاب در سراسـر    به. خطرناك شده است

نـاتوانى در بخشـى از حكومـت     يـز تداوم اعتصـاب ن . شد كشور منتشر مى
. كـرد  مـى  يانپهلوى را نما يممركزى و كاهش نظارت مدنى و نظامى رژ

 يفـه در قـانون خـدمت نظـام وظ    يـدنظر كرد كه تجد ىشاه ابتدا پافشار
مجلـس بـه علمـاى     يسهاى رئ هنگام، پاسخ يندر ا. مجلس است ةبرعهد

 اى يشـه هـاى كل  حـرف  يـز بـه رهبـران بازرگانـان ن    الوزراء يسو رئ يرازش
دسـامبر   يـل اوا/در آذر. شـد  مـدارا زده مـى   ةدرپى بودند كه دربـار  پى
دسامبر شـاه   10/آذر19در . شده بود سافر ى توافق، توانصبرى شاه برا بى

ـ  يلةرا كه به وس يمورتاشت يگربار د  يونالـوزرا و دو نفـر از روحـان    يسرئ
با پاسخ  يتبار، مأمور ينا. شد، به قم فرستاد فرمانبردار تهران همراهى مى

 .رو شد متفاوتى روبه
اى  بـه مصـالحه   يدنبراى رس يزدر قم ن يننش هنگام علماى بست يندر ا    

و اصـفهان مشـتاق    يرازاز اعتراضات فروكش كرده ش يتآبرومند در حما
كسـب و كـار    يانـه تى بـه طـور مخف  ار بزرگ براى مداگر چه تج. بودند

محدودى را انجام داده بودند، امهـاى واقعـى را    پا گرفتارى ار خردها تج
كوچك و اصناف داران  شاگردان، مغازه يدهاى شد سختى. كردند بهتجر

 يافتـه  يـام توافق براى پرداخت مقدارى پول به آنان الت ةتنها به واسط يزن
 ينـه خود علما مقدار معتنـابهى پـول بـراى تـداوم اعتـراض هز     ) 24.(بود

 تـأمين  اعتراض را در اصـفهان  يىاصفهانى به تنها  اللّه يتشخص آ. كردند
مـداوم   ةز مبـارز ا يرازدسامبر مـردم اصـفهان و شـ   /در آذر. كرد مالى مى

هـا و   زمستان هم به سست شـدن عـزم آن   يدنخسته شده بودند و فرارس
دسـامبر   يـل اوا/ در آذر. نشسته بودنـد، منجـر شـد    كسانى كه در قم بست

 .باره باز شدند دو بازارهاى اصفهان
    از قم بسترى را بـراى توافـق فـراهم آورده     يمورتاشمالقات ت ينمدو
 آميزى يشهاى ستا فشاركى تلگرام  اللّه يتاصفهانى و آ  اللّه يتشاه و آ. بود

چند روز بعـد  ) 25.(چاپ و منتشر شد يزرا مبادله كردند كه در مطبوعات ن
 يرشبر پـذ  مبنىدو نفر از علما از قم به تهران رفتند و با موافقت حكومت 

  :پنج شرط شامل ينا) 26.(پنج شرط برگشتند
 

بـازنگرى   يفـه قـانون خـدمت نظـام وظ   در  ينده،ـ از سوى مجلس آ1    
  يرد؛صورت گ

    2گونه كـه در قـانون مشـروطه     ل، همانـ پنج تن از مجتهدان طراز او
  بر مجلس نظارت داشته باشند؛ يئتىشده است، به شكل ه يحتصر

هـا نظـارت داشـته تـا      بر مطبوعات استان) مذهبى(ـ ناظران روحانى 3    
  خالف شرع اسالم چاپ نشود؛ يزىچ
 يدنـ براى اعمالى كه اسالم آن را حرام اعالم كرده است، مانند نوش4    

  اعمال شود؛ يدىشد يتممنوع...  يرهشراب و قمار بازى و غ
بـه دعـاوى    يدگىدى بـراى رسـ  هاى كوچك شرعىِ متعد ـ دادگاه5    

ـ    ...  يـره اشخاص، انجام مراسـم قسـامه و غ   ط وزارت كـه بـه تـازگى توس
 يگـر ادغام شده بودنـد، بـار د   يىهاى مركزى قضا دادگسترى در دادگاه

 .شوند يجادا
ـ  حكومت هـم      راجـع بـه    يگـرى هـاى شـفاهى د   قـول  ظـاهراً  ينچن

 .داده بود يندهموضوعاتى، مثل عدم مداخله در انتخابات آ
 

اصـفهانى    اللّـه  يتو آ يمورتاشت ينتوافق از راه مذاكره ب يناگر چه ا    
ـ  بست يانرا در م يدىى و نگرانى شدا سردرگمحاصل شده بود، ام  يناننش

قابل اجرا بود در  يرتوافق ناكافى و غ ينبه نظر آنان ا يراكرد، ز يجادقم ا
ـ  يكاصفهانى؛ مردى كه نزد  اللّه يتدسامبر آ 26/دى 4 سـال سـن    ودبه ن

داد نه تنهـا   روى ينا) 27.(رفت يابود، از دن يمارب يزتى نداشت و براى مد
را از رهبر خودش محروم كرد، بلكـه   يفهنظام وظ خدمت نقانو ضد يامق
 يأساصفهانى   اللّه يتبا مرگ آ. كرد يفرا بر مردم تضع يگرعلماى د يرتأث

] اصـفهانى   اللّـه  يـت وفـات آ [شـد و روز بعـد از    يجـاد ا يعىوس يدىو ناام
ـ   يافتـه  يانبحران پا. يدرس يانبه پا يرازاعتراضات در ش ـ بـود و تلقّ ه، ى عام

ـ  ةبراى علما وجه. بود حكومت وزىيرپ مـردم   ةّاندكى حاصل شد و عام
توافق بر روى آن  ينمعتقد بودند كه توافق با حكومت، جز كاغذى كه ا

 .ندارد يگرىارزش د يچنوشته شده است، ه
 

و  يـد بـا ترد  يرىسـربازگ  هـاى  ينـدگى كـار نما  ينـده براى شش ماه آ    
هاى خـود را در   ودند كه تالشها تنها قادر ب رفت و آن مى يشدشوارى پ

آرام در روستاها؛ كسانى كـه از سـازمان دادن اعتراضـى     ييانروستا يانم
گروهى و مستمر، همانند عناصر مرفه شهرى به رهبرى اصـناف در شـهرها   

م شـاه  1307/1928ا حدود اواسـط سـال   ام. يندناتوان بودند، متمركز نما
بـا   يفـه ون خـدمت نظـام وظ  مطمئن بود كه زمان براى اجراى قان ظاهراً
 يـت الفع يـب، ترت يـن به ا. است يدهگذشته، فرا رس يمنظر در تصم يدتجد
پرستانه، يهنم اى يفهبه عنوان وظ يفهاز خدمت نظام وظ يتى در حماجد 

بـا وجـود   . ى، آغاز شدهم در مطبوعات سراسرى و هم در مطبوعات محلّ
ها،  مخالفت ةبا ادام يىدر هرجا يرىسربازگ هاى يندگىكار نما ةادام ين،ا

  .رو شد روبه يافته،گاهى اوقات خودجوش و زمانى سازمان 
 
اجـراى   يـه عل يـز و مردم شهر تبر يونهاى روحان اعتراضات و مقاومت.  3

 و قانون اصالح لباس مردان يفهقانون خدمت نظام وظ
 

گروهى از مقامات نظامى و كشـورى در   يدكه با تالش شد يرىسربازگ    
كاله پهلـوى هـم    يرشهاى سنتى و پذ مردان به كنار گذاشتن كالهالزام 

وزرا در اواسط  يئته يمتالش با تصم ينا. زمان شده بود، از سرگرفته شد
دادن به كاله پهلوى بـه   يتبراى رسم 1927آگوست  يلاوا/1306مرداد 

م 1307/1928آغاز شد و در طول  يرانى،كاله رسمى براى مردان ا انعنو
شاه . اصلى براى كنار گذاشتن عبا و عمامه شد يشگامآشكارا پشاه خودش 

خـود را بـه نـو كـردن      يردسـتان هفتگـى قصـرش، ز   هـاى  يرايىدر پذ
ا سال، سخت گذشته بود، ام ينا كه  ينكرد و گو ا مجبور مى يشانها لباس

 را كــه عبــا و عامــه بــه تــن داشــتند، از يىهــا او عمــالً طــرد كــردن آن
ارائـه   يحـة ال 1928دسـامبر  1307/25دى  3در . ردآغاز ك هايش پذيرايى
انتخاب اجبارى كاله  يرانىمردان ا ةكه براى هم يمورتاشت يلهوس شده به

. يدرسـ  يبكرد، در مجلس به تصو پهلوى و كت كوتاه را درخواست مى
 يىهـا  و زندان براى آن ها يمهشامل جر يى،ها مجازات يحه،ى الطرح كلّ

محـدود، در نظـر    كردند با اسـتثناهاى صـرفاً   ىنم يتقانون تبع اينكه از 
دسـامبر در   27ـ   25/ دى5- 3هـاى روزهـاى    در نشست يحهال. گرفته بود

ـ   يـت ط اكثرمجلس به بحث گذاشته شد و بعد از اصالحات انـدكى توس 
 .يدرس يببه تصو يندگاننما
در اواخر سـال   يرامجلس نمانده بود، ز يممنتظر تصم يههمه، نظم ينبا ا    

براى بـر   يراناز شهرهاى ا يارىم فشار سختى را بر مردان بس1307/1928
تنهـا تعـداد انـدكى از    . سر گذاشتن فورى كاله پهلوى شروع كرده بود

 هايـت ن بـى  يگرانا نزد دبودند، ام يرفتهگراكاله پهلوى را پذ نخبگان غرب
 كـرده  يجـاد را ا يشترىو رنجش ب يتىنارضا يزن يهاقدامات نظم. منفور بود

نه  يدكه عبا و عمامه به تن داشتند، لباس جد يىها از آن يارىبراى بس. بود
در انظار عمـومى  . بدعت داشت ةلكّ يقتتنها دور از شأن بود، بلكه در حق

به زور خشونت از  راشان  عمامه يه،شد و نظم اهانت مى] يونروحان[ها به آن
 ظـاهراً  عاتيرواج شـا  ةواسـط  نگرانى عمـومى بـه  . داشت ها برمى سر آن

م براى الغاى اجبارى حجاب در نظر گرفته 1308/1929قى كه نوروز موثّ
 )28.(يدگرد تر يمشد، وخ

كـانون اعتـراض    يجـان مركز استان آذربا يز،م تبر1307/1928در سال     
مقاومت شهرى  بخش مهم ينو آخر ينمدو اصالح عمده، دو يهگسترده عل

هاى سال گذشته  مثل مقاومت جا ينر اد. دوره بود يندر ا يننظم نو يهعل
و اصالح لباس همراه با  يفهاز خدمت نظام وظ يتىنارضا يران،در جنوب ا

هاى عمومى  اجراى اجبارى اصالحات، چالش يراتگسترده از تأث نجشر
 .كرد يجادتهران ا يمرا براى نظارت محكم رژ يدىو شد

خـدمت  ] قانون[اى اقدامى براى اجر يچم هنوز ه1307/1928 يلتا اوا    
. انجام نشـده بـود   يزى اجراى قانون ثبت احوال در تبرحتّ يا يفهنظام وظ

  اجراى اجبارى  يرىهنگامى كه در اواخر سال، مقامات در مورد از سرگ
  

  13 صفحهدر
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 تصـميم  طور هم زمان، اجراى قانون كاله پهلوى و به يفهخدمت نظام وظ
اى  هاى عمـده  شكل مخالفت موضوع بالفاصله خودش را به ينگرفتند، ا
 يـن شد و در مساجد، جلسـاتى در اعتـراض بـه ا    يلبازارها تعط. نشان داد

 يىاكتبر بـه برپـا  17/مهر25در  يتاعتراض در نها. يدگرد يلاقدامات تشك
گـرى   در كنسول ينىنش كه قصد بست يزتظاهرات ده هزار نفرى مردم تبر

ـ  ينا. را داشتند، منجر شد شوروى و ارتـش و بـا    يـه نظم طتظاهرات توس
 يمدر طول سال گذشته، رژ) 29.(استفاده از خشونت اندكى سركوب شد

به اعمـال   يماكنون رژ. يددر اعتماد به نفس و جسارت به ثبات و بلوغ رس
در واكنش  وو اصفهان  يرازا در شام. اصالحات با مذاكره و توافق قادر بود

نظامى  يروىبا استفاده از نمجبور به برخورد خشن  يزفورى به اعتراض تبر
 .بود آميز يتقبه طور عمده موفّ ها يامسركوب ق ين،با وجود ا. شده بود

 
بود، ولى هم علمـا و هـم    يدشد يزهاى مردمى در تبر اگر چه مخالفت    

سال قبلشـان   ياننسبت به حكومت از همتا يدگاهشانشهر، د ينا يانبازار
 يـرزا حـاج م   اللّـه  يـت اى نمونـه آ بـر . تر بود  اندازه محتاط در جنوب بى

هـاى   در برابر گردنكشـى  يز،از چهار مجتهد تبر يكىابوالحسن آقا انگجى 
 ينـدگان هنگـامى كـه نما  . شده بود يلمتما ياسىحكومت، به خموشى س

 اى يانيـه ب يفـه مردم شهر از وى خواستند كه در خصوص خدمت نظام وظ
هنگـام   يـد مـردم با  پاسـخ داد كـه   يشـى و دور اند يـاط صادر كند با احت

ترك سفرهاى  ياثبت نام  يرشپذ يندر انتخاب ب يتبا محظور يارويىرو
. دست بردارند شان يارتىمشهد، از سفرهاى ز ياو كربال  كّهبه م شان يارتىز

 يـز ى بـود و پاسـخش ن  مهم ياربس ةكاله پهلوى براى او مسئل ين،با وجود ا
انان شهر كـه پـس از چنـد    ر در شكه) 30.(ى در پى داشتجد ياربس يجنتا

فراخوانده  يهنظم ةرا دور انداختند، به ادار آن يدروز استفاده از كاله جد
اى را امضا كنند كه فقط كـاله   د نامهها خواسته شد كه تعه شدند و از آن

انگجى   اللّه يتدنامه نزد آها پس از امضاى تعه آن. پهلوى را برسر بگذارند
ـ  ها گفت  رفتند و وى به آن دى كـه بـه زور گرفتـه شـده باشـد      كـه تعه

را بـر   شان يمىقد هاى كاله توانند ها مى آن كه ينا يجهنت يست،آور ن الزام
 )31.(سر بگذارند

 
ـ   اكتبر به17/مهر 25روز  يمتظاهرات عظ     يونط روحـان طور عمـده توس 

ـ   رهبـرى مـى   يينسطح پـا  مجتهـدان كـه مردانـى     يـت، ا در نهاشـد، ام
كـه در   يـز منـد ن  ار ثـروت و تج) 32(بودند يشحت اندخورده و مصل سال

فشار افكار عمـومى   ةنداشتند، به واسط يلىتما يامآغاز براى مشاركت در ق
ـ    بازداشت ين،با وجود ا يرفتند،پذ يامرا در ق ىبه اجبار، نقش ى هـا كـه حتّ

 يـز تظاهرات شروع شده و براى چند صباحى بعـد از آن ن  يىاز برپا يشپ
در برگرفت و آنان  يزمند را ن ار ثروتود، تعدادى از علما و تجب يافتهادامه 

هاللّ يتبه نام آ ييگرانگجى و مجتهد د  اللّه يتآ. شدند يدتى تبعبعد از مد  
از  كـه  يـن تجار عـالوه بـر ا  . شدگان بودند يدآقا از جمله تبع صادق يرزام

در كاخ  يفهخدمت نظام وظ] اجراى قانون[حضور در جشنى كه به افتخار 
 يدنـد، ها هم دعوت شده بودند، امتناع ورز استاندارى برپا شده بود و آن

و چـاى و   ندرا بسته بود يشانها دارانى كه مغازه به پرداخت پول به مغازه
در واقع . هم بودندمتّ يزكردند، ن مى يهفرش جلسات مختلف معترضان را ته

. كردند عمومى عمل مى] افكار[ يدار تنها تحت فشار شدتج ينتعدادى از ا
ار بازار بود كه رهبر تج يرى،د آقا حرحاج محم يرشدگان،گ از دست يكى
اى  محلـه ( يزتبر رشه) شتربان(چى  دوه ةمردم محل ةطور عمده به واسط به

اش شـناخته شـده بـود و او در آن زنـدگى      كه براى احساسات مـذهبى 
 )33.(شدبه شركت در جلسات اعتراض در مساجد مجبور ) كرد مى

 
داران جـزء بودنـد    ى و مغازهمحلّ يونروحان يز،اعتراض در تبر يانحام    

عناصـر اكنـون بـا     يـن ا. اعتراض را در بازار برپـا داشـتند   يدترينكه شد
مـردم بـراى    يـك و تحر يانتها به خ آن. رو شدند ى روبهجد يامدهاىپ
ـ ه اعدام تهدها ب تعدادى از آن. هم بودنددر برابر مأموران متّ يستادگىا د ي

تـا   1307/1928از اواخـر سـال   . شدند يهبالفاصله با چوب، تنب يهشده و بق
اى را بـراى   رحمانـه  م مأموران نظـامى فشـار بـى   1308/1929سال  يلاوا

داران كوچـك،   از مغازه يارىاجراى اصالحات بر مردم وارد كردند و بس
 ينا) 34.(شدند نفراتى بودند كه به عنوان سرباز وارد ارتش ينجزء نخست

بودند، بلكه كسانى بودنـد كـه    يشانها آور خانواده مردان نه تنها اغلب نان
قانون بر سر گذاشـتن كـاله    يلىِتحم ياستس. فقر قرار داشتند معرض در

و سـربازان هـر    يـه نظم. اى هم سنگ در حال اجرا بود با اراده يزپهلوى ن
را  يونهـاى روحـان   مـه شدند كه عما مى يدهدر حالى د ها يابانروز در خ

شان را با  در حالى كه سرهاى برهنه يونكردند و روحان پاره و لگدمال مى
طـور   به ياستس ينا. دادند پوشاندند به راه خودشان ادامه مى مى بايشانع

هاى مختلف شـهر بـراى روزهـاى مختلـف      هاى دنبال و محلّ حساب شده
ى شهرى، حتّ] يدجد[ح اجراى طر ةمأموران نظامى به بهان. شد انتخاب مى

ـ    ساختمان يببه تخر مبـادرت   يونار و روحـان هاى اصلى مربـوط بـه تج
تعداد  يبشروع به تخر يدجد هاى يابانبراى احداث خ ها نآ. كردند مى
 يـد جد هـاى  يابـان خ يـن از ا يكـى ها و بازارها كردنـد و   از خانه يادىز

ـ  يـن ا. گذشـت  مى) شتربان(چى  دوه ةاز وسط محلّ يقااالحداث دق ه محلّ
. جا شـكل گرفتـه بـود    مخالفتى سخت در آن يشبود كه چندى پ يىجا
افراد از مساجدى كه ابتدا به  ينا. شد اى دهخانمانى ع سبب بى ها يبتخر

مـأموران نظـامى بـه     يلةرانده شدند و بـه وسـ   يرونآن پناه برده بودند، ب
جا سـر   ندست ممكن بود كه در آ سرپناهان تهى خانه؛ مكانى كه بى عجزه

 )35.(كنند، رانده شدند يداپ يىپناه و نان و غذا
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ـ  يالتا يى،در نواحى روستا     ـ  يمـه و ن ينچادرنش  ةبـه واسـط   ينچادرنش
 يـن بـه ا [هاى نوسازى افراطى تهران وحشت زده شدند و  بخشى از برنامه

 يروهاىدر حالى كه ن. نظر داشتند يرز يكالت شهرها را از نزدتحو[ يلدل
بودند و مخالفت  يزشان در تبر رحمانه نظارت بى يلتحم يرنظام هنوز درگ

 يـام ق ينكاله پهلوى هنوز تازه بود، نخست يلو تحم يفهبا خدمت نظام وظ
در اواخــر ســال . ســركوب شــد يجــاندر آذربا يننظــم نــو يــهعل يلــىا

 ياچـه جنـوب غربـىِ در   ةكردهاى منطق ياندر م هايى يامم ق1307/1928

ظـاهرا   يـز نظـامى تبر  يروهاىبود كه ن يىمنطقه جا ينا. ظاهر شد يهاروم
بـه نفـع كـاله     يـالت هاى ا با فشار براى كنار گذاشتن لباس ار يىها تالش
و ارعاب  يداز تهد يرىگ هاى با بهره تالش ينا. شروع كرده بودند يدجد
ـ  يكىاز نظارت نزد كُرد عموماً يالتا. شد مى يبانىپشت ى كه مأموران محلّ
ـ  يرانىا ر بودنـد و از خلـع سـالح و    براى برقرارى آن تالش داشتند، متنفّ

. نگران بودند متّحدالشكل به همان اندازه لباسِ يفهنظام وظ متقانون خد
ر د يرىطور اجتناب ناپذ بودند به يافتهاز كاله پهلوى كه در يژهو ها به آن

از  يكى يل،ا خلهنگامى كه ملّ يهدر دى ژانو. بودند يزارپى خواهد آمد، ب
بـراى مقاومـت در    يالترا خطاب به ا اى يهى، اعالمرهبران مذهبى محلّ

انتشـار داد،   يـرو و گـردآورى ن  سـالح ها با اسـتفاده از   نوآورى ينمقابل ا
بالغ كُرد منـاطق سـاوج   يالتا يانالعمل فورى در م درخواستش با عكسل

ـ  يـام رو شد و ق روبه يزو تبر يه، اروم]مهاباد[  يمايىرفـت كـه سـ    ى مـى حتّ
از  يگرو برخى د يشمنگور، مم) 36.(يردبه خود بگ يشگرا و پان كرد ىملّ
ن جمع آورى كردند كـه در اواخـر   يشاها نظر خان يررا ز يرويىن يالت،ا

تحـت   هـا  يـن ا. شـد  زده مى ينح تخمحدود پانزده هزار مرد مسلّ يهژانو
رانـده،   يرونارتش را از شهر سردشت ب] يروهاىن[ يل،ا خلى ملّرهبرى كلّ

در آن شـهر حملـه    يهپادگان شهر ساوجبالغ را محاصره و به ساختمان مال
ارتـش را شكسـت    يروهـاى ن هااى از نبرد كردها اگر چه در رشته. كردند

بودند شان نظامى هاى يروزىاز پ يرىگ ا فاقد انسجام در بهرهدادند ام. 
رو شدند، چرا  اسى روبهحس يتمقامات نظامى با موقع يزدر خود شهر تبر    

بـود و   يافتهمقابله با كردها كاهش  ةجبه يازهاىن ةبه واسط يروهايشانكه ن
 يتوضع ينگذشته، ا يناز ا. شكننده بود يزنظارتشان بر شهر ن] يلدل ينبه ا[

در سراسـر   سـرعت انى و بـه  ممكن است به آس يامبود كه ق ينا گر ياننما
 يزخزاعى، فرمانده ارتش تبر ينحس يمسارت. يابدگسترش  يننواحى كردنش

او بـه   يهفور 15/ بهمن 26در  يجهدر نت. بود يقبه توافقى شا يدنبراى رس
ـ  يشنهادپ ينبا وجود، ا. عفو عمومى داد يشنهادكردها پ  ةبراى كردها جاذب

 ةرهبران برجست ازدى دو تن خزاعى دستور آزا ينچن هم. اندكى داشت
حـال،   يـن با ا. شده بودند، صادر كرد يرگ دست يزمنگو را كه در تبر يلا
اى را در نبردهـاى   االنـه و نقش فع يوستندپ يامدرنگ به ق دو رهبر بى ينا

زمـانى كـه    يعنـى ژوئـن،  / نبرد و مذاكره تا ماه خرداد. كردند يفابعدى ا
لـى مـرزى نـاتوان    يهـاى ا  روهكُرد خود را از جلب كمك گـ  يروهاىن
ات همـراه بـا نگرانـى كـه كردهـا در      كمبود مهم. كرد يداادامه پ يدند،د

رو بـه   يام،ها و بستگانشان داشتند، سبب شد كه ق خصوص سالمتى خانواده
هـا عقـب نشسـته و     ضعف نهاده و شركت كنندگان در آن به درون كـوه 

  .به عراق پناهنده شوند يزرهبرانشان ن
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    مركز . خطرناكى به خود گرفت يارابعاد بس يلىا هاى ياما در جنوب، قام
م نخسـت  1308/1929در بهـار سـال   ) 37.(در استان فارس بود يلىا يامق

. كردنـد  يـام حكومـت مركـزى ق   يـه ها عل اى و در ادامه خمسه ها يىقشقا
ـ  و هـم  هـا  يلويـه كهك يژهو تر، به  كوچك يلىتعدادى از گروهاى ا  ينچن

تمام فـارس   يرىو درگ يوستندپ يامشان به ق زنان و دار و دسته راه نرهبرا
بـه   يعنىبه سمت شمال،  يامبا آغاز خرداد ژوئن ق. را به سرعت فراگرفت

طـور عمـده از چهـار     بـه  يـارى بخت يفاستان اصفهان كه تعدادى از طوا
بودنـد، گسـترش    تهيوسپ يامها به ق از هفت لنگ يزها و تعداد كمى ن لنگ

 .ا كرديدپ
 

خودشـان را   هـاى خـاص   نگرانـى  يلـى هاى ا از گروه يكاگر چه هر     
ـ  هـاى  يتىسـرى از نارضـا   يـك معترضان در  ين،داشتند، با وجود ا  ين،مع
هـاى   سراسـر جنـوب از تـالش    يـالت افراد ا. بودند يمعمده و اساسى سه
يشاز افـزا  ط حكومت براى خلع سالحشان عصـبانى، صورت گرفته توس 

كه آنان مجبور بـه پرداخـت بـه مـأموران      ها ماليات ةانداز و بى يشگىهم
رسى  از دست يزار،ب يدبودند، ناخرسند؛ از قانون لباس جد يىوزارت دارا

ثبت احوال كـه در  ] قانون[و اجراى  يرىسربازگ هاى يندگىنما يندةفزا
ران نظـامىِ  اش بود، نگـران، و از دخالـت و فسـاد مـأمو     ماتىمرحله مقد

 يـد از برقـرارى انحصـارات جد   ينعالوه بر ا آنان. ى، عصبانى بودندمحلّ
شـدند و از   يـان و تنبـاكو دچـار ز   يـاك حكومت بر محصوالتى چون تر

اسكان اجبارى، اظهـار   يعاتثبت اسناد و امالك و از شا ةادار هاى يتالفع
سـت  كـه بـه خصـوص از د    ها يىاوضاع در مورد قشقا. كردند نگرانى مى

سابقشان،  يلخانسال از زمانى كه ا هگر در طول س حاكمان نظامى چپاول
ل شـدند،  را متحم يىها الدوله معزول شده بود، رنج صولت خان يلاسماع

 .فوق العاده نگران كننده بود
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ى تـالش بـراى تمركـز    در راستا يالتنابودىِ خود مختارى و قدرت ا    
برخـوردار   يـارى تمـام ع  يتپهلوى از اهم ةدور يلساختار دولت، در اوا

دست گرفـت بـه    در تهران قدرت را به يدجد يمرژ كه ينبه محض ا. بود
 يلـى  ا هـاى  يهحادق ادارى و نظامى بر اتّبراى برقرارى تفو يرگ تالش پى
همانند معاصرانشان  يده،تازه به قدرت رس يرانىِا يانگرا ىملّ. كرد مبادرت

اصرار داشتند كه اقتدار و استقالل تنهـا براسـاس    يانهخاورم يگردر نقاط د
ى در دسـت  نظـامى و تمركـز قـدرت مـاد     يـر خلع سالح كامل افراد غ

ـ  ] حكومت[نهادن يادراستا بن يندر ا. حكومت ممكن است ى در واحـد ملّ
وابــط بــا عمــومى و كامــل برخــوردار باشــد و ر يــتن كــه از حمايــراا

كشـور   ياسـى س ياتبراى ح يد،اداره نما يىهاى خارجى را به تنها قدرت
ـ [هـا   از نظر آن ينعالوه برا. ضرورى بود ـ ]يـان گراي ملّ در  ينان، چادرنش

از  يعىو در واقـع، بخـش وسـ    يـانش و حام يـم رژ. مقابل نوسازى بودنـد 
 خودشان ينهاى بدوى در ب هم به عنوان انسان ار يالتشهرى، ا يتجمع

 يـدگاه در د. يدنـد د مـى  يـران عقـب مانـدگى ا   ةو هم بـه عنـوان نشـان   
سازى  دولت يلمسائل مهم، از قب يگردر ارتباط با د يالتا ةمسئل يانگرا ىملّ

ـ   ينرا كـه نخسـت   هـايى  يـدگاه د يـد جد يمرژ. و نوسازى بود ط بـار توس
نخبگان  يانشده بود و اكنون در م ابرازروشنفكران نوگراى قرن نوزدهم 

 .كرد مى يانداشت، ب يتگرا عموم ىملّ
م به 1925- 1304/1921- 1300هاى صعود رضاخان به اوج قدرت  سال    

ـ  هم. بود ياسىنخبگان س يناى از نبرد قدرت ب طور اساسى دوره او  ينچن
 هـاى  يـه حادرهبـران اتّ  يزو ن ياسىكردن رهبران س يعها مط سال يندر ا

م رضاشاه تمام رهبـران  1304/1925از . را به عهده گرفته بود يلىبزرگ ا
مناطق مختلف را به  ةاز كار افتاده و معزول شد بزرگ و افراد مهم يالتا

تنها به نبرد ثابـت و بـدون   ] يرانا[ ياسىا فضاى سام. بود يرفتههمكارى پذ
اگـر چـه   . شـد  دولت خالصه نمى يلىو نظم تحم يلىآشفتگى ا ينب ييرتغ

 به استفاده از راه حلّ يالتسركشى ا گاهى اوقات در مقابل يددولت جد
 يـا ) 38(در رابطـه بـا لرهـا    يـرى گ به عنوان نمونه، به طـور چشـم   امى،نظ

براى مثال در مورد سرداران بجنوردو مـاكو، مبـادرت    ياسى،سركوبى س
از روى رغبـت و گـاهى    يلـى رهبـران ا  ينتر از مهم يارىا بسكرد، ام مى

 يـن ا. دادنـد  نشان مـى  يدجد يمرژ را از يتشاناوقات با شور و شوق، حما
الدولـه   صولت خان يلجنوب، مانند اسماع يالتمورد رهبران ا رد يژهو به

و  هـا،  يـارى اى، خان بـزرگ بخت  قوام الملك خمسه خان يمابراه يى،قشقا
 يخصـادق بـود و تنهـا شـ     يسـتان، و س يناتقا يرشوكت الملك، ام يمابراه

يـن ا. ق بـود با رضاخان نـاموفّ  به توافقى يدنره در رسخزعل، رهبر محم 
 عنـوان  رضاخان و بـه  ينبه دور از دشمنى با نظم نو نوبج يلىرهبران ا

 يـدگاه د يرشپـذ  ةطور معمول آماد نخبگان، به ةدهند يلگروه تشك يك
 )39.(بودند يراننوسازى ا يانهگرا ىملّ

فارس و  يلىبزرگ ا هاى يهاتحاد ياندر م يىنسبى تمركز گرا يشرفتپ    
هـاى   در خصوص برنامـه  يالتمعنا بود كه نگرش رهبران ا ينهان به ااصف

رش بر تمام مناطق تهران براى بسط نظارت مؤثّ يىتوانا يزاننوسازى در م
با اوضاع حـاكم در لرسـتان كـه     يتوضع ينا. سرنوشت ساز بود يرىعشا
مصالحه با دولت را داشته باشـند،   يىعمده فقدان رهبرانى كه توانا طور به
كرده بود،  يجابرا ا يشگىدهه برخوردهاى نظامى هم يكاز  يشراى بب

مقـاومتى در برابـر دولـت     يچرهبران جنوب نه تنها هـ . كامالً متفاوت بود
. از آن برآمدنـد  يـت الى در صدد حماطور فع نشان ندادند، بلكه به يدجد

ـ   يـارى خمسـه و بخت  يىقشقا يالتا ين،ا نابرب صـلح طلـب، و    يشكـم و ب
 .آرام باقى ماندند يزاى فارس و اصفهان نه استان

 
ـ   م صولت الدوله، قـوام 1290/1920دهه  يلاز اوا     از  يارىالملـك و بس

 يعـى طب يشهمسانى را براسـاس گـرا   يشترينب يارىهاى بزرگ بخت خان
وجوى روابط بهتر با قدرت مركزى حاكم انجـام   در جست يلىا يتاشراف

بــا انگلســتان او را در معــرض  قــوام الملــك كــه روابطــش. داده بودنــد
دار  طـرف  يتىتهران قرار داده بود، بـه شخصـ   هاى ءظنسو ينتر گسترده

. شـده بـود   يلتبـد  يـد در جنـوب و مـالزم شـاه جد    ينوفادار نظم نـو 
ـ  ىمجلسى بود كه از سوى محافل ملّ يندةنما يزالدوله ن صولت  ينگرا تحس

در  يـارى عد بختخـان سـردار اسـ    زمانى بود كه جعفر قلـى  ينشد و ا مى
 )40.(آورد تدس م وزارت جنگ را به1306/1927

 يعـات دسـت آوردن ترف  طور جداگانه براى بـه  نه تنها به يالترهبران ا    
كردنـد، بلكـه    از رضاخان تالش مى يىگو قتملّ يقشخصى از طر ياسىِس

ص اجتمـاعى بـه سـرعت در    قشـر مشـخّ   يـك به عنوان  يزن يالتاشراف ا
ـ  . دندنخبگان شهرى جذب ش هـاى بـزرگ    از خـان  يارىبراى مثـال، بس

منبـع در  . در شهرهاى اصفهان و تهران ساكن شدند يشهبراى هم يارىبخت
به عنـوان   هايشان، ينحاصل از زم يدطور عمده از عوا ها به خان ينآمد ا

سـود  حضـور نداشـتند، و از محـل ّ    خويش صاحبان امالكى كه در ملك
) 41.(شد مى ينركت نفت داشتند، تأمها در ش كه آن يىها حاصل از سهام

سال طى ـ  يسـتم ب[قرن  يةلهاى او جنـوب،   يـالت ، تمـام اشـراف ا  ]يالدىم
 هـاى  ينالدوله، زم و خاندان صولت يرازهاى ش قوامى يارى،هاى بخت خان

 يـل دل يندادند و به هم فزايشا اى يندهطور فزا كشت خودشان را به يرز
. يرنـد را بپذ دار ينزم ةطبق يدگاهاى د بود كه همه مجبور بودند تا اندازه

را كـه بـه    يـت نظـم و امن  يشافـزا  ظاهراً يزخودشان ن يلىا هاى يتجمع
كاهش  يزم حاكم شده بود، و ن1300/1920دهه  يلو در طول اوا يجتدر

بـه طـور    يلـى ا جمعيـت ) 42.(بودنـد  يرارا پـذ  يلشـان هاى ا قدرت خان
عنوان عناصر نامرتبط در زندگى  ها را به داشت كه خان يلتما اى يندهفزا

دادن  مثـل سـازمان   يل،مسائل ا ةروزان يريتمد) 43.(يندبب... خود  ةروزان
ـ   يفطور عمده جزئى از وظا ها، به كوچ  ينانكالنترها شده بـود و چادرنش

ها نه تنها براى تـداوم   كه حضور خان ودندب يافتهآگاهى دست  ينبه ا يزن
بلكـه تجربـه   ) 44(يست،شان ضرورى ن ىزندگى اجتماعى و اقتصادى شبان

ـ  ها به ثابت كرده بود كه كارها بدون حضور آن يزن مطلـوبى انجـام    ةگون
ـ  يـا رو، بسط مستمر نظارت تهران و كاهش  يناز ا. شود مى ى فقـدان  حتّ
هـا و هـم    هم براى خود خـان  گ،هاى بزر خان هاى يتها و مسئول نقش

 .نمود تا حدودى ضرورى مىى و حتّ يرناپذ اجتناب ينان،براى چادرنش
 

اى در  گذشـته  ياسى،خودمختارى س ينجنوب كه در ع يالترهبران ا    
شخصى و اخالق بـد و   يقعال يبتعق يلاز سلطنت داشتند و به دل يتحما
 يشـتر در ب يباًمشهور بودند، به استثناى موارد جزئى، تقر يزقابل اعتماد ن يرغ

 انستندها هرگز نتو ا آنام. داشتنددر تهران همكارى  يدجد يممسائل با رژ
از . در جنـوب فـراهم كننـد    يننهادن نظم نـو  يادمحكمى را براى بن يةپا

خـود   يشگىهاى هم سوءظن ةبه واسط مخصوصاً يزرضاخان ن يگر،سوى د
 پـذير  يبالعاده آسـ  فوق يالت،رهبران ا يانتخ يارى ادر مورد عدم وفاد

 قرارىو بر شان يلخانىا يگاهاز پا لىيا يتاشراف يىعزل نها يمبراى رژ. بود
حركت به سوى  در گامى منطقى يالت،حكومت مركزى بر ا يمنفوذ مستق

از  ين،عالوه بـرا . اش بر تمام كشور بود واسطه برقرارى نظارت كامل و بى
شـده   يلزمانى كه ارتش به ابزار اصلى رضاخان براى اعمال قدرتش تبد

 يگـر و هم در د يتختئمى، هم در پابود، انتصاب حاكمان نظامى روند دا
دولت، بلكه افسـران   ىنظام يررو الجرم نه مأموران غ يناز ا. ها بود استان

 )45.(شدند مى يالتا يلخانانا يگزينارتش جا
 

ــ يخشــ شــدن يــعم بعــد از مط1304/1925در      ره و اقامــت آرام و محم
هـاى   خـان  يگـر رهبران جنوب، مثل صولت، قوام و د يگرد ةفرمانبرداران
 يلـى ا هـاى  يـت در تهران، رضاخان در صدد برآمد جمع يارىبزرگ بخت

  دولت قراردهد يقدق يارو بس يكجنوب را تحت نظارت نزد
کامـل بعلت محدود بودن جا در نشریه انقـالب اسـالمی،  :يحتوض   .در سایت انقالب اسالمی خواهد آمد آن 

  »مصدق دکترتولدسالگردو یکمینبمناسبت صد و سیُ ،خرداد۲۶«
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بحث كليدي پيرامون الئيسيته و 
  )سومبخش (سكوالريسم

  
هاى جديدى كه در برابرش قرار دارد، همواره عبارت بوده است   پرسش

از جدايى قدرت سياسى از دين و نه از چيزهاى ديگرى چون ايـدئولوژى  
  )1(» ...و

فرانسه را مبنا قرار دهيم، نظر آقاي وثيق مبني بر اينكه  1905اگر قانون سال 
محدود مـي گـردد درسـت     الئيسيته، تنها به جدايي بنياد دين و بنياد دولت

بوده و   اجتماعي  است، اما قانون الئيسيته نيز مانند ديگر قوانين، يك قرارداد
امري مقدس، خالي از كم و كاستي و غير قابل تغيير نيست و مـي تـوان در   
ـاملتر نمـودن آن تـالش      ـتاي ك جهت پاسخگويي به نيازهاي روز و در راس

بني صدر و خود آقاي وثيـق كـه   براي مثال چهره هايي مانند آقاي . نمود
خواهان تشكيل دولت الئيك هستنند معتقدند كه اصل سوم الئيسيته مبني بر 
عدم تبعيض دولت ميان شهروندان به لحاظ عقايد مـذهبي، بايـد بـه عـدم     

ـام شـهروندان        ...تبعيض به لحاظ جنسيتي، قوميتي و و برابـري حقـوقي تم
  )3(، )2.(گسترش يابد

  
ـان، حقـوق    براي آغاز بحث،  به صورت خالصه تعريفي از حقوق ذاتـي انس

  :شهروندي، حقوق ملي، زور، استبداد، ايدئولوژي و مرام ارائه مي نماييم
ـان . اسـت  انسان طبيعت از ناشي كه هستند حقوقي ذاتي، حقوق -  ـا  انس  ذات

 حقـوق  آن داراي بـودنش  انسان صرف به و دارد كرامت و است ارزشمند
 حقـوق  اين. آنهاست بكارگيري گروي در وي سالم و طبيعي حيات و است

ـابق  بايـد  قوانين تصويب بلكه نيامده پديد قوانين تصويب راه از ـا  مط  آن ب
 آزادي و استقالل حق دو كه حيات خودانگيختگي حق مثال بعنوان. باشند

  .هستند آن ترجمان
ـان بعـالوه حقـوق سياسـي،       -  حقوق شهروندي تركيبي از حقوق ذاتي انس

  .قتصادي، حقوق اجتماعي و حقوق فرهنگي اوستحقوق ا
ـات يـك ملـت در      -  ـارگيري    حقوق ملي حقوقي هستند كـه حي گـرو بك

آنهاست، مانند حق مشاركت آزادانه شهرونددان در مديريت كشور بـدون  
خاك، آسـمان، قلمـرو   و  مداخله بيگانگان، حق شهروندان بر ميهن خويش

تن فرهنـگ ملـي و فرهنـگ    دريايي و منابع آن، حق شـهروندان در داشـ  
ـاگون ... زبان، گويش، پوشش، رسوم و(= محلي  ، حـق شـهروندان در   )گون

ـالم در   زيستن در صلح و مشاركت در اداره جهان و داشتن محيط زيست س
كشور و عرصه جهاني، حق دفاع از شهروندان كشور در ديگـر كشـورها در   

ندان كشور در صورت تجاوز به حقوق آنها و حق دفاع از حقوق ملي شهرو
  .عرصه جهاني

ـايي    -  زور در معنايي كه در زبان پارسي بيشترين كاربرد را دارد، همان توان
ـازنده     ـلطه، از حالـت س است كه در نتيجه برقراري رابطه سلطه گر و زير س

زور نقطـه مقابـل حقـوقي    . خود خارج و به حالت تخريبي در آمده اسـت 
ـا بـراي   چون استقالل و آزادي است، به ميزاني ك ه زور از ميان برخيزد، ج

بكارگيري حقوق باز مي شود و محو كامل زور با حقوق مطلق برابر خواهد 
زور از خود هستي مستقلي نداشته و محتاج برقرار بودن رابطه سلطه گر . بود

و زير سلطه است و با برهم خوردن اين رابطه، به حالت طبيعي خـود يعنـي   
  .ي باز خواهد گشتنيروي سازنده يا همان تواناي

ـابرابر        -  استبداد به معناي بكارگيري زور توسـط دولتهاسـت، ماننـد رابطـه ن
  .دولت و ملت يا رابطه نابرابر ميان دو يا چند دولت در عرصه جهاني

به معناي مجموعـه اي   در اينجا دارد كه يوناني ريشه اييدئولوژي واژه ا  - 
ـايي     از باورها، ايده ها و نظرات بكار مي بـريم كـ   ـته ه ـيدن بـه خواس ه رس

ـا توجيـه      بر   مشخص را از راه بكارگيري زور نيز موجه مي داند و بنا ايـن منش
اعمال زور توسط فرد، گروه، حزب و دولت قرار مـي گيـرد، ماننـد ديـن،     

ايدئولوژي مي تواند فرد، گروه يا حزبي را وادارد ... .  كمونيسم، ليبراليسم و
اقدام به قبضه نمودن  ،هاي خود در سطح كشوركه براي پياده نمودن ايده 

ـتبداد      دولت نموده و اهداف از پيش تعيين شـده اي را بعنـوان توجيـه اس
در طول اين سرفصل ايدئولوژي به معناي انديشه اي كـه  . دولت قرار دهد

  .بكارگيري زور را توجيه مي نمايد بكار خواهد رفت
ـا  »مرام«واژه   -  ـاربرد را    در زبان پارسي، در چهار معن ـترين ك ي خـود، بيش

  :دارد
  .ايدئولوژي هاي ديني و غير ديني - 1
گزينش گرايش خاصي از ايدئولوژي هاي ديني و غير دينـي از جملـه    - 2

ـاي     گرايش هاي گوناگون در دانش، فلسفه و سياست، گـزينش گـرايش ه
  .، مانند شاخه هاي شيعه و سني در اسالم... گوناگون حزبي، ادبي و

ـا مـرام و        ارزش  به معني  - 3 داشتن، چنانكه گفته مي شـود فالنـي آدمـي ب
در اين معنا مـرام، ارزش مثبـت اسـت و بـه     . ديگري، آدم بي مرامي است

  .عنوان مثال گفته مي شود مرام طرف عاشقي است
بـر  (= اميد كه ايام بر وفق مرام «: مطلوب، دلخواه و مراد، چنانكه گوئيم - 4

  .ن معني مورد بحث ما نيستكه البته اي» باشد) وفق مراد
مستبد بوده و ايدئولوژي  ،دولتي كه از موضع باال با جامعه برخورد مي نمايد

ـا   . خود را بعنوان توجيه استبداد بكار مي برد البته برخي ها ايـدئولوژي را ب
ـا در        ـثال مشـكل ايـران را تنه خود استبداد اشتباه مي گيرنـد و از ايـن رو م

مي نمايند، در حالي كـه جمهـوري اسـالمي،     اسالمي بودن دولت خالصه
ـته آزادي   دين اسالم را تنها بعنوان توجيه استبداد خود بكار مي برد و خواس

  .نه صرفا تغيير انديشه توجيه آن ،خواهان، از جمله محو اصل استبداد است
ايدئولوژي (=ما بر روي جدايي بنياد دولت و بنياد مرام ها در معناهاي اول 

ـاگون از ايـدئولوژي     (=و دوم ) غير ديني هاي ديني و ـايي گون گـرايش ه
ـته در صـورت دولتـي     ) هاي ديني و غير ديني تاكيد داريم كه هـر دو دس

شدن، به بهانه پياده نمودن اهداف و ايده هاي فردي و گروهيِ خاصي در 
ـلطه  (=كشور، بكار بردن زور  را توجيـه مـي    )ايجاد رابطه سلطه گر و زيـر س

وي ديگر چون دولت بدون ارزش ممكن نيست و دولت نمي نمايند و از س
ـاع نمايـد، بـر    » هيچ«تواند بر پايه  تشكيل گردد و همواره بايد از ارزشها دف

تاكيـد  ) داراي ارزش بـودن (=روي مرامي بودن دولت در معناي سوم آن 
بايد تنها به حقوق ملـي و   نموده و بر اين باوريم كه مرام يا ارزش دولت مي

ـاوت اساسـي حقـوق ملـي و حقـوق       .روندي محـدود باشـد  حقوق شه تف
شهروندي با ايدئولوژي اين است كه اين دو درست بـرخالف ايـدئولوژي   

ـاده  . ، محدود كننده آن هستنداستكه توجيه گر بكارگيري زور  به بياني س
ـا حقـوق ملـي و       تر، در نوشتن قانون اساسي و تشكيل دولت، مـي بايـد تنه

ـاي فـردي، گروهـي و       ،ار گيردحقوق شهروندي مبنا قر نـه ايـدئولوژي ه
  .حزبي

، حقوق شهروندي را به رسميت بشناسد، سبب )ايدئولوژي(=اينكه يك مرام 
حقـوق  . نمي گردد كه ما حقوق شهروندي را متعلـق بـه آن مـرام بـدانيم    

ـناختن آن،   استشهروندي مستقل از هر مرامي  و دولت براي به رسميت ش
ين، برخالف نظر آقاي وثيـق، دولـت     بر   بنا. ن نداردهيچ نيازي به مرامي بود

ـاممكن     ـاي امـر ن تهـي بـودن دولـت از    «جدا از بنياد مرام ها، هرگز به معن
ـا    از  نيست، بلكه به معناي تهي بودن دولت» انديشه مرام و انديشه هاي فرد ي

گروهي خاص از شهروندان كشور و دارا بودن انديشه و ارزش حقوق ملي 
  .هروندي تمام شهروندان استو حقوق ش

  چرا با تشكيل دولت مرامي مخالفيم؟
ـا ثابـت و      ) ايـدئولوژيك (=يك دولت مرامي  ـاي عموم يـك سـري باوره

اهداف فردي، گروهي و حزبي را از پيش، مبناي اداره كشـور و جزئـي از   
اين عرصه بر شهروندان براي تعيين سياسـت    بر   هويت ملي قرار مي دهد، بنا

ـاي اراده      . اداره كشور تنـگ مـي گـردد    ها براي ـا بـه ج مـرام دولتـي، ي
ـين نـوع      شهروندان مي نشيند يا در بهترين حالـت، اراده شـهروندان در تعي

از سوي ديگر دولت مي تواند رسيدن بـه  . اداره كشور را مشروط مي سازد
اين اهداف از پيش تعيين شده را بهانه اي براي توجيه استبداد خـود قـرار   

  .است اين، دولت مرامي دولتي كم و بيش مستبد  بر   ابن. دهد
اكنون در ايران بر مبناي مرام اسالم، دولت تشكيل گرديـده كـه بـه يـك     

ـال   فاجعه باراستبداد  ـاي     1357انجاميده است، پيش از انقالب س نيـز بـر مبن
مرام پادشاهي در ايران دولت مستبد تشكيل گرديده بود كه البته جداي از 

از ديگر نمونه هاي شاخص مرام هاي دولتي، ميتـوان بـه   . ن نيز نبودبنياد دي
ـابق و دولـت كنـوني كـره      » كمونيسم«در آلمان، » نازيسم« در شـوروي س

دولتي ) ايدئولوژي(=تاكنون تعدادي از مرام ها به مرام . شمالي اشاره نمود
ـاكنون بـه مـرام دولتـي      بدل گرديده اند، مرامهاي ديگري نيز هستند كه ت

  .دل نگرديدند اما اين قابليت را دارا هستند، مانند نهيليسم و بوديسمب
ـاد ديـن بـراي        بر   بنا ـاد دولـت و بني اين، نتيجه مي گيريم كه تنها جدايي بني

ـاد   اجتناب از تشكيل دولت استبدادي كافي نيست و بنياد دولت عالوه بر بني
  .دين، مي بايد از بنياد ساير مرام ها نيز جدا باشد

بر مرام هايي كه دارند، حـزب تشـكيل داده و ايـن       هروندان مي توانند بناش
ـانون    احزاب به شرط پذيرش اصول مورد توافق شهروندان و منـدرج در ق

ـتقالل كشـور و حفـظ      (=اساسي  حقوق ملي و حقوق شـهروندي ماننـد اس
به ...) مرزهاي جغرافيايي، تضمين استقالل و آزادي تمام شهروندان كشور و

ـايي ارائـه داده و در        اليت پرداخته و بنافع بر مرام هايشان به جامعـه برنامـه ه
ـا توسـط شـهروندان، بـدون      صورت تصويب گرديدن هر كدام از برنامه ه
ـين شـده،         ـاني تعي ـانون اساسـي و در يـك دوره زم نقض نمودن اصـول ق

بدين سان دولت . مديريت اجرايي آن برنامه ها را در كشور بر عهده گيرند
هيچ پيش فرضي براي مديريت كشور به جز حقـوق شـهروندي و حقـوق    
ملي نخواهد داشت و شهروندان برنامه ها را براي مديريت كشور در قالـب  

ـا راي دوره اي   )قوه مجريه( تعيين حكومت ، مجلس و ساير بنيادهايي كـه ب
شـهروندان يـك كشـور    . شهروندان تعيين مي گردند، انتخاب مـي نماينـد  

هاي گوناگون و متضاد هستند و منصفانه نيسـت كـه دولـت از     داراي مرام
ميان آنها، مرامي را انتخاب و مبناي مديريت كشور و توجيه اقـدمات خـود   
ـاي       ـا مـرام ه ـام شـهروندان ب قرار دهد، زيرا از يك سو كشور متعلق به تم
گوناگون است و بايد مطابق با ميل و نيازهاي دوره اي آنها اداره گردد و از 

گر سو نبايد مرام هاي شهروندان بهانه بكار بردن زور توسط دولـت قـرار   دي
ـاي دولـت الئيـك     . گيرد حقوق ملي و حقوق شهروندي كه انديشـه راهنم

ـاي     ـا مـرام ه خواهند بود، اوال اموري عمومي هستند زيرا تمام شهروندان ب
گوناگون خواهان تامين حقوق خويش هستند، دوما نه تنها منبع توجيه گـر  

  .ستبداد دولت نيستند بلكه محدود كننده آن نيز هستندا
  :»الئيسيته«ارتباط جدايي بنياد دولت و بنياد مرام ها با   
علت مخالفت ما با دولت ديني، دشمني با دين نيست، بلكـه داليـل زيـر     - 1

  :است
كه دولتي اعالم ديني بودن مي نمايد، در حقيقت ديـن را بهانـه     زماني     - 

سان هم دولـت و هـم    ه استبداد خود قرار مي دهد و بديناي براي توجي
ـيده شـده و حقـوق شـهروندي و حقـوق ملـي را از         ـاد كش آن دين به فس

  .شهروندان سلب مي نمايند
ـام       -  نبايد با تعيين يك سري پيش فرض هاي اعتقادي كه مورد توافق تم

ود و مشـروط  شهروندان نيز نيستند، انتخاب شهروندان را از ميان برده يا محد
  .ساخت

ـاي       -  نيازهاي جامعه در حال تغيير هستند و نبايد يك سري پيش فرض ه
  .ثابت را مبناي مديريت كشور قرار داد

ـاي مرامـي مـي     اين سه مسئله شامل نه تنها دولت ديني، بلكه تمام دولت ه
دين تنها مرامي نيست كه تاكنون تبديل به انديشه دولت گرديده و . گردند
ـاي مرامـي ايـن    . د آن را توجيه نموده استاستبدا نقد ما به تمام دولت ه

ـاي    است كه بجاي حقوق ملي و حقوق شهروندي، يك يا چند مـرام را مبن
اداره كشور قرار داده و به وسيله آنها نقض حقوق ملي و حقـوق شـهروندي   

ـا از  اين مي گوييم كه بنياد دولت الئيك بايد نه   بر   را توجيه مي نمايند، بنا تنه
  .بنياد دين، بلكه از بنياد تمام مرام ها جدا باشد

ـا     - 2   دولت الئيك اجازه ندارد، مرام هايي را بعنوان دين تعريـف نمايـد ت
تعريف نمودن مرام هايي بعنوان دين توسـط  . خود را تنها از آنها جدا سازد

آسمان  مرام شان از« :ندا مدعي شاندولت الئيك، مثال با اين معيار كه مبلغان
  :داراي ايرادهاي زير است ،»استآمده يا متعلق به هزاران سال پيش 

تعريف نمودن و نوعي رسميت بخشيدن به ديـن توسـط دولـت و               - 
  .است» جدايي بنياد دين و بنياد دولت«نقض اصل 

ـند خـود را                 -  ـاي مـورد پس دست دولت را باز مي گذارد تا مـرام ه
ـايي كـه    بعنوان دين به رس ميت شناخته و آنها را آزاد اعالم نمايد و مـرام ه

ـا برخـورد نمايـد     . مورد پسندش نيست را فرقه اعالم نموده و با پيـروان آنه
ـاينتولوژي    را بعنـوان  ) Scientology(بعنوان مثال دولت فرانسه مـرام س

ـاك "دين به رسميت نشناخته و آن را  در   عنـوان كـرده،   "فرقه اي خطرن
برخي كشورها مانند آمريكا و اسپانيا، دولت همين مرام را دين حالي كه در 

  ). 4(  تشخيص داده و آن را آزاد اعالم نموده است
بر پيشنهاد برخي طرفداران دولت الئيك، اصل سوم    اگر بخواهيم بنا           - 

را بـه  » عدم تبعيض دولت ميان شهروندان به لحاظ دينـي «الئيسيته مبني بر 
ـام   » ...جنسيتي، قوميتي، مليتي و  به لحاظعدم تبعيض « و برابري حقـوقي تم

ـتان اسـت      ـا آن همداس ، )5(شهروندان گسترش دهيم كه آقاي وثيـق نيـز ب
دولت حق نخواهد داشت تعدادي از مرام هاي موجود در جامعه را   آنگاه

ـا در      ـازد ام به عنوان دين تعريف نموده و بنياد آنها را از بنياد خـود جـدا س
ير مرام ها سكوت نمايد، زيرا در اين صورت دولت ميان شهروندان مورد سا

ـيض قائـل گرديـده          ـاگون تبع ـاي گون ـتن بـه مـرام ه به دليل عقيده داش

ـاء    .است ـا پرداختـه و منش دولت اين صالحيت را ندارد كه به تفسير مرام ه
ـامين حقـوق   . زميني يا آسماني براي آنها تعيين نمايد دولت وظيفه اي جز ت

ـاء    شهروندي و حقوق ملي شهروندان ندارد و شهروندان بايد در مـورد منش
آسماني داشتن يا نداشتن مرام ها داوري نمايند، دولت الئيك اجازه نـدارد  

  .در اين مورد يك تصميم رسمي بگيرد
اگر ما جدايي بنياد دولت و بنياد مرام ها را الزم ارزيابي نماييم، آنگاه با ايـن  

گشت كه اينكه يك قانون الئيسيته براي جـدايي  منطق همداستان خواهيم 
ـاد دولـت و    بنياد دولت و بنياد اديان و قانوني جداگانه در مورد جدايي بني
بنياد مرام هاي غير ديني داشته باشيم، اوال توجيه عقالني ندارد، دوما، الزمـه  

مرام ها  بودن چنين امري تعيين معيارهايي براي تشخيص ديني يا غير ديني
جدايي بنياد دولت و «دولت است و اين كار از جمله برخالف اصل  توسط

ـيته اسـت  » عدم تبعيض دولت ميان شهروندان«و اصل » بنياد دين . در الئيس
همچنان كه پيشتر گفتيم، برخي معتقدان به تشكيل دولـت الئيـك بـر ايـن     

ـاظ  (=باورند كه اصل سوم الئيسيته  عدم تبعيض دولت ميان شهروندان به لح
ـا يـك   ) يدين بايد به تبعيض زدايي در تمام عرصه ها گسترش يابد، نه اينكه ب

ـا       موازي كاري غير موجه، قانون يا قـوانين جداگانـه اي در ايـن زمينـه ه
  .تصويب گردد

گسترش جدايي بنياد دولت از بنياد دبن به بنياد تمام مرام ها، هرگز موجب 
ـا تحريـف آن    كمرنگ گرديدن موضوع جدايي بنياد دولت و بنياد د يـن ي

ـا    نخواهد گرديد، همچنان كه اين گفته درست شيدان وثيق در مقالـه اي ب
ـاع       در برابر تعصب«عنوان  ـيته دف گرايـي دينـي همـواره از آزادي و الئيس
در مورد اصل سوم الئيسيته كه در الئيسيته فرانسوي، تنها بـه عـدم   ) 6(»!كنيم

ـبب كمرنـگ   تبعيض دولت ميان شهروندان به لحاظ ديني محدو د است، س
  :گرديدن يا تحريف آن نمي گردد

ـا دينـي بلكـه هـم    «   ـين   سوم، عدم تبعيض به ويژه تبعيض ديني و نه تنه چن
برابري حقوقي شهروندان، به ويژه برابري زن . جنسيتي، قومي، مليتي و غيره

  ».ها ميان افراد و مرد، صرف نظر از اعتقادات مذهبي يا غير مذهبي و تفاوت
ـنش دولـت    جمه       وري خواهان جانبدار تشكيل دولت الئيك نبايـد واك

ـاد ديـن       ـاد دولـت و بني جمهوري اسالمي بوده و تنها خواهان جـدايي بني
ـا بـراي    گردند، همچنان كه پيشتر توضيح داديم، دين تنها يكي از انديشه ه
توجيه استبداد دولت است و استبداد در ايران مـي توانـد توسـط هـزاران     

ـال   مرام ديگر ت ـتبداد بـه    57وجيه گردد، همچنان كه پيش از انقـالب س اس
اگر كنشگران سياسي پيش از انقالب . وسيله مرام پادشاهي توجيه مي گشت

بجاي اينكه واكنش دولت محمدرضا پهلوي و خواهان تغيير انديشه توجيـه  
استبداد دولت از پادشاهي به اسالمي گردند، حقيقتا كنشگر بوده و با مطالعـه  

ـاد     و ك ـاد دولـت از بني سب آگاهي هاي الزم، هدف خويش را جـدايي بني
ـانون       ـته شـدن ق پادشاهي و ساير مرام ها و تشكيل جمهـوري ايـران و نوش
ـا     اساسي صرفا بر اساس حقوق ملي و حقوق شهروندي قرار مـي دادنـد و ب
تكرار و تبليغ دائمي، آن را تبديل به خواستهاي عمومي و هدف انقالب مي 

اكنون يكي از آزادترين كشورهاي جهان را داشتيم و دچار فاجعـه  نمودند، 
هدف بايد حذف استبداد باشد نه تغييـر  . اي به نام جمهوري اسالمي نبوديم

ـاربرد      با جدا گرديدن دولت  .انديشه توجيه آن از مرام هاي توجيـه گـر ك
و مبنا قرار گرفتن حقوق شهروندي و حقوق ملي در تشكيل دولت، بكار   زور

ـاوزين بـه حقـوق ملـي و حقـوق      ب ردن زور توسط دولت جز در برابر متج
ـاوزين،    شهروندي ناممكن مي گردد ، البته بكار بردن زور در برابـر ايـن متج

  .باشد از ادامه تجاوز آنها براي بازداشت در كمترين حدبايد طبق قوانين و 
ـا كـ    از آنچه كه در سرفصل چهارم گفته شد نتيجه مي گيـريم كـه   ه از آنج

ـار رفتـه و    اديان، تنها مرام هايي نيستند كه به عنوان توجيه استبداد دولت بك
ـاد      شريك يا جايگزين اراده شهروندان در مديريت كشـور مـي گردنـد، بني
دولت الئيك ميبايد از بنياد تمام مرام هاي ديني و غير دينـي جـدا بـوده و    

حفـظ  وظيفه اش صرفا تامين حقـوق ملـي و حقـوق شـهروندي از جملـه      
ـامين        ـيض زدايـي از شـهروندان و ت ـتقالل كشـور، تبع تماميت ارضي و اس
استقالل و آزادي كامل آنها، فارغ از جنسيت، مذهب، نژاد، اصـل و نسـب،   

افراد و گروه ها به جاي اينكـه  . زبان و گويش و مواردي از اين دست باشد
ـا را بـه عنـوان بخ    شـي از  مرام خود را مبناي تشكيل دولت قرار دهند و آنه

به ديگر شهروندان تحميل نمايند، ميتوانند در قالـب احـزاب،   » هويت ملي«
ـين شـده،    براي مشاركت نمودن در مديريت كشور در يك دوره زماني تعي

بـه تعبيـري   . برنامه هاي خود را براي تصويب توسط شهروندان ارائه نمايند
ـتفاده از   و بـه صـورت    »زور«ديگر، شهروندان نبايد مرام هاي خود را با اس

مصنوعي، به عنوان بخشي از هويت ملي و پيش فرض مـديريت كشـور بـه    
ـا مـي تواننـد در قالـب احـزاب، بـراي        ديگر شهروندان تحميل نمايند، آنه
مشاركت دوره اي در مديريت كشور و البته با اختياراتي مشخص و مشـروط  
بر نقض ننمودن مواردي چون الئيك بودن دولت و حقوق ملي و حقـوق  

ما بر جدايي و انفكاك . بگيرند) راي(=شهروندي، از شهروندان كشور اجازه 
  .كامل بنياد دولت از بنياد اديان و ديگر مرام ها تاكيد مي ورزيم

عيب مي جمله چو گفتـي  «در پايان، با توجه به اين سخن خواجه شيراز كه 
هرگـز بـه   به اين نكته نيز اشاره مي نماييم كه نقدهاي مـا   ،»هنرش نيز بگو

معناي ناديده گرفتن كوشش هاي مثبت و قابل تقدير جوامع مغرب زمين 
و ... بــراي اســتقرار دموكراســي، حقــوق بشــر، انجــام سكوالريزاســيون و

كوششـهاي آقـاي وثيـق نيـز در     . همچنين خلق الئيسيته در فرانسه نيست
ي جهت شناساندن الئيسيته به جامعه ايران و نقد تفسيرهاي آشـفته و نـاروا  

ــم       ــيته و سكوالريس ــورد الئيس ــي در م ــردازان ايران ــه پ ــي نظري برخ
، بسيار بجا و قابل تقدير اسـت و اميـدواريم كـه ايـن     )سكوالريزاسيون(=

همچنـين اميـدواريم كـه ايـن مقالـه آغـازي بـر        . كوشش ها ادامه يابند
گفتگوهاي بيشتر چهره هاي جمهوري خواه و جانبـدار الئيسـيته در ايـن    

مضاعف براي وارد نمودن الئيسيته به گفتمان سياسي كشور  زمينه و تالشي
متاسفانه جامعه سياسي مـا در ايـن زمينـه دچـار فقـر و سـردرگمي       . باشد

  !شديدي است
مشاركت نمودن دولت در سكوالريزاسيون بدون الئيك گرديدن آن، به 
تنهايي براي داشتن يك دموكراسي كامل و دولتـي حقوقمـدار، بـدون    

و متعلق به تمام شهروندان كافي نيسـت، همچنـان كـه بـه     اعمال تبعيض 
  عنوان مثال در كشور انگلستان با وجود دموكراسي قابل تقدير و آزادي

عقيده و وجداني كه دارد، اما دولت، دين مسيحيت را بـه رسـميت مـي    
  شناسد و كليساي آنگليكن داراى نمايندگانى در مجلس اعيان اين كشور

  
  15 صفحهدر
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به  يآلودگ يزانمواد مخدر و م اييماف نقش
 يراندر ا ياداعت

    
كيلـو   1كيلـو تريـاك    10ترياك را اگر به هروئين تبديل نماينـد از هـر   

ـا   . هروئين خالص گرفته مي شود ـاك و      30البتـه ت ـتر بـه تري درصـد و بيش
ـيها       . هروئين ناخالصي اضافه مي شود ـتي توجـه كـرد كـه ايـن ناخالص بايس

ـاي    . شتر از ترياك و هروئين مي باشدضررش براي انسان بي البتـه بـراي مافي
طبـق گفتـه   . مواد مخدربعلت باال بردن وزن  سود بيشتري را توليد مي كند

هـر كيلـو   ناجا، قيمت  سردار علي مويدي رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر
ـاي غربـي    دالر است كـه در  400ترياك در مرزهاي ورودي ايران  مرزه

ـايي        . مي شوددالر فروخته  1700 ـاي ايرانـي از هـر كيلـو جابج پـس مافي
ـالص     ـنس خ ـنس    1300ترياك در عمده فروشي بـراي ج دالر و بـراي ج

برابـر در   5اين جنس در خرده فروشي تا . دالر در آمد دارد 1700ناخالص 
بـه گفتـه يـك خـرده فـروش،      . آمد براي خرده فروشان بوجود مي آورد

 ودر تهران بفروش مي رسـد  ار تومان هز 5تا  4ترياك  بين  هر گرم قيمت
  . شخص معتاد مي باشد براي يك بار مصرفاين مقدار تنها البته 

ـان    20قيمت هـروئين گرمـي   در حال حاضر گفته مي شود كه  هـزار توم
ـتان قيمـت هـر    . است بر اساس گفته خريداران عمده در مرز ايران و افغانس

ـان برسـد و او   تومان است و اگر بدست خرده ف 1200گرم ترياك   30روش
در صد مواد از جگر شتر گرفته تا فضوالت انسان و شكر سرخ و كـدئين  بـه   

هزار تومان بفروشد كه در آمدش  5000آن اضافه كند، مي تواند آن را  به 
ـين زده مـي    4000بيش از  هزار تومان در هر گرم براي خرده فروش تخم

اكم بر حمـل و توليـد آن   اين سود در مورد هروئين و براي مافياي ح. شود
  .در بازار، بيشتر حاصل مي شود

قيمت  ،مبارزه با مواد مخدر ناجا سيپل  سردار علي مويدي رئيس طبق گفته 
در تركيـه   و دالر 5000هروئين در مرزهاي ايـران  يك كيلو  عمده فروشي

ـاردين هـر      . مي باشدهزار دالر 17 ـته روزنامـه گ ـا بـر  نوش گـرم   700البته بن
هـزار دالر بـه    120هزار دالر ارزش دارد و در آمريكا   85ر اروپا هروئين د

  .فروش مي رسد
دالر مي  12000بنا بر اين در آمد تنها حمل از افغانستان به تركيه در هر كيلو 

ـيني را در    . باشد تصور كنيد زماني كه جديدا در روزنامه ها اعـالم  شـد ماش
ـادل  . ن بوده استكيلو هروئين در آ 700درگيري گرفته اند كه   3يعني مع

و نيم  ميليون دالر جنس خريداري شده در حال دور زدن كشور بوده كـه  
ـاي      8در آمدي در مرزهاي تركيه معادل  و نيم ميليـون دالر بـه جيـب مافي
ـا  بـراي    . مواد مخدر واريز مي كرده است البته  ارزش اين مقـدار در اروپ

ـا  ميليون دالر ارزش   60عمده فروشي معادل   51است كه در آمدي برابر ب
  . ميليون دالر ايجاد مي كند

ـته  حـدود        ـال گذش توليد ترياك در افغانستان همانگونه كه ذكر شد در س
ـاك فقـط   . تن بوده است 5500 اگر توليد هروئين حاصل از اين مقدار تري

هزار كيلو  شود و اين مقدار  را بصورت عمده  در  55جهت محاسبه  معادل 
ميليارد دالر به فروش مي رسـدكه    100تا  85بفروش رسد، به ميزان  جهان  

ميليارد دالر در آمد توليـد مـي     500تا  350در سطح خرده فروشي حدود 
  .كند

يعنـي  . طبق داده ها نيمي از توليد ترياك افغانستان از ايران مـي گـذرد     
مـي   بخشي از اين مقدار در داخل ايران مصـرف . تن در سال 3000حدود 

  . شود و بخشي از آن ازايران بطرف اروپا  حمل مي گردد
ـار چنـد     ترانزيت اين حجم از مواد مخدر  با قيمتي كه دارد نمي توانـد ك

پشت اين جريان يك عده بـه عنـوان   . خرده پا و يا مواد فروش ساده  باشد
ـاد قـرار گرفتـه انـد       ـيار زي در ايـران چـه   . مافياي جهاني با سرمايه هاي بس

ي و يا چه كساني اين كار را رهبري مي كنند كه كسـي نمـي توانـد    گروه
  آنها را شناسايي و دستگيركند؟ 

نقش سپاه و بيت رهبري و آقا زاده ها در اين كار تا چه حد اسـت؟ نقـش      
ـاني بـه     ـاي روح رياست جمهورهاي اصالح طلب و يا تماميت خواه و يا آق

ـاكم    عنوان كسي كه با شعار تدبير براي ايران،  ـام ح مورد قبول رهبـري نظ
  قرار گرفته براي مبارزه با اين مافيا تا چه حد بوده و هست؟ 
  . اين سواالتي  است كه جامعه ايران بايستي به آن پاسخ بدهد

در  92آذر  30ناجا در  سردار علي مويدي رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر 
ـا مـواد مخـدر    به نام س يزيما عمالً چ": گفتگو با ايسنا مي گويد تاد مبارزه ب

 .ميندار
ـا شـركت     نيكه چند سال از آخر يوقت  جلسه ستاد مبارزه با مواد مخـدر ب

ـا مـواد       گذرد، يجمهور م سيرئ استيآن و ر ياعضا ـارزه ب ـتاد مب عمـالً س
ـ مبارزه با مواد مخدر دار رخانهيشده و تنها ما دب سيمخدر تأس ـال  مي  يدر ح

ـا    يط كند؛ يم فرق اريبا ستاد بس رخانهيكه دب چند سال گذشته چند جلسـه ب
حادثـه در كشـور رخ    كيشده است؟  ليجمهور تشك سيرئ استيحضور ر

ـ اما ا كند يم يريگيآن را پ عيجمهور سر سيو رئ دهد يم مـواد مخـدر    ني
  ".شود يانجام نم يجان هزاران جوان شده است كار يبال

ـان     نگارنده خود بياد دارم كه كد خدايي برايم تعريف مي كـرد كـه در زم
ـتور   . شاه در منطقه خراسان شبي با كاروان مواد مخدر درگير شديم بعد دس

ـاروان بـه      به مركز ژاندارمري رسيد كه عقب نشيني كنيد و بگذاريـد كـه ك
بعـد از انقـالب   . روز بعد گفتند كه محموله از اشرف بوده اسـت . مشهد برود

  .رون آمداسم اشرف پهلوي از ليست مافياي مواد مخدر بي
امروز نيز افرادي در راس نظام واليت فقيه ترياك به قول خودشان حالل  

  ! را نمي گذارند درآمدش براي آنها حرام بشود
نبايستي  منتظر ماند تا فرداي آزادي اسامي افرادي كه مافياي مـواد مخـدر   

بلكه هم اكنون مردم بايستي نسبت به بـالي  . را تشكيل مي داده اند افشا شود
اعتياد و نقش مافياي آن كه به قميت تباه شدن آينده نسلي بـه ثـروت مـي    

  . رسند، حساسيت بتمام نشان دهد
  وضعيت معتادان و مواد مخدر در داخل چگونه است؟ 

شما هموطنان وقتي صبح از خانه بيرون مي رويد و معتادي را مي بينيد چـه  
  حالي به شما دست مي دهد؟ 

ـالي بـه شـما    وقتي كودكي را كنار خياب ان مي بينيد كه كار مي كند چه ح
  دست مي دهد؟ 

وقتي زني را مي بينيد كه حس مي كنيد براي خود فروشي در كنار خيابان 
  ايستاده چه احساسي به شما دست مي دهد؟ 

  خود و خانواده و فرزندان خود را در امان حس مي كنيد؟ 
ـتي در ايـن   اگر جامعه  اطراف خود  را از خانواده خود جدا مي  كنيد، بايس

ـاي يـك    . طرز تفكر خود تجديد نظر كنيد فراموش نكنيم كه بنـي ادم اعض

  . پيكرند
بلكه توجه شما هموطنان را به اين امر جلب ميكنم . قصدم دادن  شعار نيست

  . كه اين واقعيت  عريان اجتماعي وطن ماست
يي كه به اين آسيبها. پيكر اجتماعي ما از اين اجزاء فوق نيزساخته شده است

 . پيكر وارد مي شود، دامن گير من و شما نيز مي شود
ـيني كـه ناشـي از       ـيه نش ـار، حاش آسيبهاي اجتماعي مثل طالق، كودكان ك
ـا هـم يـك        ـيبها همگـي ب افزايش فقر است، نبود اشتغال، اعتياد و ديگـر آس

براي درمان اين مشكالت اجتماعي بايستي طرحي را . مجموعه را مي سازند
  . برد كه بتوان تمام آسيبها را درمان نمودپيش 

ماده  50آقاي هاشمي رئيس سازمان بهزيستي اذعان كرد كه  92آذر  29در 
ايشان متذكر شده انـد كـه   . در حال ورود به ايران هستند آور ادياعت ديجد

 . است نيدر حال تدو شهيپروتكل درمان ش
ـا   2000در حال حاضر عنوان مي شود كه بيش از  ـيميايي وارد  نـوع م ده ش

ـپزخانه     . بازار ايران شده است در گزارشها نيز آمده اسـت كـه تعـدادي آش
پس در ايران توليد كننده شيشـه هـم   . شيشه را نيز پليس منهدم نموده است

يعني مواد اوليه جهت توليد شيشه نيز به آساني و با مجـوز مـي   . وجود دارد
ـام  يروين فرماندهمقدم  ياحمد. توانند وارد ايران كنند ـ ا يانتظ  2 ران دري

مواد مخدر در استان  ديتول يخانگ يها شگاهياز وجود آزما)ايسنا ( 91اسفند 
ـنعت   ديقبال تول«: ه بودو گفت ه بودخبر داد يغرب جانيآذربا  يمواد مخـدر ص

ـتان   شد، يشهر انجام م اسالم ايتهران  يها در آشپزخانه اما اكنون مثال در اس
دارند  يسع انيچرا كه قاچاقچ شود، يم ديمواد تول نيا زين يغرب جانيآذربا

ـان محـل تول    سازها شيمواد را پس از ورود پ ـ از خارج كشـور، در هم و  دي
 .»كنند عيتوز

ـاد روي         اما معضالت مختلف اجتماعي باعث مي شود كـه فـردي بـه اعتي
  .بنا بر اين اعتياد در بستر اجتماع روي مي دهد. بياورد

ـا   نظام واليت فقيه  به اعتياد به عنوان يك تقصير نگاه مي كند كه متوجـه تنه
ـاع وجـود   . معتاد است در صورتي كه اعتياد يك بيماري است كه در اجتم

در اين صورت . دارد و شخص به آن بيمار مي شود و اسمش مي شود اعتياد
ـتي بـه     ـان بايس اجتماع و رژيم به عنوان مسئول برنامه ريزي پيشگيري و درم

مل كنند كه زمينه هاي بيماري را در جامعه از بين ببرند و روشي گونه اي ع
را اتخاذ نمايند كه بيمار معتاد بتواند در قبول بيماري به مراكز باز پروري و يا 

  . درمان رجوع كند
ـاد از     ـار معت مركز رجوع براي بازپروري  نبايستي محلي باشدكه شخص بيم

  . تي آن محل امن باشدلذا بايس. رجوع به آنجا ترس داشته باشد
همانگونه كه انساني كه مشكل فشار خون دارد كسي به او با تحقير نگاه نمـي  

  . كند به شخص معتاد نيز همينگونه بايد نگريست
هزار نفر رسمي  350در حال حاضر وزير كشور تعداد معتادان رايك ميليون 

ـاي   . هزار نفر تفنني عنوان كرده است 700و  ـا دوره ه قبـل ايـن   تفاوتش ب
هـزار نفـر    350هزار معتاد او از يك ميليون  200ميليون و  1است كه بجاي 

ـا از    800نام ميبرد ولي بجاي   700هزار معتاد تفنني در حال حاضـر وي تنه
ـاد مـي رسـد   2هزار نفر نام مي برد و در مجموع به عدد  طبـق  . ميليون معت

واقعي معتادين را  اظهارات انجمن هاي مختلف مبارزه با مواد مخدر، تعداد
 12نفره، حدود  4يعني به احتساب هر خانواده . ميليون تخمين زد 4تا  3بين 

ـتند    16تا  ـاد در رابطـه هس . ميليون نفر در ايران بصورت مستقيم با مسئله اعتي
ـال  . هزار نفر به تعداد معتادين اضافه مي شود 160طبق آمار، ساالنه  با اين ح

  .را ثابت اعالم مي نمايد دولت هر سال تعداد معتادين
ـتند        توجه كنيد اين افراد ايراني و از همسايه ها و خانواده من و شـما هس

هـر  . هزار معتاد هروئين داريـم  400در ايران . كه به اعتياد كشيده مي شوند
معتاد سعي مي كند كه در طول زندگي ديگران را به اعتياد دعـوت كنـد و   

  . اد مي كشاندنفر را به اعتي 2در طول عمر 
هـزار نفـر مـي     180تعداد زنان معتاد بر اساس آمار ارائه داده شده، حـدود  

هـزار نفـرزن    350باشند و بر اساس آمارهاي غير رسمي در كشـور حـدود   
ـا      . معتاد در كشور موجود  مي باشند ـان اكثـرا،  متاسـفانه در رابطـه ب اين زن

ـاكم بـر   بسياري ا. مردان معتاد به اعتياد كشيده شده اند ز آنها به دليل فقر ح
خانواده هاي خود مجبور به تن فروشـي مـي شـوند و در مـواردي حتـي      

بخش عمده بچه هاي كار در دامـن  . فرزندان خود را به فروش مي رسانند
ـايي بپردازنـد    چنين خانواده هايي بزرگ مي شوند و مجبورند كه به كاره

  . كه مرگ زود رس نتيجه آن است
ســال  11تــا  6هــزار كــودك در ســنين  200شــار يافتــه طبــق آمــار انت   

سال هـم كـه سـر     11كودكان باالي . سركالسهاي درس حاضر نمي شوند
نتيجه اينكه در ايران جمعيتـي  . كالس نمي روند به اين آمار اضافه مي شوند

هزار نفر به داليل مختلف سر كالس نمي رونـد و   300از كودكان حد اقل 
ـيب   . مي گردند وارد بازار كار كودكان از نتايج  اين روند جامعه فقيـر و آس

  . ديده، شيوع ايدز و اعتياد ميان اين كودكان مي باشد
به دستان بچه هايي كه در سطل آشغال پالستيك و يا هر چيز ديگـر جمـع   

دستان كوچكي كه  بيماريهاي  پوستي دارد و  با زخمها . مي كنند نگاه كنيد
  . دگيهاي مختلف مشغولند هستنددر جستجوي نان در ميان آلو

  آيا حق اين كودكان اين است كه ما با ترحم از كنارشان رد شويم؟ 
  ايا حق اين كودكان اين است كه به آنها كمك مالي بكنيم؟ 

اين كودكان وسيله فروش مواد مخدر هم مـي  . مشكل از اينها بزرگتر است
اينها با ايـن  . ها مي شودانواع سوء استفاده جنسي و غير جنسي نيزاز آن. شوند

ـان بـه زنـدگي در رشـد و       گونه آموزشي كه در زندگي مي بيننـد، بازگتش
ـادان و   . آرامش و تحصيل بسيار سخت خواهد شد اين كودكان امـروز معت

ـا مـي تواننـد بـه       . مواد فروشان آينده خواهند بود بخـش كـوچكي از اينه
دارنـد و   تيامن بانايكار نه در خ كودكان. مجراي طبيعي زندگي بازگردند

ـام    شهياسترس در كودك كار هم نيا. نه در خانه وجود دارد كه شـب هنگ
كـه   يفرد ايبرگردد با خشم و اهانت پدر، مادر، سرپرست  ياگر دست خال
خاطر است كه او با سماجت  نيبه هم. شود يروبرو م كند يم ياز او نگهدار
ـتر سو به آن سو به  نياش از ا بچه گانه يو اصرارها ـ  يدنبال مش ـا   دود يم ت

 .به دست آوردتا پولي بفروشد  يزيچ
  . حال به وضعيت خانواده هايي نگاه كنيم كه معتادند

هزار تومان وخرج  25تا  20يك معتاد ترياك  خرج موادش در روز حدود 
  . هزار تومان مي باشد 40تا  30هروئين و شيشه 

يي ارزان روي مي آورند كـه  اگر قيمتها افزايش يابد، معتادان به مواد شيميا
ـيار سـخت و باالسـت      ـاني آن بس ـاعي و درم . كشنده است و آسيبهاي اجتم

ـاك مصـرف    اگرقميت مواد مخدر ارزان بشود كساني كه من باب مثال تري
ـارزه  . مي كنند بيشتر به هروئين روي مي آورند بنا بر اين يكي از راههاي مب
  . اده استكه بازي با قيمتها است تا امروز ننتيجه ند

برابري قيمت مـواد مخـدر را    10سال ابتداي انقالب افزايش چشمگير  5در

را بررسي كنيم باز  67اما اگر سال . در ايران تجربه كرديم  57نسبت به سال 
بـه  . معتادهاي هروئيني بيشتر شـده بودنـد  . هم در كشور معتاد وجود داشت

ـ   كننـده  خاطر افزايش ناگهاني قيمت ترياك مصـرف  ـا ب ه سـمت مصـرف   ه
سال قبل  10دوم افزايش قيمت ترياك حدود . هروئين روي آورده بودند

هاي ترياك  كننده برابر شده بود باعث شد كه موجي از مصرف 3الي  2كه 
ـاهش قيمـت داشـت،    . ارزان را در كشور داشته باشيم زماني هم كه شيشه ك

ـا افـزايش    بايد توجه داشته باشيم . مصرف شيشه بسيار افزايش پيدا كرد كـه ب
ـاده    قيمت، فروشنده ـاي موادمخـدر، م ـازار     ه ـاي مخـدر ارزان را وارد ب ه

  . كنند تا بازار خود را حفظ نمايند مي
ـته      جهت مقابله با اعتياد روشهاي خشونت باري چون اعدام تا امروز نتوانس

ـا و هـم تعـداد     . نتيجه مثبت بدهد آمارها نشان مي دهند كه هم رشـد مافي
ـتيباني    . بت بوده استمعتادين مث مراكز ترك اعتياد هم از طـرف رژيـم پش
ـان    30بصورتي كه نظام حاكم براي ترك هر معتاد تنها . نمي شود هزار توم

ـان    500در صورتي كه هر معتاد به حد اقل . بودجه گذاشته است هـزار توم
  . جهت ترك اعتياد نياز دارد

ـادان و راه    آقاي روحاني، هم چون گذشته به 93در بودجه سال  ـئله معت مس
  . حل مبارزه اساسي با آن توجهي نشده است

يادمان باشد كه استبداد از جوان معتاد و بي صـدا و غيـر معتـرض ناراضـي     
نيست بالعكس هر چه جوانان چون و وچرا كنند و هشيار بيشتر به اعتياد روي 

  . آورند و در الك خود فرو روند، به نفع هر نظام استبدادي است
ياد بهترين  سود را براي مافياي حاكم چه از نظر در آمد پـولي و چـه از   اعت

  . نظر حذف آدمهاي غير معترض و وابسته به مواد مخدر دارد
ـار در    ـين ب راه حل مشكل اعتياد در درجه اول  راه حلي است كه  براي اول
تاريخ ايران انهم در زمان رياست جمهوري آقاي بني صدر به اجرا گذاشته 

ـاري    شد و ـان بيم در آن به معتاد به مثابه بيمار نگاه شد و طرحي جهت درم
استبداد حاكم با كودتا عليه منتخب مردم آقاي بنـي صـدر    .  بكار گرفته شد

ـاد   آن نظر و طرح را نابود كرد و از فردايش يعني از دوره آقاي رجايي معت
كه هنوز  بدل شد به  مجرم و برايش حدود قضايي تا حد اعدام را گذاشتند

در حالي كه راه حل در برگشتن به آن ديدگاه بيمار است به . نيز شاهد آنيم
  . معتاد

روي سخنم با شما هموطنان به عنوان برادر و خواهر و پدر و مادر و دوست 
در ذهن بايستي وافورهاي اعتياد به استبداد را شكست و در مقابـل  . مي باشد

  .اراي حقماين استبداد استوار گفت من شهروند د
تا بلكه بتوان در آزادي وطن از استبداد كاري بايسته بـراي ايـن بخـش از     

ـاني و     . هموطنان آسيب ديده انجام داد تا آن زمان بـه كمـك مراكـز درم
  . پشتيباني خانواده ها بايستي در درمان اين هموطنان كوشيد

  
     
  
  

بحث كليدي پيرامون الئيسيته و 
  سومبخش (سكوالريسم

 
ـ  ...  است و ـ   يمـوارد، نـوع   ين، صـرف هم در حـق   يضاعمـال تبع

همچنان كه با . پروتستان انگلستان است يرو غ يحيمس يرشهروندان غ
اسـت امـا صـرف     يفاتيكشور تشر ينمرام سلطنت در ا ينكها وجود 

خانواده خاص بود تا به شـكل   يكعضو  يددر انگلستان حتما با ينكها
ـ چ شـتن سـر نهـاد و دا   تاج بـر   يننماد  يگـر د يبـرا  يگـاهي جا ينن

ـ   ينـوع  ياسـت، رو يككشور  ينشهروندان ا ـ  يضاعمـال تبع  يدولت
كشـور،   يريتتمام شهروندان در مـد  شركت  يشرط الزم برا. است

خدا  يشهروند ب يك يكه حت يبودن دولت است، به گونه ا يكالئ
ـ  يمشكل  ينكهبدون ا يزپرست ن يطانش يا  يـن بتوانـد در ا  يـد، آ يشپ
ـ  يـد نما تمشـارك  يريتمد  ياسـت چـون ر  ييبـه مقـام هـا    يو حت

  .برسد يجمهور
 يادنقش بن يدنكم گرد يران،در ا يكدولت الئ يلتشك يازهاين پيش

ـ  ي،گوناگون اجتماع يمذهب در عرصه ها و ... و ياسـي س ي،فرهنگ
 يافتنانطباق  ينعرصه ها و همچن يناز ا يكهر  يدنگرد يتخصص 

و  يـن بعنـوان د ( يعهب شـ اسـالم و مـذه   يـن مردم از د يباور عموم
زمانـه و   يطبا شـرا ) در حال حاضر يرانشهروندان ا يتاكثر مذهب 

 ينـي، د يزاسـيون سكوالر يگـر، د يـري است، بـه تعب  يحقوق شهروند
 يدندر جهت سكوالر گرد يداگر چه با. ياسيو س يفرهنگ  ي،اجتماع

رسد كـه سـاختار    يتالش نمود، اما به نظر نم يزن يراندر ا يند يادبن
 يـر و غ حدودنام يهكه دولت و قوه قهر يتا زمان يادبن  ينا يستبدادا

دارد، حاضــر گــردد كــه خــود را بــا       يــار پاســخگو را در اخت
احتماال پس  يراندر ا يند يادبن. سازد جامعه همراه  يزاسيونسكوالر

 يو از دست دادن قدرت و ابزار سركوب، برا يكاز تشكل دولت الئ
 يـك كاتول يسـاي شـد هماننـد كل   ر خواهـد  ادامه بقا در جامعه، ناچا
 يدتاك يگربار د. جامعه همراه سازد يزاسيونفرانسه، خود را با سكوالر

 ينـي، د يزاسـيون سكوالر  يهمزمان بـرا  يدبا يرانكه در ا ييمنما يم
  .ييمتالش نما يكدولت الئ يلو تشك ياسيس ي،فرهنگ ي،اجتماع

  :نوشته ها يپ  
  20صفحه  ،»يست؟چ يسيتهالئ«كتاب  يق،وث يدانش. 1 
 يوالشـده بـه فسـت    يـه ارا ؛»يسيتهالئ«در باره : صدر يابوالحسن بن. 2 

  2007صلح و جنگ در سال 
http://www.banisadr.com.fr/Articles/html/ass685.

html 
دفـاع   يسـيته و الئ يهمواره از آزاد ينيد ييدر برابر تعصب گرا. 3 
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زدائی شونتخخشونت و   
  
یم کـه بـه دوکـار یـاب اینک که بعد از تجربه هسـتیم، در می      
  :باید تقدم بدهیم دادیم و هنوز نیز می باید تقدم می می
باتوجـه . نسبت دین به قدرت، نسبت پنبه به آتـش اسـت. ۸/۱

به این امـر کـه دولـت دینـی نـاممکن اسـت و، درجـا، دیـن را 
  دولتی 

 
کند، دین هم از دولت و هم از هر بنیادی که تحصیل قـدرت  می

یکبــار دیگــر، . جــدا و رهــا باشــد بایــد کنــد، می را هــدف می
چـرا کـه . کنم که دولت دینـی نـاممکن اسـت خاطر نشان می

دولت قـدرت اسـت و دیـن اگـر مجموعـه حقـوق باشـد، آن 
حقــوق را انســان دارد و عمــل بــه آن حقــوق نیــاز بــه دولــت 

بـرد،  در عوض، چون دولت است که دیـن را بکـار می. ندارد
بیـان قـدرت از خـود اگرهم مجموعه حقوق باشد، آن را در 

ماند و تبدیل به دیـن دولتـی  دولت دینی نمی: کند بیگانه می
دیــن دولتــی، بمثابــه بیــان قــدرت، بحکــم تمایــل . شــود می

قدرت به تمرکز و بزرگ شدن، وسیله توجیه گـرایش دولـت 
امـری کـه در ایـران امـروز . گـردد به استبداد فراگیر نیـز می

ـــدا کرده ـــت پی ـــونت و اســـتبداد ف. اســـت واقعی ـــر خش راگی
  .جانبه است همه

 
. جدائی دین و هر مرام دیگـری از دولـت ضـرور اسـت. ۸/۲

شـود، بـه دو دلیـل، دیـن از  اما در آنچـه بـه دیـن مربـوط می
بایـد بـه دیـن بمثابـه بیـان  خود بیگانه در بیان قـدرت را می

  :استقالل و آزادی بازگرداند
 

حفـظ نقد سیاست بمثابه روش دستیابی بـه قـدرت و  –الف 
آن، برای جانشین کردنش با سیاست بمثابه مجموعه تـدابیر 

 بـاز و تحـول پـذیر کـردن نظـامی اجتمـاعی، بـرای و روشها
شـدن  جامعه سمت و سوی برخـورداربه تحول  .ضرور است

نیــاز بــه سیاســت  جمهــوری شــهروندان بخشــیدن، از مــردم
ایـن معنـی از .  زادی داردآبمثابه روش زیستن در استقالل و 

شود با دین بمثابه بیان استقالل و آزادی  سازگار میست سیا
ــا و  ــدب ــتقالل و آزادی باش ــان اس ــه بی ــری ک ــرام دیگ ــر م . ه

قرار، نه تنها دین باید از بند دولت رها باشـد، بلکـه از  بدین
قید سیاست بمثابه روش رسیدن به قدرت و حفـظ قـدرت و 

سیاســت . جامعــه نیــز بایــد رهــا باشــد» اســالمی کــردن«
کـه بهـر عضـو جامعـه امکـان  ییعه تـدبیرها و روشـهامجمو

ــه شــهروند، تمــامی خــودانگیختگی خــویش را  بدهــد بمثاب
بدست آورد و اسباب باز شدن شهروندان را بـروی یکـدیگر، 

بایـد تبلیـغ شـود تـا وجــدان  بطـور مسـتمر، فـراهم آورد، می
  .همگانی ایرانیان بگردد

ار باز مـادی انگیخته، مد این انسان است که بطور خود –ب 
هرگاه نخواهد این مدار بسـته و او زنـدانی . معنوی دارد ↔

و عقیم بگردد،  ایـن او اسـت کـه بایـد از سـه حقیقـت آگـاه 
  : باشد

همــان . داشــت بایــد تضــادها را از میــان بــر می انقــالب می - 
حالت آشـتی و دوسـتی دوران انقـالب را از راه بـاز و تحـول 

زان عـدالت اجتمــاعی، پـذیر کــردن نظـام اجتمــاعی، بـر میــ
باید ایرانیان  از میان برداشتن تضادها می. گرداند دائمی می

هـر انسـان . داشت کرد و باز نگاه می را بروی  یکدیگر باز می
شـناخت و  ایرانی دوست شـدن را حقـی از حقـوق انسـان می

دانست و بـه دلیـل  حق اختالف را با حق اشتراک همراه می
ــرز نم ــرام، م ــدانی  یاخــتالف دیــن و م تراشــید و خــود را زن

بر هر عبرت آموز است که در بدل شدن انقالب بـه . کرد نمی
ضــــد انقــــالب، براثــــر، اندیشــــه راهنمــــا شــــدن دیــــن  و 

بـر او اسـت . گر قدرتمداری، تأمل کند ایدئولوژیهای توجیه
گران  زندانهائی را در نظر مجسـم کنـد کـه هریـک از توجیـه

ته و خویشتن را درآن ضرورت بکاربردن زور برای خود ساخ
دهـد بـرآوردی از  این تأمل به او امکان می. اند زندانی کرده

بدسـت آورد کـه هسـتی  راحجم عظیم خشـونت ویرانگـری 
  .سوزاند ایرانیان و ایران را می

از ایـن . اسـت انسان برای دین نیسـت و دیـن بـرای انسان - 
باید مجموعه کاملی از حقوق فـردی و جمعـی انسـان  رو، می

  و. شدبا

ــان را  -  ــل انس ــه و عم ــدار اندیش ــه م ــدرت اســت ک ــون ق چ
است که این مدار را باز  بندد، دین درخور این عنوان، آن می

انگیختــه  دارد بــه ترتیبــی کــه عقلهــای آدمیــان خــود  نگــاه
ــا هســتی  بــروی هســتی بــاز بماننــد و بــه یمــن ایــن ارتبــاط ب

ــد ــام خالقیــت خــویش را بدســت آورن انقــالب . محــض، تم
  و. چنین انقالبی است اسالمی

درس دیگـــری از درســـهای تجربـــه، ایســـتادن برحـــق و  – ۹
هربـار کـه بنـام : خسته نشدن از گفتن و بازگفتن حق اسـت

مصلحت، بر حق نایستادیم و حکـم زور آقـای خمینـی اجـرا 
ــار کــه بــر حــق ایســتادیم، زبــان . ببارآمــد  شــد، فاجعــه هرب

امـروز، اگـر . همگان، حتـی دشـمنان حـق، بـه حـق بـاز شـد
چشم انداز، چشم انـداز دموکراسـی و ورود مـردم ایـران بـه 
ــه شــهروند برخــوردار از تمــامی  صــحنه سیاســی کشــور بمثاب

بـه . حقوق شهروندی است، بـه یمـن ایسـتادن برحـق اسـت
به یمن فراخواندن . وقفه حق است یمن شجاعت اظهار بی

ایرانیان به بازشناسی حقوق ذاتی خـویش و زنـدگی را عمـل 
گیر بــا  پی مبــارزه بــه یمــن .یــن حقــوق کــردن اســتبــه ا

ــران را  ــا ایــن و آن قــدرت خــارجی و ای سازشــهای پنهــانی ب
رهـا نکـردن  بـه یمـن. اسـت گذار این و آن دولت کردن باج

تجربه انقالب ایران و هـدفهای آن را خـاطر نشـان کـردن و 
جمهور مردم را به برخاستن به کوشش برای متحقـق کـردن 

  . است آن هدفها
والیـت مطلقـه : »دهـد جـواب می«، دارد ایستادن بر حـق   

امروز، . ای است که قابل مومیائی شدن نیز نیست فقیه مرده
ــرداد  ــای خ ــدگان در کودت ــرکت کنن ــود ۶۰ش ــرده خ ، از ک

. آورند و بعضی نه برخی این پشیمانی را برزبان می. پشیمانند
کوشند خطای بزرگ را جبـران کننـد و برخـی، در  می یبعض

 امــروز، حقـوق انســان و حقـوق شــهروندی . نتظـار فرصـتندا
و حتی دشمنان این حقوق  جویند میپذیرش همگانی دارند 

امـروز، خشـونت . بنمایانند هانیز ناگزیرند خود را هوادار آن
کــه شــود، ایــن خشــونت زدائــی اســت  دیگــر تقــدیس نمی
امروز، به یمن ایستادن برحـق، زمـان . کند مقبولیت پیدا می

که شهادت بدهد بر راسـت پنـداری  است هئی آن را یافتتوانا
و راست گفتاری و راست کرداری ایسـتادگان بـر حـق و کـج 

ی کــه آتــش نپنــداری و کــج گفتــاری و کــج کــرداری زوربــاورا
  ...امروز،. خشونت را به جان ایرانیان انداختند

وجـــود  ای در دوران مرجـــع انقـــالب اســـالمی، هســـته – ۱۰
آزادی و رشــد بــر میــزان عــدالت  ، اســتقالل وداشــت کــه

و بــرآن بــود کــه ت شــناخ اجتمــاعی را هــدفهای انقــالب می
 باز، بر این بود که .شود، روش نیز هست وقتی حق هدف می

درنــگ بــه  بایــد بــی می را برنامــه رشــد در اســتقالل و آزادی
این هسته توانست اندیشه راهنمای انقالب را . اجرا گذاشت

ــران، در اج ــای ای ــه ج ــان  تماعدر هم ــردم، در می ــا م ــا، ب ه
، هسته حاصـل کوشـش صـمیمانه ۱۳۵۸بهمن  ۵در . بگذارد

 ۷۶مــردم ایــران نــه تنهــا بــا اکثریــت . آورد  خــود را بدســت
درصـد  ۹۰درصد به نامزد آنها رأی دادند، بلکـه بـا بیشـتر از 

  .به هدفهای انقالب ایران رأی دادند
ــدگان در آن هســته، شخصــیت       ــد و ارج هایشــرکت کنن من

هرگــاه در . رهبــری گشــتند/ بیــانگر نــوعی از اندیشــه راهنمــا
سیاسی ایران تأمل کنیم، دونوع سازماندهی و رهبری  تاریخ

  :یابیم را، آشکارا، قابل تشخیص می
سازماندهی را نوعی از رهبری که /های راهنما اندیشه. ۱۰/۱

کشت و انسان را بـه آلـت بـدل  پدید آوردند که شخصیت می
دســتگاه والیــت مطلقــه فقیــه یکــی از ایــن نــوع  .ســاخت می

اما فراوان سازمانهای سیاسی دیگـری کـه . سازماندهی است
 .حاصـــل کارشـــان شخصـــیتهای خـــود انگیختـــه نیســـت

سازمانهائی هستند کـه درآنهـا، اندیشـه راهنمـا بیـان قـدرت 
اســت و شــرکت کننــدگان در ســازمان، از دو نــوع ببیشــتر 

  .فعل روان آلترهبران آلت باز و پی: نیستند
رهبری که سازماندهی درخور آمـوزش /اندیشه راهنما. ۱۰/۲

ــرورش اســتعدادها را بوجــود آورده اســت کــه شخصــیت  و پ
ها، بکـار نسـل  تجربه این سازمان، بـاوجود کاسـتی. پرود  می

رهبـــری و ســـازماندهی /امـــروز در گـــزینش اندیشـــه راهنمـــا
در تجربـه  آنهـا کـه. آیـد سازگار بـا جمهـوری شـهروندان می

شناسـند و هـم  اند هم قدر تجربه خـویش را می شرکت کرده
داننـد کـه تجربـه را اگـر رهـا  شناسند و هـم می کاستی را می

انـد و هـم زنـدگی  کنند، هـم سـاخته خـویش را ویـران کرده
 انــد و از خــدمت بــزرگ بــه مردمــی بــاز خــود را بربــاد داده

رخـوردار اند که این تجربـه در خـدمت آن مـردم و ب ایستاده
روش کــردن . اســت کــردنش از بــدیلی توانــا انجــام گرفته

کاربردن آن در درون سازمان و نیـز روش کـردن بخشونت و 
خشونت زدائی در درون و بیرون سازمان، محکی کارآ بـرای 

  .ها از یکدیگر است تشخیص سازماندهی
ها، گویـای  تفاوتی امروز و کاهش شدید حساسـیت بی  – ۱۱

 –اسـت  بی تفاوتی یکی از عـوارض آن –خی فقر وجدان تاری
و فقر وجدان همگانی و فقر وجدان اخالقی و فقـر وجـدان 

هرگاه ایرانیان امـروز بـرآن . علمی جامعه امروز ایران است
د، بـه یـک واقعیـت و نـشوند که از تجربه انقالب درس بگیر

ــی می ــرایش پ ــود دو گ ــبر وج ــخت ن ــردن س ــی ب ــن پ د و ای
  :آید می انبکارش
جنبش همگانی برای  بـاز و : واقعیت بس مهم اینست .۱۱/۱

تحول پذیر کردن وجدان همگـانی، نیـاز بـه غنـی گردانـدن 
ســان کــه روی  اختن تــاریخ آننشــ. هــر چهــار وجــدان دارد

سازند و آویزه گوش  است و نه چنان که قدرتمدارها می داده
ــی  ــات مل ــه حی کــردن ویژگیهــای ایرانیــت کــه عوامــل ادام

کند و این وجدان، بنوبـه  اریخی را غنی میهستند، وجدان ت
طــور، تــذکار  همین. کنــد خـود، وجــدان همگــانی را غنـی می

حقوق و زندگی را عمل به حقوق گردانـدن و بـه یمـن عمـل 
به حق و دفاع از حق، حساسیت نسبت بـه عمـل نکـردن بـه 

وجـدان . رسـاند حق و یـا تجـاوز بـه حـق را بـه حـداکثر می
شــود، بنوبــه خــود، وجــدان  می ســان غنــی اخالقــی کــه بدین

ــی می ــانی را غن ــد همگ ــی . کن ــاالخره، وجــدان علمــی غن و ب
ــا  می ــه تنه ــا و  بدســت آوردن دانشاز راه شــود ن ــا و ه هنره
همگــانی کــردن ایــن دانشــها و از راه هــای جدیــد، بلکــه  فن

ــن هــا  و  هنرهــا و فن ــاربردن ای ــه روشــهای علمــی و بک ارائ
ایــن . نیــز زدائی افــهروشــها در هــر چهــار بعــد زنــدگی و خر
سـان، سـه  بدین. کنـد وجدان نیز وجدان همگانی را غنی می

هائی هستند کـه  وجدان تاریخی و اخالقی و علمی سرچشمه
هرانـدازه ایـن وجـدان . کننـد وجدان همگانی را سیراب می

ــر و زالل ــی ت ــتحکم غن ــی مس ــتگی مل ــر، همبس ــبش  ت تر و جن
  . همگانی پیروزتر

و، مثلـث زورپرسـت در خشـکاندن از انقالب بدین سـ. ۱۱/۲
، از هـیچ همگانی زار کردن وجدان این سه وجدان و خشک
  .ندا تقالئی فروگذار نکرده

پیش از انقالب و در جریان انقالب و از سـقوط رژیـم . ۱۱/۳
است که  ای دانسته شاه بدین سو، تمایلی که انقالب را تجربه

زادی و رشد باید به نتیجه رساند و راست راه استقالل و آ می
اسـت، در غنـای   زان عدالت اجتماعی را درپیش گرفتـهیبر م

کوشـد و بـه نسـل امـروز  اسـت و می هرچهار وجدان کوشیده
رشد به جـای خـود، بقـای ایـران در گـروی : دهد هشدار می

: بـر او اسـت کـه بدانـد. غنی کردن این چهار وجـدان اسـت
زیـه ضعف وجدان تاریخی، از جمله، ایران را در معـرض تج

و ضـــعف چهـــار وجـــدان، حساســـیت را از . دهـــد قـــرار می
تفـاوتی ناشـی از آن، جـز خـود را بـه  ستاند و بی ایرانیان می

کـه  ایـران امـروز در   چنان .شـود نمیآتش خشونتها سـپردن 
  .کام خشونتها رها است

که، از انقـالب بـدین سـو، از  تجربه ارزشمند دیگر این – ۱۲
امـا هـم . اسـت ی رایـج گشتهمـرام بیـرون رفـتن امـر یـادین 

کنند و هم بر جمهور مـردم اسـت کـه بـه  برآنها که چنین می
  :این حقیقت و واقعیت توجه کنند

رها شدن از مدار بسته و به قصد  هرگاه تغییر دین یا مرام    
ــدانی  ــتن را زن ــتن از ضــد و دشــمن تراشــی و خویش آزاد گش

نیکـو  اسـت، کـاری  شـده  ها، حصار ذهنی تضـادها و دشـمنی
امید و شجاعت و شادی ویژگی حق هستند و یأس . اند کرده

بـر توانـائی خـویش عـارف . و ترس و غـم ویژگـی نـاحق انـد
بودن عالمت حقمداری است و خود نـاتوان انگـاری نشـانه 

وردن آاگـر تغییـر دیـن و مـرام بـه یـاد ،زورباوری اسـت پـس
امید و شادی و شجاعت جسـتن ببـار  ،نآتوانائی و پروریدن 

تغییـر  ،نـهاگـر . است کاری بایسته انجام گرفته ،است ورده آ
جدید بر حصار پیشـین  در همان حصار ماندن و بلکه حصار

تنهـا اسـم  تغییردهندگان دین و یا مرام. است  افزودن شده
کـه بیـان قـدرت  دیـن و مـرام همـان انـد و بـر  را تغییر داده

  . اند اند و بسا از بد بدتر شده مانده ،است
  
  !رانیانای

هرزمان که بـا زوربـاوری و زورمـداری وداع گـوئیم و بـه      
خشونت در رابطه بایکدیگر کاربرد ندهیم و خشونت زدائـی 

و روز   را رویه کنیم، انقالب ایـران بـه هـدف خـویش رسـیده
  .چنین باد. است ایران نوروز گشته
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