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اپليكيشن Scan را روى 
گوشى هاى هوشمند تلفن همراه 

خود دانلود كنيد و سپس از 
طريق باركد ويژه روبرو به خانواده 
ايرانشهر در اينترنت بپيونديد  و 
به راحتى نسخه ويژه تلفن همراه 
ايرانشهر را به رايگان دريافت كنيد.
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نكته به نكته مو به مو

نگاهى به كوتاهى روشنفكران در قبال حقوق اقليت هاى دينى ايران:

بيژن خليلى
طبقه بندى هاى اجتماعى تعريف هاى كالسيك و علمى دارد و مى توان 
از كتاب هاى جامعه شناسى اين تعريف ها را استخراج كرد ولى با توجه 
به اين كه جامعه ايران، تافته جدا بافته اى است اين تعريف دست اول 

را كه از يك وبالگ استخراج كرده ام مالحظه بفرماييد.
طبقه بندى اجتماعى در ايران*

اجتماع ايران از لحاظ ارزشى به 5 گروه عمده تقسيم بندى مى شوند
1- آخوندها كه ستون فقراتند و بدون آنها دنيا نابود مى شود، در 
ضمن مالها تنها نمايندگان امام زمان بر زمينند كه SMS هاى امام 

زمان را به بقيه ابالغ مى كنند.
2 - بازاريها كه پاكترين آدمهاى روى زمينند و هميشه پول بليط 
هواپيماى آخوندها را آنها پرداخت مى كنند تا امام زمان هر چه زودتر 
سال  هر  بتوانند  آنها  تا  برود  باال  آهن  و  موبايل  قيمت  و  كند  ظهور 
هيئت هاى مجلل ترى برپا كنند، در ضمن اگر فرزند آنها پسر باشد 
مشخصات  از  رنو.  باشد،  دختر  اگر  و  خرند  مى  سفيد  پرايد  برايش 
عمده اين قشر عالمت مهر نماز روى پيشانيشان است كه هوش از 

آدم مى ربايد.
3 - بسيجيان كه هميشه منتظر امام زمانند و در عشق انتظارش، 

آدم هم مى كشند.
هر  تا  زمانند  امام  منتظر  باال  طبقات  همانند  كه  مردم  بقيه   -  4
تا  پايين  بيايد  موبايل  و  بربرى  نان  قيمت  و  كند  ظهور  زودتر  چه 
بتوانند براى همديگر sms هاى سكسى بفرستند و همديگر را دست 
اين  عالقه  مورد  موسيقى  بخندند.  مختلف  نژادهاى  به  و  بياندازند 
طبقه افتخارى و داريوش و اِبى است. آنها شريعتى و سروش را هم 

خيلى دوست دارند.
5 - فرهنگيان (روشنفكران- نويسنده ها- دانشجويان - هنرمندان 
و ... كه در آخرين طبقه اند) كه از بس ُكتك خورده اند ديگر منتظر 

هيج چيزى نيستند.
البته خانمها هم كه در نظام اسالمى كال سانسور مى شوند، پس نقش 

نخودى دارند و به همين دليل در اين طبقه بندى نمى گنجند.

خالي  و  خوانديد  باال  در  كه  اجتماعي  طبقه بندي  مجموعه  اين  در 
از مزاح هم نيست تكليف ما با حاكم ستمگر كه امروزه آخوند است 
مي برند  را  جامعه  اقتصادي  منافع  كه  بازاري  و  پاسدار  و  بسيجي  و 
و مي چاپند روشن است كه ما از آنها انتظاري نداريم و قرار نيست 

كه آنها طرفدار ضعفا باشند. قرار نيست كه آنها با اقليت هاي دينى 
رفتار  جز  رفتاري  هستند  جامعه  بخش هاي  آسيب پذيرترين  از  كه 
تحقيرآميز و نگاه از باال داشته باشند. از توده مردم هم به دليل عدم 
باشند.  داشته  بخردانه  رفتارى  كه  داشت  نمي توان  انتظاري  آگاهي 
و  نويسنده  است،  فرهنگي  كه  جامعه  پنج   طبقه  با  مشكل  مي ماند 
هنرمند است و از خوان يغما هم بهره اي نمي برد و كتك خورده است 

ولي با ساز حاكم مستبد و آخوند ستمگر و نظامي و بسيجي و پاسدار 
آدمكش همراه است و بر طبل اقليت ستيزي مي كوبد. 

در تمامي طول تاريخ مكتوب زبان فارسي دري عليه گبر (زرتشتي)، 
تحقيرها  انواع  آنها  به  و  نوشته اند  (يهودي)  جهود  (مسيحي)،  ترسا 
اگر  نكرده اند.  فروگذاري  بي احترامي  هيچ  از  و  داشته اند  روا  را 

آنانكه از ايشان انتظار نمى رود
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جدول هزينه اشتراك مجله ايرانشهر NAME:
LAST NAME:
ADDRESS:
SUITE#:
CITY:
STATE:
ZIP CODE:
TEL:

شما مى توانيد با انتخاب گزينه مورد نظرتان در جدول اشتراك وجه آنرا از طريق چك به حساب .KETAB CORP پرداخت 
نماييد و يا با تماس با ما از طريق كارت هاى اعتبارى خود وجه مورد نظر را انتقال دهيد.

الزم به ذكر است شرايط ارسال و زمان دريافت مجالت تابع شرايط پست اياالت متحده خواهد بود.

شماره از  ايرانشهر  جدول  مجله  اشتراك  متقاضى  فوق،  اطالعات  مطالعه  ضمن   ...................................................... اينجانب 

امضا
 

 ................................... براى مدت 12 شماره مى باشم.                                              

      

تاريخ:...............................................فرم تقاضاى اشتراك

براى اشتراك، فرم فوق را تكميل نموده و به همراه چك به آدرس مجله ارسال فرماييد و يا با دفتر مجله تماس بگيريد

دگرانديشان ديگري هم به مانند بهايي ها سرو كله شان پيدا شده آنها 
را نيز بي نصيب نگذاشته اند. حتي آنها را به باالي فهرست لعن و طعن 
و نفرين افزوده اند  و از بام تا شام بر طبل اشان عليه آنها كوبيده اند كه 
اين اقليت ها كه همه مي دانيم كه در جامعه بزرگ ايران نه مالشان 
رقمي است و نه تعدادشان عددي باعث بدبختي ملت ايران شده اند 

و هستند. 
اقليت  نيست.  ايران  مرزهاي  درون  به  منحصر  اين  شوربختانه 
از  پس  هم  آن  مالوف  وطن  از  خارج  در  يهودستيزي  بويژه  ستيزي 
انقالب و آن هم پس از سي سال مبارزه براي رعايت حقوق بشر، به 
موضوعي عادي و فراگير در جامعه ايراني تبديل شده است. افرادي 
كه لباس روشنفكري به تن كرده اند، از طيف سلطنت طلب گرفته تا 
جمهوري خواه، از چپ گرفته تا راست به مانند گماشته هاي اس اس و 
در هيئت نئونازى ها، اگر نگوييم اجير شده رژيم آخوندى به بازيچه 
دست امنيتى هاى رژيم تبديل شده و تئورى نژادپرستى را جال داده اند 
نمى توانستند  اگر  مى كنند.  و  كرده  عوض  قاتل  با  را  قربانى  جاى  و 
هيتلر و جنايت هايش را تطهير كنند او را از اخالف يهوديان قلمداد 
مى كردند تا يهودستيزى او را ناشى از داشتن خون يهودى در رگهاى 
او عنوان كنند و بگويند اصوال وقوع هولوكاست به خاطر خون يهودى 
در رگ اوست. يعنى قاتل يهودى است و قربانى هم يهودى است و 
امروز هم به تأسى از مهدى خزعلى و ابراهيم يزدى، احمدى نژاد را 
يهودى زاده مى خوانند تا بگويند كه او با كارهايى كه عليه ملت مظلوم 
خون  و  يهودى  فقط  و  باشد  زاده  مسلمان  نمى تواند  كند  مى  ايران 

يهودى است كه توطئه مى كند.
به نمونه اى از اين افكار نگاه كنيم:

«همين تفكر مذهبى كه به صورت فرموله شده و در قالب سوره وآيه 
و آموخته در كتاب تلمود موجود است به يهودى اجازه مى دهد كه 
دروغ، وقاحت، بى شرمى، بى اخالقى، ناپايبندى به بديهيات انسانى، 
زير پا گذاشتن تعهدهاى انسانى ... را نه تنها ياد بگيرد، بلكه از بدو 
كودكى، كه اين آموزش ها آغاز مى شود آنها را در زندگى روزمره براى 

موفقيت خود به كار گيرد.»
معاون  رحيمى  محمدرضا  طرف  از  فرمايشات  اين  كه  نكنيد  تصور   
احمدى نژاد صادر شده است. بلكه اين گفتار برآمده از انديشه يكى از 
فرهيختگانى است كه اتفاقا عليه حكومت جمهورى اسالمى به شدت 
بين  بديل  بى  شباهتى  مى توان  اينجاست  جالب  اما  مى كند.  مبارزه 
گفتار او و معاون احمدى نژاد پيدا كرد، شباهتى كه هر عقل سليمى 
را به تفكر در صحت ادعاها و مبارزه برخى جريان ها وا مى دارد. براى 
و  تلمود  مورد  در  رحيمى  رضا  محمد  هاى  گفته  از  فرازى  يادآورى 

يهوديان در زير باز نشر مى شود:
«توسعه و گسترش مواد مخدر ريشه در آموزه هاى غلط كتاب تلمود 
مربوط به صهيونيست ها است كه در اين كتاب ها آموزش داده مى شود 
كه چگونه خون مردم را بمكند و چگونه غير يهود را نابود كنند.كتاب 
تلمود براى تربيت يك مشت صهيونيست به منظور ويران كردن كل 

جهان است.»
واژه شرمتان باد را ارزانى آنها مى كنم و از خوانندگان اين سطور و 
اين ويژه نامه اقليت ها درخواست مى كنم كه هشيار باشند از نشانى 

غلط دادن ناكسان كه به هر شكلى خود را جلوه مى دهند.
 پانويس:

blog-post_17.html/03/http://nilian1807.blogspot.com/2006 *
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صفحه ويژه

دنيا  به  ايران  در  انقالب 1979  وقوع  از  پيش  سالى  چند  فقط  كه  من 
آمده ام طبيعى است كه زيباترين سال هاى كودكى و نوجوانى ام را در خالل 
سال هاى پر آشوب و جنگ دهه شصت خورشيدى در ايران سپرى كرده 
باشم. سال هايى كه شعار هاى انقالبى، تبليغات جنگى و تشييع تابوت كشته 
دبستان ها  حياط  در  مقدس!!!)  دفاع  شهداى  عنوان  (تحت  جنگ  شدگان 
ايران  مختلف  شهرهاى  خيابان هاى  و  كوچه ها  كه  سال هايى  داشت.  رواج 
يكى پس از ديگرى اسم عوض مى كرد و در هر كوچه و خيابانى نام جوانى 
به  مى شد  كشته  خيابان  و  كوچه  آن  از  عراق  و  ايران  جنگ  جبهه  در  كه 

تابلوى آن خيابان تبديل مى گشت.
براى من روزهاى پر شور دبستان به جاى آنكه با شعرهايى چون «صد دانه 
ياقوت دسته به دسته....» و با « باز باران با ترانه...» عجين باشد، با شعار هايى 
چون «جنگ جنگ تا پيروزى» و يا «راه قدس از كربال مى گذرد» عجين 

شده است.
پروپاگانداى رژيم تازه به قدرت رسيده در ايران چنان با تصويرى بهشتى 
از كشته شدن در جبهه ها پيوند خورده بود كه مادرانى را به خاطر دارم كه 
فرزندانشان را مى فرستادند جبهه تا شهيد شوند و به بهشت روند و در همان 
دوران بود كه يك سوال مدام مادرم در ذهن كودكانه من اين ديوار تبليغاتى 
جبهه  را  بچه هايشان  آخوندها  اين  خود  چرا  اينكه  آن  و  مى داد  خراش  را 

نمى فرستند كه راهى بهشت شوند؟!! يا نمايش مى دهند كه فرستاده اند؟
در  و  شد  مرتفع  هم  تبليغات  آن  به  نياز  آرام  آرام  جنگ  دوران  پايان  با 
همنشينى  در  و  باخت  رنگ  زود  خيلى  كه  چيزى  تنها  جوانى  سال هاى 
از  كه  بهشتى  كه  بود  اين  كرد،  نمايى  خود  جنگ  معلوالن(جانبازان)  با 
و  مجروح  جسم هايى  و  عليل  تن هايى  است  مانده  يادگار  به  سال ها  آن 

خانواده هايى داغدار است. 
اما اين روزها شايد نزديك به دو دهه پس از سال هاى جنگ بار ديگر 

دستگاه مغز شويى جمهورى اسالمى مشغول به كار است.
از كربال مى گذرد»  قدس  تا پيروزى» و «راه  ، جنگ  شعارهاى «جنگ 
جاى خود را به « انرژى هسته اى حق مسلم ماست» داده است. آن هنگام 
صدام مظهر كفر و نفاق بود و جهاد  وظيفه هر مسلمانى؛ و اكنون رسيدن 
به انرژى هسته اى تنها وظيفه حكومتى است كه هنوز بعد از گذشت مدتى 
مديد مردم زلزله زده آن در چادر روزگار مى گذرانند و از زندگى سخت خود 

جز درگاه خدا پناه گاهى ندارند. 
مسأله خيلى ساده است. تمامى نظام هاى بنياد گرا  براى قوام خود نياز 
به سوژه اى دارند تا با كمك تبليغات و براه انداختن شور و هيجان بتوانند 
موجب از خودگذشتگى و ايثار هواداران خود به خاطر يك اصل اعتقادى 
كشته،  ميليون ها  كه  باشد  جنگى  مى تواند  اعتقادى  اصل  اين  حال  باشد. 

مغز شويى به سبك جمهورى 
اسالمى

دكتر مهدى آقازمانى (جامعه شناس)

نمونه اى از سود جويى مقامات جمهورى اسالمى از كودكان در تبليغات سيستماتيك حكومتى براى ارائه جلوه معنوى از على خامنه اى

C  Copyright 2013 Ketab Corp. ماهنامه ايرانشهر - فرهنگى، سياسى، هنرى، اجتماعى، سال هجدهم - دوره جديد – شماره سوم – ژانويه 662013



صفحه ويژه

عنوان  به  آن  از  اما  گذارد  جا  بر  خسارت  دالر  ميلياردها  و  آواره  و  زخمى 
«رحمت» ياد شود و يا دستيابى به انرژى هسته اى، كه اصرار بيش از حد 
به ادامه آن جنگ و تحريمى شديدتر را  از سوى جهانيان براى ما به همراه 
خواهد داشت. اين بار نيز مانند هميشه تكيه نظام دينى  بر رستگارى قريب 
الوقوعى است كه تنها با تعهد و ايثارگرى قوى  بايد از سوى بدنه جامعه  

ارائه شود؛ نه از رأس حاكميت. 
تحريم نيز يعنى تورم شديد، نابسامانى اقتصادى و هزاران دغدغه ديگر. 
و جنگ يعنى دلهره دايم از اينكه ميان روياى كدام نيمه شب بمبى همين 
و  خرابى  وارث  بايد  من  و  تو  باز  و  كرد  خواهد  خراب  را  خانه اى  نزديكى 

ويرانى هاى ناشى از جنگ باشيم. 
مطمئنا بحران هسته اى نيز روزى به پايان خواهد رسيد، همان طور كه 
جنگ تمام شد اما قيمت آن براى حاكميت هيچ گونه اهميتى ندارد، همان 
گونه كه در جنگ هشت ساله نه جان آدميان ارزشى داشت و نه منافع 

كشور.
در اين ميان اما گويى مسابقه اى بين دستگاه هاى تبليغاتى و دروغ پرداز 
رژيم براى مغز شويى به راه افتاده است. از ساخت سريال هايى پر هيجان 
و با هزينه هاى ميلياردى در راديو تلويزيون دولتى گرفته تا اضافه كردن 
سرفصل هاى درسى در كتاب تاريخ و... از افزودن شعار هاى هسته اى و برپايى 
راهپيمايى ها و تظاهرات هاى به ظاهر خود جوش!!! و در باطن برنامه ريزى 
براى  هسته اى  موضوعات  با  كتاب هايى  انتشار  تا  حاكميت  وسيله  به  شده 
كودكان پيش دبستانى. تا جايى كه اين روزها پاى حسنى قصه هاى كودكانه 
را هم به پرونده هسته اى ايران باز كرده اند. او كه روزى تنها گاوى داشت 
كه نه شير داشت و نه پستان حاال به امر سيستم تبليغاتى واليت فقيه فرياد 

انرژى هسته اى حق مسلم ماست گلويش را پاره كرده!!!
سيستم تبليغاتى رژيم روى كودكان در اين ميان حساب ويژه اى باز كرده 
است و با شدت در حال بمباران تبليغاتى كودكانى است كه براى ورود به 
جامعه كم و بيش هنوز بايد بيست سالى تامل كنند. بيست سالى كه معلوم 
نيست در آن چه حوادث تلخ و شيرينى در انتظار گربه آسيا نشسته است. 
كشورى كه اين روزها سخت تر از قبل با بحران انرژى هسته اى دست به 
قدرت هاى  و  كشورها  ديگر  با  خود  مناسبات  در  فقط  نه  و  است  گريبان 
على الخصوص  خود،  داخلى  مناسبات  تدوين  در  بلكه  منطقه اى  و  جهانى 
در  كه  ساخته ايست  خود  بحران  گرفتار  نيز  جامعه  و  حاكميت  بين  رابطه 
سايه بى تدبيرى رهبرى جمهورى اسالمى زندگى را روز به روز براى مردم 

ايران سخت تر مى كند.
حال آنكه بار ديگر پروژه تغيير نسل و مغزشويى جمهورى اسالمى كليد 
خورده است و بار ديگر كودكانى كه بايد با شعر و شادى در ارتباط باشند 
با شعار و سياست پرورش مى يابند. بى شك آنها هم مانند نسل من بيست 
زعم  به  آنچه  مى بينند  كه  مى گذارند  جامعه  به  پا  حالى  در  ديگر  سال 
بود،  شده  فروخته  ارزش  به عنوان  آنها  به  سيستماتيك حكومتى  تبليغات 
ضد ارزش هايى هستند كه جز نكبت و بدبختى براى وطن و هموطنان آنها 

چيزى به ارمغان نياورده است.
اگر  و   مسئوليم  نسل  اين  قبال  در  ما  اينكه  حرف ها  اين  همه  خالصه 
بخواهيم از غمى كه در دلها جاى دارد بنويسيم؛ كلمه ها شرمگين سرزمينى 
خواهند شد كه حاكمانش ثلث قرنى است با وعده فردايى بهتر مردمانش را 
به  نخوت و سستى عادت داده اند و در سال هاى دهه نود خورشيدى  تالش 

مى كنند همه چيز را به دهه 60  بازگردانند.

نمونه كتاب هاى منتششر شده براى شست و شوى مغزى كودكاننمونه كتاب هاى منتششر شده براى شست و شوى مغزى نوجوانان
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قمار هسته اى آيت اهللا
پرونده

به  احتمالى  حمله  از  ناشى  تلفات  و  خسارات  به  مربوط  تحقيقات  انتشار 
تاسيسات اتمى جمهورى اسالمى به مثابه زنگ خطرى براى جامعه جهانى 
در جلوگيرى از فاجعه اى انسانى است كه اين روزها زير نام قمار هسته اى 
آيت اهللا شناخته مى شود. عنوانى كه خسرو بايگان سمنانى براى تحقيقات 
جهمورى  رهبر  درستى  به  كه  مرد  اين  اما  است.  برگزيده  خود  گسترده 
است  كرده  تشبيه  باخته  پيش  از  بازى  ميز  روى  قماربازى  به  را  اسالمى 

كيست؟
كار  و  صنعت  صاحبان  برجسته،  نيكوكاران  از  سمنانى  بايگان  خسرو 
زندگى  يوتا  ايالت  در  سيتى  ليك  سالت  شهر  در  كه  است  ايرانى  آفرينان 
ميكند. او تحصيالت مقدماتى را در ايران به پايان رساند و در ادامه، در سال 
1972 ميالدى از كالج وست مينستر واقع در ايالت يوتاى آمريكا موفق به 
اخذ مدرك كارشناسى در رشته هاى شيمى و فيزيك شد و سپس در سال 
از  مهندسى  مديريت  رشته  در  ارشد  كارشناسى  درجه  به  ميالدى   1977

دانشگاه يوتا نائل شد.
شيمى  هاى  رشته  در  كار  سابقه  سال  از 30  بيش  براى  سمنانى  خسرو 
معدن، كنترل محيط زيست و فيزيك هسته اى، مؤسس دو مجتمع بزرگ 
در  را  اكتيو  راديو  و  سمى  مواد  دفن  و  سازى  ايمن  با  ارتباط  در  صنعتى 

كارنامه خود دارد. 
به  خدمت  رسانى  در  مهمى  نقش  خود  نوع  در  او  صنعتى  مجموعه  دو   
وزارتخانه هاى دفاع و انرژى و نيز سازمان فدرال حمايت از محيط زيست 

آمريكا بعالوه چندين نيروگاه غير دولتى آمريكا داشته اند. 
در سال 2005 ميالدى، آقاى سمنانى بدليل تالشها و خدمات برجسته 
دكتراى  درجه  كسب  به  موفق  اتمى  پسماندهاى  مديريت  زمينه  در  خود 

افتخارى از دانشگاه يوتاى جنوبى (SUU) گرديد.
 يكى ديگر از دستاوردهاى او تاسيس بنياد خانوادگى سمنانى است كه 
در سال 1993 آغاز به فعاليت كرد. شايد تنها انگيزه اين اقدام را بتوان در 
حمايت پرشور او از آرمان هاى انسانى در سراسر جهان دانست چرا كه اين 
و  طرح ها  ارائه  و  آرمان ها  اين  از  حمايت  در  پيشگام  تاسيس  بدو  از  بنياد 
انجام خدمات بشر دوستانه متعددى بوده است. بنياد سمنانى تحت مديريت 
سازمان  از 550  بيش  به  كنون  تا  سمنانى  غزاله  خانم  محترمشان  همسر 
خيريه و بيش از 15 سازمان مختلف دينى و بين االديانى كمك هاى مالى 
مانند  بين المللى  مختلف  سازمانهاى  همچنين  داشته است.  ارسال  فراوانى 
مالى  صندوق   ،(WHO) جهانى  بهداشت  سازمان  آمريكا،  سرخ  صليب 
نجات  فدراسيون   ،(WFP) غذا  جهانى  برنامه   ،UNICEF براى  آمريكا 

اگرچه اين روزها صحبت از احتمال مداخله نظامى قدرت هاى بزرگ 
جهان در برنامه مناقشه انگيز هسته اى ايران بيش از هر زمان ديگرى 
در محافل سياسى و غرب و راهرو هاى كنگره آمريكا به گوش مى رسد، 
ــى از نتايج احتمالى چنين حمله اى سخن به ميان مى آورد.  اما كمتر كس
اگرچه طبيعى است دولتمردان اسرائيل، آمريكا و دولت هاى غربى در 
اين باره چيزى نگويند، نكته اينجاســت كه اين سكوت كشنده از سوى 
حاكمان تهران هم حمايت شده اســت. گويى آيت اهللا هاى تهران نشين 
كه زمام قدرت را در آن كشور به عهده دارند خيلى تمايل ندارند كسى 
از ميزان احتمالى خسارت هاى جانى و مالى ناشى از درگيرى نظامى در 

ايران مطلع شوند. اما براستى چرا؟
ــرف ده ها هزار دالر و هزاران  ــا در اين ميان، تنها يك ايرانى با ص ام
ــكيل كميته اى تحقيقى و به صورت پژوهشى  ــاعت وقت و با تش نفر س

علمى اين سكوت سنگين را شكسته است. 
او در اين تحقيق نشان مى دهد كه ميزان تلفات انسانى احتمالى و نيز 
خسارت هاى مادى برجامانده از حمله به تاسيسات اتمى ايران در چهار 
ــات  ــى ازتاسيس ــهر، اراك و نطنز كه ميزبان بخش منطقه اصفهان، بوش
اتمى جمهورى اسالمى هستند، در كوتاه مدت و بلند مدت تا چه ميزان 

گسترده و وحشتناك است.
ــمنانى چهره غريبه اى براى ايرانيان مقيم آمريكا  ــرو بايگان س خس
ــاى تاثيرگذار  ــردان و چهره ه ــيارى از دولتم ــه بس ــال آنك نيســت. ح
نهادهاى فدرال در اياالت متحده آمريكا نيز او را به خوبى ميشناسند. 
ــراى كمپينى هزينه كرده  ــمنانى همه اين توانايى ها را اين روزها ب س

است كه به جنگ و پيامدهاى آن «نه» مى گويد. 

گفتگو با خسرو بايگان سمنانى در خصوص تحقيق جامع او درباره پيامدهاى حمله به برنامه هسته اى ايران:
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پرونده

كودكان، بيناد صندلى چرخدار، امداد و توسعه بين المللى و خدمات بشر 
در  كه  مورمون  كليساى  دوستانه  بشر  كمك هاى  (بخش   LDS دوستانه 
امور خيريه داراى شهرت جهانى است) از خدمات حمايتى بنياد سمنانى 

برخوردار بوده اند.
جهانى  برنامه  اصلى  گذار  سرمايه  سه  از  يكى  همچنين  سمنانى  بنياد   
مبارزه با بيمارى سرخك است كه اين برنامه يك تعهد دراز مدت بين المللى 
براى كنترل مرگ و مير ناشى از بيمارى سرخك از طريق واكسيناسيون 
200 ميليون كودك در بيش از 36 كشور آفريقايى است. همچنين بنياد 
خانوادگى سمنانى از پروژه هايى كه در جهت كاهش آسيب هاى اجتماعى از 
قبيل بى خانمانى، بيسوادى، گرسنگى، خشونت و خشونت هاى جنسى تالش 

مى كنند، حمايت مى كند.
 تا كنون خدمات بنياد سمنانى مورد تقدير و تمجيد فراوانى قرار گرفته 
است. به عنوان نمونه مى توان از اهداى جايزه ”حلقه انسان دوستى“ صليب 
سرخ به بنياد سمنانى نام برد كه به پاس كمك هاى سخاوتمندانه اى كه اين 
بنياد بطور ساليانه از عمليات امدادى صليب سرخ در سراسر جهان انجام 

مى دهد، اعطا گرديده است.
براى  بودجه  تأمين  اصلى  منبع  سمنانى  بنياد  ميالدى،  سال 2006  در   
تأسيس كلينيك رايگان مليحه شد. اين درمانگاه بدون دريافت كمك هاى 
دولتى و بصورت كامًال مجانى در خدمت ساكنان شهر سالت ليك سيتى 
است. در حال حاضر و در نتيجه خدمات داوطلبانه مردمى، كمك هاى مالى 
هر  سمنانى  خانوادگى  بنياد  مستمر  مالى  كمك هاى  نيز  و  خير  اشخاص 
روزه بيش از 100 نفر به اين كلينيك مراجعه مى كنند كه بدين ترتيب از 
تاريخ احداث درمانگاه تا كنون بيش از يكصد هزار بيمار ويزيت شده اند كه 

تحت تأثير  با دسترسى به مراقبت هاى پزشكى رايگان زندگى آنان عميقاً 
قرار گرفته است.

آقاى سمنانى همچنين با شور و عالقه بسيار خواهان آينده اى بهتر براى 
به  دستيابى  موجب  كه  مطالبى  فراگيرى  و  تعليم  از  و  است  ايران  مردم 
درك بهترى از تاريخ ايران، فرهنگ، زبان و تمدن اين كشور است حمايت 
كرده است. او كمك هاى مالى متعددى به برگزارى همايش هاى مختلف در 
دانشگاه هاى آمريكا از جمله دانشگاه شيكاگو و دانشگاه كاليفرنيا در سانتا 

باربارا كرده است. 
نيز  سال   3 مدت  به  و  رئيس  نايب  مقام  در  سال   8 مدت  به  سمنانى 
مقر  است.  كرده  خدمت  ايرانيكا  دانشنامه  امناى  هيئت  رئيس  عنوان  به 
در  ايران  تمدن  مطالعه  براى  پژوهش  ابزار  مهمترين  از  كه  دانشنامه  اين 
كلمبيا  دانشگاه  مى باشد  هند  قاره  شبه  و  ميانه  آسياى  قفقاز،  خاورميانه، 
خاورميانه  مركز  مشورتى  هيئت  عضو  حاضر  حال  در  سمنانى  آقاى  است. 

دانشگاه يوتا است.
 در سال 2009 ميالدى، آقاى سمنانى سازمان اميد براى ايران كه يك 
از  حمايت  سازمان  اين  آرمان  كرد.  تأسيس  را  است  انتفاعى  غير  سازمان 
و  فردى  آزادى  ترويج  براى  مشترك  برنامه  يك  پوشش  تحت  دموكراسى 
تقويت جامعه مدنى است. توجه اين سازمان بر 4 حوزه متمركز است: صلح 
انسانيت.  و  دوستى  پيشرفت،  و  رفاه  دموكراسى،  و  آزادى  ملى،  امنيت  و 
و  شايسته  حكومت  يك  پايه گذارى  به  كمك  سازمان  اين  اصلى  ماموريت 
كارآمد، دستيابى به امنيت فردى، فرصت هاى اقتصادى، عدالت اجتماعى 
و آزادى هاى سياسى براى همه ايرانيان است. همانند رسالت بشر دوستانه 
همچنين  و  ابتكارات  از  ايران  براى  اميد  بنياد  سمنانى،  خانوادگى  عدبيناد 
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بنياد خانوادگى سمنانى، سازمان اميد براى ايران، كلينيك خيريه مليحه و... بخشى از فعاليت هاى خير خواهانه خسرو بايگان سمنانى را تشكيل مى دهند
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را  مذاهب  و  فرهنگها  ميان  اعتماد  و  دوستى  پيوندهاى  كه  هايى  سازمان 
ترويج مى دهند حمايت مى كند.

مردى كه رهبر ايران را به يك قمارباز در برنامه هسته ايش لقب داده است 
با چنين سابقه اى در جامعه جهانى شناخته مى شود.

خسرو سمنانى در توصيف داليل و تيمى كه روى اين تحقيق كار كرده اند 
به ايرانشهر مى گويد:

آيت  هسته اى  قمار  گزارش  تا  واداشت  مرا  كه  دليلى  اصلى ترين  «شايد 
اهللا را تهيه كنم اين بود كه در همه موضوعاتى كه در خصوص حمله به 
تاسيسات هسته اى ايران مطرح مى شود هيچ نشانى از توجه جنگ طلبان 
چه در بدنه قدرت حاكم در ايران و چه در سطح بين المللى به مردم ايران و 
ميزان تلفات احتمالى آنها ديده  نمى شد. نوع تبليغات درباره جنگى احتمالى 
به گونه اى است كه سعى دارد به افكار عمومى جهان بقبوالند كه چند بمب 
در چند مركز مشكوك انداخته مى شود و بدون اينكه به كسى آسيبى برسد 
دنيا پر از صلح  مى شود. مقامات ايران هم به گونه اى موضوع را مطرح مى 
كنند كه انگار قرار نيست هيچ هواپيمايى يا موشكى از مرز هاى هوايى ايران 
عبور كند و انگار اقتدار نظامى آيت اهللا ها در ايران جلوى همه حمله ها را 
ندارد.  حقيقت  عنوان  هيچ  به  موضوعات  اين  كه  حالى  در  گرفت.  خواهد 
و  مراكز  به  حمله  و  جنگى  چنين  وقوع  صورت  در  كه  اين است  واقعيت 
تاسيسات اتمى در ايران به داليل گوناگون جغرافيايى، فنى و استراتژيك 
ميزان بااليى از تلفات انسانى، خسارت هاى دير پاى زيست محيطى ناشى از 
آلودگى هاى راديواكتيويته و سندروم هايى كه به دليل آلودگى اتمى تا چند 
نسل بعد هم در ساكنين منطقه وسيعى از ايران ادامه مى يابد، فقط بخشى 
از عواقب جنگى است كه در خاورميانه يك فاجعه هسته اى را رغم مى زند.

از آنجا كه براى ساليان طوالنى كه حوزه جمع آورى و دفن پسماند هاى 

خطرناك شيميايى و اتمى فعال بوده ام به راحتى مى توانستم درك كنم كه 
ضايعات ناشى از وقوع چنين فاجعه اى تا چه ميزان مى تواند خطرناك باشد و 
جالب بود كه سكوت جنگ طلبان از اراده اى براى ناديده گرفتن اين خسارت ها 
مادى و جانى خبر مى داد. از همين رو با دعوت از گروهى از متخصصان پروژه 
اى را كليد زديم كه سرانجام در قالب قمار هسته اى آيت اهللا به انتشار رسيد. 
همكاران خوبى در اين پروژه مرا يارى دادند كه حتما بايد از يكايك ايشان 
كمال قدردانى را داشته باشم على الخصوص آقايان امير سلطانى-پژوهشگر 
تاريخ و علوم سياسى، دكتر گرى سكونز- فيزيكدان، دكتر اسكات ميلر- مدير 
راديولوژى دانشگاه يوتا، آقاى توفيقى از مديران سابق هالل احمر ايران در پس 
از انقالب، آقاى افشين مولوى و كريم سجاد پور  و آقاى كريت جاورز موسسه 
سياسى هينكلى در دانشگاه يوتا كه در تحقيق و تدوين اين گزارش همكارى 

شايانى با ديگر دست اندركاران اين پروژه داشتند.
فعاليت اين تيم علمى با جمع آورى اطالعات خام از منابع قابل دسترسى 
درباره ساختار مراكز هسته اى مورد مطالعه در اين تحقيق كه به تاسيسات 
اين  جغرافيايى  وضعيت  است،  شده  محدود  بوشهر  و  اراك  نطنز،  اصفهان، 
مناطق در فصول مختلف سال اعم از جهت و شدت وزش باد و ... و دهها 
نكته ديگر آغاز شد و سپس با دقت و محاسبه پارامتر ها سعى در دست يابى 
به مدلى از داده هاى استنتاجى كرديم كه بتواند تخمينى نزديك به واقعيت 

از احتمال وقوع يك حادثه نظامى در اين چهار منطقه به دست دهد.
دفاع  وزارت  در  كه  مطالعاتى  نتايج  اساس  بر  كه   بود  اين  نخست  نكته 
ايران  رژيم  هسته اى  برنامه  اتمى  مركز  دها  ميان  از  بود  شده  انجام  سوئد 
چهار مركز حساس كه از اركان مهم هسته اى ايران قلمداد شده و استمرار 
حيات برنامه اتمى به ادامه به كار اين مراكز وابسته بود را انتخاب كرديم. 
درباره  هسته اى  انرژى  بين المللى  آژانس  كنون  تا  كه  گزارش هايى  كليه 
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در اين گراف احتمال انتشار گاز هاى سمى و كشنده و تشعشعات ناشى از بمباران مركز غنى سازى اورانيوم در اين شهر ديده مى شود.
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پرونده

برنامه مناقشه انگيز اتمى ايران منتشر كرده است مورد مطالعه قرار گرفت 
و مجموعه گزارش ها و تحقيقاتى كه از سوى نهاد هاى امنيتى و اطالعاتى 
آمريكا و يا وزارت دفاع درباره اين موضوع منتشر شده است گردآورى و مورد 
حالجى قرار گرفت. سپس با مراجعه به منابع اطالعاتى خود رژيم جمهورى 
اسالمى از اداره هواشناسى گرفته تا سايت هاى معتبر آمار و داده هاى انسانى 
گسترده  تحقيق  اين  محاسبات  در  نياز  مورد  اطالعات  ساير  كسب  براى 

استفاده شد. 
نكته جالب اينجاست كه امنيتى بودن موضوع فعاليت هاى هسته اى در 
ايران به عدم وجود اطالعات شفاف در اين باره دامن زده است، از سوى ديگر 
در  هسته اى  برنامه  و  نظامى  صنايع  بين  رابطه  از  استنادى  قابل  اطالعات 
دسترس نيست و فقط مى توان به نشانه هاى معنادار و يا حدس و گمان هايى 

در اين باره بسنده كرد.
به هر روى در تدوين گزارش سعى شد ضمن در نظر گرفتن تمام شواهد 
موجود و اطالعات قابل دسترس از اهداف احتمالى حمله نيروهاى بين المللى 
در خاك ايران، درباره سالح ها و تجهيزات جنگى مورد كاربرد در اين حمله 
نيز ضريب تسليحات متعارف مورد بررسى قرار گيرد، با اين همه نتايج تا 
اندازه اى وحشت انگيز بود كه بى شك مى توان چنين رخدادى را به يك 

فاجعه انسانى در سطح بين المللى تشبيه كرد.»
در  اهللا  آيت  قمار هسته اى  از گزارش  ارايه چكيده اى  در  سمنانى  خسرو 

تشريح فجايع ناشى از احتمال وقوع چنين جنگى در ايران مى آورد:
«حمله نظامى به مجتمع فرآورى اورانيوم اصفهان و مجتمع غنى سازى 
نطنز، باعث انتشار ذخاير گاز سمى فلورين و ساير تركيبات قابل تبديل به 
اسيد هيدروفلوريك، در هوا مى گردد. اسيد هيدروفلوريك يك ماده بسيار 
فعال بوده كه در صورت تنفس باعث تجمع مايعات در ريه و در نتيجه منجر 

به خفگى شخص مى گردد. در كل مى توان گفت، گاز فلورين، گاز خورنده و 
سمى ترى نسبت به گاز كلرين است كه در جنگ جهانى اول مورد استفاده 
قرار گرفت. هنگامى كه اين گاز در هوا منتشر شود و به ميزان كشنده برسد، 
ابرهاى كشنده تمام اشكال حيات را در مسيرشان از بين خواهند برد. بسته 
به حجم مواد شيميايى ذخيره شده در اين تأسيسات، تراكم جمعيتى در 
مجاورت تأسيسات، بادهاى غالب منطقه و شرايط آب و هوايى، ده ها هزار 
نفر از كاركنان و غير نظاميان اصفهان و (كمى كمتر در) نطنز با ابر سمى 
زد،  خواهد  آسيب  افراد  ريه  به  سمى،  ابرهاى  اين  يافت.  خواهند  مواجهه 
و  نمود  خواهد  ايجاد  را  شديدى  سوختگى هاى  كرد،  خواهد  نابينا  را  آنها 
آسيب هاى ديگرى به بافت ها و اعضاى حياتى وارد خواهد نمود. حتى در 
صورتيكه تمام يا بخشى از اين مواد در آنجا ذخيره شده باشند و يا نشده 

باشند.
 در اين ميان، اصفهان به خصوص، هزينه باالى قمار آيت اهللا [خامنه اى] 
و قمار حمالت اسرائيلى و آمريكايى را  پرداخت خواهد نمود. حجم زياد 
موجود و كشندگى مواد شيميايى سمى توليد شده در تأسيسات هسته اى 
اصفهان موجب مى شود كه نتوان خطر اين مواد را – حتى در صورتيكه تمام 
يا بخشى از اين مواد در آنجا ذخيره شده باشند- بر روى شهروندان اين شهر 

زيبا و تاريخى ناديده گرفت.
 بر اساس گزارش آژانس بين المللى انرژى اتمى از سال 2004 تا 2009 
هگزافلورايد  تن   371 از  بيش  اصفهان  اورانيوم  فرآورى  مجتمع  ميالدى، 
اورانيوم (Uranium Hexafluoride) توليد نموده كه در اصفهان و نطنز 
نگهدارى مى شود. بر مبناى محاسبات ما، چنانچه تنها 5 درصد از 371 تن 
هگزافلورايد اورانيوم توليد شده در تأسيسات اصفهان، در جريان حمالت 
هوايى يا پس از آن در هوا منتشر شود، ابر سمى با درجه خطر فورى براى 
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نقشه هوايى از محل جاگيرى تاسيسات غنى سازى در سپر انسانى ساكنين شهر اصفهان
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حيات و سالمتى(IDLH)  25 ميلى گرم در ليتر، 5 مايل (8 كيلومتر) را 
طى كرده و مساحتى بالغ بر 13 مايل مربع يا 33 كيلومتر مربع را آلوده 
مى كند. با در نظر گرفتن جهت و سرعت باد غالب حدود 9/4 مايل بر ساعت 
يا 15 كيلومتر در ساعت به سمت شهر اصفهان، در ظرف يك ساعت، ابر 
سمى مى تواند 240 هزار سكنه مناطق شرقى شهر اصفهان كه شامل مناطق 
4 و 6 شهردارى اصفهان مى شوند، را در بر گيرد. با انتشار 20 درصد ذخاير 
گاز فوق، ابر داراى درجه خطر فورى براى حيات و سالمتى(IDLH)  باال، 
9 مايل يا 14/5 كيلومتر را طى نموده و مسافتى بالغ بر 41 مايل مربع يا 
106 كيلومتر مربع را در بر مى گيرد. در اين حالت، حدود 352هزار شهروند 
اصفهانى از مناطق شهردارى 13، 4 و 6 ، بعالوه ساكنين شمال منطقه 4 
را آلوده مى كند. اگر ما خيلى محتاطانه، ميزان تلفات را 5 تا 20 درصد 
جمعيت اصفهان فرض كنيم، بايد در انتظار 12هزار تا 70هزار نفر كشته 

باشيم.
 بنابراين، بسيار محتمل است كه مردم شهر اصفهان با يك تراژدى در 
مقياس و نظير حادثه بوپال هند كه در كارخانه يونيون كاربايد هندوستان 
زيست  تخريب  عالوه،  به  شوند.  مواجه  داد،  روى  ميالدى  سال 1984  در 
محيطى از طريق انتشار تركيبات اورانيوم در هوا و ورود آن به آب، خاك 
و زنجيره غذايى، اثرات دراز مدت و مزمنى را بر روى سالمت افراد مانند 
سرطان و آسيبهاى جنينى برجاى خواهد گذاشت. اصفهان به عنوان يك 
قطب مهم فرهنگى و اقتصادى از نظر تاريخ، معمارى و زيبايى باشهرهاى 
فلورانس و كيوتو قابل مقايسه است، در حاليكه اين شهر در معرض نابودى 
مى باشد. با اين وجود، چنانچه اين مواد از مركز فرآورى اصفهان خارج شوند 
و در جايى ديگر انبار گردند، شمار تلفات كاهش چشمگيرى پيدا خواهد 

نمود.»

آقاى سمنانى با مقايسه نسبى شرايط ژئوپولتيك منطقه و اشاره به خود 
بمباران هاى احتمالى توضيح مى دهد:

«در مورد كشته شدگان بمباران اين چهار مركز، چيزى حدود پنج هزار 
نفر تخمين زده ايم. ولى اين بمباران اگر بيشتر از اين چهار منطقه باشد، 
چهار  شدگان  كشته  و  مى رسد  هم  نفر  هزار  ده  به  شدگان  كشته  تعداد 
مى كنيم  صحبت  آن  از  كه  نفر  هزار  پنج  حدود  چيزى  در   را  تأسيسات 
شامل دانشمندان، كارشناسان، كارگران، كارمندان، مأموران امنيتى و كليه 
كسانى است كه در آن تأسيسات و در آن لحظه حضور دارند. طبيعى است 
كه سلسله انفجار هاى ناشى از بمباران اين مراكز در وهله نخست كاركنان 

همين مراكز را قربانى مى كند.  
تخمين هاى ما نشان مى دهد امكان زيادى وجود دارد كه به مراكز اراك، 
اصفهان و نطنز حمله شود، اما وضعيت در تأسيسات بوشهر كمى متفاوت 
است. آنجا يك مركز اتمى است كه امكان استفاده نظامى از آن كمتر است. 
اگر تأسيسات بوشهر مورد حمله قرار بگيرد، به دليل سوخت هايى كه در 
آنجا هست و مواد شيميايى و پرتو زايى كه در منطقه وجود دارد، خيلى 
خطرش بيشتر است. چون اين تأسيسات در ده كيلومترى شهر بوشهر واقع 
شده و بادهاى منطقه مى تواند بيشتر اين مواد را به عنوان ابرهاى سمى به 
آسمان بوشهر برساند و بعد هم در تمام كشورهاى حاشيه خليج فارس مثل 
بحرين، كويت و امارات پخش كند و فضاى آنجا را تحت تأثير قرار دهند. بى 
شك توجه به اين نكات نشان مى دهد كه عالوه بر باال بودن ضريب تلفات 
در بوشهر احتمال حمله نظامى به تاسيسات غنى سازى به مراتب باالتر از 

حمله به نيروگاه اتمى بوشهر است.»
به  را  مناطق  اين  در  ساكن  ايرانى  هزار  صدها  سرنوشت  سمنانى  خسرو 

نحوى اسف بارتر از كشته شدگان قلمداد كرده و مى گويد:

موقعيت تاسيسات هسته اى نطنز در مقايسه با مكان جغرافيايى شهر هاى كاشان و نطنز  عكس هوايى از تاسيسات هسته اى نطنز
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«به جز كسانى كه بالقوه در يك حمله كشته مى شوند آماده نبودن دولت 
براى رويارويى با اثرات تابش در چنين سطح گسترده اى به افزايش تلفات 
مى انجامد. بررسى هاى ما  با توجه سابقه ضعيف ايران در واكنش به موارد 
اضطرارى و بالياى طبيعى از جمله زمين لرزه در چنين مواردى نشان مى دهد 
زيرساخت هاى  و  بالينى  مراقبت هاى  ظرفيت  هيچگونه  بدون  تقريباً  ايران 
پزشكى براى مقابله با عواقب گسترده راديواكتيو، و همچنين به خاطر عدم 
وجود دستگاه هاى هشدار دهنده زودهنگام كه در معرض تابش قرار گرفتن 
مردم را كنترل و از آن جلوگيرى كند، به سرعت درگير پيامدهاى چنين حمله 
اى خواهد شد. تا جايى كه رواج سرطان، افزايش آمار سقط جنين، شيوع 
بيمارى هاى پوستى و سوختگى هاى تشعشعى و تاثيرات بسيار مخرب راديو 
اكتيويته و نيز آلودگى گسترده مناطق وسيعى از خاك  و منابع آب هاى زير 
زمينى از آلودگى هاى سمى شيميايى و پرتوهاى كشنده موجب بروز فاجعه اى 

انسانى در ابعادى غير قابل كنترل خواهد شد.»
 1980 دهه  در  چرنويل  نيروگاه  تلخ  حادثه  آورى  ياد  با  سمنانى  آقاى 

ميالدى و مقايسه آن با تبعات حمله نظامى به ايران مى گويد:
«آنچه براى ما مسلم است اينكه ميزان تشعشعات و آلودگى ها در نمونه 
حالى  در  مى شود.  زده  تخمين  چرنويل  نمونه  از  باالتر  مراتب  به  اصفهان 
كه در چرنوويل پس از گذشت چند دهه ما همچنان شاهد متروكه بودن 
منطقه و تبعات گسترده زيست محيطى و انسانى هستيم، خودتان مى توانيد 
تصور كنيد كه فاجعه اصفهان تا چه اندازه مى تواند بزرگ باشد. بد نيست 
همين جا اشاره كنم كه در بخشى از تحقيقات ما فلوجه در عراق و استفاده 
از سالح هاى داراى اورانيوم در جنگ با عراق مورد بررسى قرار گرفته است 
كه به روشنى نشان مى دهد به عنوان مثال در زمينه سقط جنين تاثيرات 
آمار  دهنده  تكثير  چشمگير  رشد  باعث  پرتوزايى  و  شيميايى  آلودگى هاى 

سقط جنين و يا تولد جنين هاى ناقص الخلقه شده است.»
آقاى سمنانى در توصيف اين شرايط با اشاره به بندهايى از تحقيق جامع 

قمار هسته اى آيت اهللا مى گويد:
 «گازهاى سمى و خصوصا تركيبات هگزا فلورايد كه در اصفهان انباشت 
شده است، بسيار واكنش پذير است. اين گازها در صورت استنشاق باعث 
كه  است  مشخص  كامًال  ساختمان ها،  انهدام  صورت  در  و  مى شود  خفگى 

مقادير قابل توجهى از اين گاز در هوا متصاعد خواهد شد. 
به عالوه، آسيب هايى كه بر محيط زيست وارد مى شود، باعث افزايش نرخ 

سرطان و نقص عضو در زمان تولد خواهد گرديد.»
با  اتفاقات مسئول دانسته  آقاى سمنانى دولت ايران را درباره كليه اين 
اشاره به موارد مناقشه ميان جمهورى اسالمى و مقامات آژانس بين المللى 

انرژى اتمى مى گويد:
«11 مورد مناقشه برانگير بين ايران و آژانش وجود دارد كه رفع برخى 
از آنها فقط با ارائه طرح ها و مدارك مربوطه قابل حل هستند. و يا موضوع 
تاسيسات نظامى پارچين كه در حقيقت نوعى سياه كارى مقامات تهران 
شك  بى  كه  نكاتى  و  مى شود  تلقى  بين المللى  سطح  در  آن  با  بازى  براى 
كمى توجه به منافع ملت ايران و احترام به خواسته ها و نگرانى هاى جامعه 
بين المللى مى تواند در رفع آنها بسيار موثر واقع شود. اما در عمل شاهديم 
كه اراده اى منفى در رهبرى جمهورى اسالمى اجازه اين عادى سازى شرايط 
را نمى دهد و با ايجاد بحران و دامن زدن به آن بدون توجه به هزينه باالى 
مادى و معنوى كه براى مردم ايران به ارمغان مى آورد سعى در استمرار 
دالر  ها  بيليون  و  ايرانى  هزار  ده ها  مرگ  به  نهايت  در  كه  دارد  مسيرى 

خسارت هاى مادى خواهد انجاميد.»
خسرو سمنانى در ادمه مى افزايد:

پرونده
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كه  هستيم  ايران  مقامات  سوى  از  آميزى  تحريك  حرف هاى  شاهد  «ما 
نشان از عزم آنها براى دامن زدن به بحران است. اگرچه فتواى خامنه اى 
سوى  از  محكم  دليلى  عنوان  به  اتمى  سالح  داشتن  ممنوعيت  براى 
نمايندگان ايران در آژانس براى صلح آميز بودن برنامه هسته اى آنها مطرح 
عارى  بر  مبنى  اسالنى  جمهورى  رهبر  اظهارات  از  ديگرى  بخش  مى شود. 
كردن منطقه از تسليحات اتمى و لزوم مقابله با اسرائيل در فراز ديگرى از 
نامه على اصغر سلطانيه به آژانس نشان از دو پهلو بودن مواضع ايران و عدم 
شفافيت در آن است. در حقيقت دولت و مقامات جمهورى اسالمى دانسته 
و آگاهانه به موضوع بحران در پرونده هسته اى خود دامن مى زنند كه برآمده 

از اقتدارگرايى صاحبان قدرت در ايران است.»
آقاى خسرو سمنانى مخاطب گزارش خود را نه فقط ملت ايران بلكه افكار 
يك  وقوع  به  نسبت  جدى  هشدارى  را  آن  و  كرده  قلمداد  جهان  عمومى 

فاجعه انسانى معرفى مى كند كه در حال رخ دادن است و مى افزايد:
«در شرايطى هستيم كه عقربه هاى ساعت و صفحات تقويم با سرعت در 
حال نزديك شدن به لحظات بحرانى هستند. بى پرده پوشى بايد بگوييم كه 
كاسه صبر جامعه جهانى در خصوص برنامه مشكوك هسته اى ايران به سر 
آمده است و بسيارى از كارتل هاى بزرگ، منافعى را در رابطه با وقوع يك 
جنگ احتمالى برنامه ريزى كرده اند. طبيعى است در چنين شرايطى بيش از 
هر زمان ديگرى سران كشورهاى بزرگ به لحظه تصميم براى مقابله نظامى با 
برنامه اتمى ايران آماده شده اند در حالى كه افكار عمومى دنيا از بحرانى كه در 
پى چنين حمله اى ايجاد مى شود ناآگاه هستند. حتى خود مردم داخل ايران 
منجمله كارشناسان، سربازان و مديران منطقه اى هم كه قربانيان اصلى اين 
فاجعه محسوب مى شوند از آگاهى اندكى درباره عواقب چنين رخداد منحوسى 
برخوردارند. حكومت جمهورى اسالمى با بستن راه هاى اطالع رسانى آزاد و 

پرده پوشى در خصوص نتايج چنين جنگى تالش دارد تا با تبليغات كاذب 
برنامه اتمى خود را به عنوان نماد غرور ملى معرفى كند در حالى كه اين برنامه 
از ابتدا نشستن بر ميز بازى از پيش باخته قلمداد مى شود. لذا اين وظيفه 
يكايك ايرانيان در داخل كشور است كه به اندازه آگاهى و سطح سواد و درك 
خود از علوم گوناگون از فيزيك، شيمى و رياضى گرفته تا طب و پزشكى، در 
هر جايگاهى كه هستند از دانش آموزان و دانشجويان تا اساتيد  و حتى مردم 
كوچه و بازار موضوع را به ديگر كسانى كه از اندازه هاى فاجعه پيش رو بى 
اطالع هستند درميان بگذارند و اجازه دهند تا همه از موضوع با خبر شوند. 
چرا كه فكر مى كنم چنين روشنگريى وظيفه ملى هر ايرانى در هر جاست.

شايد همين حاال كه من و شما گفتگو مى كنيم بيش از 70 درصد مردم از 
عواقب حمله احتمالى به تاسيسات اتمى ايران بى خبر باشند و طبيعى است 
كه بيشترين قربانيان همين كسانى هستند كه بى خبرند و در نهايت هم تاوان 
قمار آيت اهللا را پس خواهند داد. يكى ديگر از كارهايى كه بى شك مى تواند 
موثر باشد تالش نيروهاى دلسوز و عاقل در بدنه حكومت است تا با درايت و در 
نظر گرفتن ابعاد فاجعه پيش رو از مسئوالن ايرانى بخواهند دست از لجاجت 
برداشته و از تحميل يك جنگ با ويرانى عظيم و پر تلفات به كشور عزيزمان 
ايران جلوگيرى كنند. چرا كه بى ترديد هزينه سنگين فاجعه حمله به مراكز 

اتمى ايران بيش از توان كشورمان است. 
به صاحبان قدرت در ايران هم بايد اين پيام را داد كه صادقانه به موضوعات نگاه 
كنند و از خواب خرگوشى سر دربياورند و درك كنند كه توان نظامى و سطح 
آمادگى پدافندى آنها تاب و تحمل مقابله با يك حمله همه جانبه و فراگير عليه 
برنامه هسته اى آنها را ندارند. به گزارش CSIS كه در ماه سپتامبر گذشته منتشر 
شد آنچه فرماندهان نظامى ايران از آمادگى دفاعى خود بروز مى دهند يك دروغ 
بزرگ است كه بيشتر جنبه بازدارندگى دارد تا توانايى حقيقى مقابله با يك 

چرخه گردش اورانيوم در تاسيسات هسته اى براى توليد بمب اتم در ايران. ايران هنوز تا توليد بمب دست كم سه سال فاصله دارد
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تاسيسات هسته اى ايران در اطراف اصفهان

پرونده

حمله نظامى. با اين رويكرد اگر صاحبان قدرت در جمهورى اسالمى به موضوع 
نگاه كنند مى بينند كه ساده ترين راه براى برون رفت از بحران كنونى در كوتاه 
مدت اعتماد به جامعه جهانى و جلب اعتماد آنها با اجراى يازده موردى است كه 
خواسته هاى جهان نگران را در مورد برنامه هسته اى آنها در بر مى گيرد. اگرچه 
بى ترديد رهبران انقالبى تهران در دراز مدت جز تسليم در برابر خواسته هاى 
ملت خود كه خواهان داشتن دموكراسى و برخوردارى از حقوق شهروندى 
هستند، راهى ندارند. و شايد دانستن همين موضوع است كه بى ترديد فضاى 
مستبدانه كنونى در صورت عدم وجود بحران به استحاله نظام خواهد انجاميد و 
اين نكته مهمى است كه رهبران جهان آزاد نيز بايد براى طى كردن پروسه اى 

كم هزينه تر براى ايجاد تغييرات در ايران مورد توجه قرار دهند.
از سوى ديگر بسيارى از ايرانيان ساكن در خارج از كشور بايد از حالت 
منفعل كنونى خارج شده و با فعاليت در گستره هاى بين المللى، منطقه اى 
و حتى محلى سعى كنند تا از مردم و هم ميهنان خود دفاع كنند. بى شك 
اگر فقط يك درصد از فعاالن و كوشندگان سياسى و مدنى ايرانى ساكن در 
خارج از ايران به موضوعى چنين مهم، در برنامه اى منسجم و همه جانبه 
واكنش نشان داده و از داشته ها، توانايى ها و امكانات خود استفاده كنند 
مى توانند افكار عمومى دنيا را از موضوع و تبعات بحران پيش رو آگاه كرده و 
با كمك ملت هاى آزاد و صلح جوى دنيا از وقوع چنين فاجعه اى جلوگيرى 
كنند. بى شك ايجاد و تقويت يك جنبش جهانى براى جلوگيرى از جنگ 
در وهله اول و كمك به مردم داخل كشور براى ايجاد تغييرات در كشور 
خود كارى بسيار ارزنده، شدنى و الزم االجراست كه بايد هرچه رودتر در 
ابعاد جهانى كليد خورده و از همه توانمندى هاى پيدا و پنهان براى كمك 

به پيشرفت و تاثير گذارى بيشتر چنين جنبشى كمك گرفت.»
خسرو سمنانى يكى ديگر از مخاطبان گزارش قمار هسته اى آيت اهللا را 

مقامات برجسته فدرال دولت آمريكا دانست و افزود:
 «جنگ براى همه بد نيست و هستند كسانى كه از وقوع آن سود مى برند. 
كشور هاى نفت خيز عربى و... بى شك از اين بحران سود خواهند جست چرا 
كه نفت خود را در شرايط بحرانى گران تر خواهند فروخت و ... اما بى شك 
دولت آمريكا هم مانند مردم ايران از چنين جنگى منتفع نمى شود. چرا كه 
اين مسئله عالوه بر ميلياردها دالر هزينه مستقيم و غير مستقيمى كه براى 
آنها دارد از اعتبار و نفوذ آنها در منطقه خواهد كاست و در دراز مدت نيز 
منافع امريكا را در حوزه هاى اقتصاد و انرژى به خطر خواهد افكند. از سوى 
ديگر نيز اسرائيل هم چه در كوتاه مدت به دليل مقابله به مثل احتمالى ايران 
از طريق بازوهايش حماس و حزب اهللا در منطقه در خطر خواهد بود و هم در 
دراز مدت از عواقب چنين جنگى متضرر مى شود. اگرچه معناى اين حرف 
نبايد بى تفاوتى در برابر پيشرفت ايران براى دست يابى به بمب هسته اى و 
شروع يك مسابقه تسليحاتى اتمى در منطقه خاور ميانه تلقى شود. اما آنچه 
به وضوح روشن است فاصله ايران از دست يابى به بمب اتمى و فرصت موجود 
براى استمرار روند ديپلماسى و تالش براى رساندن اطالعات درست به مردم 
داخل كشور است تا بتوان با پتانسيلى متحد از همه گروه ها و نيروهاى فعال 
داخلى و بين المللى مسير اصالح رويه فعلى حكومت ايران را به سويى هدايت 
كرد كه در آن عالوه بر رفع نگرانى هاى جامعه جهانى ضامن حفظ امنيت 
مردم ايران و كمك به آنها براى عبور از حكومتى اقتدارگرا و متحجر به سوى 
يك دموكراسى واقعى و احقاق حقوق شهروندى و برخوردارى از آزادى هاى 
اساسى باشد. فراموش نكنيم كه جنگ ايران و عراق 246هزار ايرانى را طعمه 
مرگ كرد و سال هاست بيش از يك ميليون معلول را در جامعه به يادگار 
گذاشته است. حقيقت اين است كه جنگ به جز رژيم تهران، هيچكس را به 

مقصود نمى رساند.»
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پرونده

انجام شده به وسيله: خسرو سمنانى در 31 ماه مى 2012، مجلس نمايندگان اياالت متحده پيشنهاد نمود كه 
يك الحاقيه به اليحه امنيتى 2013 اضافه شود. به موجب اين الحاقيه، مدير 
اطالعات و امنيت ملى آمريكا مى بايست ”يك گزارش ارزيابى از پيامدهاى 
حمالت نظامى بر عليه ايران“ را در ظرف 60 روز از زمان تصويب اين 

الحاقيه ارائه نمايد[1].
 با شكست مذاكرات ديپلماتيك در مسكو جهت رفع بى اعتمادى بين ايران 
و قدرتهاى جهان- انگليس، چين، فرانسه، روسيه، آمريكا و آلمان- احتمال 

حمله نظامى به تأسيسات هسته اى ايران را نمى توان ناديده گرفت[2].
 پس از اينكه سه دوره مذاكرات در استانبول، بغداد و مسكو، بين خانم 
كاترين اشتون، مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا و سعيد جليلى، 
دبير شوراى عالى امنيت ملى [3] و مذاكره كننده ارشد مسائل هسته اى 
جمهورى اسالمى ايران، نتوانست اعتماد الزم را درباره ادعاهاى صلح آميز 
بودن برنامه هسته اى جمهورى اسالمى ايران ايجاد نمايد، اميدها براى 
نتيجه بخش بودن روش هاى ديپلماتيك در حال كاهش مى باشد. زمان 

كوتاه است و قمارى بزرگ در پيش.
بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل، به عنوان يكى از مدافعان اصلى 
حمالت نظامى عليه ايران، نسبت به تهديدهاى موجود در برنامه هسته اى 
ايران در برابر اسرائيل مكرراً هشدار داده است. نتانياهو در سخنرانى اوايل 
ماه مارس در كميته روابط عمومى آمريكا- اسرائيل[4](AIPAC)، روشن 
ساخت كه زمان براى راه حل هاى ديپلماتيك صلح جويانه در مورد مناقشه 
هسته اى ايران به پايان رسيده است. او خاطر نشان ساخت: «ما منتظر 
بوديم كه ديپلماسى جواب دهد، ما انتظار كشيده ايم كه تحريم ها، نتيجه 
دهد. هيچكدام از ما نمى تواند بيش از اين در انتظار بنشيند.» [5]  نتانياهو 
در ماه مى 2012 در پراگ، با مقايسه برنامه هسته اى ايران با كره شمالى، 
آب سردى بر روى چشم انداز ديپلماسى ريخت و گفت: «به نظر مى رسد 
كه آنها (جمهورى اسالمى)، اين مذاكرات را فرصتى ديگر براى فريب و 

تاخير يافته اند، درست مثل كارى كه كره شمالى سال ها انجام داد.»[6]
در حالى كه بحث هاى زيادى پيرامون زمان و اهداف حمالت نظامى بر 
عليه برنامه هسته اى ايران وجود داشته، هزينه و پيامدهاى چنين حمالتى 

مورد توجه كافى قرار نگرفته است. برنامه ريزان نظامى در پنتاگون، تخمينى از 
ميزان تلفات غيرنظاميان را براى سياستگذاران تهيه مى كنند. اين برآوردها، اساساً 
بر مبناى اهداف عملياتى تهيه مى شوند و براى عموم قابل دسترسى نيست. در 
واقع هيچ كس برآوردى علمى از پيامدهاى حمالت نظامى به تأسيسات هسته اى 
در حال بهره بردارى ارائه نداده است.  آنچه مسلم است اينكه تاوان اصلى چنين 
حمله اى را تنها شهروندان و غيرنظاميان خواهند داد. طبق گزارش آژانس بين 
المللى انرژى اتمى IAEA  رقمى بالغ بر 371 تن هگزافلورايد اورانيوم كه شديداً 
سمى مى باشد در تأسيسات هسته اى ايران ذخيره شده[7]. انتشار اين مواد از 
مجتمع هايى كه تنها چند كيلومتر با مراكز پر جمعيتى مانند اصفهان فاصله دارند، 
حكم مى كند كه مى بايستى ارزيابى جامع و كاملى از خطرات احتمالى اين مواد 
بر روى هزاران غير نظامى ساكن در مجاورت مجتمع هاى هسته اى ايران صورت 

پذيرد.
 با وجود تأثيرات سوء آن بر اقتصاد، تورم، بيكارى، و از دست رفتن اعتبار 
بين المللى كه ايرانيان را به نابودى كشانده است رهبران جمهورى اسالمى هيچ 
عالقه اى ندارند كه خطرات سياست هاى بى پروا و تهديد آميز هسته اى شان را 

براى مردم ايران آشكار كنند. ارتش ايران هيچ توضيحى در مورد خطرات ناشى از 
حمالت نظامى به اين تأسيسات هسته اى به مردم ايران ارائه نكرده اند. همچنين 
مجلس ايران از هيچ اقدامى براى ارزيابى نتايج اجراى سياست هاى خطرناك دولت 
ايران بر روى دانشمندان و سربازان ايرانى و شهروندانى كه در داخل يا مجاورت 
تأسيسات هسته اى ايران زندگى يا كار مى كنند، استقبال نمى نمايند. لذا در اين 
مطالعه سعى شده است كه به اين موضوع پرداخته شود و چترى از آگاهى را بر 

روى مردم ايران باز نمايد.
آيت اهللا [خامنه اى]، رهبر ايران، در حال انجام يك قمار هسته اى مرگ آور 
مى باشد. در حالى كه هنوز هيچ دليل محكمى براى اثبات اينكه ايران به دنبال 
جامعه  روى  پيش  در  فراوانى  پرسش هاى  نشده،  يافت  است  هسته اى  سالح 
بين المللى و همسايگان ايران در اين زمينه وجود دارد. آژانس بين المللى انرژى 
اتمى درخواست مى كند تا به تأسيسات هسته اى ايران كه ممكن است كاربرد 
نظامى داشته، دسترسى پيدا كند. واقعيت هاى فنى هر چه باشد، واقعيت سياسى 
اين است: اسرائيل، ايران را تهديد به حمالت نظامى مى كند، زيرا ديپلماسى 
شكست خورده است. پس از انتخابات اياالت متحده،  تصميم گيرى در مورد نحوه 
برخورد با برنامه هسته اى ايران يكى از ضرورتهاى اجتناب ناپذير براى رئيس جمهور 

خالصه اى از پژوهش قمار هسته اى آيت اهللا
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آمريكا خواهد بود. تا كنون در هيچ زمانى خطر حمالت نظامى براى مردم ايران 
به اين اندازه زياد نبوده است. برآورد اين خطرات مشكل است ولى الزم است بر 
شمرده شوند. جنبه انسانى آن اهميت فراوانى دارد. با برشمردن هزينه هاى حمالت 
نظامى، ما به دنبال ساختن مقياسى براى قمار بى پرواى آيت اهللا [خامنه اى] و 
قمار حمالت احتمالى آمريكا و يا اسرائيل هستيم كه نه تنها دامن مردم ايران بلكه 

جامعه بين المللى شامل سياست گذاران آمريكا و اسرائيل را نيز در بر مى گيرد.
 اين قمار هسته اى مى تواند داراى پيامدهاى كوتاه مدت و دراز مدت محلى، 
منطقه اى و جهانى باشد كه پيشگيرى از آنها غير ممكن است. حمالت متعارف 
كه شامل بمباران سيستماتيك تأسيسات هسته اى است، بسيار مخربتر از حوادث 
صنعتى هسته اى نظير تأسيسات هسته اى در چرنوبيل، فوكوشيما و جزيره ترى 
مايل[8] مى باشد. درصورت حمله، اين امر مسلم است كه سعى خواهد شد 
خسارات ناشى از بمباران هوايى استراتژيك، تا حد ممكن غير قابل جبران باشد. 
اين حمالت زمانى را براى واكنش و پدافند باقى نمى گذارد و شانسى براى تخليه 
اضطرارى وجود ندارد. در موقع اين حمالت، امكان مهار نشت مواد سمى و راديو 

اكتيو مقدور نيست.
جهت مقايسه علمى، چندين سابقه تاريخى براى ارزيابى مرگ و مير و جراحات 
ناشى از حمالت متعارف بر تأسيسات هسته اى كه در حال بهره بردارى مى باشند 
وجود دارد. تلفات در اين مجموعه عبارتست از كل موارد مرگ و مير به عالوه 
جراحات حاد و مزمن ناشى از اثرات حرارتى، فيزيكى، شيميايى و پرتويى حمالت 

نظامى. برآورد تلفات و خسارات مردم ايران، به دو عامل اصلى بستگى دارد:
دوم:  اسرائيل،  و  آمريكا  توانمندى هاى  و  نظامى  استراتژيك  مقاصد  اول:   
توانمندى هاى پيش بينى، پشتيبانى (لجستيكى) و آمادگى دفاع غير نظامى ايران. 
اين دو عامل به متغيرهايى ديگرى نظير زمان و شدت حمالت نظامى، نوع و 
تعداد اهداف نظامى، و همچنين شرائط سايت ها نظير نوع و ميزان ذخيره موجود 
مواد سمى، پراكندگى جمعيتى در مجاورت مجتمع هاى هسته اى و توانمندى هاى 
بازسازى و جبران بستگى دارد. ساير عوامل مهم طبيعى و زيست محيطى عبارتند 
از وضعيت توپوگرافى، جهت باد و ميزان رطوبت. اين عوامل براى تعيين تلفات 

انسانى و ساير خسارات، كليدى هستند.
 حمالت نظامى متعارف تقريباً به طور حتم به مجتمع هاى هسته اى اصفهان، 
نطنز، اراك و فردو صورت مى پذيرد. اما احتمال حمله به نيروگاه بوشهر، نسبتاً 
كمتر است ولى غير ممكن نيست. عليرغم برخى شواهد، بسيارى از متخصصين 
به كارگيرى سالح هاى تاكتيكى (هسته اى) را بر عليه مجتمع هاى اصفهان و نطنز، 
غير ضرورى، نامناسب و مغاير اصول (دكترين) راهبردى آمريكا و قوانين بين الملل 
دانسته اند. تاكنون هيچ تكذيبى از احتمال باالى حمالت متعارف بر عليه تأسيسات 
هسته اى اصفهان و اراك صورت نپذيرفته است. ما در اين مجموعه، تأسيسات فردو 
در نزديكى قم كه در اعماق زمين قرار دارد را به دليل اطالعات ناقص از اين سايت 
مورد بررسى و تحليل قرار نداديم. با اين وجود، مجتمع فردو تقريباً به طور حتم 

مورد حمله بمب هاى سنگر شكن قدرتمند قرار خواهد گرفت.
 در اين مطالعه، ما سناريوهاى حمالت را به صورت محافظه كارانه مورد فرض 
قرار داديم و اثرات حمالت نظامى متعارف بر روى چهار هدف كه عبارت از اصفهان، 

نطنز، اراك و بوشهر مى باشند، را تحليل كرديم.
عالوه بر اين تأسيسات، برخى برنامه ريزان نظامى پيشنهاد كرده اند كه حمالت 
نظامى برعليه ايران، مى تواند به بيش از 400 هدف يا «نقطه هدف» تعميم 
يابد. قصد از اين حمالت، آسيب دائمى به توانايى ايران براى احياى برنامه هاى 
هسته اى اش از طريق هدف قرار دادن پرسنل در سايتهاى هسته اى و همچنين 
زيرساخت هاى پشتيبانى و تأسيسات جنبى آن مى باشد. پس از حذف سيستم 
پدافند هوايى، نقاط هدف محتمل در فهرست اهداف نظامى، شامل مراكز رهبرى و 
فرماندهى، زيرساخت هاى مخابراتى، تأسيسات موشكى، كارگاه هاى سانتريفوژ (كه 

بعضى از آنها در مراكز شهرى هستند) و همچنين ساير مراكز محرمانه هسته اى 
مى باشند كه توسط آژانس هاى اطالعاتى و جاسوسى غربى شناسايى شده اند. ساير 
اهداف محتمل مى تواند شامل تأسيسات سپاه پاسداران باشد كه براى عمليات هاى 
تالفى جويانه بكار مى روند و يا مى تواند شامل مجتمع نظامى پارچين باشد كه 
مشكوك به انجام فعاليت هاى تسليحاتى مى باشند. معادن اورانيوم و كارخانه ها نيز 
ممكن است مورد هدف قرار گيرند. قابل تذكر است كه تخمين هاى اين گزارش 
محدود به تلفات و مجروحين ناشى از حمله مستقيم به چهار تأسيسات هسته اى 

فوق الذكر و سكنه مجاور آن است.
براساس بهترين اطالعات موجود و همچنين تبادل نظر با متخصصين ايرانى و 
غربى، ما تخمين مى زنيم كه در كل بين 7000 تا 11000 نفر شامل دانشمندان، 
كارگران، سربازان و پرسنل پشتيبان، در چهار مجتمع فوق مى باشند. به احتمال 
قريب به يقين ميزان تلفات در تأسيسات فوق الذكر نزديك به 100 درصد است. با 
فرض اينكه به طور متوسط دو شيفت كارى در اين مجتمع ها وجود داشته باشند، 
3500 تا 5000 نفر در زمان حمالت حضور خواهند داشت، بيشتر آنها در اثر 
تأثيرات حرارتى و فيزيكى ناشى از انفجارها كشته يا مجروح خواهند شد. اگر تلفات 
ساير اهداف نظامى را به آن اضافه كنيم، مى توان پيش بينى كرد كه تعداد كشته 

شدگان و مجروحين به بيش از 10000 نفر برسد.
 به منظور درك اثرات روانشناختى و سياسى حمالت نظامى، برآورد ما آن 
است كه تلفات غير نظاميان ايران تنها در روز نخست حمالت، مى تواند بيشتر از 
رقم 6731 فلسطينى و 1083 اسرائيلى كشته شده در منازعات بين اسرائيل و 
فلسطينى ها در دهه گذشته باشد كه در گزارشات آمده است[9]. حمالت زمينى 
بشار اسد به شهرهاى سوريه مانند قتل عام حمص و شهرهاى ديگر، روزانه ده ها و 
صدها كشته در يك سال اخير داشته است. هنوز تعداد كشته شدگان قتل عام هاى 
سوريه، به عدد محاسبه شده مرگ ناگهانى هزاران شهروند ايرانى در اثر حمالت 

هوايى احتمالى به تأسيسات هسته اى ايران نمى رسد.
 معذالك، برخالف حمالت نظامى متعارف، در اين نوع حمالت، غيرنظاميان 
به خاطر مواجهه با آسيب هاى حرارتى و انفجار در مجتمع هاى هسته اى كشته 
مى شوند. در صورتيكه رآكتورها مورد بهره بردارى قرار گرفته باشند و نشت مواد 
راديو اكتيو صورت پذيرد، احتماالً ده ها هزار غير نظامى، با ابر شيميايى بشدت 

C  Copyright 2013 Ketab Corp.1717 ماهنامه ايرانشهر - فرهنگى، سياسى، هنرى، اجتماعى، سال هجدهم - دوره جديد – شماره سوم – ژانويه 2013



پرونده
سمى مواجه خواهند شد.

حمله نظامى به مجتمع فرآورى اورانيوم اصفهان و مجتمع غنى سازى نطنز، باعث 
انتشار ذخاير گاز سمى فلورين و ساير تركيبات قابل تبديل به اسيد هيدروفلوريك، 
در هوا مى گردد. اسيد هيدروفلوريك يك ماده بسيار فعال بوده كه در صورت تنفس 
باعث تجمع مايعات در ريه و در نتيجه منجر به خفگى شخص مى گردد. در كل 
مى توان گفت، گاز فلورين، گاز خورنده و سمى ترى نسبت به گاز كلرين است كه 
در جنگ جهانى اول مورد استفاده قرار گرفت. هنگاميكه اين گاز در هوا منتشر 
شود و به ميزان كشنده برسد، ابرهاى كشنده تمام اشكال حيات را در مسيرشان 
از بين خواهند برد. بسته به حجم مواد شيميايى ذخيره شده در اين تأسيسات، 
تراكم جمعيتى در مجاورت تأسيسات، بادهاى غالب منطقه و شرائط آب و هوايى، 
ده ها هزار نفر از كاركنان و غير نظاميان اصفهان و (كمى كمتر در) نطنز با ابر سمى 
مواجهه خواهند يافت. اين ابرهاى سمى، به ريه افراد آسيب خواهد زد، آنها را نابينا 
خواهد كرد، سوختگى هاى شديدى را ايجاد خواهد نمود و آسيبهاى ديگرى به 
بافت ها و اعضاى حياتى وارد خواهد نمود. حتى در صورتيكه تمام يا بخشى از اين 

مواد در آنجا ذخيره شده باشند و نشده باشند.
در اين ميان، اصفهان به خصوص، هزينه باالى قمار آيت اهللا [خامنه اى] و 
قمار حمالت اسرائيلى و آمريكايى را  پرداخت خواهد نمود. حجم زياد موجود و 
كشندگى مواد شيميايى سمى توليد شده در تأسيسات هسته اى اصفهان موجب 
مى شود كه نتوان خطر اين مواد را – حتى در صورتيكه تمام يا بخشى از اين مواد 
در آنجا ذخيره شده باشند- بر روى شهروندان اين شهر زيبا و تاريخى ناديده گرفت.

تا 2009  سال 2004  از  اتمى  انرژى  المللى  بين  آژانس  گزارش  اساس  بر 
ميالدى، مجتمع فرآورى اورانيوم اصفهان بيش از 371 تن هگزافلورايد اورانيوم 
(Uranium Hexafluoride) توليد نموده كه در اصفهان و نطنز نگهدارى 
مى شود[10]. بر مبناى محاسبات ما، چنانچه تنها 5 درصد از 371 تن (371 هزار 
كيلو گرم) هگزافلورايد اورانيوم توليد شده در تأسيسات اصفهان، در جريان حمالت 
هوايى يا پس از آن در هوا منتشر شود، ابر سمى با درجه خطر فورى براى حيات 
و سالمتى(IDLH)  25 ميلى گرم در ليتر، 5 مايل (8 كيلومتر) را طى كرده و 
مساحتى بالغ بر 13 مايل مربع يا 33 كيلومتر مربع را آلوده مى كند. با در نظر 
گرفتن جهت و سرعت باد غالب حدود 9/4 مايل بر ساعت يا 15 كيلومتر در ساعت 
به سمت شهر اصفهان، در ظرف يك ساعت، ابر سمى مى تواند 240000 سكنه 
مناطق شرقى شهر اصفهان كه شامل مناطق 4 و 6 شهردارى اصفهان مى شوند، 
را در بر گيرد. با انتشار 20 درصد ذخاير گاز فوق، ابر داراى درجه خطر فورى براى 
حيات و سالمتى(IDLH)  باال، 9 مايل يا 14/5 كيلومتر را طى نموده و مسافتى 
بالغ بر 41 مايل مربع يا 106 كيلومتر مربع را در بر مى گيرد. در اين حالت، حدود 
352000 شهروند اصفهانى از مناطق شهردارى 13، 4 و 6 ، بعالوه ساكنين شمال 
منطقه 4 را آلوده مى كند. اگر ما خيلى محتاطانه، ميزان تلفات را 5 تا 20 درصد 
جمعيت اصفهان فرض كنيم، بايد در انتظار 12000 تا 70000 نفر كشته باشيم.

 بنابراين، بسيار محتمل است كه مردم شهر اصفهان با يك تراژدى در مقياس 
و نظير حادثه بوپال هند كه در كارخانه يونيون كاربايد هندوستان در سال 1984 
ميالدى روى داد، مواجه شوند. به عالوه، تخريب زيست محيطى از طريق انتشار 
تركيبات اورانيوم در هوا و ورود آن به آب، خاك و زنجيره غذايى، اثرات دراز 
مدت و مزمنى را بر روى سالمت افراد مانند سرطان و آسيب هاى جنينى برجاى 
خواهد گذاشت. اصفهان به عنوان يك قطب مهم فرهنگى و اقتصادى از نظر تاريخ، 
معمارى و زيبايى با شهرهاى فلورانس و كيوتو قابل مقايسه است، در حاليكه اين 
شهر در معرض نابودى مى باشد. با اين وجود، چنانچه اين مواد از مركز فرآورى 
اصفهان خارج شوند و در جايى ديگر انبار گردند، شمار تلفات كاهش چشمگيرى 

پيدا خواهد نمود.
 در مورد مركز غنى سازى سوخت هسته اى نطنز و نيروگاه آزمايشى غنى سازى 

آن، حمالت بسيار شديدتر خواهد بود زيرا اين مركز در اعماق زمين ساخته شده 
است. كشته شدگان در محل بسيار زياد خواهند بود و اساساً اين مجتمع هسته اى 
(زير زمينى) به گور دسته جمعى تبديل خواهد شد. در اين مورد، تهديد ابر گازهاى 
سمى شديد نخواهد بود. مجتمع نطنز در نزديكى مناطق پر جمعيت شهرى قرار 
ندارد و مناطق پر جمعيت اطراف آن، پراكنده هستند و جهت بادهاى غالب به 
سمت شهرهاى نطنز و كاشان نمى باشد. ما تخمين مى زنيم كه تلفات ناشى از 
مواجهه با ابر گازهاى سمى در مناطق روستايى نطنز به حدود 800 تا 7000 نفر 
برسد. با عنايت به ظرفيت كشاورزى و باغدارى نطنز، اثرات زيست محيطى حمالت 

نظامى به اقتصاد محلى، بسيار شديد خواهد بود.
 همچنين حمله نظامى به مجتمع هاى هسته اى در حال بهره دارى، به خطرات 

پرتويى وخيمى منجر خواهد شد.
 حمله نظامى به نيروگاه هسته اى بوشهر كه با 75 درصد توان در حال بهره 
دارى بوده و رآكتور آب سنگين اراك كه در آينده به مرحله بهره بردارى مى رسد، 
مى تواند تهديدهاى بسيار جدى ترى را به نسبت حمالت مشابه به اصفهان و نطنز 

بر مردم ايران به بار آورد.
 بندر بوشهر، كمتر از 7 مايل يا 11 كيلومتر با تأسيسات هسته اى بوشهر فاصله 
دارد. جهت باد غالب به سمت شهر بوشهر كه داراى 240000 نفر جمعيت 
مى باشد، است. گرچه احتمال مورد هدف قرارگرفتن اين تأسيسات نسبتا كمتر 
است، اما اين شهر سرنوشتى مشابه شهر پريپيات در شوروى كه پس از حادثه 
چرنوبيل متروكه شد را پيدا مى كند. چنانچه برنامه ريزان نظامى، اين تأسيسات 
را در فهرست اهداف نظامى حمله قرار دهند، در اين منطقه صدها هزار نفر در 
معرض مقادير خطرناك تشعشعات قرار خواهند گرفت. اگر 1 تا 5 درصد جمعيت 
منطقه بوشهر با مقدار باالى تشعشات هسته اى روبرو شوند، 2400 تا 12000 
نفر از مشكالت شديد سالمتى نظير بازماندگان حادثه چرنوبيل رنج خواهند برد. 
بعالوه، خسارات به فراسوى مرزهاى ايران گسترش خواهد يافت. حمله به نيروگاه 
هسته اى بوشهر، تهديد اقتصادى و زيست محيطى عمده اى را براى شهروندان 
كويت، امارات متحده، عراق و عربستان سعودى در بر خواهد داشت. اين حادثه 
نه تنها موجب نابودى مراكز تجارى مهم و ماهى گيرى خليج فارس مى شود، بلكه 
آلودگى مجموعه هاى آب شيرين كن، بنادر و حوزه نفت را در پى خواهد داشت. به 
منظور پى بردن به پيامدهاى اقتصادى حمله نظامى به تأسيسات بوشهر، مى توان 
به مورد مشابه آن كه حادثه چرنوبيل است توجه نمود. بنا به اظهار دولت بالروس، 

در حادثه چرنوبيل بيش از 200 ميليارد دالر خسارات اقتصادى به بار آمد.
 تأسيسات اراك نيز يك هدف نظامى حتمى به شمار مى آيد. رآكتور 40 مگاوات 
آن مى تواند براى توليد پلوتونيوم 239 كه براى ساخت سالح هاى اتمى مورد نياز 
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پرونده
است، بكار رود. آژانس بين المللى انرژى اتمى اظهار مى دارد كه براساس تصاوير 
ماهواره اى، نيروگاه توليد آب سنگين در اراك، در حال حاضر عملياتى شده است 
و جمهورى اسالمى ادعا مى كند كه برنامه ريزى شده تا رآكتور آب سنگين اراك 
در سه ماهه سوم 2013 ميالدى به بهره بردارى رسد. حمله به اين رآكتور قبل از 
بهره بردارى مى تواند موجب مرگ 500 نفر از كاركنان مجتمع شود اما خطر عمده 
اى براى ساكنان اطراف مجتمع بوجود نمى آورد. با اين حال، زمانى كه رآكتور 
به بهره بردارى رسد، حمله نظامى به آن، خنداب با جمعيتى بالغ بر 72000 نفر 
واقع در 2 مايلى يا 3/2 كيلومترى مجتمع را با مقادير زيادى مواد راديواكتيو مواجه 
مى كند. ما تخمين مى زنيم كه اگر تنها 1 تا 5 درصد جمعيت در معرض تشعشعات 
راديواكتيو قرار گيرند، بين 720 تا 3600 نفر از اثرات سوء و مزمن ناشى از مواد 

راديواكتيو جراحت خواهند ديد.
 فراسوى حمالت نظامى، عامل كليدى بعدى در مورد تعيين سطح تلفات ناشى 
از حمالت نظامى، سيستم مديريت بحران و توانمندى هاى آمادگى در رويارويى با 
سوانح محسوب مى شود. در صورت حمله نظامى، جمعيت زيادى از مردم اصفهان 
و جاهاى ديگر در معرض ابر گازهاى سمى قرار مى گيرند. شواهد تاريخى بيانگر 
آن است كه مديريت بحران ضعيف و آمادگى ناكافى براى سوانح مى تواند ميزان 
تلفات را تا 10 برابر افزايش دهد. به عنوان مثال، تلفات زلزله بم، ده برابر زلزله 
شديدترى بود كه در تركيه در منطقه پرجمعيت ترى روى داد. نظر به اينكه در 
اينجا، مواجهه با تشعشعات مورد نگرانى است، بايد به خاطر داشت كه اساساً 
جمهورى اسالمى ايران توانايى چندانى براى مديريت چنين حادثه اى را در هر 
سطحى ندارد. از نظر مواجهه پرتويى، تنها مورد مستند شده توسط آژانس بين 
المللى انرژى اتمى، مربوط به مورد ناشناخته گيالن مى باشد كه جمهورى اسالمى 
هيچ كارى از عهده اش برنيامد بجز اينكه كارگر حادثه ديده را به مركز انستيتو 
كيور Institut Curie در كشور فرانسه براى درمان هاى تخصصى اعزام كند. در 
هنگام حوادث بزرگ در رآكتورهاى در حال بهره بردارى ايران، دريافت خدمات 

پزشكى يا مراقبت هاى دولتى براى مردم بسيار مشكل خواهد بود.
در ارزيابى گزينه نظامى، برخى تحليلگرها اظهار مى دارند كه حمله نظامى بر 
عليه تأسيسات هسته اى ايران مى تواند بسيار ساده و موثر باشد. اين ارزيابى ها بيان 
مى دارند كه سادگى اين حمالت مانند حمله اسرائيل به سايت اوسيراك در عراق 
خواهد بود. اوسيراك، سايت هسته اى نيمه ساخته شده صدام حسين بود كه قرار 
بود از رآكتورى فرانسوى بهره مند شود و توسط اسرائيل در سال 1981 ميالدى 
منهدم گرديد. چنين قياسى نادرست است. نيروگاه هاى هسته اى ايران را نمى توان 
با اوسيراك مقايسه كرد. مجتمع هاى ايران گسترده، در حال بهره بردارى، داراى 
نيروى انسانى زياد و حاوى صدها تن مواد شيميايى سمى و راديواكتيو مى باشند. 
اخيراً يووآل ديسكين، رئيس پيشين سازمان شين بت (سازمان امنيت داخلى 
اسرائيل)، هشدار داد كه حمله نظامى به ايران، حتى مى تواند به پيشبرد برنامه 
هسته اى ايران كمك كند: «آنچه دولت مردان ايران در حال حاضر در خفا انجام 
مى دهند، در صورت وقوع حمالت نظامى، با شتابى زياد و بى پروا، انجام خواهند 

داد.»[11]
 بجاى ناديده گرفتن مردم ايران و احتساب آنها به عنوان خسارات اجتناب 
ناپذير اين حمالت، زمان آن فرا رسيده است كه چترى از آگاهى براى مردم 
ايران بگسترانيم. متوجه نمودن و كنجكاو ساختن مردم ايران به بحث حمالت 
نظامى، به عنوان يك عامل كليدى در مناقشه هسته اى، بسيار اخالقى، راهبردى و 
سياسى است. دستكم آن است كه بايد به مردم ايران به ويژه مردم اصفهان، درباره 
پيامدهاى حمالت نظامى هشدار داد. سرانجام، مردم اصفهانند كه هزينه هنگفت 
حمالت نظامى را پرداخت خواهند كرد و آنها كسانى خواهند بود كه مدافعين 
اسرائيلى و آمريكايى حمله نظامى را در يك باتالق استراتژيك و اخالقى به عنوان 

مجرمين يك فاجعه هسته اى محصول دست بشر قرار خواهند داد.

 يك گام كليدى پيشگيرانه براى كاهش قرارگيرى شهروندان در معرض مواد 
راديواكتيو، آگاه سازى مردم از مكان و مقدار مواد سمى و راديواكتيو ذخيره شده 
ايران مى باشد. همچنين بايد اطمينان حاصل كرد كه در نزديكى مراكز پرجمعيت 
ذخيره كردن مواد شيميايى صورت نمى گيرد. در ضمن بايد مسئولين را تشويق 
نمود تا به آموزش عمومى مردم و تهيه برنامه هاى دفاع غيرنظامى جهت تخليه 
اضطرارى و درمان افراد در معرض خطر ابر سمى شيميايى و راديواكتيو مبادرت 
ورزند. ضرورى است كه شوراى امنيت سازمان ملل، سازمان بين المللى انرژى 
اتمى، صليب سرخ بين الملل و ساير سازمانهاى بين المللى، پيامدهاى انسانى 
بمباران تأسيسات هسته اى ايران را از قبل يادآور شوند، نه اينكه بعد از حادثه 
متوجه آن گردند. عالوه بر ايران، بمباران تأسيسات هسته اى ايران، موجب مى شود 
مدلى خطرناك با پيامدهايى گسترده، نه تنها براى صنايع هسته اى بلكه براى تمام 

ملت هايى كه با تعارضات جدى در برنامه هسته ايشان روبرو هستند، بوجود آيد.
 در درازمدت، نه معامله هسته اى با دولت ايران، و نه حمالت نظامى خواهد 
توانست يك راه حل رضايت بخش طوالنى مدت براى بن بست هسته اى ايران به 
بار آورد. آيت اهللا [خامنه اى] به عنوان قدرتمندترين فرد ايران امروز و فردى كه 
مى تواند موضوع هسته اى و حمالت نظامى را متوقف سازد، با حمالت نظامى به 

ايران در مسند قدرت مستحكم تر خواهد شد.
 بهترين استراتژى طوالنى مدت، همانا ايجاد يك دولت دموكراتيك، شفاف و 
پاسخگو در ايران است. در اين سناريو، رهبران سياسى، به سرعت درخواهند يافت 
كه مردم كشورشان از آنها، كار، احترام، فرصت سازى و آزادى سياسى مى خواهند، 
نه اينكه با تمسك به وعده هاى دروغين، به دنبال سالح هسته اى باشند كه براى 
مردم كشور، هزينه سنگين به بار آورند و حتى موجوديت آنها را به مخاطره 
بيافكنند. حمالت نظامى نه تنها هزاران شهروند را به كام مرگ خواهد كشيد و 
نيز دهها و شايد صدها هزار نفر را با مواد شيميايى خطرناك مواجه خواهد نمود، 
بلكه هيچ كمكى هم در به ثمر رسيدن تالش هاى مردم ايران جهت دستيابى به 
دموكراسى نخواهد نمود. آيت اهللا [خامنه اى] ثابت نموده كه كمتر به مردم ايران 
توجه دارد. اين بر عهده ما در جوامع بين المللى، بخصوص جامعه ايرانيان خارج از 

كشور مى باشد كه اين آگاهى را براى مردم ايران و جهان فراهم سازيم.
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اتفاق افتاد. در اين حادثه بخشى از هسته اصلى واحد 2 در نيروگاه ترى مايل آيلند در ايالت پنسيلوانيا 
در آمريكا ذوب شد كه باعث نشت 3 ميليون كورى گاز راديواكتيو به بيرون از نيروگاه گرديد. در پى 
ترى  حادثه  از  پس  كردند.  ترك  را  خود  خانه هاى  منطقه  اهالى  از  نفر  حدود 140  000  حادثه  اين 
مايلى آيلند، ساخت نيروگاه هاى هسته اى براى مدتى در آمريكا متوقف شد. مرجع: حادثه ترى مايل 

wikipedia,آيلند
 [9] – «بى تسلم: از سال 2000، 7454 اسرائيلى و فلسطينى كشته شده اند»، جرازالم پست، 27 

سپتامبر 2010
 [10] – «توافقنامه اجراى حفاظت از NPT و اجراى قطعنامه هاى مرتبط شوراى امنيت»، گزارش 

آژانس بين المللى انرژى اتمى به هيات مديريه، 18 فوريه 2010.» 
ياكوف الپين، «رئيس پيشين شين بت، طرح نجات نخست وزير باراك را بهم مى زند»،   – [11] 

جروزلم پست، 29 مارس 2012
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پرونده
گفتگو با دكتر على نيرى، فيزيكدان برجسته ايرانى در خصوص پرونده هسته اى جمهورى اسالمى:

دكتر على نيرى كه عضو بنياد دانشمندان امريكا است در ابتداى صحبت هايش با 
مجله ايرانشهر با اشاره به سابقه علمى خود مى گويد:

« من دانش آموخته فيزيك نظرى هستم كه مسائل بنيادين طبيعت و هستى را 
مورد برسى علمى قرار مى دهد و طبيعى است كه ميان اين رشته علمى و فيزيك 
هسته اى كه ازگرايش هاى تخصصى رشته فيزيك است تفاوت هايى وجود دارد. 
اما آگاهى به موضوعات بنيادين طبيعت و پيدايش هستى در سال هاى اخير و 
نه تنها پس از فاش شدن برنامه اتمى جمهورى اسالمى، بلكه از ديرباز مرا به اين 
نتيجه رسانده است كه انرژى هسته اى براى هيچ كجاى دنيا و هيچ كشورى خوب 
نيست. چراكه از منظر من اين نوع توليد انرژى به سرابى مى ماند كه خطرات عظيم 
و صدمات غير قابل جبرانى براى حيات كره زمين، طبيعت، موجودات زنده و در 

راس همه اين ها نسل بشر به همراه دارد.
اگرچه در دهه هاى پيش و على الخصوص در اوج جنگ سرد در دهه 1960 
ميالدى كه دوره شكوفايى علوم هسته اى هم هست، اين تصور عمومى وجود 
داشت كه انرژى هسته اى مى تواند جايگزينى خوب براى انرژى هاى فسيلى باشد و 
حتى به نوعى برخوردارى از فن آورى آن، نمونه اى از توسعه ماندگار تلقى مى شد 
اما به زودى در ميان دانشمندان و كسانى كه از نزديك با موضوعات بنيادين اين 
تكنولوژى آشنايى داشتند اين نگرانى ايجاد شد كه روند رو به رشد بهره گيرى از 
چنين تكنولوژى هاى خطرناكى مى تواند به فجايع جبران ناپذيرى منجر شود كه 
حيات كره زمين را به خطر اندازد. از همين رو گروهى از فيزيكدانان و رياضيدانان 
امريكايى، اتحاديه دانشورزان نگران را با هدف اطالع رسانى و انتقال آگاهى به مردم 
در دهه 1960 تاسيس كردند. از همان ابتدا اين گروه از دانشمندان كه با ديدى 

نگران پيشرفت تكنولوژى را رصد مى كردند، بارها و بارها درباره خطرات اين نوع 
تكنولوژى تذكر دادند تا اينكه در آوريل 1986 حادثه چرنيول از نزديك نشان داد 
كه استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى مى تواند به اندازه كاربرد نظامى آن كشنده 

و خطرناك باشد.
در اين سوى دنيا نيز برخى سانحه ها در سال هاى اخير نشان داده است كه 
انرژى هسته اى دوستى مطمئن براى انسان ها نيست.  شايد آخرين نمونه اينچنين 
حوادث تلخى را بتوان نمونه ژاپنى آن در فوكوشيما دانست. با اينكه ژاپنى ها از 
بهترين و پيشرفته ترين نسل تكنولوژى هسته اى بهره  مى برند اما بازهم حادثه تلخ 
فوكوشيما نشان داد كه على الرغم رعايت همه موازين ايمنى نيروگاه هاى هسته اى 
در برابر رخداد هاى طبيعى مانند زلزله هاى بزرگ، سونامى و ... قادر به حفظ امنيت 
خود نيستند و طبيعى است اخالل در روند فعاليت  آنها به قيمت جان انسان ها، 
سالمت محيط زيست و از دست رفتن گونه هاى زيست محيطى در مناطق استقرار 
آنها و احتمال انتشار پرتوهاى خطرناك در محدوده هاى بزرگ جغرافيايى تمام 

مى شود.
همين نگرانى ها و تجربه هاى تلخ استفاده از انرژى اتمى است كه آنرا به تكنولوژى 
مرده اى تبديل كرده است كه نبايد در آينده بشر جايى داشته باشد. كشورهايى 
مانند آلمان اين خطر را به خوبى درك كرده اند و به روند حذف آن از چرخه توليد 
انرژى خود سرعت بخشيده اند تا آنجا كه تصميم دارند در حركتى انقالبى تا فقط 
5 سال ديگر كليه وابستگى هاى خود را به نيروگاه هاى هسته اى مرتفع كرده و براى 
هميشه پرونده اين نوع انرژى را در كشور خود ببندند. با چنين ديگاهى است كه 
من به عنوان عضوى از اتحاديه دانشورزان نگران با ديده ترديد به برنامه مناقشه 

اتم براى هيچكس، زمين براى همه
ــته ترين فيزيكدانان ايرانى امريكايى  ــر على نيرى يكى از برجس دكت
ــته فيزيك نظرى از دانشگاه MIT ايالت ماساچوست  است كه در رش
دانشنامه دكتراى خود را دريافت كرده است. او در كوله بار علمى خود 
ــگاه هاروارد را دارد در 5 سال گذشته  ــال ها سابقه تدريس در دانش س
ــه به كاليفرنيا مهاجرت كرده اســت نيز از نزديك با مركز تحقيقات  ك
ــا در ايرواين همكارى  ــگاه ايالتى كاليفرني ــانتا باربارا و دانش فيزيك س

مستمر علمى داشته است.
ــمندان هم تراز خود  ــاير دانش ــا آنچه اين فيزيكدان نظرى را از س ام
ــانى و ديدگاه هاى ويژه  ــرش او به جهان بينى انس ــتثنى مى كند. نگ مس
ــانى و فيزيك نظرى اســت  ــن علوم پايه انس ــه بي ــرارى رابط او در برق
ــى نوگرا در حوزه  ــته، كارشناس ــه از وى عالوه بر فيريكدانى برجس ك

جامعه شناسى مدرن ساخته است.
ــت در اتحاديه  ــو عضوي ــه اين س ــال 2005 ب ــرى كه از س ــر ني دكت
ــاى برنامه  ــمندان نگران را نيز در كارنامه خود دارد، پس از افش دانش
اتمى جمهورى اسالمى در سال 2003 با جديت و بر اساس اين فرضيه 
ــترده اى كه  ــرى از انرژى اتمى به دليل خطرات گس ــه اصوال بهره گي ك

براى انسان دارد قابل قبول نيست به صف منتقدان آن پيوسته است.
ــه گفتگو  ــى و تحقيقاتى اش ب ــابقه علم ــرى را با توجه به س ــر ني دكت
ــنا به جامعه و تاريخ  فراخوانديم تا از منظر يك فيزيكدان نظرى و آش

معاصر ايران، درباره برنامه هسته اى جمهورى اسالمى بيشتر بدانيم. 
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آگهى

انگير هسته اى جمهورى اسالمى نگاه مى كنم و اين همه اصرار براى بدست آوردن 
و استفاده از آن را حتى به صورت كامال صلح آميز و بدور از همه اما و اگرهايى كه 

درباره آن مطرح مى شود كارى مردود مى دانم.»
دكتر على نيرى با مرور تاريخ تشكيل سازمان انرژى اتمى در ايران و سابقه 
فعاليت هاى هسته اى در پيش از انقالب و با در نظر گرفتن شرايط مربوط به دوران 

جنگ سرد مى گويد:
«براى آنكه درك كنيم چرا ايرانى ها به سمت انرژى هسته اى گرايش پيدا كردند 
بايد سرنخ ماجرا را در همين كاليفرنيا و در دانشگاه استنفورد در دهه 1960 
ميالدى جستجو كنيم. در آن زمان يك گروه از دانشمندان در استنفورد طى 
تحقيقى اعالم مى كنند كه ذخاير نفت و گاز ايران حد اكثر تا سى سال بعد يعنى 
دهه 1990 ميالدى قابل استخراج هستند (نظريه اى كه سال هاست اشتباه بودن 
آن مشخص شده است). همين مسئله باعث شد كه حكومت وقت (پادشاهى 
پهلوى) به فكر تامين انرژى از روند مرسوم كشورهاى پيشرفته در آن عصر بيافتد. 
دكتر على اكبر اعتماد كه بايد به حق او را پدر انرژى اتمى ايران دانست در همين 
راستا اقدامات قابل توجهى انجام مى دهد كه به تاسيس سازمان انرژى اتمى در 
ايران مى انجامد. اگرچه او اذعان دارد كه تشكيل چنين سازمانى و برنامه هسته اى 
ايران در قبل از انقالب هم به جاى اينكه بر آمده از كار كارشناسى كارگروه ها و 

كميته هاى علمى و تخصصى باشد، يك امر ملوكانه تلقى مى شد.
از سوى ديگر در دوران جنگ سرد بيش از هر زمان ديگرى اتم به عنوان ابزارى 
در دست ابرقدرت ها براى موازنه قدرت در سطح بين الملل مطرح بود. در رقابت 
تسليحاتى شوروى و امريكا و كشورهاى متحد اين دو ابرقدرت دوران جنگ سرد 

بى شك يك ايران اتمى به عنوان يكى از متحدان استراتژيك اياالت متحده امريكا 
در همسايگى اتحاد جماهير شوروى، مى توانست در نقشه مناسبات بين المللى بين 
آنها موثر باشد و طبيعى است كه زمامداران وقت هم با تيز هوشى از اين امتياز براى 
رونق و توسعه كشور بهره بردارى كنند. از سوى ديگر شاه با ژستى اقتدارگرايانه 
و بلند پروازى هايى كه برآمده از غرور ناشى از روياهاى او بود خبر از تاسيس 24 
نيروگاه هسته اى در ايران مى داد. چيزى كه همانطور كه گفتم بيشتر برآمده از 

روياهاى ملوكانه بود تا كارشناسى هاى علمى!
در بعد از انقالب ايران در سال 1979 انرژى اتمى هم مانند بسيارى ديگر از 
نماد هاى توسعه و تجدد به عنوان ميراث طاغوت و مظاهر غربزدگى شناخته شد و 
در غبار فراموشى جا خوش كرد تا اينكه به يكباره در سال 2003 از افشاى برنامه اى 
سرى در جمهورى اسالمى كه براى مدت 18 سال ادامه داشت پرده برداشته شد. 
در حقيقت جمهورى اسالمى به فاصله كوتاهى پس از آنكه برنامه هسته اى رژيم 
سابق را مردود خوانده بود بر اساس باورهاى اقتدارگرايه اش آن را به صورت سرى 
و پنهان از چشم جهانيان دنبال كرده بود. آنچه بيش از هر چيزى در اين ميان 
خود نمايى مى كند تاكيد جمهورى اسالمى بر ادامه اين برنامه به عنوان منافع ملى 
و حق مسلم مردم ايران است در حالى كه هيچكس به اندازه خود مردم براى اين 
برنامه نامحرم نبوده اند و هميشه سعى شده است تا حقايق مربوط به آن از مردمى 
كه ادعا مى شد بر اساس منافع آنها اين برنامه در حال انجام است پنهان و آنها از 

روند اجراى آن بى اطالع نگه داشته شوند.
نكته مهم ديگرى كه درباره سابقه برنامه مشكوك هسته اى ايران وجود دارد به 
بخشى از نامه محسن رضايى(فرمانده وقت سپاه پاسداران) به خمينى در زمان 
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پرونده

پذيرش قطعنامه 598 و پايان جنگ هشت ساله با عراق باز مى گردد. رضايى در آن 
نامه احتمال بردن جنگ را ناممكن تلقى كرده و برنده شدن احتمالى در جنگ را 
به شرايطى وابسته مى داند كه در آن زمان امكان دست يابى ايران به آن غير ممكن 
ارزيابى مى شود. يكى از اين شرايط به نص صريح اين نامه داشتن سالح هاى ليزرى 
و يا بمب اتمى است. اين ديدگاه نشان مى دهد كه پس از فراغت ايران از جنگ 
خانمانسوز با عراق توجه و تمركز سردمداران رژيم اسالمى متوجه اين تصوراست 
كه مى توانند از برنامه هسته اى فعال براى ايجاد حاشيه امنيتى در حوزه بين المللى 
براى خود بهره ببرند. چيزى شبيه به الگوى كره شمالى كه توانسته است با داشتن 
كالهك هاى هسته اى جلوى تالش دنياى غرب را براى ايجاد رفورم و يا حمله 
نظامى به اين كشور بگيرد. نكته خطرناك اينجاست كه هيچ سندى مبنى بر تالش 
ايران براى دستيابى به سالح هسته اى در دسترس نيست با اينكه نشانه هاى زيادى 
در اينباره وجود دارد و حدس و گمان هاى بسيارى در خصوص آن مطرح است اما 
تا كنون هرگز سندى محكمه پسند دراين باره ارائه نشده است. از سوى ديگر وقتى 
جرج بوش در سخنرانى معروف خود، ايران را به همراه عراق و كره شمالى محور 
شرارت ناميد و پس از آن، ميان اين سه گزينه يعنى كره شمالى كه داراى توانايى 
هسته اى بود، ايرانى كه به تازگى دنيا متوجه فعاليت مشكوك او در زمينه هسته اى 
شده بود و عراق كه بارها اعالم كرده بود توان هسته ايش را به كلى از دست داده 
است، به عراق حمله نظامى كرد، به غلط اين پيام را رهبران تهران دريافت كردند 
كه داشتن توان هسته اى مى تواند نقش بازدارنده در سرنگونى  آنها از طريق مداخله 
نظامى ايفا كند و پس از همين دوره است كه مى بينيم برنامه هسته اى ايران سرعت 
مى گيرد. به جرات مى توان نتيجه گرفت كه خامنه اى و ديگر رهبران جمهورى 
اسالمى از اهميت دستيابى به سالح هسته اى و يا توان اتمى براى ايفاى نقش 
بازدارندگى در مقابل مداخله خارجى آگاهى يافته اند و با الگويى كه از كره شمالى 
در ذهن خود ساخته اند در حال حركت در مسيرى هستند كه سرانجام آن فقط و 

فقط به پرداخت گزافترين بها براى مردم ايران خواهد انجاميد.»
دكتر على نيرى موضوع اتمى ايران را به برگه اى در دست صاحبان قدرت در 

ايران براى بازى در مناسبات بين المللى تشبيه كرده و با در نظر گرفتن موضوعات 
حقوق بشرى مى افزايد:

« نبايد فراموش كرد كه سردمداران جمهورى اسالمى زير برنامه هسته اى خود 
بسيارى از چالش ها و نقض مكرر حقوق بشر در ايران را معامله مى كند و هر وقت 
جهان به دليل موضوعات حقوق بشرى به آنها فشار مى آورد آنها با موضوع كشدار 
برنامه هسته اى اذهان عمومى بين المللى را از موضوع نقض حقوق مدنى شهروندان 

ايرانى منحرف مى كنند.»
دكتر نيرى با فرض بر اينكه هيچ هدف نظامى در برنامه اتمى ايران وجود نداشته 

باشد هم اين برنامه را مغاير با منافع ملى ايران قلمداد كرده و توضيح مى دهد:
«صادقانه اگر به موضوع برنامه هسته اى ايران نگاه كنيم مى بينيم كه هيچ 
منفعتى از آن براى مردم ايران به بار نمى آيد. چرا كه ايران از لحاظ منابع اورانيوم 
خام كم استعداد است و همه اورانيوم غير خالص، با كيفيت پايين و بسيار عميق 
در ايران را هم استخراج كنيم و در چرخه غنى سازى به مرحله تبديل به ميله هاى 
سوخت كنيم هم باز مصرف حداكثر هفت تا دوازده سال يك نيروگاه اتمى مانند 
بوشهر را تامين كرده ايم و پس از آن مجبوريم به دنبال خريد و واردات اورانيوم 
باشيم. حكومت ايران ميلياردها دالر هزينه مستيم و صدها ميليارد دالر ديگر هزينه 
ناشى از تحريم ها و ... را در حالى به مردم ايران تحميل كرده است كه در ازاى آن 
يك تكنولوژى دست چندم، نا كارآمد و غير قابل اعتماد را براى مردم ايجاد كند كه 
نه تنها در آينده به توسعه و پيشرفت ايران كمك نخواهد كرد بلكه موجى وابستگى 

و خطر هم براى آنها ايجاد مى كند.
با اين همه مى بينيم كه جمهورى اسالمى در حالى كه هنوز هيچ نيروگاه فعال 
و قابل استفاده اى ندارد، به احداث تاسيسات غنى سازى دست مى زند و با نصب 
سانتريفيوژها، اقدامات شك برانگيز انجام مى دهد. شك برانگيز از اين جهت كه 
اين كار به مثابه آن است كه ما اتومبيلى براى سوار شدن نداشته باشيم و آن وقت 
پااليشگاه توليد بنزين براى همان ماشينى كه نداريم احداث كنيم. اين روشن ترين 

مثالى است كه مى توان دراين باره مطرح كرد.»
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دكتر على نيرى در بخشى ديگر از گفتگوى خود با ايرانشهر با توجه به موضوع 
دست اندركاران برنامه هسته اى جمهورى اسالمى و دانشمندان فعال در اين برنامه 

مى گويد:
«چند موضوع در اين زمينه قابل توجه است. وقتى مى گوييم كه گروهى از 
دانشمندان ايرانى در حال پيشبرد اين برنامه اى هستند كه از همه جهت به ضرر 
مردم ايران است به راستى اين سوال پيش مى آيد كه چگونه مى توان دانشمندانى 
را به كار بر عليه ملت خود و اصوال بر عليه انسانيت وادار كرد؟ نكته اينجاست كه 
بسيارى از جوانان نخبه و داراى استعداد ايرانى بدون اينكه حتى خودشان مطلع 
باشند مورد استفاده نهاد هاى امنيتى و به ظاهر علمى قرار مى گيرند. ارگان هاى 
خاص با پوشش هاى دانشگاهى و تحقيقاتى آنها را استخدام مى كنند و از نبوغ و 
توانايى هاى علمى آنها بهره بردارى سوء مى كنند. از طرف ديگر به داليل اقتصادى 
با پيشنهادات شغلى چشمگير برخى را خريدارى مى كنند و تالش مى كند با مغز 
شويى، آنها را به مزدوران علمى خود تبديل كنند. وقتى در دانشگاه ها از واليت 
پذيرى سخن به ميان مى آورند و اساتيد آزاد انديش را اخراج كرده و يا با اساتيد 
وابسته و واليت مدار جايگزين مى كنند نشانگر آن است كه با تغيير فضاى آموزش 
عالى به دنبال تربيت نسل جديدى از متخصصين هستند كه از لحاظ ايدئولوژيكى 
خود را به حاكميت واگذار كرده باشند. برخورد با اساتيد غير همسو با چنين رويه اى 
و امنيتى كردن فضاى دانشگاه ها دقيقا همين مسير را دنبال مى كند. به عنوان 
نمونه به موضوع دكتر مسعود عليمحمدى مى توانم اشاره كنم. او كه از چهره هاى 
علمى مقبول دانشگاهى در چهارچوب رژيم بود بعد از انتخابات 88 تغيير موضع 
مى دهد و به بدنه جنبش سبز مى پيوندد و خيلى زود قربانى توطئه اى دولتى 
مى شود و خودشان او را مى كشند تا هم از ديگر منتقدان و دانشمندان داخلى زهر 

چشم بگيرند و هم از فضاى پيش آمده استفاده تبليغاتى كنند.
اين شرايط تنها محدود به ايران نيست در بسيارى از كشور هاى دنيا مى توان 
نمونه اى از كسانى را يافت كه برايشان احترام به اخالقيات و انسانيت را به اليه هاى 
زيرين زندگى سقوط مى كند. جاين ويلر دانشمند امريكايى طرفدار جنگ در ويتنام 
و يا بشار اسد كه در مقام پزشك سوگند بقراط ياد كرده است و در مقام يك 
ديكتاتور به كشتار مردم خود مشغول است نمونه هايى بارز از اين گونه افراد در 
ديگر نقاط جهان هستند. كسانى كه امروز جمهورى اسالمى بى شك توانسته است 

با پول و يا شستشوى مغزى نمونه هايى از آنها را استخدام كند.»

دكتر على نيرى ناكارآمدى علم گرايى در ايران و عدم توجه به تحقيقات علمى 
مستقل و نيز بهره گيرى از تكنولوژى هاى كهنه و دست چندمى را از ديگر معضالت 

برنامه اتمى جمهورى اسالمى برشمرده مى گويد:
« در دوران صفويه انگليسى ها در جنوب ايران و درست در همين منطقه بوشهر 
امروزى تاسيسات عظيم كشتى سازى ساخته بودند و تمام نياز خود را به كشتى 
براى انتقال برده ها از آفريقا به آمريكا و ... را از آن جا تامين مى كردند. حتى در جنگ 
با پرتغالى ها و ماجراى تنگه هرمز، نيروهاى ايرانى با استفاده از كشتى هاى همين 
كارخانه انگليسى پرتغالى ها را شكست مى دهند. تا به حال از خود پرسيده ايم كه 
چنين كارخانه اى كجاست؟ و چه باليى سر آن آمده است؟ آنچه از نوشته مورخان 
برمى  آيد تخريب اين كارخانه بر اثر زلزله اى بسيار عظيم است كه در منطقه سواحل 
جنوبى ايران به وقوع مى پيوندد و بايد بيش از 6 تا 7 ريشتر هم قدرت مى داشته. با اين 
حال مى آيند و درست در چنين منطقه اى نيروگاه هسته اى مى سازند. امروزه شاهد 
نوعى خودكشى جمعى آبزيان و يا بروز نشانه هايى از خونريزى هاى اپيدميك در ميان 
گونه هاى آبزى خليج فارس هستيم كه نشانه هاى روشنى از تاثير پديده هاى  مربوط 
به آلودگى راديو اكتيو بين آبزيان اين منطقه است. از سوى ديگر اين تاسيسات در 
معرض خطر حمالت سايبرى است كه ضريب ايمنى و كارايى آنها را تا حد خطرناكى 
به چالش مى كشد. حتى در مواردى شاهد آن هستيم كه نا آگاهى دست اندركاران و 
رسانه ها و عدم اطالع مردم هم به ماجرا دامن مى زند. به عنوان كوچكترين نمونه آنچه 
در فرهنگ عامه و حتى رسانه ها رايج است اينكه از اورانيوم با غلظت 20 درصد براى 
مصارف پژوهشى ياد مى شود در حالى كه اين موضوع غلط است و منظور اورانيوم با 
غلظت19,75 درصد است. شايد بخنديد اما وقتى متوجه باشيم كه همين بيست و 
  NPT پنج صدم درصد موجب نقض پادمان آژانس بين المللى انرژى اتمى موسوم به
مى شود و نقض اين پادمان به معنى تالش براى دست يابى به سالح هاى هسته اى در 
مقابل استفاده صلح آميز از اين توانايى است مى بينيم كه تا چه اندازه آگاهى عمومى 

در اين باره پايين است.»
دكتر على نيرى فيزيكدان ايرانى آمريكايى در پايان گفته هاى خود بار ديگر بر 
مردود بودن استفاده از انرژى هسته اى براى همه كشور ها تاكيد كرده و مى افزايد:

« آنها كه فكر مى كنند داشتن انرژى هسته اى برايشان امنيت مى آورد، مرا ياد 
فيلم اربابان حلقه مى اندازند كه به هوس قدرت، سعى دارند حلقه را تصاحب كنند 

اما سرانجام، اين حلقه چيزى جز نكبت برايشان به ارمغان نمى آورد.»
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دول غربى با توجه به پنهانكارى و فريبكارى حكومت ايران در ماجراى غنى 
سازى، در عدم اعتماد به جمهورى اسالمى در برنامه ى اتمى اش از آغاز در مسير 
درستى گام گذاشتند. دو دهه دوگانه گويى و معامالت مخفى با اعتماد سازى 
همخوانى نداشت. اما سوء فهم ها در مواجهه با ماجراى اتمى ايران باالخص در مورد 
پيامدهاى تحريم و حمله ى نظامى، دول غربى و شوراى امنيت را از اِعمال فشارهاى 

بيشتر بر حكومت جهت توقف برنامه ى هسته اى اش باز داشته است. 
واقع گرايان همواره گفته اند كه حمله ى نظامى به عنوان يك گزينه روى ميز قرار 
دارد اما با توجه به پيامدهايش غير عملى است؛ آنها همچنين گفته اند كه تحريم ها 
چندان در توقف غنى سازى موثر واقع نمى شوند اما چاره اى بجز آنها نيست. تنها 
سياستمدارانى كه با نگاهى ايدئولوژيك به اين موضوع نگاه مى كنند (نو محافظه 
كاران) از اقدامات مورد نظر خود مثل تحريم در حوزه ى انرژى يا حمله ى نظامى 
دفاع كرده  و بدون توجه به مبانى نادرست تحليل اقدامات و  پيامدها، آنها را ناديده 

گرفته اند. 
ريشه ى عدم استفاده از ظرفيت هاى ديپلماتيك و غير ديپلماتيك در بيانات 
مقامات غربى و مذاكرات جارى را بايد در تحليل دور از واقع  بسيارى از تحليلگران 
مسائل ايران در كشورهاى غربى و تكرار آنها در رسانه  ها از تحوالت مربوط به 
ماجراى هسته اى ايران و سازوكارهاى جارى در حكومت جمهورى اسالمى و 
ظرفيت هايش يافت. برخى از اين سوء فهم ها و داليل سوء فهم بودن آنها را ذيال 

عرضه مى كنم:

احتمال موفقيت در رساندن رژيم به حد درك عقالنى از منافع خود
برنامه ى اتمى به بقاى حكومت جمهورى اسالمى در دوران حكومت خامنه اى- 
احمدى نژاد گره خورده است. حتى اگر بخشى از حكومت (عمدتا نيروهاى سياسى 

عملگرا) خواهان معامله با غرب و پايان دادن به بحران اتمى باشند سازوكار درونى و 
ديناميسم حلقات قدرت (با ابتكار عمل نظاميان و امنيتى ها) تالش مى كنند از حل 
مشكل جلوگيرى كنند. جمهورى اسالمى بدون دشمن خارجى در تصور حاكمان 
آن سريعا سقوط مى كند و برنامه ى اتمى تنش و دشمنى را زنده نگاه مى دارد. 
هيچ گونه مذاكره اى حاكمان موجود را به انصراف از برنامه ى اتمى ايران كه به نحو 

تمام عيار به سوى نظامى شدن پيش مى رود قانع نخواهد كرد. 
حضور نمايندگان حكومت ايران در مذاكرات صرفا براى وقت كشى، ايجاد 
اختالف ميان طرف هاى مذاكره، و كسب اطالع از مواضع و اقدامات احتمالى 
طرف هاى مقابل بوده است. از اين جهت تصور به سر عقل آوردن حكومت در اين 
موضوع غير واقع بينانه است. تنها آن دسته از سياستمداران غربى كه مذاكرات را 
براى زمينه سازى برخورد حادتر با حكومت ايران (با توجه به عدم اراده ى آن براى 
حل مسئله) پيش مى برند مى توانند توجيهى منطقى براى كار خود داشته باشند. 
 در صورت حمله نظامى به تاسيسات اتمى مردم از رژيم حمايت خواهند كرد

حمله هاى نظامى امريكا به عراق، افغانستان و صربستان نشان داد كه حمله ى 
نظامى به تاسيسات دولتى و نظامى (مورد صربستان) و حتى حمله ى نظامى تمام 
عيار به يك كشور (عراق و افغانستان) مردمى را كه تحت رژيم هاى ديكتاتورى 
زندگى مى كنند به حمايت از رژيم موجود بر نخواهد انگيخت. هيچ نيروى مردمى 
در برابر نيروهاى اياالت متحده در عراق و افغانستان قرار نگرفت. بسيارى از روزنامه 
نگاران و تحليلگران غربى با فراموش كردن ماهيت ديكتاتورى رژيم ايران همواره 
بر اين موضع در سال هاى اخير تاكيد كرده اند كه در صورت حمله ى نظامى به 

تاسيسات اتمى، مردم ايران پشتيبان رژيم خواهند شد. 
نويسنده ى اين متن با حمله ى نظامى به ايران براى حل مشكل اتمى مخالف 
است اما اين نكته نمى تواند مانع از درك اين نكته شود كه مردم تحت ستم از حمله 

جمهورى  اتمى  برنامه  
فهم هايش  سوء  و  اسالمى 

مجيد محمدى
جامعه شناس
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پرونده
به حكومت جبار خود شادمان مى شوند و حتى اگر شادمان نشوند ازهزينه هايى كه 
براى خالصى از شر ديكتاتورى مى دهند استقبال مى كنند. در اوج حمله ى امريكا 
به عراق و تلفات جنگ، همواره نظر سنجى از مردم عراق نمايانگر عدم پشتيبانى 

از رژيم صدام بود. 

حمله ى نظامى تنها برنامه ى اتمى را براى مدتى اندك
به تاخير مى اندازد

اين فرض از اساس نادرست است چون حكومت جمهورى اسالمى عمده ى 
تجهيزات مربوطه را زمانى به دست آورد كه در دوران دولت هاى هاشمى رفسنجانى 
و خاتمى در اين حد تحت تحريم و نظارت دول غربى و سازمان هاى بين المللى 
نبود. در صورت اِعمال جدى تحريم هاى مربوط به برنامه ى هسته اى و حمله نظامى 
به تاسيسات اتمى، برنامه ى اتمى ايران و تالش براى دست يابى به سالح هسته اى 
دهه ها به تعويق خواهد افتاد. عراق پس از حمله به تاسيسات اتمى اش هرگز 
نتوانست تحت تحريم ها آن را بازسازى كند. همچنين همه ى ابزار و آالت برنامه ى 
اتمى جمهورى اسالمى از خارج تهيه مى شود و تخريب آنها در كنار تحريم شديد 
احياى آن را غير ممكن مى سازد. بسيارى از رسانه هاى غربى فريب تبليغات رژيم 

در اعالم بومى بودن برنامه ى هسته اى را خورده اند.  
اما اگر چنين است چرا اسرائيل يا اياالت متحده با يك حمله كار را تمام نمى 
كنند؟ دولتمردان امريكا پيش از حمله مى خواهند 1) از سطح پيشرفت اين برنامه 
تا حد ممكن اطالعات بيشترى به دست آورند، 2) اجماع جهانى را عليه ايران با 
دروغ ها و رفتارهاى ناشايست دولت در مذاكرات اتمى بسازند، و 3) با اشتباهات 
حكومت در سركوب مردم افكار عمومى را در سمت خود براى حمله ى نظامى 
داشته باشند. پيش از حمله به عراق، 15 قطع نامه عليه اين كشور در سازمان ملل 

به تصويب رسيده بود.

در صورت حمله نظامى يا تحريم سوخت، رژيم جمهورى اسالمى به 
آتش افروزى در منطقه دست خواهد زد

حكومت جمهورى اسالمى در دهه ى گذشته از هيچ اقدامى براى آتش افرزوى 
در منطقه عليه حضور امريكايى ها در عراق و افغانستان كوتاهى نكرده است؛ از 
تعليم نظامى شيعيان عراقى و كمك مالى و تداركاتى و تسليحاتى به آنها جهت 
حمله به نيروهاى انگليسى و امريكايى در عراق تا كمك و پناه دادن به نيروهاى 
عراقى در نگاه داشتن سربازان انگليسى به گروگان گرفته شده در اين كشور، 
از ارسال بمب هاى كنار جاده اى به عراق تا حضور نيروهاى سپاه قدس جهت 
شناساسى و فعاليت هاى اطالعاتى و نظامى در عراق، از ارسال تجهيزات نظامى 
به طالبان و حزب اهللا و حماس جهت استفاده عليه نيروهاى امريكايى و اسرائيلى 
تا كمك به جنگجويان افغان در مناطق مختلف اين كشور جهت تضعيف دولت 

مركزى (مثل مورد اسماعيل خان در هرات). 
با توجه به ظرفيت هاى ايران و نيز حضور امريكايى ها در اين كشورها به نظر مى 
رسد حكومت جمهورى اسالمى هر كارى را كه در حد توان آن بوده انجام داده 
و در صورت حمله ى نظامى توان آن براى اقدام كاهش خواهد يافت و نه افزايش. 
همچنين حكومت ايران در دولت عراق و دولت افغانستان همپيمانانى دارد كه 

دست آن را براى هرگونه اقدامى مى بندد. 
در صورت حمله ى نظامى به ايران دول كشورهايى با اكثريت مسلمان به دفاع از 

ايران خواهند پرداخت 
اظهار نگرانى مقامات عربستان سعودى و ديگر كشورهاى منطقه از برنامه ى اتمى 
ايران و بيان اين نكته كه تحريم ها براى بازدارندگى ايران كافى نيست نشان مى 
دهد كه دولت ايران از دوستان زيادى در منطقه برخوردار نيست و دول كشورهايى 
با اكثريت مسلمان در برابر امريكا به پشتيبانى از ايران نخواهند پرداخت. موضوع 

ايران را بايد از عراق كه يك كشور عربى بود جدا كرد. نفس مسلمان بودن ديگر 
وجهى براى همپيمانى كشورهاى منطقه نيست. 

در صورت حمله ى نظامى، حكومت ايران بازرسان بين المللى را اخراج كرده و با 
پنهان كارى بيشترى تاسيسات بعدى خود را خواهد ساخت

ميزان پنهانكارى حكومت ايران در پيشبرد برنامه ى اتمى اش هيچ رابطه ى 
مستقيمى با تهديد حمله ى نظامى يا وقوع اين حمله ندارد. در طى دو دهه ى اخير 
خواه با و خواه بدون وجود تهديد، حكومت از شفافيت در برابر مجامع بين المللى 
سر باز زده است. ميزان پنهانكارى حكومت در حدى است كه امكان عملى آن 
وجود داشته باشد. حمله ى نظامى نه از پنهانكارى حكومت در برنامه ى اتمى اش 
خواهد كاست و نه بدان خواهد افزود. جمهورى اسالمى معموال اطالعات سوخته 
را پس از آشكار شدن از منابع ديگر يا اطالعات نادرست را از طريق منابع اطالعاتى 
خود در اختيار آژانس قرار داده است تا دول غربى و مجامع بين المللى را گمراه يا 

بى اعتبار سازد.
بازدارندگى از طريق فروش سالح و سپر موشكى به كشورهاى عربى ممكن است
قائالن به اين ديدگاه معتقدند كه اياالت متحده با فروش سالح و سپر موشكى 
به كشورهاى همسايه مى تواند به حكومت ايران اين نكته را اعالم كند كه پيگيرى 
برنامه ى اتمى اش موجب قدرتمند تر شدن همسايه هاى آن مى شود و اين باعث 
مى شود كه حاكمان جمهورى اسالمى كه مى خواهند بقاى حكومت خود را 
تضمين كنند از پيشبرد برنامه ى اتمى تا حد ساخت كالهك هسته اى دست بر 

دارند. (راجر كوهن، نيويورك تايمز، 5 مارس 2010) 
اين نكته در صورتى درست مى بود كه عقالنيت بر نظام تصميم گيرى حاكمان 
جمهورى اسالمى حاكم بود. اما عقالنيت هيچ نقشى از آغاز در برنامه ى اتمى ايران 
نداشته است. فقدان محاسبات عقالنى و عدم مالحظه ى هزينه- فائده بخشى از 
چارچوب تصميم گيرى جمهورى اسالمى در سياست داخلى و خارجى آن است. 
در همين موضوع غنى سازى پنج موضوع مشخص نمايانگر تاثير منفى برنامه ى 
هسته اى بر منافع و امنيت ملى كشور هستند: فقدان ذخاير كافى اورانيوم (4 تا 10 
سال بسته به تعداد نيروگاه ها اگر فرض كنيم كه هدف صرفا استفاده ى صلح آميز 
باشد)، خريد اورانيوم بسيار گران از قزاقستان يا برخى كشورهاى امريكاى التين، 
فقدان توجيه اقتصادى كسب انرژى برق از هسته ى اتم با توجه به ذخاير گاز و 
نفت، تحريم هاى اقتصادى ناشى از پيشبرد برنامه ى هسته اى كه دهها ميليارد دالر 
خسارت براى كشور به بار آورده است، و فراهم كردن زمينه ى مسابقه ى هسته اى 
در منطقه در آينده. مقامات جمهورى اسالمى على رغم انتقادات كارشناسان در 
اين مقوالت هيچگاه به آنها پاسخ نداده اند. جمهورى اسالمى بمب اتمى را به هر 

قيمت مى خواهد.

خامنه اى فتواى منع ساخت بمب اتمى را داده است
بسيارى از تحليلگران مخالف سياست خارجى امريكا و مخالف جنگ يا هواداران 
جمهورى اسالمى به اين فتوا تمسك كرده اند تا جديت ايران را در استفاده ى صلح 
آميز از انرژى هسته اى اثبات كنند. اين تحليلگران تاريخ رفتار خامنه اى را به خوبى 
نمى دانند يا آن را ناديده مى گيرند. خامنه اى بسيارى از اين سخنان گفته و بر 
خالف آنها عمل شده است. خامنه اى وعده ى رسيدگى به حمله ى به كوى دانشگاه 
تهران در سال 1378 را داد و تنها يك سرباز نيروى انتظامى به جرم دزديدن يك 
ريش تراش محكوم شد و در مقابل دانشجويان به اعدام و زندان هاى طوالنى مدت 
محكوم شدند. همين اتفاق دوباره در سال 1388 تكرار شد و دوباره خامنه اى وعده 
ى رسيدگى داد و هنوز هيچ اتفاقى نيفتاده است. در مورد كهريزك نيز همين وعده 
داده شد و هيچ فردى هنوز نه رسما متهم شده و نه كسى مورد پيگيرى قضايى 

واقع شده است.
عدخامنه اى بر خالف دستورات روشن بسيارى از فقها شكنجه براى اخذ اعتراف 
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پرونده

را جايز مى داند (تا حد كشتن افراد مثل مورد ستار بهشتى)، تجاوز در زندان هاى 
جمهورى اسالمى انجام مى شود و مقامات منصوب وى آن را انكار مى كنند، به 
دستور وى معترضان در خيابان به گلوله بسته مى شوند و تقلب و دروغ در حكومت 
وى قاعده اند و نه استثنا. چگونه مى توان به فتواى كسى كه اصوال با به قدرت 
رسيدن در حكومت به مرجع تقليد تبديل شده و دو دهه فريبكارى و پنهانكارى را 

در پرونده ى خويش دارد اعتماد كرد؟

با تداوم مذاكره مى توان برنامه ى اتمى ايران را همانند برزيل، آرژانتين 
و آفريقاى جنوبى در مسير صلح آميز قرار داد

اين استدالل از سوى كسانى مطرح مى شود كه مى ترسند با فشار بيشتر بر 
ايران اين كشور از ان پى تى خارج شده و به سرعت بمب را بسازد. ظاهرا تهديدات 
روزنامه ى كيهان توسط اين گروه جدى گرفته شده است. اما حكومت جمهورى 
اسالمى ماهيتا با حكومت هاى برزيل، آرژانتين و آفريقاى جنوبى متفاوت است. 
هيچ يك از آن حكومت ها ادعاى مديريت جهان را نداشته و ندارد، نمى خواسته 
اسرائيل را از نقشه ى جهان محو كند، ماهيت غرب را شيطانى معرفى نمى كرده، در 
حال زمينه سازى براى حكومت جهانى امام زمان نبوده، ساختار سركوب فاشيستى 
شكل نداده، و زيست خود را با تنش زايى و آتش افروزى در منطقه پيوند نزده 

است. 

ايران تحريم ها را دور خواهد زد
تحريم هاى اقتصادى در حوزه ى سرمايه گذارى و واردات و صادرات حامل هاى 
انرژى قابل دور زدن نيست. آن دسته از تحريم ها كه در اين حوزه ها وضع و 
اِعمال شده اند موثر واقع شده و ايران را از حيث ظرفيت توليد و ميزان استحصال 
در شرايط بدترى نسبت به رقباى خود نگاه داشته اند. اگر تحريم ها هيچ اثرى 
نداشت حكومت تا اين حد تالش نمى كرد با معامله با روسيه و چين ميان اعضاى 
شوراى امنيت دوگانگى ايجاد كند. تحريم هاى قابل دور زدن، تحريم افراد و برخى 
فرماندهان مشخص سپاه پاسداران و برخى از وسايل و قطعات است كه با تغيير 

افراد يا معامله با قاچاقچيان بين المللى قابل دور زدن است.

در صورت حمله ى نظامى، اپوزيسيون مجبور به حمايت از دولت مى شود 
نيروهاى اپوزيسيون در دوران پيش از انتخابات دهم رياست جمهورى شايد 
مجبور به دفاع از حكومت در شرايط حمله ى نظامى به تاسيسات كشور مى شدند 
اما پس از زندانى هاى 5 تا 15 سال، انفرادى هاى چندين ماهه، شكنجه ها، تجاوزها، 
و توهين شنيدن ها و آزار خانواده ها براى اعضاى بلند مرتبه ى سازمان ها و گروه هاى 
سياسى، حمايت آنها از حكومت تحت هر شرايطى بعيد به نظر مى رسد. كشته 
شدن دهها نفر در تظاهرات اعتراضى حكومت را در نظر اعضاى اپوزيسيون به 
قصاب مردم تبديل كرده است و گروه هاى اپوزيسيون نمى توانند پشت سر قصاب 
قرار گيرند چون حمايت مردمى يا تنها عامل حضور سياسى خود را از دست خواهد 
داد. بخش عمده ى اپوزيسيون در شرايط حمله ى خارجى مجبور به انتخاب ميان 

قصاب داخلى و قصاب خارجى نخواهند بود و سكوت پيشه خواهند كرد.     
ايران در پى كسب توانايى ساختن بمب است نه اقدام به ساختن آن (مدل ژاپن)
كسانى كه مى خواهند تنش در روابط خارجى را بكاهند، يا از جنگ جلوگيرى 
كنند يا به اقوال حكومت ايران كمتر بدبين باشند بدان سو مى روند كه حكومت 
ايران صرفا تا مرحله ى كسب تكنولوژى ساختن بمب پيش مى رود و بمب را نمى 
سازد، مثل ژاپن. اما وضعيت امنيتى و ژئوپليتيك ايران بسيار متفاوت است با ژاپن. 
ژاپن از متحدان اياالت متحده است و اياالت متحده در اين كشور پايگاه نظامى 
دارد. اين كشور در صورت مورد حمله واقع شدن مورد حمايت امريكا واقع خواهد 
شد و نيازى به در اختيار داشتن بمب ندارد. اما حاكمان ايران بر اساس رفتارى كه 
در منطقه داشته اند مدام در هراس از واژگونى و حمله ى نظامى زندگى مى كنند و 

بمب را براى بازدارندگى از حمله يا شليك عليه دشمنانشان مى خواهند. 
حكومت ايران در صورت دست يابى بمب مثل پاكستان و هند عمل خواهد كرد
برخى بر اين باورند كه حتى اگر حكومت به بمب اتمى دست پيدا كند از آن 
به عنوان عاملى بازدارنده استفاده خواهد كرد، درست همان نقشى كه بمب اتمى 
در دست اسرائيل، هند ، پاكستان و ديگر ابر قدرت ها دارد. اين فرض نيز رفتار 
حاكمان ايران را رفتارى مبتنى بر هزينه و فايده مى گيرد كه نقض آن مكررا 
مشاهده شده است. جمهورى اسالمنى تا كنون از هر ابزارى كه در دست داشته 
براى سركوب مخالفان و آتش افروزى در منطقه استفاده كرده است (مثل دادن 
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پرونده
موشك به حماس و حزب اهللا) و دليلى وجود ندارد كه با امكانات اتمى چنين نكند. 

حمله ى نظامى به تاسيسات اتمى موجب خشونت بيشتر رژيم عليه 
مخالفان مى شود

كسانى كه به اين نظر باور دارند مخاطبان خود را به كشتارهاى سال 1367 پس 
از مشاركت مجاهدين خلق در جنگ عليه ايران ارجاع مى دهند و معتقدند در 
صورت حمله ى نظامى به تاسيسات اتمى، رژيم هزاران تن از زندانيان سياسى را 

اعدام خواهد كرد. سه مشكل در اين شبيه سازى و استدالل وجود دارد. 
اول آن كه مجاهدين خلق يك سازمان نظامى و مسلح بود كه دست در دست 
صدام عليه حكومت مى جنگيد و زندانيان آن از منظر رژيم و بسيارى از نيروهاى 
سياسى هم پيمان با دشمن در حال جنگ شمرده مى شوند. زندانيان امروز هيچ 
ما به ازاى نظامى ندارند و عنوان جنگ نرم رژيم از آغاز براى نيروهاى سياسى صرفا 
ابزارى تبليغاتى تلقى مى شود. زندانيان سياسى امروز با بسيارى از جناح هاى 
داخل رژيم روابط تنگاتنگ اقتصادى و سياسى و خويشاوندى دارند در حالى كه 

مجاهدين خلق داراى اين سابقه ى چهل ساله با هيئت حاكمه نبودند. 
مشكل دوم آن كه حمله ى نظامى در صورت وقوع متوجه تاسيسات اتمى خواهد 
بود و نه سرنگونى رژيم. مشكل غربى ها غنى سازى اورانيوم است و نه ادامه ى 
حيات جمهورى اسالمى. پيامد اين حمله ممكن است تضعيف رژيم باشد اما حمله 

كنندگان احتمالى هدفى ديگر را در سر دارند. 
و مشكل سوم آن كه رژيم در هفته ى پس از انتخابات سال 88 با حيات و ممات 
خويش درگير بود و هرآنچه از دستش بر مى آمد براى سركوب انجام داد. ظرفيت 
سركوب رژيم براى مقابله با جنبش سبز محقق شده است و در صورت تداوم وضع 

موجود به همين روال خواهد ماند. 
در صورت حمله ى نظامى، اياالت متحده نفوذ خود را در منطقه به رقباى چينى 

و هندى واگذار خواهد كرد
برخى معتقدند كه در صورت حمله ى نظامى به تاسيسات اتمى ايران، دول 
چين و هند احساس نا امنى كرده و تالش مى كنند امريكا را از آسيا و خاورميانه 
دور كنند و تاثير آن را به حداقل برسانند. اين ديدگاه غفلت مى كند از اين كه 
پيوندهاى اياالت متحده با ژاپن، برخى دول آسياى جنوب شرقى و بسيارى از 
دول عرب،استراتژيك و بلند مدت است و يك رخداد ويژه نمى تواند اين شرايط 

را تغيير دهد. 
   سوء فهم هاى ذكر شده مكررا در رسانه هاى غربى و توسط شناخته شده ترين 
تحليلگران عرضه شده اند. مواردى از آنها را مى توان در نوشته ى روز 22 فوريه ى 
2010 فريد زكريا در واشنگتن پست و نوشته ى راجر كوهن در روز 5 مارس 2010 
در نيويورك تايمز يافت؛ مورد ديگر نوشته ى ترودى روبين در ديسَپچ، 15 فوريه 
2010 است. اين سوء فهم ها تنها در يك موضوع كه وجوه بين المللى و منطقه اى 
نيز دارد بيانگر ميزان اطالع كاركنان رسانه هاى غربى از تحوالت ايران و منطقه ى 
خاور ميانه است. چندان جاى تعجب نيست كه خبرنگاران و مصاحبه كنندگان اين 
رسانه ها در مصاحبه با مقامات ايران دچار اشتباهاتى فاحش مى شوند (مثل سوال 
كريستين امانپور از محمد جواد الريجانى در مورد صدور حكم اعدام عمادالدين 
باقى كه از اساس نادرست بود) تا حدى كه رسانه هاى دولتى ايران مقامات ايرانى را 

برنده هاى اين مصاحبه ها مى دانند. 
وقتى احمدى نژاد از كيتى كوريك، خبرنگار ارشد شبكه ى تلويزيونى سى 
بى اس، در مورد زن مصرى كشته شده در آلمان - براى خنثى كردن سوال 
در مورد ندا آقا سلطان- سوال كرد وى اظهار بى اطالعى كرد. خبرنگارى كه از 
حساسيت هاى طرف مورد مصاحبه بى اطالع است يا اطالع كافى از رخدادها ندارد 
به مرخصى آموزشى يا بازنشستگى نياز دارد. خبرنگاران رسانه هاى امريكايى از 
جهت كم اطالعى باالخص محبوب مقامات ايرانند در حالى كه اكثر خبرنگاران 

اروپايى و عموم روزنامه نگاران مستقل ايرانى به آنها دسترسى ندارند. 
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در حافظه ى جمعى نسل هاى حاضر شايد موردى بجز سران جمهورى اسالمى 
يا اسالم گرايان افراطى و جهادى را نتوان يافت كه با صراحت اعالم كرده باشند كه 
«جنگ چيزى خوبى است» يا اهداف خود را بر اين اساس مكتوب و اعالن نموده 
باشند. كشورها، نيروها و نهضت هاى جنگ آور همواره براى عمل نظامى خود انواع 
دالئل و بهانه ها را مطرح ساخته اند تا جنگ را تدافعى، تحميلى، مشروع، انقالبى و 
يا بشردوستانه و آزاديبخش جلوه دهند. در ميان مردم  جهان نيز كمتر كسى است 
كه بطور مطلق مخالف جنگ بوده باشد و يك يا چند نوع جنگ را الزم و مشروع 
نداند. در همين چند ساله ى گذشته، نيروهاى ظاهراً ضد جنگ، هوادار حمالت 
پيمان ناتو يا سازمان ملل به بوسنيا و كاسوو و مخالف حمالت همين نيروها به 
افغانستان و عراق بوده اند. در گذشته ى دورتر نيروهاى ظاهراً ضد جنگ، هوادار 
جنگ هاى عظيم انقالبى و يا اشغال كشورهاى موسوم به «بلوك شرق» توسط 
شوروى سابق و حتى تهاجم خونريزانه ى شوروى به چكسلواكى آزادى طلب و 
مخالف شديد جنگ هاى بلوك غرب بوده اند. هم امروز نيز، چنين نيروهايى شادمان 
از حمله ى غزه به اسرائيل و مخالف فوق تصور و شديداً احساسى حمله ى اسرائيل 
به غزه مى باشند. در اين ميان، الاقل در محدوده ى توجه ما، تنها جمهورى اسالمى 
بوده است كه هم در شعار و هم در برنامه، جنگ را فى نفسه مثبت و برنامه ريزى 

جنگى را جزو اهداف خود اعالم كرده است.
امروزه، بسيارى از هواداران جمهورى اسالمى و بخش هايى از مخالفان نرم نظام 
حاكم، از يك سو باتظاهر به مخالفت اصولى با جنگ و از سوى ديگر با آشفته 
نمودن مباحث مربوط به توانايى هاى نظامى رژيم، سعى در نجات آن و جلب 
هوادارى ملى و بين المللى براى آن را دارند. ستون اصلى استدالل آنان نيز در واقع، 
نديده گرفتن كامل نيت ها و انگيزه هاى نظام، اظهارات سران نظام و كوچك جلوه 
دادن توانايى هاى تكنولوژيك رزمى آن است. در اين زمينه، بسيارى نيز تمامى 
اهداف گفته شده و نوشته شده ى سران نظام را در زمينه جنگ و سياست جهانى 
بطور كلى مزاح و «بلوف» جلوه مى دهند، گويى كه جنايات عظيم و ستم هاى 
قانونى و فرهنگى حكومتى نيز كه در ابتدا با جمالت ناآشنا و ظاهراً بى معنايى مانند 
«محاربه با خدا» يا «مفسد فى االرض» يا «قاسم الجبارين» و غيره و در زمينه ى 
جمالت ظاهراً فكاهى رهبر انقالب مطرح مى گرديدند نيز همه شوخى و «بلوف» 

بوده اند.
از آن جا كه اهداف اعالم شده نظام داراى ريشه هاى عميق عقيدتى مى باشند، 
قاعدتاً نبايد شكى وجود داشته باشد كه تنها راه نجات ميهن و خلق هاى منطقه از 

يك جنگ بزرگ و خانمان برانداز ديگر، همانا كنار زدن كل رژيم و جايگزينى آن با 
حكومتى سكوالر، يعنى غير ايدئو لوژيك، غير جهادى، دمكراتيك و ليبرال است كه 
در صدر اهداف آن، رعايت منافع واقعى ملى، رفاه و بهروزى مردم كشور و آزادى و 

حقوق بشر قرار گرفته باشد.
تمامى محاسبات ديگر، اعم از فريبكارانه يا خوشبينانه، در مورد رژيمى كه 
محاسبات آن بر مبناى اهداف  غيرواقعى و غيرانسانى (به مفهوم خواسته هاى 
طبيعى و واقعى انسان ها) قرار نگرفته باشد، مردود و محكوم به شكستند، زيرا كه 
منافع مادى و حتى جان يك انسان يا يك ملت در «برابر اهداف الهى» و آن جهانى 
حائز هيچ ارزشى نيستند. براى آن كه اظهارات معروف احمدى نژاد درباره نابودى 
اسرائيل و لزوم احياى خالفت اسالمى كه در سيصد سال گذشته به زعم ايشان در 
برابر غرب رو به ضعف و اضمحالل گذاشته بود (در همان سخنرانى)، يك استثنا 
و اشتباه در ترجمه قلمداد نشود و اظهارات متعدد رهبر فعلى نظام در اين موارد 
بزرگ نمايى و جنون ارزيابى نشود، الزم است كه از ميان هزاران گفته و نوشته ى 

رهبران نظام، به چند مورد آن ها جداً توجه شود.
حكومت جهانى و جهاد نظامى، به عنوان هدف انقالب

 و رژيم جمهورى اسالمى
«قانون اساسى با توجه به محتواى اسالمى انقالب ايران... زمينه تداوم اين انقالب 
را در داخل و خارج كشور فراهم مى كند و بويژه در گسترش روابط بين المللى با 
ديگر جنبش هاى اسالمى و مردمى مى كوشد تا راه تشكيل امت واحد جهانى را 
هموار كند». مقدمه، بخش ششم (شيوه ى حكومت در اسالم)، پاراگراف دوم، تأكيد 

از نويسنده مقاله.
«... بدين جهت، ارتش جمهورى اسالمى و سپاه پاسداران انقالب در تطابق با 
هدف فوق شكل داده مى شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه رسالت 
مكتبى يعنى جهاد در راه خدا در جهان را نيز عهده دار خواهند بود...» مقدمه قانون 

اساسى، بخش دهم (ارتش مكتبى). تأكيد از نويسنده مقاله.
سپاه پاسدارانى كه بر خالف دروغ پردازى هاى رايج، اساساً نه براى حفظ مرزها 
بلكه در درجه ى اول براى سركوب خونين مخالفان ايرانى ود اخلى شكل گرفت، 
همان سپاهى است كه روى آرم آن، آيه معروف «وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قّوه...» نقش بسته كه به موجب آن وظيفه مسلح شدن به كليه آالت جنگى، بدون 
محدوديت (برخالف ياوه هايى كه مى گويند به اعتقاد آن ها سالح اتمى وكشتار 
جمعى تحريم شده است) نيز برعهده ى آن است. اين سپاه، نيرويى است كه 

آيا «جنگ چيز خوبى است»؟
فريار نيكبخت
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بخش هايى از آن، نه تنها در نقاط فراوانى از جهان مشغول پايگاه سازى و تعليم و 
حمايت انواع تروريست هاى جهانى هستند (مانند نيروى موسوم به سپاه قدس) 
بلكه بارها با كشورها و مردمان ديگر عمالً وارد جنگ شده است. اين مسئله محدود 
به حضور سپاه در غزه و كمك هاى استراتژيك به حماس، يا به سركوب مخالفين 
در سوريه كنونى نبوده و ابعاد بسيار بزرگ ترى را شامل مى شده و از سابقه اى 
طوالنى برخوردار است. در اين رابطه، نقل قول زير از نشريه ى حزب اللهى موسوم 

به «يالثارات الحسين» جالب توجه است:
«.... ايران به قلب تپنده ى جنبش اسالمى براى نجات فلسطين تبديل 
شده بود. جنگ تحميلى عراق بر ضد ايران و هم زمان با آن، اشغال لبنان 
توسط اسرائيل و اعزام قواى محمد رسول اهللا (ص) به فرماندهى حاج 
احمد متوسليان از سوى ايران براى مبارزه با فرزندان يهودى جالوت فضاى 
جديدى براى مبارزه با اسرائيل پديد آورد كه مبناى آن را ايمان و اعتقادات 
اسالمى و شيعى تشكيل مى داد. و اين چنين بود كه حزب اهللا لبنان تولد 
يافت...» يالثارات الحسين - 21 آذر 1380 صفحه 9. «بازخوانى حديث غمبار اشغال 

فلسطين بدست فرزندان يهود»- ياسين حكيمى، تأكيد از نويسنده مقاله
در  بارها  انقالب،  رهبر  خمينى  امام  عراق،  و  ايران  جنگ  اول  سال هاى  در 
سخنرانى هاى خود اشاره مى كرد كه «جنگ چيز خوبى است»، «جنگ نعمت 
الهى است» و غيره. او توضيح مى داد كه چگونه جنگ موجب رفع خمودگى امت 
مى شود و چرا شهادت در جنگ بر عليه كّفار، خود يك هدف است. نمونه اى از 
شعارهاى ديوارى آن روزگار درهمين شماره نشريه ايرانشهر به چاپ رسيده است.

در صفحه اول كيهان با تيتر بزرگ «شاه رفت» به تاريخ 26 دى 1357، در ميان 
تيترهاى كوچك تر باالى صفحه، به نقل قول  ديگرى از آيت اهللا خمينى برمى خوريم: 
«ايران خود را در حال جنگ با اسرائيل مى داند» كه تصوير آن نيز در اين 
شماره ارائه شده و نشان دهنده ى جنگ طلبى وافر سران اين نظام از همان روزهاى 

نخست قدرت گيرى آن هاست.
در اين ميان، شايد روشن ترين نقل قول از سران و ستون هاى نظام كه دال بر 
اعتقادات عميق جنگ طلبى و نه تنها تبليغ شهادت فردى بلكه شهادت طلبى ملى 
و امتى و حتى استفاده از سالح هاى اتمى است، متعلق به هاشمى رفسنجانى است:

«اگر روزى دنياى اسالم متقابالً به سالح هايى كه اسرائيل دارد مسلح 
بشود، آن روز اين راهُبرد استكبار به بن بست خواهد رسيد، چون استعمال 
يك بمب اتم در اسرائيل هيچ چيز را باقى نمى گذارد، ولى در دنياى اسالم 

فقط آسيب مى رساند... چنين سناريويى چندان دور از ذهن نيست...»
«.... حقيقتاً يهوديان بايد منتظر روزى باشند كه اين جسم زائد (اسرائيل) از پيكره 
منطقه و دنياى اسالم بيرون آيد و آنانى كه (... به خاطر عالقه اى كه به دولت دينى 

خودشان داشتند...) در اسرائيل گرد آمده بودند، دوباره سرگردان شوند.»
آيت اهللا هاشمى، رفسنجانى، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در جمهورى 
اسالمى، در خطبه ى نماز جمعه تهران، 14 دسامبر 2001 به مناسبت روز قدس.

كسانى كه اين سخنان را مربوط به گذشته و مقوله اى فراموش شده مى دانند، 
خوب است پاى صحبت مسئولين به خارج آمده نظام بنشينند تا بدانند انديشه هاى 
شهادت طلبى ملى در راه خدا، چقدر زنده و گسترده اند. در اين ميان، سخنان 

اصالح طلبان نظام نيز كمتر از سخنان جنگ طلبانه ى پيش گفته نبوده است.
«كمك به انتفاضه ى فلسطين تا زمان برقرارى كامل كشور فلسطينى در 
جهت منافع استراتژيك ايران است. اين تنها زمانى ممكن خواهد بود كه 

هيچ يهودى در سراسر اسرائيل باقى نماند.»
على اكبر محتشمى پور، رئيس فراكسيون اصالح طلب مجلس شوراى اسالمى در 

ايران، 9 ژانويه 2002، بيروت، كنفرانس روحانيون كشورهاى اسالمى.
محتشمى پور، معروف به پدرخوانده ى حزب اهللا لبنان كسى است كه برخى، او را 
عامل اصلى انفجارات عظيم سفارت امريكا و خوابگاه «مارينز» امريكايى در لبنان 

مى دانند.
جنگ، ضد جنگ و انقالب

تا اين زمان بجز  جنبش ضعيف كنونى متظاهر به ضد جنگ بودن، عمالً 
جانبدارى عملى از سياست خارجى امپرياليستى و جهادگراى جمهورى اسالمى و 
در نتيجه تقويت آن، كارى از پيش نبرده است. بدون ترديد در غياب يك جنبش 
قدرتمند ضد جنگ در ميان ايرانيان و بخصوص در درون كشور، احتمال وقوع 

جنگ هر روز افزايش مى يابد.
جنگى كه اين بار از آن سخن مى گويند، جنگى است كه عالوه بر احتمال كشتار 
وسيع انسانى و تخريب زيربناى كشورى، خطرات جدى تجزيه ميهن و عدم ثبات 
درازمدت ايران را دربرخواهد داشت. بنابراين، در حال حاضر هيچ راه حل قطعى 
بجز تغيير نظام در برابر ملت ايران قرار ندارد. متأسفانه، بسيارى از ايرانيان، ضمن 
خوددارى از شركت فعال در تالش هاى مؤثر سياسى و عدم احساس مسئوليت در 
زمينه ى ايجاد اتحاد و تشكيل نيروى جايگزين، به وقوع جنگ خارجى آزاديبخش 
و به قول برخى «جنگ بشردوستانه»اى دلبسته اند كه با توجه به سرنوشت 
جنگ هاى افغانستان و عراق و ليبى، هيچ احتمالى بر آزاديبخش بودن چنان 
جنگى ديده نمى شود. تجزبه ى تلخ سه جنگ خارجى نامبرده نشان مى دهد كه 
تنها كسانى كه انگيزه ى آزادى و امنيت و ثبات و رفاه براى كشور خود را در دل 
دارند، همان مردم آن كشورها هستند و بس. بنابراين مسئوليت خطير تغيير نظام 
و حتى در ناخواسته ترين شرايط، شرايط وحشت بار و دشوار بازسازى و ثبات پس 
از يك جنگ بزرگ خانمان برانداز نيز برعهده ى همه ماست. ادامه وضعيت كنونى، 
رخوت و بى خيالى، عدم اتحاد و عدم مسئوليت پذيرى شرايط را از اين كه هست 

هم بدتر و آينده ى ايران ما را سياه تر رقم خواهد زد.
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پرونده

هسته اى  انرژى  مسئله  سر  بر  جهانى  جامعه  با  اسالمى  جمهورى  رويارويى 
همچنان ادامه دارد و تحريم ها و مجازات هاى شديد اقتصادى كه بر عليه ايران 
اعمال شده بحران اقتصادى وخيمى براى كشورمان پديد آورده. در اين ميان به نظر 
مى رسد كه خطر حمله نظامى به ايران كه از سوى برخى رهبران سياسى در امريكا 

و اسرائيل تشويق مى شد خوشبختانه فعالً غيرمحتمل به نظر مى رسد.
آن ها كه تحوالت سياسى داخل امريكا را از نزديك تعقيب مى كنند، مى دانند كه 
روساى جمهور آمريكا در اتخاذ هر تصميم سياسى بايد حتماً سمت و سوى افكار 
عمومى را درنظر بگيرند، زيرا به خوبى مى دانند اگر اقدام آن ها با مخالفت و نارضايتى 
رأى دهندگان مواجه شود در هنگام انتخابات بهاى سنگينى خواهند پرداخت. براى 
نمونه شكست هاى سياسى دولت كارتر در اقتصاد داخلى و سياست خارجى عامل 
اصلى باخت او در انتخابات سال 1980 بود. همچنين جورج بوش به خاطر نافرجام 
ماندن جنگ با عراق و پيامدهاى آن كه هزينه سياسى و مالى بسيار سنگينى 
براى آمريكا داشت شديداً در دوسال پايانى حكومتش «غير محبوب» شد و همين 

مسئله دليل مهمى براى شكست جمهورى خواهان در انتخابات سال 2008 بود.
باراك اوباما كه يك سياستمدار جوان و بسيار محتاط قلمداد مى شود، اصوالً با 
شعار پايان دادن به جنگ هاى عراق و افغانستان و پرهيز از ماجراجويى به كاخ 
سفيد راه يافت. در دوره اول رياست جمهورى او، جمهورى خواهان تندرو، گروه هاى 
سياسى راستگرا و دولت اسرائيل با تأكيد بر خطر احتمال دستيابى جمهورى 
اسالمى به سالح اتمى خواستار حمله پيشگيرانه به ايران و نابودسازى تأسيسات 
هسته اى آن بودند، اقدامى كه مشابقه آن را اسرائيل عليه عراق و سوريه انجام داده 

بود.
اما اوباما شديداً با اين درخواست ها مخالفت كرد تا آن جا كه روابط امريكا و 

اسرائيل بر سر اين ماجرا به سردى گرائيد.
برآوردهاى سازمان هاى اطالعاتى و نظامى امريكا تاكنون تأكيد كرده اند كه 
ايران هنوز فاصله زيادى تا دست يافتن به تكنولوژى كامل سالح اتمى دارد. آن ها 
همچنين تأكيد مى كنند كه اقدام نظامى عليه ايران بهاى سياسى و اقتصادى بسيار 
سنگينى به همراه دارد و مى تواند خطرات بزرگى نه تنها براى خاورميانه بلكه كل 

صلح جهانى داشته باشد.
ايران كشورى بزرگى است با حدود 80 ميليون نفر جمعيت و از لحاظ جغرافيايى 

تنها كشورى است كه مى تواند در خليج فارس بسيار مشكل ساز شود. اگر ايران 
اقدام به بستن تنگه هرمز و يا الاقل ايجاد اخالل در جريان صادرات نفت بكند، 
قيمت مواد انرژى زا در كل جهان افزايش مى يابد كه اين امر لطمه اى است براى 

اقتصاد جهانى.
عالوه بر اين رژيم مذهبى ايران ابزار زيادى براى اعمال نفوذ در عراق، افغانستان، 
لبنان و اراضى فلسطينى دارد. ايران تنها كشورى است كه هم با عراق و هم 

افغانستان مرز مشترك دارد.
 حكومت عراق پس از سقوط صدام به جاى آن كه دوست آمريكا بشود،  عمًال 
يك متحد شيعه ايران از كار درآمد.آمريكا پس از حمله به عراق و بركنارى صدام 
طى حدود 7 سال حدود هزار ميليارد دالر هزينه مالى متحمل شد و4500 سرباز 
آمريكايى كشته شدند اما در پايان كار نيز سود چندانى از اين اقدام نظامى نبرده 
زيرا با اين كار رژيم ديكتاتورى بعثى را با يك دولت شيعى «غيردوست» جايگزين 

كرده.
افكار عمومى امريكايى ها از جنگ عراق خاطره بدى دارد و نظرسنجى ها نشان 
مى دهد كه اكثر مردم اين كشور حمله به عراق را عملى اشتباه با هزينه هاى 
غيرقابل توجيه تلقى مى كنند. اين خاطره تلخ موجب شده كه اصوالً در حال حاضر 
آمريكايى ها نسبت به هرگونه اقدام نظامى جديد اكراه داشته باشند. اين سخن 
بسيار شنيده مى شود كه آمريكا مشكالت داخلى و اقتصادى زيادى دارد و دولت 

بايد بيشتر به وضع داخلى بيانديشد تا موضوعات خارجى و بين المللى.
و اما از لحاظ پيامدهاى هرگونه عمل نظامى عليه ايران، اين نكته قابل توجه است 
كه شمار زيادى از چهره هاى سياسى در اسرائيل نيز با درخواست هاى نتانياهو براى 
اقدام نظامى عليه ايران مخالفند. از جمله شيمون پرز به همراه چند تن از روساى 
سابق سازمان هاى اطالعاتى اسرائيل بارها تأكيد كردند كه ايجاد يك ائتالف جهانى 
منسجم براى اعمال فشار به رژيم اسالمى بسيار بهتر از توسل به اقدامات نظامى است 
زيرا ايران با توجه به موقعيت سوق الجيشى خود، زرادخانه بزرگ سالح هاى موشكى، 
نزديك بودن به مراكز نفتى عربستان و توانايى به كار گيرى گروه هايى مانند حزب اهللا 

و حماس مى تواند مشكالت پر هزينه اى براى منطقه و جهان ايجاد كند.
حمله نظامى به ايران هزينه و پيامدهايى خواهد داشت كه شايد هيچ كس نتواند 

آن ها را كنترل كند.

رويارويى نظامى و هزينه آن براى آمريكا
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دكتر امير فصيحى (فعال سياسى و نويسنده كتاب انقالب نوروز ايران):

دكتر امير فصيحى از فعاالن سياسى و يكى از كوشندگان مسير تغيير در ايران از 
طريق مبارزات بدون خشونت است كه در سال هاى اخير با تمركز فعاليت هايش در 
«بنياد جشن هاى نوروزى» نقش موثرى در ترويج تالش براى احياى مبارزات مدنى 

و كنش هاى اجتماعى بدون خشونت در ايران داشته است.
دكتر فصيحى به تازگى كتابى را به زبان انگليسى تحت عنوان «انقالب نوروزى» 
منتشر كرده است، در كتاب خود در سه بخش مجزا به بررسى ميراث خشونت در تاريخ 

ايران پرداخته و از تاثير آن بر فرهنگ ملى و 
پيدايش خشونت سياسى به تفضيل سخن 
گفته است. او در بخش ميانى كتاب خود 
ميثاق خشونت پرهيزى، با مقايسه بنيادين 
بين جامعه ايران و ديگر جوامع بشرى مانند 
امريكا و پيگيرى خط سير پيدايش فلسفه 
خشونت پرهيزى كه گاندى در راه مبارزات 
خود بنيان نهاد و با واژه «ساتيا گراها» از آن 

ياد كرده است به لزوم مبارزه براى حقيقت و رفع تبعيض و توجه به اين نكته اساسى 
پرداخته است كه مبارزه به مفهوم عدم قبول ظلم و تبعيض از مسير ايجاد تبعيض  و 

با استفاده از روش هاى تبعيض آميز هرگز ميسر نمى شود.
دكتر فصيحى در سومين فصل كتاب «انقالب نوروزى» نافرمانى هاى مدنى در 
جشن هاى ملى را راهكارى اجرايى و اتحاد آفرين بين بخش هاى گوناگون بدنه 
اجتماعى ايران كه متشكل از قوميت ها و مذاهب گوناگون است دانسته و به تفضيل 
در خصوص اين جشن ها، چرايى پيدايش آنها و متد الزم براى تبديل كاربرى اين 
جشن ها از وحشت ستيزى تاريخى پيرامون هريك از آنها به كاركرد هاى امروزى و 

قابل درك عينى براى جامعه مى پردازد.
آنچنان كه برپايى مرتب جشن هاى ماهيانه ايرانى از جشن فروردگان براى يادبود 
روح درگذشتگان گرفته تا جشن اسفندگان كه براى تحسين و بزرگداشت زنان است، 
دليل قابل اعتنايى براى دست يابى به بيدارى فرهنگى، درك درست از شرايط جامعه 
كنونى، پرهيز از درگيرى با اعتقادات گروه هاى ديگر و روشى مسالمت آميز براى 
دست يافتن به آزادى است كه جامعه را به بدنه فعال جنبش هاى اجتماعى بدور از 

خشونت مبدل مى كند.

دكتر فصيحى در توضيح تئورى خود معتقد است كه مقابله و سركوب مردم در 
قالب اين جشن هاى صلح آميز با ريشه هاى تاريخى كار ساده اى براى حكومت نيست 
و وقوع اين اتفاق به زنده شدن روحيه سياسى جامعه و خروج آن از حالت ركود منجر 

شده و به تالش اجتماعى براى تسرى نافرمانى هاى مدنى منجر خواهد شد.
دكتر امير فصيحى در توضيح كاركرد هاى نافرمانى هاى مسالمت آميز مدنى بر اساس 
مدل «جين شارپ» نظريه پرداز معاصر و پدرخوانده جنبش هاى اجتماعى پرهيز از 
خشونت، متد هاى موجود را به سه گروه 
مبارزات اعتراضى، عدم همكارى عمومى با 
حاكميت و تحصن و جنش هاى حضور در 
خيابان و اشغال كردن مراكز عمومى طبقه 
بندى كرده و يكى از موثر ترين مسير هاى  
منتهى به تغيير حكومت در ايران بدون 
احياى  در  را  خارجى  نظامى  مداخله 
روند  اين  پايه  عنوان  به  ملى  جشن هاى 

فكرى قلمداد  مى كند.
دكتر فصيحى كه در كتاب خود به تفضيل كاركرد هاى امروزى جشن هاى ملى از 
نوروز گرفته تا يلدا، جشن سده و چهار شنبه سورى و نمونه هاى ديگر اين مراسم هاى 
ملى پرداخته است، معتقد است كه نبايد اجازه داد حكومت سركوبگر جمهورى 
اسالمى، استراتژى ما را تعيين كند بلكه بايد با پيش دستى و ايجاد اتفاق در نيرو هاى 
داخلى و خارجى و بدنه فعال اپوزيسيون كارى كرد كه مسير تغيير براى ايران از 
كمترين هزينه جانى و مالى برخوردار باشد. چرا كه تجربه سوريه، ليبى و ... نشان 
داده است مسير مداخله نظامى در ايران به ويرانى گسترده اين كشور خواهد انجاميد. 
از اين روست كه وقتى با همه قدرت به جنگ نه مى گوييم بايد راهكارى اجرايى 
براى جايگزينى حكومت در ايران با سيستمى مبتنى به راى مردم و با اجتناب از 

درگيرى هايى كه به تجزيه ايران منجر شود رو بياوريم.
دكتر فصيحى با اشاره به برگزارى جشن فروردگان در لس آنجلس در سال 2010 
در خاتمه گفته هاى خود يادآور مى شود كه جشن هاى ملى ما پتانسيل حفظ تماميت 
ارضى كشور، ايجاد اتحاد در اپوزيسيون و گسترس مبارزات بدون خشونت در ايران را 

به درستى داراست كه مى توان از آن بهره برد.

تنها راه جلوگيرى از جنگ، نافرمانى مدنى فراگير است
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حسين موسويان، مسئول سابق مذاكرات هسته اى ايران، كه در سال هاى اخير به 
آمريكا مهاجرت كرده و اكنون از پژوهشگران دانشگاه «پرينستون» است در مطلبى 

تحليل خود از بحران هسته اى ايران و راه حل هاى آن را تشريح كرده است.
حسين موسويان در مقدمه مطلب خود كه در «نشنال اينترست» منتشر شده، 
يادآورى مى كند كه از زمان شكل گيرى بحران هسته اى ايران، غرب هميشه بر اين 
اعتقاد بوده است كه اعمال تحريم و مجازات هاى شديد و تهديد به حمله نظامى 
تنها راه تغيير برنامه  هسته اى و توقف غنى سازى در ايران است. اما وى بار ها به 
دوستان خود در غرب گفته است كه فشارهاى بين المللى در ديدگاه و روش برخورد 
رهبران ايران تغييرى ايجاد نخواهد كرد و گزينه نظامى نيز براى ايران، منطقه و كل 

جهان فاجعه بار خواهد بود.
به نوشته نويسنده، پس از گذشت يك دهه، فشارهاى غرب به اهداف خود 
نرسيده و در حقيقت ايران توانسته است برنامه هسته اى خود را توسعه داده و 

تكميل تر كند. اكنون زمان آن فرا رسيده است كه غرب اين واقعيت ها را بپذيرد.
حال سوال مهم اين است كه آيا حكومت ايران در   نهايت در پى توليد سالح 
هسته اى است يا نه. اگر ايران واقعا چنين هدفى ندارد، در آن صورت اتهام ها و 
سوءظن هاى غرب بايد به حد كافى كاهش يابند تا راه را براى توافقى ديپلماتيك 

بگشايد.
حسين موسويان در ادامه اين مطلب استدالل هاى خود را مبنى بر اين كه ايران 

به دنبال توليد بمب اتمى نيست ارائه مى  كند.

1-تعهدهاى دينى
عالوه بر تعهد بين المللى، ايران بر اساس پيمان منع گسترش سالح هاى هسته اى، 
طبق فتواى شخص آيت اهللا خامنه اى، رهبر جمهورى اسالمى، اين كشور با توليد 
و به كارگيرى سالح هاى هسته اى و هرگونه سالح كشتار و تخريب جمعى ديگر 

مخالف است.
اين فتوا در سال 1990 يعنى هشت سال قبل از آغاز غنى سازى اورانيوم به 
مقامات حكومت ايران اعالم شده است. تمام مراجع تقليد برجسته شيعه نيز فتواى 

مشابهى صادر كرده اند.

2- فقدان منافع درازمدت
بر اساس ارزيابى هاى ايران، بمب اتمى فقط يك برترى منطقه اى كوتاه مدت را 
براى اين كشور به ارمغان خواهد آورد كه در درازمدت به نقطه ضعف بدل خواهد 

ده دليل براى آن كه ايران 
بمب اتمى نمى خواهد

حسين موسويان
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شد. اين اقدام رقابتى هسته اى را در سطح منطقه آغاز خواهد كرد كه دير يا زود 
مصر، عربستان سعودى و تركيه را نيز به صف صاحبان سالح هاى هسته اى خواهد 

افزود.

3- انتخاب نوع فناورى ها
نوع فناورى هايى كه ايران براى برنامه  هسته اى خود انتخاب كرده نشان مى دهد 
كه به دنبال دستيابى به امكانات غنى سازى گسترده و سريع اورانيوم است و نه 
توليد سالح هسته اى. فناورى هايى كه ايران انتخاب كرده حركت به سمت نسل 
بعدى از تكنولوژى هسته اى است و نه توليد و به كارگيرى شمار گسترده اى از 
سانتريفيوژ ها. اگر ايران واقعا به دنبال توليد سالح هسته اى بود، از سال ها پيش 

مى توانست در گزينش نوع فناورى ها به سمت توليد سريع بمب حركت كند.

4- انزوا
مى داند  خوبى  به  ايران 
به  شدن  تبديل  با  كه 
يك كشور صاحب سالح 
روسيه  و  چين  هسته اى 
با  همراهى  سمت  به  را 
آمريكا سوق خواهد داد و 
تحت تاثير آن تحريم هاى 
اين  عليه  گسترده ترى 
درخواهند  اجرا  به  كشور 
آمد كه اقتصاد ايران را به 
خواهد  نابود  كامل  طور 

كرد.
ايران مى داند كه داشتن 
باعث  هسته اى  سالح 
اسرائيل  كه  شد  خواهد 
بخش  و  آمريكا  بتواند 
جهانى  جامعه  از  مهمى 

به سمت استراتژى خود جلب كند و بر اساس اين ادعا كه ايران خطرى براى 
موجوديت اسرائيل است جنگ ديگرى را در خاورميانه آغاز كند.

5- اهداف درازمدت
راهكار و هدف نهايى ايران بدل شدن به كشورى مدرن است كه بتواند به خوبى 
در عرصه فناورى هاى جديد با غرب رقابت كند. اكثريت سياستمداران ارشد 
ايران معتقدند كه توليد سالح هسته اى به يك مانع بزرگ بر سر راه دسترسى به 
فناورى هاى پيشرفته و توسعه روابط با كشورهاى صنعتى جهان بدل خواهد شد. 
آنها نمى خواهند حالت انزواى مطلقى كه در مورد كره شمالى روى داده شامل حال 

ايران نيز شود.

6- حسن نيت
در طول مذاكرات هسته اى، چه در فاصله سال هاى 2003 تا 2005 با نمايندگان 
اتحاديه اروپا و چه در چند سال اخير با نمايندگان كشورهاى گروه پنج به عالوه 
يك، ايران در موارد زيادى حسن نيت خود را نشان داده است. در سال هاى اول 
مذاكرات، ايران سقف پنج درصد براى عيار غنى سازى اورانيوم را پذيرفت و در روند 
مذاكرات سال هاى اخير نيز طرح پيشنهادى روسيه براى حل تمام سوءظن هاى 
غرب را قبول كرد. هنوز هم مقامات ايران به آمادگى براى يافتن نوعى راه حل اشاره 

مى كنند. ولى متاسفانه آمريكا و اتحاديه اروپا اين پيشنهاد ها را رد كرده اند.

7- ايران اورانيوم ذخيره نمى كند
اتهام هاى مربوط به ذخيره اورانيوم غنى شده در ايران بى اساس است. ايران براى 
سوخت نيروگاه هسته اى بوشهر ساالنه به 27 تن اورانيوم با غلظت 3,5 درصد نياز 
دارد. تا اين مقطع ايران فقط توانسته است هفت تن اورانيوم توليد كند، بنابراين 

براى تامين سوخت اين نيروگاه حداقل به بيست تن ديگر نياز دارد.

8- پيشنهادهاى مربوط به غنى سازى
در دوره اخير بزرگ ترين نگرانى غرب و مهم ترين موضوع در مذاكرات غنى سازى 
اورانيوم با غلظت بيست درصد بوده است. ايران بار ها اعالم كرده است كه اين 
اورانيوم براى مصرف رآكتور تحقيقاتى تهران است و اگر ايران بتواند اين نوع اورانيوم 
را از خارج وارد كند توليد آن را در داخل متوقف خواهد كرد. ولى طرف مقابل 

تاكنون چنين پيشنهادى را نپذيرفته است.

9- مهار قدرت ايران
يكى از اتهام هاى اصلى 
ايران  اگر  كه  است  اين 
به سالح هسته اى دست 
يابد از آن عليه آمريكا و 
خواهد  استفاده  اسرائيل 
واقعا  اتهامى  چنين  كرد. 
بى معنا است، چون ايران 
به خوبى مى داند كه حمله 
يا تحريك كشورهايى كه 
هزاران  و  صد ها  صاحب 
كالهك هسته اى هستند 
جنگى را دامن خواهد زد 
كه به نابودى ايران منجر 

خواهد شد.

10- تغيير رژيم را بايد فراموش كرد
برخى معتقدند كه دليل ايران براى توليد سالح هسته اى نوعى تضمين يا مقابله 
با سياست آمريكا براى تغيير حكومت در ايران است. ايران براى دفاع از خود در 
برابر تهاجم خارجى به سالح هسته اى اعتقاد ندارد و تجربه جنگ هشت ساله با 
عراق اين را به خوبى نشان داد. در طول جنگ، آمريكا و غرب به هر شكل ممكن 
از حكومت متجاوز حمايت كردند، ولى در   نهايت همه مى پذيرند كه ايران بدون به 
كارگيرى سالح هاى غيرمتعارف توانست به كشور نيرومندترى در منطقه بدل شود. 
در حالى كه طى چند دهه اخير موقعيت آمريكا و اسرائيل با وجود برخوردارى از 

قدرت هسته اى در منطقه خاورميانه به شدت تضعيف شده است.
حسين موسويان مسئول سابق مذاكرات هسته اى ايران در پايان اين مطلب 
پيشنهاد مى كند كه محور اصلى يك توافق اين است كه ايران فتواى آيت اهللا 
خامنه اى در مخالفت با توليد سالح هسته اى را عملى كرده و بر اساس آن بخش 
الحاقى پيمان منع گسترش سالح هاى هسته اى، ان پى تى، را امضا كند و در مقابل 
غرب حق مشروع ايران براى غنى سازى اورانيوم با غلظت زير پنج درصد و زير نظر 

آژانس بين المللى انرژى هسته اى را بپذيرد.
چنين توافقى مى تواند حق مشروع ايران براى غنى سازى اورانيوم بر اساس 
ان پى تى را تامين كرده و در عين حال تضمين كند كه ايران براى هميشه كشورى 

فاقد سالح هسته اى باقى خواهد ماند.
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سال هاى  در  كه  ايران،  هسته اى  مذاكرات  سابق  مسئول  موسويان،  حسين 
اخير به آمريكا مهاجرت كرده، اخيرا در مقاله اى در سايت آمريكايى «نشنال 
اينترست»، «ده دليل براى آن كه ايران بمب اتمى نمى خواهد» ذكر كرده است. 
در پاسخ به اين مطلب، مجيد محمدى، ده دليل براى آن كه جمهورى اسالمى 

درپى سالح هسته اى است، نوشته است.
براى نقد مواضع دول غربى در برابر برنامه ى هسته اى جمهورى اسالمى و 
اقدامات مبتنى بر آنها يعنى تحريم ها و تهديد نظام يا با هدف به جريان انداختن 
ديپلماسى فعال تر، گروهى اصوال منكر ابعاد نظامى اين برنامه شده و داليلى 
براى آن ذكر كرده اند. در اين نوشته داليلى را كه براى احتمال معقول وجود ابعاد 

نظامى براى اين برنامه متصور است ذكر مى كنم:

1. پنهانكارى و فريبكارى
اگر برنامه ى هسته اى جمهورى اسالمى ابعاد نظامى نداشت (مثل برنامه هاى 
اتمى دهها كشور ديگر كه از آغاز و كامال تحت نظارت آژانس فعاليت كرده اند) 
ديگر نيازى به اين همه فريبكارى و پنهانكارى نبود. براى اين پنهانكارى ها و 
فريبكارى ها نيازى نيست به سخنان مقامات آژانس و مقامات دول غربى رجوع 
كنيم. كافى است به مصاحبه ى حسن روحانى، دبير شوراى عالى امنيت ملى و 
مذاكره كننده ى ارشد هسته اى، با نشريه ى مركز تحقيقات استراتژيك در ايران 
در اين مورد و كتاب او با عنوان «امنيت ملى و ديپلماسى هسته اى» نگاهى 

بيندازيم.

2. كار با شبكه ى عبدالقديرخان
همه ى كسانى كه در دهه ى شصت و هفتاد با نهادهاى سياسى، اطالعاتى 
و امنيتى رفت و آمد داشتند از فعاليت شديد اين نهادها در پاكستان خبر 
داده اند. (نويسنده ى اين ياداشت به مدت دو سال در مركز تحقيقات استراتژيك 
رياست جمهورى فعاليت داشت و شاهد سفر هاى مكرر مقامات امنيتى و سابقا 
امنيتى و نظامى به پاكستان در اين دوره بود). در آن دوره پاكستان اولويت 
اول جمهورى اسالمى در سياست خارجى و ارتباط با نهادهاى مدنى و افراد و 
اشخاص و باالخص نظاميان آن كشور بود. اين رابطه تنها با امكان دست يابى 
به اطالعات قدير خان، «پدر تسليحات هسته اى پاكستان » قابل فهم است. 

رابطه ى عبدالقدير خان و جمهورى اسالمى موضوعى قابل انكار نيست. 

3. تالش براى كسب مواد و تكنولوژي هايى با كاربرد دوگانه
در دو دهه ى اخير دهها نفر در كشورهاى غربى به اتهام ارسال تجهيزاتى با 
كاربرد دوگانه در برنامه ى اتمى ايران بازداشت و محكوم شده اند. بخشى از اين 
تجهيزات به كاربردهاى نظامى برنامه ى اتمى مربوط بوده است. (مثل بازداشت 
يك تاجر ايرانى به اتهام صادرات غيرمجاز تجهيزاتى كه در ساخت موشك هاى 
بالستيك كاربرد دارد، تابناك، 26 مهر 1388؛ دستگيرى فردى ايرانى به اتهام 
خريد تجهيزات آزمايشگاهى با كاربرد دوگانه در اياالت متحده، سحام نيوز 28 

متهم  يا  ژانويه 2012؛ 
شدن سه نفر در اياالت 
متحده به قاچاق الياف 
چين  و  ايران  به  كربن 
كه در برنامه ى هسته اى 
و موشكى كاربرد دارد، 
دسامبر   6 بلومبرگ، 

(2012

بقا با اتكا  تصور   .4
به بمب

كشورهايى  ميان  در 
در  امريكا  دولت  كه 

منطقه ى خاورميانه با آنها مشكل داشته (سه كشور محور شرارت به عالوه ى 
ليبى قذافى، افغانستان طالبان و سوريه ى بشار) تنها ايران و كره ى شمالى از 
حمله ى نظامى مصون مانده اند. رژيم هاى افغانستان و عراق و ليبى سقوط كردند 
و رژيم بشار نيز متزلزل است. اين دو كشور نيز داراى برنامه ى اتمى هستند. 
تصور اين نكته كه بقاى رژيم وابسته به برنامه ى اتمى و كسب بمب در آينده 
است و برنامه ى اتمى مى تواند عمر رژيم را افزايش دهد تصور بى پايه اى در ميان 

مقامات نظامى و امنيتى جمهورى اسالمى نيست.

5. كسب بمب اتمى براى اسالمگرايان حاكم منع شرعى ندارد
هيچ گونه منع مذهبى در چارچوب نگرش اسالمگرايانه به متون دينى براى 
كسب سالح اتمى وجود ندارد. مسلمانان صاحب قدرت براى دفاع از خود مى 
توانند هر گونه ِعده و ُعده اى را فراهم كنند. اما آنچه در مورد فتواى خامنه اى در 
اين باب گفته مى شود (كه ايشان متنى مكتوب تحت اين عنوان صادر نكرده اند) 

صرفا اشاراتى در سخنان وى بوده است.
آنچه حسن روحانى به مذاكره كنندگان اروپايى تحت عنوان فتواى آيت اهللا 
خامنه اى فروخت سخنان خامنه اى در نماز جمعه ى تهران بود به اين ترتيب: 
«سالح اتمى، توليدش، نگه داشتنش و به كار بردنش، هر كدامى يك اشكالى 
دارد؛ ما نظر شرعى خودمان را هم گفته ايم؛.» (15 آبان 1383) اين جمله هيچ 
گونه منعى را نمى رساند. حسن روحانى در گفتگو با اروپاييان از همين متن به 
عنوان فتوا ياد مى كند: «آن زمان كه ايشان در نماز جمعه مطرح كردند گفتند 
كه توليد، نگه دارى و استفاده. يعنى از هر سه مورد نام بردند. فكر مى كنم در 
نيمه آبان ماه سال 83 بود كه ايشان براى اولين بار اين فتوا را در دانشگاه تهران 
در نماز جمعه مطرح كردند. آن زمان در آستانة بحث هاى توافق پاريس نيز بود.» 

(مصاحبه با مهرنامه، ارديبهشت 1391)
اعالم حرام بودن سالح اتمى كه سالها از قول ايشان نقل مى شد نه تنها 
موضوعى را روشن نمى كند بلكه تاريك تر مى سازد. خامنه اى اصوال در مقام 

ده دليل براى آن كه ايران 
بمب اتمى مى خواهد

مجيد محمدى (جامعه شناس)
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فتوا نبوده و نيست تا چنين فتوايى داده باشد (مرحوم منتظرى در سخنانى كه 
به حصر وى انجاميد به صراحت مرجعيت وى را انكار كرد) و آنچه به عنوان فتوا 
به غربيان فروخته مى شود يك تاكتيك براى جلب اعتماد است. آنچه از قول 
خامنه اى در اين زمينه گفته شده نيز منع «استفاده و كاربرد» سالح هسته اى 
بوده و نه «ساخت و ذخيره سازى و نگه دارى» آن: «ما كاربرد اين سالح ها 
[هسته اى، شيميايى و ميكربى] را حرام، و تالش براى مصونيت بخشيدن ابناء 
بشر از اين بالى بزرگ را وظيفه ى همگان مى دانيم.» (پيام به كنفرانس خلع 
سالح هسته اى، 28 فروردين 1389) خامنه اى بر خالف نقل قول هايى كه از وى 
در باب منع ساخت شده هيچگاه ساخت سالح اتمى را به روشنى منع نكرده 

است.
تنها فقيهى كه در ميان فقهاى شيعه ى معاصر فتوايى در منع سرمايه گذارى، 
توليد، نگهدارى و به كارگيرى انرژى هسته اى در فناورى   تسليحاتى و ساخت 
سالح هاى كشتار جمعى فتوا داده مرحوم منتظرى است كه مطرود رژيم بوده 

و مبانى متفاوتى در برخورد با امور داشته است.
در ضمن على خامنه اى سخنان و نظراتى داده كه همه ى آنها در عمل نقض 
شده است. حتى اگر كسب بمب منع شرعى داشته باشد مقامات جمهورى 
اسالمى خود را به منع شرعى محدود نمى كنند چون مصلحت نظام فراتر از 
توحيد و نماز است. دروغ گويى مقامات اگر تنها به مسئله اتمى محدود مى شد 

مى شد آن را باور پذير تر مى كرد.
على خامنه اى به كدام يك از دستورات خود مربوط به امورى كه مد نظرش 
نبوده وفادار مانده است؟ مگر وى دستور پى گيرى قتل هاى زنجيره اى و دو 
حمله به كوى دانشگاه و كشتن معترضان در كهريزك را نداد (بر خالف ميل 
خود و بر خالف دستورات قبلى خود)؟ نتيجه چه شد؟ جمهورى اسالمى به 
كدام يك از تعهدات بين المللى اش وفادار بوده كه ان پى تى را دومين مورد 
آن بشماريم؟ مقامات جمهورى اسالمى تعهدات و متون صادره از سوى مجامع 
بين المللى را بيش از سه دهه است كاغذ پاره مى دانند. نه الزامات مذهبى 
و نه الزامات حقوقى هيچ يك محدود كننده ى مقامات جمهورى اسالمى در 

تصميمات و اقدامات ايشان نبوده اند.

6. سركوب جنبش سبز
جنبش سبز در يك هفته ى اول پس از انتخابات به دنبال براندازى خامنه اى 
نبود. اما خامنه اى تنها به خاطر عدم اعتماد به اصالح طلبان در برنامه  ى اتمى 
و اعتماد به احمدى نژاد، در اين برنامه احمدى نژاد را به موسوى ترجيح داد و 
بسيارى از نزديكان خود (حتى هاشمى رفسنجانى) را با هزينه ى بسيار از دست 

داد.

7. رفتار دوگانه با سياست اتمى دولت خاتمى
تالش هاى دولت خاتمى (محدود كردن غنى سازى به 5 درصد، صادر كردن 
اورانيوم به خارج براى قراردادن در ميله هاى سوخت، پذيرش الحاقيه، و فراهم 
كردن حداكثر شفافيت) براى كاهش تنش را نمى توان به حساب ذخيره ى 
خامنه اى در برنامه ى هسته اى گذاشت. نمى شود در داخل كشور به دولت 

خاتمى براى اين امور ناسزا گفت و در خارج از آنها اعتبار كسب كرد.
على  (مثل  ملى  امنيت  شوراى  مقامات  ديگر  و  نژاد  احمدى  و  خامنه اى 
سلطان  شاه  سياست هاى  عنوان  به  سياست ها  اين  از  بار  چندين  الريجانى) 
حسينى و مبادله ى گوهر و آب نبات سخن گفته اند. كسانى كه به سياست هاى 
دولت خاتمى براى باز بودن جمهورى اسالمى بر نوعى مصالحه انگشت مى 
گذارند به نحو ارادى تفاوت ديدگاه ها نسبت به برنامه ى اتمى در جمهورى 

اسالمى را به فراموشى مى سپارند.
در دو سال اخير سخنان احمدى نژاد در باب برنامه ى هسته اى نيز (مثل 
پيشنهاد ايشان براى توقف غنى سازى در صورت تامين سوخت 20 درصد) 
ديگر، مواضع رژيم به حساب نمى آيد. ايشان در كنار اين سخنان دهها نظر ديگر 
نيز داشته اند (مثل اجراى قانون اساسى توسط رئيس دولت، رياستى بودن نظام 
جمهورى اسالمى، برقرارى رابطه با امريكا) كه همه از سوى بيت رهبرى ناديده 

37گرفته شده اند.
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حسين موسويان، سفير پيشين جمهورى اسالمى در آلمان و معاون شوراى 
امنيت ملى در زمان دبيرى حسن روحانى، كه همزمان در تيم مذاكره كنندگان 
اتمى ايران نيز نقش داشت بعد از فراهم آمدن شرايط گفت وگوهاى تازه بين ايران 
و گروه 1+5، كه ممكن اsj در ماه ژانويه آينده برگزار شود، به نوشتن مقاله اى در 
10 بند پرداخته كه از ابتدا تا انتها حاوى شعارهاى قراردادى تهران است و فاقد 

توجيه در اثبات ادعاى او.
موسويان در ابتداى نوشته خود، مدعى است كه ايران به دنبال بمب اتمى نيست. 
نتيجه گيرى او نيز در انتهاى نوشته، توصيه به غرب است براى پذيرفتن ايران اتمى!
پرسش متقابل از حسين موسويان و جمهورى اسالمى، در صورت پذيرفتن 
فرضى اين ادعا كه «ايران به دنبال بمب نيست»، اين است كه ايران با تحمل 

هزينه هاى نجومى سال هاى اخير به راستى به دنبال چيست؟
در رد اتهام تالش جمهورى اسالمى براى دست يافتن به بمب اتمى كه در اثبات 
آن تاكنون صدها نشانه روشن از سوى ده ها منبع دولتى و علمى و جهانى منتشر 
شده، و به دليل اعتبار آنها پرونده مربوط به شوراى امنيت ارسال و در شورا 4 
قطعنامه تنبيهى و 3 قطعنامه توبيخى عليه ايران صادر گرديده، موسويان ابتدا به 

فتواى على خامنه اى متوسل مى شود.
با اين حال فتواى آيت اهللا على خامنه اى، مانند هر فتواى ديگرى در هر زمان 
توسط خود او قابل تغيير است و قانون ماندگار نيست. به عالوه، على خامنه اى نيز 
مانند هر موجودى هميشه در خطر مرگ است و فتواى مجتهد بعد از مرگ او 

قابليت اجرايى خود را از دست مى دهد.
پرسش حقوقى از حسين موسويان اين است كه در صورت نداشتن انگيزه دست 
يافتن به بمب، چرا موضوع برائت از بمب اتمى به جاى فتواى على خامنه اى، در 

مجلس اسالمى ايران مطرح نمى شود و شكل تكليف قانونى بخود نمى گيرد؟
ايران تاكنون حتى از پذيرفتن پرتكل الحاقى نيز كه متضمن بازرسى هاى دقيق تر 
از فعاليت هاى پيدا و پنهان اتمى جمهورى اسالمى است شانه خالى كرده چه رسد 

به طرح و تصويب قانون منع ساختن بمب اتمى.

وضعيت موجود ايران كلكسيونى است از محاسبات غلط
در بند 2 موسويان ضمن پذيرفتن برترى كوتاه مدت ناشى از تصاحب بمب، 
مدعى است كه داشتن بمب در ميان مدت به نقطه ضعف جمهورى اسالمى 

تبديل خواهد شد.
موسويان اشتباه مى كند. حتى حركت به سمت و سوى بمب نيز به زيان ايران 
است چه رسد به داشتن آن. فارغ از سود و زيان محتمل، جمهورى اسالمى هرگز 
فرصت در اختيار گرفتن بمب را نخواهد يافت. با اين حال اين حركت را با تكيه بر 

محاسبات غلط تاكنون ادامه داده است.
تالش محتمل جمهورى اسالمى براى به دست آوردن بمب اتمى اولين و تنها 
اشتباه استراتژيكى جمهورى اسالمى نيست. وضعيت موجود ايران كلكسيونى است 

از محاسبات غلط و مديريت ضعيف جمهورى اسالمى در مناسبات خارجى. 
پايه استدالل بند 3 در بيانيه موسويان از بند 1 و 2 نيز ضعيف تر است. وجود 
فوردو با ظرفيت تنها 3000 سانترفيوژ شاهد گويايى است كه جمهورى اسالمى 
بدنبال توليد سوخت نيست. فوردو در صورت ماندگارى، هر سال قادر به توليد ماده 
انفجارى براى 4 بمب خواهد بود ولى قادر به تامين سوخت براى گرم كردن يك 

راكتور در اندازه هاى بوشهر حتى به مدت يك هفته هم نخواهد بود.
در بند 4، موسويان تالش ايران براى به دست آوردن بمب را به منزوى شدن 
ايران نسبت مى دهد. ديدن انزواى ايران در منطقه و جامعه جهانى، به عنوان يكى 
از هزينه هاى تالش براى به دست آوردن بمب چندان دشوار نيست. اين هزينه در 

حال حاضر پرداخت شده است.
در بند 5 استدالل موسويان ابتدايى تر از بند قبلى است. او مدعى است كه 
ساختن بمب ايران را از دسترسى به تكنولوژى مدرن باز مى دارد و به عقب ماندگى 
ايران منجر خواهد شد. اينجا هم او نعل وارونه ميزند زيرا ايران در نتيجه اعمال 
تحريم ها و مديريت غلط در اندازه هاى كالن و خرد، هر روز از مدل يك كشور 
مدرن و فرصت تبديل شدن به كره جنوبى فاصله گرفته و به مدل كره شمالى 
نزديك تر مى شود. حضور موسويان در پرينستون، و ترك ايران در نگاه او مدرن و 
آباد، شاهد اين مدعى است. برخالف گفته او اين هزينه هم اكنون پرداخت شده و 

جاى نگرانى براى تشديد آن در آينده نيست!

ايران به دنيال توليد سوخت اتمى نيست
در بند 5 موسويان مدعى است كه ايران در فاصله سال هاى 2003 تا 2005 طى 
مذاكرات اتمى حسن نيت داشته است. حق با اوست. به همين دليل ايران طى 

سال هاى ياد شده مشمول تحريم هاى شوراى امنيت نشد. 
دور تازه بحران در مناسبات ايران با آژانس و شوراى امنيت از سال 2005 آغاز 
و ادامه يافته است. طى اين دوره دوم مذاكرات ايران نه تنها انعطاف در مقابل 
خواسته هاى جامعه جهانى نشان نداده كه در مواضع خود سخت تر شده. در نتيجه 

10 دليل كه موسويان خالف مى گويد! 
پرونده

رضا تقى زاده (تحليلگر سياسى)
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حسن نيت ادعايى ايشان بى شباهت به كاربرد طعنه براى بيان لجبازى نيست.
در بند 7 موسويان مدعى است كه ايران به دنبال ذخيره اورانيوم نيست! كسى 
هم مدعى ذخيره سازى اورانيوم در ايران نيست! هر چند كه محاسبه او از سوخت 
مورد نياز راكتورى در اندازه هاى بوشهر غلط است و اين اشتباه محاسبه در خدمت 

رد قوى تر استدالل او قرار مى گيرد.
ايران براى تامين مصرف يكسال راكتور بوشهر 80 تن سوخت با غلظ3,5 در صد 
از روسيه خريدارى كرده است. معادل نيمى از اين حجم نيز در مراحل آزمايشى 
و تا رسيدن ظرفيت كوره به حد اكثر گداز مورد نياز است. در نتيجه مفهوم توليد 
7 تن سوخت در طول 7 سال، نياز داشتن به 70 سال زمان بيشتر براى تامين 
سوخت يكسال راكتور بوشهر است. به اين دليل ايران به دنبال توليد سوخت اتمى 

نيست.
پرسش از آقاى موسويان اين است كه تحمل هزينه هاى نجومى از جمله محروم 
ماندن از 50 ميليارد دالر صادرات نفت خام، براى رسيدن به ظرفيت توليد يكسال 

سوخت راكتور بوشهر در 70 سال آينده قابل توجيه است؟
در بند 8، موسويان به آمادگى ايران براى قطع توليد اورانيوم با غلظت 20 در 
صد اشاره مى كند. اين شرط 2 سال پيش براى پيشبرد مذاكرات با گروه 1+5 الزم 
و كافى بود. اما در حال حاضر تنها يكى از 3 شرط الزم براى دست يافتن به يك 

توافق اصولى است.
ايران اينك در مذاكرات با جامعه جهانى در موقعيتى ضعيف تر از 2 سال پيش 
قرار دارد. هر چند كه اين پيشنهاد حسين موسويان هرگز به صورت رسمى از سوى 
مذاكره كنندگان اصلى جمهورى اسالمى، بدون شرط مورد قبول قرار نگرفته است.
در بند 9 موسويان مدعى است كه «ايران بمب اتمى احتمالى خود را عليه 
اسرائيل و آمريكا بكار نخواهد بود، زيرا به نابودى ايران منجر خواهد شد». به جاى 
مورد خطاب قرار دادن غرب، بهتر است آقاى موسويان اين نكته را به رهبران 
جمهورى اسالمى يادآور شود، هر چند كه صف مخالفان برنامه هاى اتمى مشكوك 

جمهورى اسالمى تنها محدود به آمريكا و اسرائيل نيست.
در بند 10 از مقاله كه، موسويان غرب را از تالش براى تغيير رژيم جمهورى 
اسالمى پرهيز مى دهد و مدعى است كه حاكميت كنونى از پس مخالفان مهاجم 

با استفاده از سالح هاى متعارف نيز بر خواهد آمد.
آقاى موسويان در اين مورد نيز يا ناآگاهانه استدالل مى كند و يا دانسته از ديدن 
تصوير واقعى طفره مى رود. بى شك طبيعت جنگ احتمالى آينده با ايران مشابه 
جنگ فرسايشى 8 ساله با عراق نخواهد بود و طول آن از چند روز فراتر نخواهد 

رفت.
در يك رويارويى محتمل، طرف مهاجم ارتش عراق با تجهيزات 33 سال پيش 
نخواهد بود، در حالى كه بنيه دفاعى ايران، به جز ظرفيت موشكى و نمونه سازى هاى 

نمايشگاهى، همچنان متكى به ابزارهاى عتيقه همان سال ها باقى مانده است.
به دليل ضعف اقتصادى و محروم ماندن از خريد تسليحات پيشرفته، بنيه دفاعى 
ايران در مقايسه با همسايگان كوچك ايران نيز تحليل رفته، چه رسد به مدعيان 
بزرگتر. ضعف بنيه دفاع متعارفى ايران است كه مى تواند تالش جمهورى اسالمى را 

براى به دست آوردن سالح هسته اى نزد رهبران آن توجيه كند.
تنها عمق دفاع استراتژيكى باقيمانده ايران، مساحت ايران است و دشوارى هاى 
رويارويى با آن از راه زمين. تغيير طبيعت جنگ اين نقطه قوت را نيز تا حدود 
زيادى تغيير داده است. گذشته از آن، تغيير رژيم جمهورى اسالمى موضوع داخلى 
ايران است و تاكنون هيچ كشور خارجى موضوع آنرا در دستور كار خود قرار نداده 

است.
از اين لحاظ موسويان دست كم در مقاله 10 بندى اخير خود، در توجيه تبليغاتى 
مواضع دولت متبوع خود نيز از هدف بازمانده است، چه رسد به عرضه پيشنهادى 

معتبر با استفاده از ديپلماسى خط دوم.

پرونده

8. فقدان توجيه اقتصادى
پى گيرى برنامه اتمى از حيث استفاده صلح آميز به هيچ وجه مقرون به صرفه نبوده 
است. تنها براى يك برنامه ى نظامى مى توان چنين هزينه ى بزرگى تا حد تحريم ها 
را پرداخت. رفتار رژيم جمهورى اسالمى بر اساس هزينه و فائده ى ملى و بر اساس 
مقتضيات امنيت و منافع ملى انجام نمى گيرد تا بر اين گونه مبانى پى گيرى برنامه ى 
اتمى براى دست يابى به بمب را منتفى بدانيم. عقالنيت هيچ نقشى از آغاز در برنامه ى 

اتمى ايران نداشته است.
فقدان محاسبات عقالنى و عدم مالحظه ى هزينه- فائده بخشى از چارچوب 
تصميم گيرى جمهورى اسالمى در سياست داخلى و خارجى آن است. در همين 
موضوع غنى سازى پنج موضوع مشخص نمايانگر تاثير منفى برنامه ى هسته اى بر 

منافع و امنيت ملى كشور هستند:
فقدان ذخاير كافى اورانيم (4 تا 10 سال بسته به تعداد نيروگاه ها اگر فرض 
كنيم كه هدف صرفا استفاده ى صلح آميز باشد)، خريد اورانيم بسيار گران از 
قزاقستان يا برخى كشورهاى امريكاى التين، فقدان توجيه اقتصادى كسب انرژى 
برق از هسته ى اتم با توجه به ذخاير گاز و نفت، تحريم هاى اقتصادى ناشى از 
پيشبرد برنامه ى هسته اى كه دهها ميليارد دالر خسارت براى كشور به بار آورده 
است، و فراهم كردن زمينه ى مسابقه ى هسته اى در منطقه در آينده. مقامات 
جمهورى اسالمى على رغم انتقادات كارشناسان در اين مقوالت هيچگاه به آنها 
پاسخ نداده اند. جمهورى اسالمى بمب اتمى را به هر قيمت مى خواهد همان طور 
كه احمدى نژاد در ابتداى رياست جمهورى خود به حسن روحانى پيشنهاد كرده 
بود كه كل بودجه ى آژانس بين المللى انرژى اتمى را بدهد (حسن روحانى، امنيت 

ملى و ديپلماسى هسته اى) تا آژانس مطابق ميل جمهورى اسالمى عمل كند.
فقدان منفعت بلند مدت، انزوا، و افزايش خطر جنگ امورى نيستند كه جمهورى 
اسالمى را از پى گيرى سياست هايش بازداشته باشند. رفتار جمهورى اسالمى 
نشان مى دهد كه اين رژيم در پى ساختن يك ايران مدرن كه بدون تنش مى 

خواهد به ارتقاى زندگى و معيشت شهروندانش بپردازد نيست.
9. بستن فضاى عمومى

كارشناسان سياسى و روزنامه نگاران و ديگر كارشناسان اين حوزه در ايران از بيان 
نظرات خود منع شده اند. شوراى امنيت ملى در اين باب دستورات مشخصى را به 
مطبوعات ارسال مى داشته است. اصوال افكار عمومى در اين حيطه قفل شده است 
تا فقط صداى مقامات شنيده شود. اگر برنامه ى اتمى رژيم ابعاد نظامى ندارد و براى 
توليد برق و خدمات پزشكى است (و اكثر كارشناسان با اينها مخالفتى ندارند، بجز 
طرفداران محيط زيست كه با نيروگاه هاى اتمى نيز مخالفند) چرا بايد چنين قفلى 
بر دهان ها زده شود؟ چرا يكى از مذاكره كنندگان ارشد هسته اى كه حدود يك 
دهه در خدمت اين برنامه بوده و هنوز هم در خدمت آن است تنها به جرم سخن 

گفتن غير مطابق با نظرات تيم احمدى نژاد اتهام جاسوسى دريافت مى كند؟
10. سوخت بوشهر از روسيه مى آيد

مى گويند ذخيره سازى مواد غنى سازى شده با توجيه فراهم كردن سوخت براى 
بوشهر است اما اين امر هيچ توجيهى ندارد. از ابتدا قرار بوده است سوخت نيروگاه 

بوشهر را روس ها تامين كنند و نه جمهورى اسالمى.
***

با درنظر گرفتن اقداماتى كه جمهورى اسالمى در پيشبرد برنامه ى اتمى خود 
تا كنون انجام داده، داليل فوق به روشنى نشان مى دهند كه هيچ دليل قانع 
كننده اى براى صلح آميز بودن همه ى ابعاد اين برنامه وجود ندارد بلكه داليل طرف 
مقابل قابل قبول تر به نظر مى آيد. همچنين براى ترس زدايى از اقدامات تنش 
زاى مقامات گفته مى شود كسب بمب اتمى توسط جمهورى اسالمى با هدف 
حمله ى اتمى به اياالت متحده يا اسرائيل صورت نمى گيرد اما نمى توان فقدان 
مفروض اين عزم را ضرورتا به معنى عدم پى گيرى ساخت بمب توسط جمهورى 

اسالمى گرفت.

ادامه از صفحه 35:

C  Copyright 2013 Ketab Corp.3737 ماهنامه ايرانشهر - فرهنگى، سياسى، هنرى، اجتماعى، سال هجدهم - دوره جديد – شماره سوم – ژانويه 2013



پرونده

نوشته شائول بخاش
 استاد تاريخ دانشگاه جورج ميسون ايالت ويرجينيا

در پى انتخاب مجدد باراك اوباما به رياست جمهورى، ايران نشانه هايى بروز 
داده كه آماده مذاكره اتمى مستقيم با آمريكاست. موجى از اظهارات نزديكان 
خامنه اى در ماه نوامبر، حاكى از امكان مذاكره مستقيم بدون محكوم كردن يا 

طرد ايده مذاكره است.
وزارت اطالعات ايران در تحليلى كه به صورت عمومى منتشر كرد يادآور شده 
كه هر گونه غفلت از احتمال حمله نظامى عليه تاسيسات اتمى ايران، «گناهى 
نابخشودنى» است و تاكيد كرده كه تدابير ديپلماتيك براى حل مسئله اتمى 

ايران ارجحيت دارد.
محمود احمدى نژاد آشكارا ازمذاكرات مستقيم حرف زده است. دليل اين 
تغيير موضع آشكار – خامنه اى در مورد مسئله اتمى همچنان در موضع مخالف 
به احتمال قوى فشار تحريم هاست كه باعث بى ثباتى  باقى مانده است – 
بسيارى در اقتصاد ايران شده، وهمچنين اين چشم انداز كه ايران بايد در چهار 
سال آينده نيز به تعامل با اوباما ادامه دهد. اما هنوز روشن نيست كه آيا خامنه اى 

آمادگى سازش و دادن امتياز الزم براى هرگونه توافق با آمريكا را دارد يا نه؟
از طرفى، نشانه هاى تغيير موضع غير قابل انكار است. اخيرا در ماه سپتامبر، 
پيشنهاد  به  خارجى،  سياست  در  خامنه اى  عالى  مشاور  واليتى،  اكبر  على 
احمدى نژاد ( وقتى كه براى نشست مجمع عمومى سازمان ملل در نيويورك 

بسر مى برد) كه گفته بود ايران حاضر به گفتگو با آمريكاست، سريعا حمله كرد. 
طى چند ماه اخير، فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمى، اسراييل را در 

صورت حمله به ايران تهديد به نابودى كردند.
در اوايل ماه نوامبر، محمدرضا نقدى فرمانده بسيج، آمريكا را «جنايتكارترين 
رژيم روى زمين» خواند و گفت روابط با آمريكا فقط درصورتى ممكن است كه 
آمريكا سازمان سيا را منحل كند، ناوهاى جنگى خود را از خليج فارس خارج 
كند و 50 پايگاه نظامى خود در سراسر دنيا را برچيند – به عبارتى ديگر هرگز. 
نقدى سياست رسمى را بيان نكرد؛ اما اظهارات او منعكس كننده موانع موجود 

در فرماندهى نظامى ايران است كه بايد پيش از توافق با آمريكا برداشته شود.
در عين حال اخيرا محمد جواد الريجانى، رئيس كميسيون حقوق بشر قوه 
قضاييه، اظهار داشت كه مذاكره با آمريكا تابو نيست و اگر منافع كشور ايجاب 
كند، «ما حتى در قعر جهنم هم با آمريكا مذاكره مى كنيم.» الريجانى قبال در 
وبسايت خود، عملكرد اوباما را به عنوان رييس جمهور آمريكا مثبت ارزيابى كرده 
بود. (خامنه اى در گذشته بارها اوباما را ادامه دهنده سياست خصمانه دولت هاى 
پيشين نسبت به ايران خوانده بود.) اظهارات الريجانى با اهميت است. يكى از 
برادرانش، على الريجانى رئيس مجلس ايران و از نزديكان مورد اعتماد خامنه اى 

است؛ برادر ديگرش، صادق، رئيس قدرتمند قوه قضائيه است.

برنامه اتمى ايران: تغيير جهت باد؟
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در عين حال الريجانى قوه قضائيه، محتاط تر به نظر مى رسد و اظهار داشته 
كه رابطه بين ايران و آمريكا «يك شبه» برقرار نمى شود و اگر ايران به پاى ميز 

مذاكره بيايد، «آمريكايى ها فكر نكنند مى توانند از ملت ايران باج بگيرند.»
اينكه صادق الريجانى اصوال صحبت از مذاكره كرده و آن را كامال رد نكرده، 
قابل توجه است. محمود احمدى نژاد، رئيس جمهور ايران، گفته كه تنها راه حل 

مشكالت بين ايران و آمريكا، گفتگوى مستقيم بين دو كشور است.
شايد تحليلى كه در سايت وزارت اطالعات تحت عنوان «داليل و موانع حمله 
نظامى رژيم صهيونيستى عليه ايران» آمده، قابل توجه تر باشد. در اين تحليل 
آمده كه حمله اسراييل به ايران با توجه به آمادگى نظامى ايران، آسيبى كه ايران 
مى تواند به اسراييل وارد كند و پيامدهاى جدى حمله نظامى اسراييل بر ثبات 
كل منطقه، بعيد به نظر مى رسد. اما اين تحليل همچنين بين برخورد اسراييل 

و آمريكا با برنامه اتمى ايران، تفاوت قائل شده است.
در اين مقاله آمده كه اسراييل، هرگونه توانايى اتمى ايران را (حتى براى مقاصد 
صلح آميز) به مثابه تهديدى عليه موجوديت خود مى بيند و به دنبال نابودى 
كامل تاسيسات اتمى ايران است. اما اينطور كه تحليل وزارت اطالعات تشريح 

مى كند، آمريكا ديدگاه «كامال متفاوتى» دارد.
آمريكا از دسترسى ايران به فن آورى هسته اى تهديدى احساس نمى كند و 
حتى آماده است كه با ايران در مورد غنى سازى سوخت در سطوح پايين در 

داخل كشور، گفتگو كند.
تاسيسات  به  پيشگيرانه  حمله  يك  از  اسراييل  منع  دنبال  به  اوباما  دولت 
اتمى ايران است، و مطمئن است كه اگر ايران تصميم به ساخت سالح بگيرد، 
«چشم ها» و ابزارهاى اطالعاتى اش به سرعت مطلع خواهند شد. آمريكا اميدوار 
است كه مسئله اتمى ايران را از راه ديپلماسى و مذاكره و با تحريم هاى سخت 

حل كند.
اين مقاله ضمن تاكيد بر ظرفيت هاى نظامى و توانايى ايران براى دفاع از خود، 
نهايتا بر اهميت پرهيز از جنگ با توسل به «ابزارهاى ديپلماسى و سياسى و 
استفاده از ظرفيت هاى سازمان هاى بين المللى» تاكيد كرده است. و اين راه را 

«ضرورى – و كم هزينه» خوانده است. ايران در گذشته اعتماد زيادى به سازمان 
ملل ابراز نكرده و آژانس بين المللى انرژى اتمى را به جانبدارى در ارزيابى مقاصد 

اتمى ايران متهم كرده است.
ترجيح مذاكره بر تقابل را بايد تا حد زيادى با توجه به سابقه مشكالت شديد 
اقتصادى كه كشور(ايران) با آن روبروست درك كرد – مشكالتى كه در اثر 
تحريم ها و همچنين سوء مديريت اقتصادى محمود احمدى نژاد ايجاد شده اند.

تحريم هاى آمريكا و اتحاديه اروپا خريد نفت و گاز ايران را ممنوع كرده، 
شركت ها و افراد ايرانى مشخصى را هدف قرار داده، و توانايى بانك هاى ايرانى را 

براى مبادالت مالى بين المللى به شدت محدود كرده اند.
اين تحريم ها بخشى از اقتصاد ايران را فلج كرده است. صادرات نفت ايران 
تقريبا نصف شده، يعنى 35 ميليارد دالر از درآمد ساالنه كشور كاهش يافته 

است.
تحريم هاى بانكى و محدوديت ها براى انتقال دالرهاى نفتى به تهران، به اين 
معنى ست كه ايران غالبا قادر به دريافت پول فروش نفت خود نيست. ايران 
مجبور شده در چين و هند ارز آن كشورها را در مقابل فروش نفت بپذيرد، كه 

فروش نفت را وابسته به خريد اجناس و كاالهاى محلى مى كند.
گزارش هاى زيادى خبر از اين موضوع مى دهد كه ايران براى فروش نفت در 
بازارهاى آسيا، نفت خام را با تخفيف ارائه مى كند. كارخانه ها جهت وارد كردن 
مواد خام و قطعات يدكى با مشكالت و سختى هايى روبرو هستند؛ خطوط 
توليد به اجبار متوقف شده اند؛ و كارگران اخراج شده اند. تورم به شدت در حال 
افزايش است، و بانك مركزى به وضوح نگران كاهش آهسته ولى پيوسته منابع 

ذخيره ارزى خود است.
دولت در حالى كه دسترسى آسان به ارز خارجى را محدود كرد، سعى كرد 
دالر را در نرخ رسمى 11400 ريال نگه دارد. ولى ارزش ريال در بازار آزاد به 
شدت نزول كرد و در فاصله ژوئن 2011 تا اوت 2012 حدودا 50 درصد كاهش 
يافت. در اواخر سپتامبر، ترس بر جامعه چيره شد و ايرانيان از ريال به ارز خارجى 

پناه بردند.
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ارزش ريال نسبت به دالر آمريكا در عرض يك هفته 
40 درصد كاهش يافت و اوايل اكتبر در بازار آزاد هر 
دالر بيش از 35000 ريال معامله شد. دولت با يك سرى 

اقدامات عكس العمل نشان داد.
نرخ  كرد؛  محدود  را  ارزى  مبادالت  آزاد  بازار  دولت 
رسمى ريال را تقريبا 50 درصد پايين آورد، ارز دولتى 
براى  و  كرد  محدود  دارو  و  غذايى  مواد  واردات  به  را 
ساير بخش هاى واردات، نرخ هاى ديگرى اعالم كرد؛ 
واردات فهرست بلندى از كاالهاى لوكس را ممنوع كرد؛ 
صادركنندگان را وادار كرد ارز خود را به جاى نرخ بازار 
آزاد، با نرخ رسمى به وارد كنندگان بفروشند؛ و صادرات 
بيش از50 قلم كاال از جمله گندم، غالت، شكر، روغن 
نباتى، الستيك ماشين، كاغذ، و انواعى از فلزات و مواد 

اوليه پتروشيمى را محدود كرد.
واردات-صادرات  و  ارز  تبادل  جديد  قوانين  اين 
با  بخشى  است،  كرده  ايجاد  را  خود  خاص  مشكالت 

افزايش هزينه واردات و بخشى با آشفتگى بازار. بر اساس قوانين جديد صادرات، 
حتى كاالهايى كه براى صادرات بار كاميون بودند، از دم مرز برگردانده شدند. 
وزير بهداشت گزارش داده كه داروهاى بيمارى هاى جدى مثل داروى سرطان 
و شيمى درمانى، در دسترس نيست يا به شدت گران شده است. بيمارستان ها 
مى گويند بودجه از پيش تعيين شده براى خريد تجهيزات و دارو را از دولت 

دريافت نمى كنند.
مصرف كنندگان از افزايش شديد قيمت همه اجناس خبر مى دهند، از گوشت 
و ماهى گرفته تا شير و لبنيات و برنج. شركت هواپيمايى «ايران اير» قيمت بليت 
پرواز خارجى را 90 درصد افزايش داد. يك نماينده با نفوذ مجلس در اوايل نوامبر 
گفت كه در اثر تورم، «در جامعه امروز ايران، مردم يا فقيرند يا ثروتمند. ديگر يك 

طبقه متوسط حقوق بگير نداريم.»
اين مشكالت، ديدگاه كسانى را كه خواستار سياست خارجى معتدل هستند 
تقويت كرده است. على اكبر هاشمى رفسنجانى، رئيس جمهور اسبق، به آرامى 
(و نه خيلى قوى) خواستار اصالح رويه و پايان دادن به سياست تقابل شده است.
محمود احمدى نژاد معموال سختى هاى رسيدن به درك متقابل بين ايران 
و آمريكا را دست كم مى گيرد، ولى مدت هاست كه از مذاكره بين دو كشور 
استقبال مى كند. او در ماه سپتامبر در نيويورك مشاهده كرد كه هر گونه 
گفتگوى مستقيم بايد بعد از انتخابات آمريكا اتفاق بيفتد؛ ولى حاال كه باراك 
اوباما براى دومين بار بر سر كار خواهد بود، روشن است كه تهران بايد با دولت 

او مذاكره كند.
گفتگوى مستقيم در مورد مسئله اتمى ممكن است با پيشرفت محدودى كه 
در مذاكرات بين ايران و گروه 5+1 (5 عضو دايمى شوراى امنيت و آلمان) بدست 
آمده، فعال شود. در حال حاضر اين گروه در حال بررسى دور تازه مذاكرات با 
ايران است، ولى بعضى از اعضاى اين گروه معتقدند كه حل مشكل هسته اى 

ايران، به گفتگوى مستقيم ايران و آمريكا نياز دارد.
در ايران، بعيد است كه وزارت اطالعات و برادران الريجانى بدون تاييد رهبرى 
(آيت اهللا خامنه اى)، مذاكرات مستقيم را طرح كنند؛ ولى واقعيت اين است كه 
خامنه اى هنوز خود را موافق گفتگوهاى مستقيم نشان نداده است. برعكس، او 
در مقابل تحريم ها پايدارى مى كند و همچنان آمريكا را دشمن ديرينه ايران 

مى خواند. موارد مخالفت و ترس او از مذاكره با آمريكا متعدد است.
خامنه اى مسئله هسته اى و حق ايران براى داشتن تكنولوژى اتمى و غنى 
سازى سوخت را به غرور ملى تبديل كرده است. پذيرفتن خواسته هاى آمريكا و 

اتحاديه اروپا - كه ايران غنى سازى باالى سطح حداقلى را متوقف كند، سوخت 
غنى شده تا سطح 20 درصد را به خارج از ايران بفرستد، تاسيسات غنى سازى 
سنگين فردو را تعطيل كند، و به بازرسى هاى سرزده مجوز دهد - براى او و 

جامعه ايران به مثابه عقب نشينى است.
نمونه صدام حسين درعراق هميشه در ذهن خامنه اى هست. او از اين موضوع 
هراس دارد كه اگر ايران يكى از خواسته هاى آمريكا را بپذيرد، خواسته هاى 

بيشترى به دنبالش مى آيد، بدون هيچ چشم اندازى براى پايان آنها.
به عالوه، او به آمريكا اعتماد ندارد.خامنه اى اخيرا در اظهار نظرى گفت «آنها 
دروغ مى گويند»كه احتماال پاسخ غيرمستقيمى بود به اظهارات هيالرى كلينتون 
مبنى بر اينكه اگر ايران در مسئله هسته اى كوتاه بيايد، از شدت تحريم ها كاسته 
خواهد شد. او عقيده دارد كه هدف نهايى آمريكا تغيير رژيم است. اخيرا در يك 
سخنرانى گفت كه برنامه اتمى ايران بهانه است و آنچه آمريكا نمى تواند تحمل 

كند، موجوديت جمهورى اسالمى است.
به نظر مى رسد كه او اثرات مخرب تحريم ها را دست كم مى گيرد و باورش 
اين است كه ايران آن ها را تحمل خواهد كرد. امسال را سال «جهاد اقتصادى» 
نامگذارى كرده بود. او در يك سفر استانى در ماه اكتبر گفته بود كه تحريم هاى 
اعمال شده عليه ايران «غير منطقى و وحشيانه» است، ولى همچنان آنها را بى اثر 
خواند. او گفت ايران «از اين قله هم عبور خواهد كرد» همانطور كه در گذشته بر 
تحريم ها غلبه كرده است. اين لحن رهبرى نيست كه بخواهد با آمريكا و اتحاديه 

اروپا كنار بيايد.
روشن است مردانى در حلقه داخلى خامنه اى هستند كه به او اصرار مى كنند 
مذاكره با آمريكا را الاقل آزمايش كند؛ و ممكن است او به آن ها اجازه داده باشد 
كه امكان و حتى مطلوب بودن مذاكره مستقيم را در فضاى عمومى مطرح كنند.
كه  حالى  عين  در  كه  بپذيرد  را  توافقى  خامنه اى،  است  ممكن  همچنين 
بيشترخواسته هاى آمريكا را برآورده مى سازد، بتواند آن توافق را به عنوان يك 

پيروزى بزرگ براى ايران به مردم عرضه كند.
ولى همانطور كه آمريكا از ايران خواست هايى دارد كه خامنه اى حاضر به 
برآوردنشان نيست، خامنه اى هم از آمريكا انتظاراتى غير واقعى دارد - لغو 
سريع تحريم ها، پذيرفتن حق غنى سازى براى ايران (حتى اگر ايران نخواهد 
از اين حق استفاده كند)، و به رسميت شناختن ايران به عنوان يك بازيگر 
اصلى در منطقه خليج فارس و خاورميانه، با جايگاهى بر سر ميز مذاكره در 

مورد مسائل منطقه.
بادها در ايران تغيير جهت مى دهند؛ اما فعال به تدريج.
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران

11 دى (1 ژانويه)
1348 خورشيدى (1970 ميالدى)

محمدرضا شاه و فرح پهلوى وارد دهلى شدند.
1348 خورشيدى (1970 ميالدى)

تصويب قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و 
هنرمندان در مجلس شوراى ملى ايران

1384 خورشيدى (2006 ميالدى)
درگذشت مهين اسكويى هنرمند برجسته تئاتر و 
در  (متولد 1309  ايران  در  زن  كارگردان  نخستين 

تهران)
1384 خورشيدى (2006 ميالدى)

درگذشت ناصر خدايار، روزنامه نگار و نويسنده در 
ايران.

12 دى (2 ژانويه)
1316 خورشيدى (1938 ميالدى)

درگذشت اعتصام الملك- روزنامه نگار، نويسنده و 
مترجم، پدر پروين اعتصامى

1321 خورشيدى (1943 ميالدى)
و  فرهنگ،  وزارت  از  تهران  دانشگاه  انتزاع  اعالم 
استقالل آن به عنوان يك واحد مستقل فرهنگى با 

شرايط خاص خود
1356 خورشيدى (1978 ميالدى)

ژنرال ضياءالحق رييس حكومت نظامى پاكستان 
وارد ايران شد.

1384 خورشيدى (2006  ميالدى)
خلعتبرى،  ترانه  معاصر  تواناى  شاعر  درگذشت 

خواهر سيمين بهبهانى. 

13 دى (3 ژانويه)
1321 خورشيدى (1943 ميالدى)

رؤساى  طرف  از  سياسى  على اكبر  دكتر 
دانشگاه  رياست  به  تهران  دانشگاه  دانشكده هاى 

تهران انتخاب شد
1357 خورشيدى (1978 ميالدى)

كنفرانس گوادولوپ باشركت رؤساى جهور آمريكا، 
فرانسه و نخست وزيران آلمان و انگليس در جزيره 
گوادولوپ براى رسيدگى به بحران ايران تشكيل شد
ارتشبد عباس قره باغى از طرف محمدرضاشاه به 

رياست ستاد ارتش منصوب شد

14 دى (4 ژانويه)
1294 خورشيدى (1916 ميالدى)

اشغال شهرهاى قم و كاشان توسط قواى روس
1300 خورشيدى (1922 ميالدى)

رضاخان سردار سپه وزير جنگ، فرماندهى لشكر 
مركز را برعهده گرفت

1335 خورشيدى (1957 ميالدى)
زادروز  شهره صولتى، هنرمند آواز مقيم خارج از 

ايران 
 كليه سى دى هاى خانم شهره صولتى در شركت 

كتاب موجود است 
1337 خورشيدى (1959 ميالدى)

گشايش دانشگاه اهواز با نام دانشگاه گندى شاپور، 
حكومت جمهورى اسالمى كه موضعى عليه دست 
آوردهاى ايرانيان در پيش از هجوم اعراب به ايران را 
دارد ، نام اين دانشگاه را به دانشگاه اهواز تغيير داد

1353 خورشيدى (1975 ميالدى)
انتصاب جمشيد بهنام به رياست دانشگاه فارابى

1373 خورشيدى (1994 ميالدى)
درگذشت حشمت سنجرى، موسيقيدان و رهبر دائمى 

اركستر سمفونيك
1389 خورشيدى (2011 ميالدى)

درگذشت عليرضا پهلوى سومين فرزند و دومين 
پسر محمدرضاشاه پهلوى، به علت خودكشى در 
سن 44 سالگى در بوستون امريكا در منزل شخصى 

خود.

15 دى (5 ژانويه)
1313 خورشيدى (1935 ميالدى)

زادروز فروغ فرخزاد - شاعر و فيلمساز
 آثار شنيدارى، ديدارى و كتابهاى فروغ فرخزاد و 

در مورد او در شركت كتاب موجود است 
1324 خورشيدى (1946 ميالدى)

درگذشت ميرسيدمحمد امامى- امام جمعه تهران 
1347 خورشيدى (1969 ميالدى)

درگذشت حميد سياح - رجل سياسى ايران
1349 خورشيدى (1971 ميالدى)

ايرانى  دانشجويان  تعداد  ايران  امنيتى  مقامات 
كنفدراسيون را در خارج از كشور 1500 نفر اعالم 

كردند

1356 خورشيدى (1978 ميالدى)
كليه مراكز دانشگاهى در اعتراض به سفر كارتر به 

ايران، 3 روز تعطيل شد
1378 خورشيدى (1999 ميالدى)

درگذشت ملوك ضرابى، هنرمند آواز ايران

16 دى (6 ژانويه)
1294 خورشيدى (1916 ميالدى)

و  انگليس  قواى  توسط  ايران  جنوب  تصرف 
عقب نشينى نيروهاى آلمان

1338 خورشيدى (1960 ميالدى)
درگذشت  نيما يوشيج (على اسفنديارى) بنيان گذار 

شعر امروز ايران
1352 خورشيدى (1974 ميالدى)

آغاز محاكمه متهمان سوءقصد به خاندان سلطنتى 
در دادگاه نظامى

يك  «من  عنوان  با  يكى  مورد  اين  در  كتاب  دو   
شورشى هستم» توسط عباس سما كار و ديگرى با 
عنوان «دستى در هنر، چشمى بر سياست» توسط 
رضا عالمه زاده از انتشارات شركت كتاب در چند سال 

گذشته منتشر شده است.
1363 خورشيدى (1984 ميالدى)
درگذشت بهرام صادقى، نويسنده
1386 خورشيدى (2008 ميالدى)

درگذشت حميد عاملى، قصه گوى قديمى راديو ايران 
بر اثر سرطان ريه در سن 66 سالگى در تهران. او كار 
خود را از سال 1330 و از سن ده سالگى در راديو 
آغاز كرد. از سال 1350 اجراى برنامه پرطرفدار «راه 
برنامه  پخش  گرفت.  برعهده  را  ايران  راديو  شب» 
«قصه يك روز تعطيل» كه 33 سال به طور مداوم 
ادامه داشت، شهريور ماه 1385 به دستور مدير راديو 
تهران متوقف شد و فعاليت حميد عاملى بعد از بيش 

از پنجاه سال در راديو متوقف شد.
1389 خورشيدى (2011 ميالدى)

حزب  بنيان گذار  پزشكپور،  محسن  درگذشت 
پان ايرانيست در هشتاد و سه سالگى به علت بيمارى 
در تهران. وى مخالف مشهور جدايى بحرين از ايران 
فروهر  داريوش  با  همراه  سال 1327  در  وى  بود. 
حزب ملت ايران را تشكيل داد. در سال 1330 از اين 
حزب جدا شد و حزب پان ايرانيست را به طرافدارى 

روزشمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
11 ديماه تا  11 بهمن

Januery 1st - Januery 31st

توجه داشته باشيد سال 2012 سالى است كبيسه (ماه فوريه 2012 ، 29 روزه بوده است) بنابراين روزهاى برابر سال خورشيدى ايرانى 
و سال ميالدى با يك روز جابجايى نسبت به تقويم سال گذشته  تقويم مى شوند
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
از سلطنت تشكيل داد. آقاى پزشكپور حقوق دان و 
وكيل دادگسترى بود و از وى دخترى به جا مانده 

است.
 شركت كتاب از ناصر انقطاع كتاب «پنجاه سال 

تاريخ با پان ايرانيستها» را منتشر كرده است 

17 دى (7 ژانويه)
1306 خورشيدى (1928 ميالدى)

استعفاى زين العابدين رهنما - معاون رييس الوزرا
1314 خورشيدى (1936 ميالدى)

اعالم رسمى كشف حجاب با برگزارى جشنى در 
دانشسراى عالى و شركت رضا شاه پهلوى و همسر 

و دختران وى در اين جشن
1317 خورشيدى (1939 ميالدى)

تأسيس سازمان پرورش افكار در ايران
1322 خورشيدى (1944 ميالدى)

رهبر  اسكندرى-  ميرزا  سليمان  درگذشت 
سوسياليست ها، وزير معارف كابينه سردارسپه، 

رهبر حزب توده ايران بعد از شهريور 1320 
1325 خورشيدى(1942 ميالدى)

نوازنده  و  آهنگ ساز  لطفى،  محمدرضا  زادروز  
چيره دست تار.

 آثار موسيقى محمد رضا لطفى در «مركز موسيقى 
و فيلم ايران» وابسته به شركت كتاب موجود است

1333 خورشيدى (1955 ميالدى)
دانشگاه  رياست  به  اقبال  منوچهر  دكتر  انتصاب 

تهران
1346 خورشيدى (1968 ميالدى)

درگذشت غالمرضا تختى - قهرمان كشتى ايران و 
جهان (تولد: 5 شهريور 1309 خورشيدى)

1356 خورشيدى (1978 ميالدى)
انتشار مقاله «ارتجاع سرخ و سياه در ايران» به قلم 

احمد رشيدى مطلق در روزنامه اطالعات
1362 خورشيدى (1984 ميالدى)

و  -موسيقيدان  پايان  مفخم  لطف اهللا  درگذشت 
نخستين ناشر آثار موسيقى

1382 خورشيدى (2004 ميالدى)
رانيا، ملكه اردن، براى بازديد از مناطق زلزله زده بم، 

وارد ايران شد.

18 دى (8 ژانويه)
1285 خورشيدى (1907 ميالدى)

درگذشت مظفرالدين شاه، پنجمين پادشاه ايران از 
دودمان قاجار

1314 خورشيدى (1936 ميالدى)
على اصغر حكمت به پاس اقدامات خود در مورد روز 
17 دى (كشف حجاب زنان)، به مقام وزارت معارف 

ارتقاء يافت
1350 خورشيدى (1972 ميالدى)

درگذشت رضا بوشهرى، بازرگان، سناتور ونماينده 
مجلس شوراى ملى

1353 خورشيدى (1975 ميالدى)
ورود محمدرضا شاه و فرح پهلوى به مصر

1357 خورشيدى (1979 ميالدى)
خوددارى ارتشبد فريدون جم از قبول وزارت جنگ و 

خروج وى از ايران
 كتابى با عنوان «خاطرات و يادداشت هاى ارتشبد 
فريدون جم» تاليف دكتر مرتضى مشير توسط شركت 

كتاب منتشر شده است 

19 دى (9 ژانويه)
1231 خورشيدى (1853)

قتل ميرزا تقى خان اميركبير در حمام فين كاشان
 كتاب « امير كبير اخگرى در تاريكى» نوشته ى 

ناصر انقطاع از انتشارات شركت كتاب 
1321 خورشيدى (1943 ميالدى)

درگذشت محمدعلى مصاحبى  «عبرت» - شاعر و 
اديب

1332 خورشيدى (1954 ميالدى)
نظر  تجديد  دادگاه  دادرسى  جلسه  اولين  تشكيل 
نظامى مأمور رسيدگى به اتهامات دكتر محمد مصدق 

و سرتيپ تقى رياحى
1352 خورشيدى (1974 ميالدى)

خسرو  بطحايى،  طيفور  متهمان  نظامى  دادگاه 
گلسرخى، منوچهر مقدم سليمى، كرامت اهللا دانشيان، 
ايرج  و  عالمه زاده  محمدرضا  سماكار،  عباسعلى 
جمشيدى را به اعدام محكوم و بقيه را به حبس بين 3 

تا 5 سال محكوم كرد
1353خورشيدى (1975 ميالدى) 

درگذشت سيدكاظم عصار- استاد ممتاز دانشگاه و 
فيلسوف عاليمقام شرق

1357 خورشيدى (1979 ميالدى)
شاپور بختيار اعالم كرد محمد رضا شاه به زودى 

ايران را ترك خواهد كرد
 كتاب «آخرين روزها، پايان سلطنت و درگذشت 
انتشارات  از  نهاوندى  هوشنگ  دكتر  نوشته  شاه» 

شركت كتاب 
مأموريت ژنرال هويزر در ايران تمديد شد

1372 خورشيدى (1994 ميالدى)
درگذشت ادوارد ژوزف - پژوهشگر، مترجم و اديب 

ايرانى/ ارمنى در گلندل- كاليفرنيا
1388 حورشيدى (2009 ميالدى)

محمد ايوبى، داستان نويس ايرانى در سن 67 سالگى 
و بر اثر بيمارى ريوى در بيمارستان ابن سيناى 

تهران از دنيا رفت.
ايوبى متولد سال 1321 در شهر اهواز و از اعضاى 

قديمى كانون نويسندگان ايران بود.
محمد ايوبى در رشته هاى تاريخ و زبان و ادبيات 
فارسى تحصيل كرده بود و سال ها در مدارس شهر 

تهران تدريس ادبيات مى كرد.

20 دى (10 ژانويه)
1262 حورشيدى( 1883 ميالدى)

مدير  ايرانشهر  كاظم زاده  حسين  استاد  زادروز 
مسئول و سردبير مجله ى ادبى ايرانشهر

1353 خورشيدى (1975 ميالدى)
خلع منوچهر كاللى از دبيركلى حزب ايران نوين به 

علت اهمال در انجام وظيفه
1356 خورشيدى (1978 ميالدى)

سفر فرح پهلوى به آمريكا
1359 خورشيدى (1981 ميالدى)

درگذشت عبداهللا دوامى - نوازنده و موسيقيدان 

21 دى (11 ژانويه)
1306 خورشيدى (1928 ميالدى)

به  (ناظم الدوله)  ديبا  خان  ميرزايحيى  انتصاب 
معاونت رييس الوزرا

22 دى (12 ژانويه)
1320 خورشيدى (1942 ميالدى)

درگذشت محمدعلى فرزين - وزير دربار
1348 خورشيدى (1970 ميالدى)

پرنس آقاخان رييس فرقه اسماعيليه وارد تهران شد
1352 خورشيدى ((1974 ميالدى)
درگذشت هاجر تربيت - سناتور
1353 خورشيدى (1975 ميالدى)

گزينش اميرعباس هويدا به دبيركلى حزب ايران 
نوين

1368 خورشيدى (1990 ميالدى)
درگذشت محمود نامجو - قهرمان وزنه بردارى ايران 

و جهان
23 دى (13 ژانويه)

1293 خورشيدى (1915 ميالدى)
تصرف شهر تبريز توسط نيروهاى آلمان و ترك

1368 خورشيدى (1990 ميالدى)
«هايده»- باال  دده  معصومه  فاطمه  درگذشت 

آوازخوان، در سانفرانسيسكو - كاليفرنيا
1370 خورشيدى (1992 ميالدى)

درگذشت استاد موسى نى داوود - موسيقيدان در 
النگ آيلند، آمريكا

24 دى (14 ژانويه)
1314 خورشيدى (1936 ميالدى)

داستان،  نويسنده ى  ساعدى،  غالمحسين  زادروز 
فيلمنامه، و نمايشنامه

1356 خورشيدى (1978 ميالدى)
تظاهرات برخى از دانشجويان ايرانى مقيم آمريكا به 

عنوان اعتراض به ورود فرح پهلوى به آن كشور
بهره بردارى و نقل قول از اين روزشمار 
فقط براى همكاران شاغل در رسانه ها(جرايد، 
راديوها، تلويزيون ها و سايت هاى خبرى و 
عدتحليلى)با ذكر ماخذ مجاز است.

حه ب
صف

در 
مه 

ادا
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
1375 خورشيدى (1997 ميالدى)

قتل دكتر احمدتفضلى، نويسنده، مترجم و كارشناس 
زبان پهلوى (ازسرى قتل هاى زنجيره اى)

1376 خورشيدى (1998 ميالدى)
درگذشت محمد قاضى، مترجم

 ترجمه هاى محمد قاضى در شركت كتاب موجود 
است 

1384 خورشيدى (2006) ميالدى 
درگذشت غالمرضا طباطبايى بازيگر سينما تئاتر 
تلويزيون ايران و عضو ارشد انجمن بازيگران خانه 

سينما در لوس آنجلس.

25 دى (15 ژانويه)
1230 خورشيدى (1852 ميالدى)

اعدام طاهره قرةالعين (عالم، سخنور، شاعر) در باغ 
ايلخان تهران

 كتاب هاى گوناگون در مورد طاهره قرةالعين و 
اشعار او به فارسى و انگليسى در شركت كتاب موجود 

است 
1317 خورشيدى (1939 ميالدى)

مجلس شوراى ملى، تأسيس بانك رهنى ايران را با 
سرمايه 200 ميليون ريال تصويب كرد

1324خورشيدى (1946 ميالدى)
على اكبر  فرهنگ  چاپ  به  مربوط  طرح  تصويب 

دهخدا در مجلس شوراى ملى
 فرهنگ فارسى به فارسى دهخدا بر روى سى دى 
و به صورت كتاب در 2 جلد و شانزده جلد در شركت 

كتاب موجودند
1381 خورشيدى (2002 ميالدى)

درگذشت دكتر مهدى سمسار، روزنامه نگار
1388 خورشيدى (2010 ميالدى)

ايرانى  سرشناس  عكاس  جاللى  بهمن  درگذشت 
در سن 65 سالگى به دليل مشكالت حاد كبدى در 
تهران. وى متولد سال 1323 در تهران بود. از اوست 
كتاب هاى  كتاب هنر آفريقاى سياه و روزهاى خون و 

آتش و خرمشهر و گنج پيدا.

26 دى (16 ژانويه)
1296 خورشيدى (1918 خورشيدى)
مستوفى الممالك رييس الوزرا شد
1323 خورشيدى (1945 ميالدى)

شمس الملوك مصاحب، نخستين زن ايرانى كه از 
دانشگاه تهران درجه دكترا گرفت، جلسه ى دفاع از 

رساله ى دكتراى خود را برگزار كرد
1349 خورشيدى (1971 ميالدى)

مدير باغ وحش تبريز را شير خورد
1357 خورشيدى (1979 ميالدى)

محمدرضاشاه و فرح پهلوى ايران را ترك كردند
1360 خورشيدى (1982 ميالدى)

و  پژوهشگر  نويسنده،   - دشتى  على  درگذشت 
سياستمدار

 كتابهاى على دشتى شامل: 23 سال و سيرى در 
ايام  كتابهاى  و  انگليسى  و  فارسى  به  شمس  ديوان 
محبس، دمى با خيام، در قلمرو سعدى، نقشى از حافظ، 
عقال بر خالف عقل و هم چنين كتاب تخت پوالد به 

صورت مكتوب و گويا در شركت كتاب موجودند

27 دى (17 ژانويه)
1334 خورشيدى (1956 ميالدى)

تيرباران شدن نواب صفوى، خليل طهماسبى، مظفر 
ذوالقدر و سيدمحمد واحدى در لشكر 2 زرهى

1382 خورشيدى (2004 ميالدى)
سومين فرزند شاهزاده رضا پهلوى و ياسمين پهلوى 

- فرح پهلوى- در واشينگتن آمريكا متولد شد.

28 دى (18  ژانويه)
1285 خورشيدى (1907 ميالدى)
تاجگذارى محمدعلى شاه قاجار

1331 خورشيدى(1953 ميالدى)
آغاز تظاهرات شديد در تهران و شهرستانهاى ايران 
بر له و عليه دكتر محمد مصدق و آيت اهللا كاشانى و 

تعطيل مغازه ها
1332 خورشيدى (1954 ميالدى)

انتشار اولين شماره مجله «ستاره سينما» در تهران
1343 خورشيدى (1965 ميالدى)

انحالل ضرابخانه و انتقال وظايف آن به بانك مركزى 
ايران

29 دى (19 ژانويه)
1355 خورشيدى (1977 ميالدى)

و  موسيقيدان  نوازنده،   - ورزنده  رضا  درگذشت 
استاد سنتور

1366 خورشيدى (1988 ميالدى)
درگذشت مهدى بركشلى - نويسنده و موسيقيدان

1384 خورشيدى (2006 ميالدى)
محمود مشرف تهرانى، معروف به م. آزاد، شاعر و 

مترجم در تهران درگذشت.
 

30 دى (20 ژانويه)
1307 خورشيدى (1929 ميالدى)

كشور  قضايى  كادر  در  دار  دامنه  تغييرات  ايجاد 
توسط داور، وزير عدليه

1311 خورشيدى (1933 ميالدى)
رضا شاه دستور داد وزارت دربار را منحل كنند و 
اعالم كرد دربار وجود ندارد و تيمورتاش ديگر وزير 

دربار نيست
1324 خورشيدى (1946 ميالدى)

استعفاى ابراهيم حكيمى نخست وزير به علت عدم 
موفقيت در قضيه آذربايجان

1331 خورشيدى (1953 ميالدى)
صدور نامه تاريخى آيت اهللا كاشانى رييس مجلس 

شوراى ملى به دكتر مصدق كه ضمن آن نوشت «از 
راه خطايى كه مى پيماييد پشيمان خواهيد شد. قصد 

تجاوز به حقوق عامه را كنار بگذاريد»
1340 خورشيدى (1962 ميالدى)

موافقت دولت با تأسيس سازمان هواپيمايى ملى 
ايران در داخل و خارج كشور

1342 خورشيدى (1964 ميالدى)
آغاز بهره بردارى كارخانه پتروشيمى آبادان

1367 خورشيدى (1989 ميالدى)
درگذشت فيروز شيروانلو - نويسنده و مترجم

1386 خورشيدى (2008 ميالدى)
درگذشت حاج قربان سليمانى، استاد پيشكسوت 
موسيقى مقامى خراسانى، در سن 85 سالگى بر اثر 
كهولت سن. وى متولد 1302 در روستاى على آباد 

قوچان بود.

 1 بهمن (21 ژانويه)
1324 خورشيدى (1946 ميالدى)

زادروز كيومرث منشى زاده، شاعر
1343 خورشيدى (1965 ميالدى)

درگذشت نظام وفا - شاعر
1347 خورشيدى (1969 ميالدى)
سفر محمدرضا شاه به اتريش

1348 خورشيدى (1970 ميالدى)
عزت اهللا عاملى سفير ايران در عراق به اتهام شركت 

در كودتاى عراق از بغداد خارج شد
1357 خورشيدى (1979 ميالدى)

شاپور بختيار، محمدرضا شاه را بخاطر نقض قانون 
اساسى در طول حكومت خود، بشدت مورد انتقاد 

قرار داد
سيدجالل الدين تهرانى رييس شوراى سلطنت، در 

پاريس از مقام خود كناره گيرى كرد
كاركنان سازمان راديوتلويزيون عليه بختيار اعالم 

جرم كردند
آيت اهللا خمينى اعالم كرد دولت بختيار خيانتكار است 
و از مردم خواست قدرت قانونى او را واژگون كنند

1365 خورشيدى (1987 ميالدى)
درگذشت ابراهيم بوذرى - خوشنويس و موسيقيدان

2 بهمن (22 ژانويه)
1312 خورشيدى (1934 ميالدى)

درگذشت عارف قزوينى - شاعر ملى ايران
 كتاب مجموعه كامل آثار عارف قزوينى چاپ پيش 
از انقالب و باز تكثير در خارج از ايران و بدون سانسور 

در شركت كتاب 
1328 خورشيدى (1950 ميالدى)

تأسيس اولين بانك خصوصى ايران به نام «بانك 
بازرگانى ايران» با سرمايه پنجاه ميليون ريال در 

تهران
1337 خورشيدى (1959 ميالدى)
درگذشت داريوش رفيعى - خواننده

بل
ه ق

فح
ز ص
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
1357 خورشيدى (1979 ميالدى)

محمدرضا شاه و فرح پهلوى مصر را بسوى مراكش 
ترك كردند

ارتشبد فريدون جم آينده ايران را تاريك و خونين 
خواند

3 بهمن (23 ژانويه)
1321 خورشيدى (1943 ميالدى)

شاعر،  (پيام)،  نورى عالء  اسماعيل  دكتر  زادروز  
روزنامه نگار، و پژوهشگر

كتاب پيدايش و نقش دينكاران امامى در ايران نوشته 
دكتر اسماعيل نورى عال از انتشارات شركت كتاب 

1345 خورشيدى (1967 ميالدى)
انتشار دومين كتاب محمدرضاشاه به نام «انقالب 

سفيد»
 كتاب «انقالب سفيد» توسط شركت كتاب تجديد 

چاپ شده است 
1346 خورشيدى (1968 ميالدى)

سفر محمدرضاشاه و فرح پهلوى به بانكوك
1352 خورشيدى (1974 ميالدى)

دادگاه تجديدنظر نظامى، طيفور بطحايى، خسرو 
گلسرخى، كرامت اهللا دانشيان، عباسعلى سماكار و 

محمدرضا عالمه زاده را به اعدام محكوم كرد
1357 خورشيدى (1979 ميالدى)

استعفاى محمدرضا جاللى نايينى از سناتورى
1366 خورشيدى (1988 ميالدى)
درگذشت شريف لنكرانى - مترجم
1384 خورشيدى (2006 ميالدى)

درگذشت محمدحسين بهراميان، مجسمه ساز ايرانى 
به علت خودكشى در مجتمع لوور پاريس.

4 بهمن (24  ژانويه)
1285 خورشيدى

زادروز  دكتر احمد بيرشك، از پيشگامان و محققان 
معاصر علوم رياضى و تجربى

1307 خورشيدى (1929 ميالدى)
مؤلف،  «نصيرالدوله»،  بدر  احمد  درگذشت 

سياستمدار و مؤسس مدرسه موزيك
1341 خورشيدى (1963 ميالدى)

آيت اهللا سيدمحمود طالقانى، مهندس مهدى بازرگان، 
دكتر يداهللا سحابى و ديگر اعضاى نهضت آزادى در 
رابطه با تظاهرات مخالفت آميز مربوط به رفراندوم 

6 بهمن دستگير و زندانى شدند
1354 خورشيدى  (1976 ميالدى)

9 تن از محكومان دادگاه نظامى تيرباران شدند
1357 خورشيدى (1979 ميالدى)

مجاهدين خلق سفارت ايران در پاريس را اشغال 
كردند

و  اطالعات  سازمان  انحالل  اليحه  بختيار  شاپور 
امنيت كشور را تسليم مجلس كرد

5 بهمن (25 ژانويه)
1357 خورشيدى (1979 ميالدى)

توسط  حيدرآباد  در  ايران  كنسولگرى  اشغال 
دانشجويان ايرانى
6 بهمن (26 ژانويه)

1338 خورشيدى (1960 ميالدى)
درگذشت ابوالحسن فروغى - فيلسوف و دانشمند 

معاصر و مدير روزنامه «تربيت»
1341 خورشيدى (1963 ميالدى)

توسط  سفيد  انقالب  ششگانه ى  اصول 
محمدرضاشاه پهلوى به مردم ابالغ شد

1343 خورشيدى (1965 ميالدى)
اثر  در  وزير-  نخست  منصور-  حسنعلى 
جراحت هاى وارده از تيراندازى محمد بخارايى در 

بيمارستان پارس در تهران درگذشت
فرمان  دارايى-  -وزير  هويدا  اميرعباس 

نخست وزيرى گرفت
1355 خورشيدى (1977 ميالدى)

درگذشت مجتبى مينوى - اديب و پژوهشگر

7 بهمن (27 ژانويه)
1340 خورشيدى (1962 ميالدى)

مهندس  بختيار،  شاپور  دكتر  شهربانى،  طرف  از 
خنجى و مسعود حجازى بازداشت شدند

1348 خورشيدى (1970 ميالدى)
 - (قوام الملك)  شيرازى  قوام  ابراهيم  درگذشت 

سياستمدار
1382 خورشيدى (2004 ميالدى)

شهره آغداشلو هنرپيشه ى ايرانى تئاتر و سينما، 
براى بازى در فيلم آمريكايى «خانه اى از ماسه و مه» 

نامزد دريافت جايزه ى معتبر سينمايى اسكار شد.

8 بهمن (28 ژانويه)
1348 خورشيدى (1970 ميالدى)

بازمانده  آخرين   - تقى زاده  سيدحسن  درگذشت 
رجال مشروطيت

1357 خورشيدى (1979 ميالدى)
خواستار  كه  كرد  اعالم  كردستان  دمكرات  حزب 

تجزيه نيست
اعضاى سازمان ملى دانشگاهيان (واحد كرمانشاه) 
در مراسم بازگشايى دانشكده علوم، دكتر فريدون 

معتمدوزيرى رييس دانشگاه را بركنار كردند.
1389 خورشيدى (2011 ميالدى)

داريوش همايون در سن 82 سالگى در  درگذشت 
ژنو سوئيس.  او وزير اطالعات دولت هاى هويدا و 
آموزگار و سردبير روزنامه ى آيندگان و از رهبران 
مشروطه طلب بودكه سال ها در خارج از كشور به 
مبارزه و روشنگرى پرداخت و با انجام مصاحبه ها، 
نوشتن مقاالت متعدد و شركت در جلسات گوناگون 

راه مبارزه با نظام اسالمى را پيش گرفت. 

9 بهمن (29 ژانويه)
1315خورشيدى (1937 ميالدى)

زادروز مجيد روشنگر، ناشر و سردبير «بررسى 
كتاب» و «كاكتوس»

1357 خورشيدى (1979 ميالدى)
اشغال سفارت دانمارك توسط دانشجويان ايرانى

1385 خورشيدى (2007 ميالدى)
اديب  نويسنده،  شاعر،  ابطحى،  محمود  درگذشت 
و پژوهشگر در سن 80 سالگى در لندن. او داماد 
برجسته  شخصيت  طباطبايى  سيدضياءالدين 

دوران رضاشاه و محمدرضاشاه بود.

10 بهمن (30 ژانويه)
1304 خورشيدى (1926 ميالدى)

زادروز اسماعيل شاهرودى،«آينده»، شاعر معاصر 
در دامغان

1318 خورشيدى (1940 ميالدى)
درگذشت دكتر تقى ارانى در 36 سالگى در زندان 
قصر تهران- وى به اتهام ترويج مرام كمونيستى به 

ده سال زندان محكوم شده بود
1343 خورشيدى (1965 ميالدى)

سپهبد نعمت اهللا نصيرى رييس شهربانى كل كشور 
سازمان  رييس  و  وزير  نخست  معاون  سمت  به 

اطالعات و امنيت كشور منصوب شد
1348 خورشيدى (1970 ميالدى)

درگذشت حبيب اهللا مشيرهمايون شهردار- نوازنده 
و موسيقيدان

1352 خورشيدى (1974 ميالدى)
درگذشت محمد حجازى «مطيع الدوله»- سناتور و 

نويسنده
1366 خورشيدى (1988 ميالدى)

درگذشت اميرناصر افتتاح - نوازنده تنبك

11 بهمن (31 ژانويه)
1320 خورشيدى (1942 ميالدى)

انتشار نخستين  شماره روزنامه مردم به سردبيرى 
عباس نراقى و هيئت تحريريه اى مركب از مصطفى 
فاتح، ايرج اسكندرى، بزرگ علوى و انور خامه اى

1357 خورشيدى (1979 ميالدى)
جبهه ملى ايران در خبرنامه خود شاپور بختيار را 

مورد حمله قرار داد
ترور رييس شهربانى كرمان

1200  آمريكايى ديگر تهران را ترك كردند.
1382 خورشيدى (2004 ميالدى)

دكتر فواد روحانى نخستين دبيركل سازمان اوپك 
كه از 1961 تا 1964 دبيركلى اين سازمان را برعهده 

داشت، در لندن درگذشت.
بهره بردارى و نقل قول از اين روزشمار فقط 
براى همكاران شاغل در رسانه ها(جرايد، 
راديوها، تلويزيون ها و سايت هاى خبرى و 
تحليلى)با ذكر ماخذ مجاز است.
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حقوق بشر
قتل فجيع يك بانوي يهودي در جوباره ي اصفهاناطالعيه كميته ي ديده بان جنايت جوباره در باره

بر اساس آخرين تحقيقات، يك بانوي 57 ساله ي يهودي به نام طوبي نهداران، 
همسر آقاي ن، در تاريخ دوشنبه 26 نوامبر 2012، 6 آذر 1391 خورشيدى (2571 
ايرانى خورشيدى) مطابق با يازدهم ماه محرم 1434، شب هنگام در منزل قديمي و 
نيمه مخروبه ي خانوادگي خود، واقع در كوچه ي كريم ساقي در محله ي فقيرنشين 
يهوديان اصفهان معروف به «جوباره» و در نزديكي مسجد «كريم ساقي»، به طرز 
فجيع و مشكوكي به قتل رسيده است. خانم طوبي نهداران، در اين منزل از دو خواهر 
خود كه يكي از آنان نابيناست نگاهداري مي كرده كه در زمان وقوع قتل در خانه بوده 
و سالم مانده اند. همسر داغدار ايشان نيز در آن زمان براي شركت در مراسم عزاداري 

سي ام پدر خود در تهران بوده است. 
اين خبر براي نخستين بار توسط آقاي منشه امير در مصاحبه اي با نشريه ي انگليسي 
زبان «تايمز اسرائيل» در 28 نوامبر منعكس گرديده بود. بر اساس اين خبر، در زمينه ي 
شكايت قبلي خانواده ي مقتوله از مسجد نام برده، به علت غصب بخشي از منزل آنان 
و پس از فشارهاي تهديدآميز ديگر در جهت فروش بقيه ي منزل مسكوني، تعدادي 
از اوباش به داخل منزل حمله كرده و با ضربات متعدد چاقو، خانم نهداران را به قتل 
رسانده اند. به گفته ي تايمز اسرائيل، قاتالن دستان مقتول را نيز قطع كرده، اما از قتل 
يا صدمه زدن به دو خواهر ايشان خودداري مي نمايند. تحقيقات ما نشان مي دهند كه 
جسد نامبرده پس از چند روز به خانواده و روحانيون محلي يهودي تحويل داده شده 
و در مراسم هفتم ايشان تعداد زيادي از بستگان و آشنايان، از جمله آشنايان مسلمان 
شركت كرده اند. يكي از شاهدان، كه به شدت از ديدن جسد منقلب شده است، اظهار 
نموده است كه بعيد به نظر مي رسد كه عده اي «سارق» به اين صورت و شدت، دست 
به چنين قتل فجيعي زده باشند. اين گفته در زماني است كه شايعاتي مبني بر «عادي 
بودن» و بي اهميت بودن اين جنايت، در ميان يهوديان اصفهان و ايران پخش شده 
و افرادى سعي در تبرئه ساختن مسئولين حتي در غياب تحقيقات و نتيجه گيري 

مسئوالنه از آنها را داشته اند. 
اهالي «جوباره» به اعضاي «كميته ديده بان...» اظهار نموده اند كه در چند سال 
گذشته تعدادي از منازل يهوديان محله جوباره مصادره شده و صاحبان آنها از هراس 
مسئولين و شرايط موجود، جرات بازگشت، بازپس گيري يا زندگي در آن محيط را 
نداشته اند. همچنين، آشنايان و بستگان بانوي به قتل رسيده، تاييد مي نمايند كه در 
حدود چهار سال پيش، وكيل انجمن كليميان در اصفهان به دفاع از حقوق خانواده ي 
ايشان در مساله مصادره منزل مسكوني دخالت كرده است. تصاوير هوايي «گوگل 

ارث»، قطعات كوچك چهارضلعي را نشان مي دهند كه سابقاً منازل يهوديان اين 
گوشه از «جوباره» بوده و اكنون به صورت «پارك»هايي درآمده اند كه فعالً محل 
تجمع معتادان و قاچاقچيان مواد مخدر شده و به روشني نشان دهنده ي آن است كه 
كل اين محله هدف «پاكسازي»، مصادره و تبديل آن به موارد استفاده ي ديگري قرار 
گرفته است. معموالً مناطق بسيارى در ايران كه در مجاورت اماكن مذهبى اسالمى 

قرار داشته اند، در جهت دسترسى و توسعه ى اين اماكن مصادره شده اند.
محله «جوباره» اصفهان، به معناي ديوار يا قلعه ي يهوديان، يكي از باستاني ترين 
مناطق شهري ايران به حساب مي آيد كه از 2500 سال پيش تاكنون، زيستگاه 
يهوديان بوده و زماني به نام «يهوديه» خوانده مي شده است. دريغا كه تبعيضات و 
فشارهاي رژيم حاكم، جامعه ي يهودي و باستاني ميهن را در شرف اضمحالل و آخرين 

بازمانده هاي آنان را بدينگونه در معرض رعب و وحشت رها كرده است. 
قتل فجيع بانو طوبي نهداران، در حال حاضر زير نظر كميته ي «ديده بان...» و ساير 
مجامع يهودي خارج از كشور قرار گرفته و تحت نظر مجامع حقوق بشري جهان قرار 

خواهد گرفت.
مسئولين كشوري و انتظامي در ايران بايد بدانند كه مسئوليت جان و امنيت يهوديان 
ايراني، و بويژه شاهدان زنده ي اين قتل فجيع و ناظران و شاهدان تهديدات قبلي، 
بر عهده ي آنهاست. كميته ي «ديده بان جنايت جوباره» از تمامي ماموران شريف 
انتظامي، وكالي دلسوز و وظيفه شناس قضايي و همسايگان و مسلمانان شريف محلي 
و اصفهاني انتظار دارد كه ناظر و حاضر در صحنه ي تحقيقات باقي بمانند، موارد 
مشكوك و مدارك كليدي جنايت را به ما يا به مراكز ديگر مورد اعتماد خود گزارش 
دهند و تا شناسايي و دستگيري آمران و عامالن اين قتل ضدانساني از پاي ننشينند.

جاي تاسف است كه قوانين جاري در ايران، مجازات هاي متفاوت و آسان تري را 
براي قتل غيرمسلمانان در نظر گرفته اند كه اين خود مي تواند باعث دلگرمي و تشويق 
قاتالن بوده باشد. در اين فرصت از وكالي اقليت هاي ديني در مجلس شوراي اسالمي 
نيز انتظار مي رود كه در جهت تساوي حقوق و توازن مجازات ها در مورد كليه ي اتباع 

كشور صرف نظر از تعلقات ديني اقدام نمايند.
الزم به ذكر است «كميته ديده بان جنايت جوباره» به منظور رسيدگي به مساله و 
گزارش يافته هاي خود در تاريخ 30 نوامبر 2012 بوجود آمده و آدرس الكترونيكي 

آن به قرار زير است:
jewbareh@gmail.com
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حقوق بشر

According to the latest findings, a 57 year old, married Jewish 
woman named Toobah Nehdaran (N.) has been murdered in 
a brutal and possibly ritual manner on the night of Monday 
November 26th 2012, in her own home near the “Kareem 
Saaghi” Mosque in the Jewish quarter of the city of Isfahan 
in Iran, called the “Jewbareh”. The victim, who lived in a dire 
financial situation in a dilapidated house, in one of the poorest 
areas of the city, was also taking care of her two sisters, who 
lived there, one of them blind. The victim’s husband was in 
Tehran, attending the 30th day of his father’s passing.

This news was originally reported on November 28th, in “The 
Times of Israel”[2], in an interview with Mr. Menasheh Amir, a 
well known, highly respected and long time radio reporter in the 
Farsi section of the “Voice of Israel”.

According to the above report, the murder took place against 
the background of the victim’s previous official complaint 
against the takeover of a section of her family residence, by 
Islamic “religious radicals” for annexation to the neighboring 
Mosque and harassment for the sale of the rest of the property, 
and therefore, under suspicious circumstances. Isfahani locals 
have confirmed to us that in fact the whole area, including 
the victim’s home, has been targeted for expropriation, and 
four years ago the Isfahan Jewish Association’s attorney had 
intervened on behalf of the victim. 

Already many Jewish homes in the old quarter have been 
expropriated, since their owners have been too scared to 
return and live there, says a Jewish Isfahani in Los Angeles. 
Google Earth aerial photos show a patchwork of small square 
“parks”, replacing old Jewish homes, while Isfahani locals say 
these “parks” are frequented by drug users.

Several “thugs broke into the home, tied up her two sisters 
and repeatedly stabbed her to death,” according to the above 
report, which also specifies that the two sisters were spared, 
but the killers, as if in a ritual manner, “butchered” the victim’s 
body and “cut off her hands”. Our investigation indicates that 
the victim’s body was surrendered to the family and the local 
Rabbis who had requested it, on Thursday, November 29th. 
People, who have seen the body, talk of mutilation as the result 
of multiple stabbings, following the strangulation of the victim. 
One witness, overwhelmed by the scene, believes that it is 
highly improbable that “burglars” would have killed someone 
in this manner 

Rumors aimed at diluting the nature of the crime and absolving 
the authorities before any investigation, are however being 
spread among the Jewish communities in Iran.
At this time, the Jewbareh community and Isfahani Jews 

are horrified due to lack of security, the existence of highly 
discriminatory laws against religious minorities, lack of trust 
towards the authorities who have historically covered up 
religious or political assassinations and the highly charged 
religious atmosphere during the month of Moharram, which is 
a month of zealous mourning and ceremonial rituals.  

The Jewbareh area of Isfahan (pronounced Jew-Baareh), 
literally meaning the “Jewish Wall”, or “Jewish Fortification”, is 
one of the most ancient urban districts in Iran, inhabited by 
Jews for about 2,500 years. This area, once much bigger and 
called “Judea”, is now home to only a few Jewish families, due 
to the circumstances leading to the emigration of the majority 
of non Muslims from their ancestral homeland.

In the last several years, numerous Jewish properties, 
graveyards, synagogues, schools and historical monuments 
and locations, have either been expropriated or destroyed, or 
are under the threat of being taken over all over Iran, even 
though there is plenty of unused land as well as very well 
established Islamic Mosques, centers and schools. It is certain 
that the Iranian regime has been implementing a policy of 
planned, gradual extinction of religious minorities in Iran.

Discriminatory laws in Iran, include uneven punishments for 
the same crimes, if the victims are non Muslim. There is no 
“retribution” (Qissaass) law for murdering non Muslims by 
Muslims and perpetrators can get away only with monetary 
fines. This may have contributed or even facilitated this murder.

The “Jewbareh Committee” has appealed to all the kind 
hearted Muslims and neighbors in Isfahan and around the 
Jewbareh district, as well as honest police officers, to observe 
the situation, report any suspicious findings and push the 
authorities to launch a fair investigation into this matter. We 
have also cautioned the Iranian and local Isfahani authorities 
that they will be held responsible for the security and safety of 
the witnesses as well as that of the whole Jewish community 
in Iran. The “Jewbareh Committee” also demands that the 
authorities allow neutral foreign observers to review the entire 
case.
The Jewbareh “Committee also hereby appeals to all human 
rights, minority related and Iran related organizations and 
institutions to intervene and demand a full investigation by 
the local Iranian authorities, and by international jurists and 
observers. In addition, we appeal to the international news 
media to cover the story and its development.

The Jewbareh committee shall be issuing further statements 
and updates, as needed, and can be contacted at:
 jewbareh@gmail.com

Statement of the “Jewbareh Committee”

 The Gruesome Murder of a Jewish Woman 
In the Jewish Quarter of Isfahan, Iran
 Los Angeles, December 6th 2012
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اقتصاد و بين الملل سوريه:
معماى بزرگ پس  

از سقوط اسد
بحران خونين سوريه پس از  حدود دو سال كه از 
آغاز قيام سياسى آن كشور مى گذرد همچنان ادامه دارد 
و عليرغم پيشرفت تدريجى مخالفان مسلح به سوى 
پايتخت، بشار اسد همچنان اصرار دارد كه بر سر قدرت 

باقى بماند.
حاصل اين لجاجت ديكتاتور منزوى سوريه آن است 
كه خونريزى و جنگ داخلى كماكان ادامه دارد و اكنون 
شمار كشتگان بحران دو ساله در حدود 40 هزار تن 
غيرنظاميان  را  قربانيان  اين  اكثر  كه  مى شود،  برآورد 
تشكيل مى دهند. تمامى شواهد نشان مى دهد كه اسد 
هيچگونه پايگاهى در ميان مردم ندارد و حكومت او پس 
از اين همه كشتار خونين نمى تواند به صورت عادى ادامه يابد. اما رژيم بعثى با استفاده 
از ارتش بزرگ سوريه تاكنون موفق شده پايه هاى لرزان حكومت را همچنان حفظ 
كند و متقابالً نيروهاى اپوزيسيون گرچه از حمايت مردمى برخوردارند، ولى در يك 
جنگ تمام عيار مقابل ارتش اسد به نوعى بن بست نظامى برخورده اند. مخالفان حلب، 
پرجمعيت ترين شهر سوريه را تصرف كرده اند و بخش هاى بزرگى از ساير مناطق 
شهرى و روستايى را از كنترل دولت خارج ساخته اند. آن ها حتى در حومه پايتخت 
پيشرفت هايى داشته اند، اما به دليل كمبود اسلحه و امكانات نظامى هنوز قادر به 

پيروزى نهايى نشده اند.
رژيم اسد اكنون فاقد حمايت داخلى است و تنها حاميان او دولت هاى تهران و مسكو 
هستند. مقامات روسيه كه سابقاًمى گفتند پشت سر اسد باقى مى مانند، به تازگى 
تلويحاً اذعان مى كنند كه حكومت او آينده اى ندارد و نشانه هاى جديد حكايت از 

احتمال قطع حمايت  مسكو دارد.
تحوالت روزهاى اخير، بار ديگر گمانه زنى در مورد احتمال سقوط قريب الوقوع رژيم 
اسد را افزايش داده، گرچه چنين پيش بينى هايى در طول دو سال گذشته ادامه داشته 

ولى اسد همچنان بر اريكه قدرت تكيه زده و حاضر به پذيرش واقعيت نيست.
در اين ميان آن چه كه به صورت يك سوال دشوار و بى جواب درآمده، وضعيت 

سوريه پس از حكومت اسد است.
با توجه به روند اوضاع جارى احتمال پايان رژيم كنونى بسيار زياد است اما ناظران 
مى گويند دوران پس از اين حكومت، دشوارى هاى ديگرى را به همراه خواهد آورد. 
وضعيت سوريه با 25 ميليون نفر جمعيت متشكل از چندين گروه قومى و مذهبى 

متفاوت در يك منطقه بسيار حساس و ناآرام، يك معماى پيچيده سياسى است.
در حدود 75 درصد سورى ها سنى مذهب هستند و مابقى جمعيت را علوى ها، 

مسيحيان، دروزى ها، كردها و چند اقليت كوچك ديگر تشكيل مى دهند.
از زمانى كه حافظ اسد، پدر بشار، در سال 1971 با كودتاى نظامى به قدرت رسيد، او 
خانواده خود و ساير علوى ها را در مقامات كليدى قرار داد و اين اقليت ده درصدى عمًال 
حكومت را طى بيش از چهار دهه در كنترل خود داشته. سوريه همواره دشمن قديمى و 

سرسخت اسرائيل بوده گرچه در جنگ هاى خاورميانه عملكردى ضعيف داشته و پس از 
تصرف كوه هاى جوالن توسط اسرائيل هرگز نتوانست اين اراضى را بازپس بگيرد.

اقليت كردها در شمال و شرق سوريه همسايگان عراق و تركيه هستند كه اين 
امر نيز به نوعى سوريه را با مسئله كردها درگير مى سازد. رابطه سوريه و لبنان نيز 

دشوارى هاى خاص خود را دارد.
 به تمامى اين مسائل بايد اختالفات شيعه و سنى را نيز اضافه كرد كه در عراق و 
سوريه و لبنان وضعيت پيچيده اى ايجاد كرده. و باالخره رژيم هاى ايران و عربستان 
نيز اين رقابت سياسى شيعه و سنى را هر كدام به نفع خود در سوريه دامن مى زنند.

جبهه اپوزيسيون كه متشكل از گروه هاى متعددى است گرچه بسيار فعال بوده، اما 
اين گروه ها تاكنون متفرق و فاقد انسجام سياسى و ملى بوده اند.

با توجه به تمامى اين زواياى تاريك و روشن بحران سوريه مى توان گفت كه حكومت 
خاندان اسد به احتمال قريب به يقين روزهاى پايانى را مى گذراند، اما يك سوال نگران 
كننده اين است كه پس از پايان اين ديكتاتورى خونين، سوريه مى تواند به ثبات و 
آرامش برسد و يا تجربه دردناك ديگرى سوريه را با سرنوشتى مشابه افغانستان و ليبى 

و سومالى مواجه خواهد ساخت؟

نوحه خوانى عاشورا عليه جمهورى اسالمى!
انجام يك مراسم نوحه خوانى اعتراضى و سياسى در يزد، نشان داد كه ميزان مخالفت و 
نارضايتى عليه جمهودى اسالمى حتى به طبقات مذهبى جامعه نيز گشترش يافته است.

در جريان عزادارى هاى عاشورا در شهرستان يزد گروه بزرگى از عزاداران، مراسم 
سينه زنى را با اشعارى برگزار كردند كه مضمون سياسى آن بسيار گزنده و بر عليه 

ظالمان و حاكمان تاريك انديش است.
اين مراسم كه جريان پخش زنده آن از تلويزيون محلى به طور ناگهانى قطع شد 
نشان داد كه حتى در يك شهر مذهبى با گرايش هاى سنتى  مخالفت با ظلم و استبداد 
حاكم به طبقات عامى و مذهبى جامعه نيز سرايت كرده كه اين خبر بدى براى رژيمى 
است كه همه توان و نيروى سياسى خود را مديون حمايت هاى قشر مذهبى جامعه 

است.
نوحه خوان اين مراسم در بخشى از اشعار خود مى گويد:

دارالخالفه آباد، جهل و خرافه آزاد
بيداد پشت بيداد، حرف اضافه ممنوع

و يا در جايى ديگر اين بيت را كه:
اى لباس ظلم را جاى عدالت پيرهن كرده

جامه  رنگ و رياى دين و ديندارى به تن كرده
فيلم اين مراسم را كه در اينترنت بسيار پربيننده شده و انعكاس گسترده اى يافته، 

مى توانيد به آدرس زير مشاهده كنيد:
http://www.youtube.com/watch?v=xPOb5GQmNFI
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اقتصاد و بين الملل

امين اكبريان
allenakbari@yahoo.com

فهرست نامزدهاى رسمى جشنواره سينمايى گلدن گلوب اعالم شد و سه فيلم 
پرهزينه استوديوهاى هاليوود ظاهراً بهترين شانس را براى كسب جوائز اصلى اين 

فستيوال ساالنه دارا مى باشند.
فيلم لينكلن اثر جديد «اسپيلبرگ» به همراه «آرگو» و همچنين «آزادى جانگو» 
 (Golden Globe) «بيش از ساير كانديدهاى رسمى جشنواره «گوى طاليى

شانس برنده شدن دارند.
«لينكلن» كه يك فيلم سياسى - تاريخى مربوط به جنگ داخلى امريكا مى باشد 
در هفت زمينه و از جمله بهترين فيلم، بهترين كارگردان و بهترين هنرپيشه اول 

كانديداى رسمى كسب جوائز است. 
فيلم آرگو كه مربوط به ماجراهاى سياسى دوران گروگان گيرى آمريكايى ها در 
انقالب ايران است و توسط «بن افلك» كارگردانى شده، در 5 زمينه نامزد بهترين 
فيلم است. همچنين «آزادى جانگو» اثر جديد تارانتينو سومين فيلمى است كه 
بيشترين شانس كسب جوائز اصلى را داراست. دو نامزد ديگر جايزه «بهترين فيلم» 

يكى «زندگى پاى» و ديگرى « صفر تاريك سى » است.
«گولدن گلوب» يكى از جشنواره هاى معتبر سينمايى است كه توسط انجمن 
جنبه  دليل  همين  به  و  مى شود  برگزار  امريكا  در  مستقر  خارجى  خبرنگاران 
بين المللى دارد زيرا فيلم هاى اين فستيوال توسط گزارشگران غيرامريكايى كه اتباع 

ده ها كشور مختلف هستند برگزيده مى شوند. اين فستيوال در واقع مقدمه اى است 
براى جشنواره اسكار و غالب فيلم هاى موفق در گلدن گلوب در اسكار نيز درخشش 

خوبى دارند.
و اما از ميان هنرپيشگان مرد نقش اول، دانيل لوئيس، دنزل واشنگتن، ريچارد 
گيير، جان هاكز، واكين فينيكس نامزدهاى اصلى هستند و براى هنرپيشگان زن 
جسيكا جاستين، ماريون كوتيالرد، هلن ميرن، نائومى واتس، ريشل وايز نامزدهاى 

جايزه نقش اول مى باشند.
سى  تاريك  صفر  شده  خبرساز  خيلى  امسال  پايان  در  كه  ديگرى  فيلم 
(ZERO DARK THIRTY) نام دارد. اين فيلم كه ماجراى تعقيب و قتل 
بن الدن را به تصوير مى كشد، اثر جديد «كاترين بيگلو» مى باشد كه تاكنون چند 

محصول بسيار موفق سينمايى را بر پرده نمايش برده است.
دنياى فيلم سازى و كارگردانى به طور سنتى يك حرفه مردانه بوده، اما بيگلو يكى 
از معدود زنانى است كه طى سال هاى اخير با توليد فيلم هاى پر قدرت، تحسين 
 (HURT LOCKER) منتقدين سينمايى را برانگيخته است. ساخته قبلى او
كه آن هم يك فيلم جنگى بود جوائز سينمايى متعددى در اروپا و امريكا دريافت 
داشت. مراسم اعطاى جوايز گلدن گلوب در 13 ژانويه برگزار مى شود و يك ماه بعد 

زمان برگزارى فستيوال اسكار است.

باز هم كشتاربى گناهان!

نامزدهاى فستيوال سينمايى «گلدن گلوب»

بار ديگر اسلحه در دستان يك فرد جنون زده فاجعه اى دردناك در آمريكا آفريد و 
موجب مرگ 28 انسان شد كه 20 نفر آن ها كودكان بى گناه  بودند!

در جنايت خونين شهرنيو تاون در ايالت «كاناتيكت» كه به خبر اول رسانه هاى آمريكا 
تبديل شده، يك جوان 20 ساله كه ظاهراً سابقه مشكالت روحى و روانى داشته، نخست 
مادر خود را به ضرب گلوله كشت و سپس با حمله به يك مدرسه ابتدايى كودكان و 
آموزگاران را به گلوله بست. او سپس در محلى ديگر اقدام به خودكشى كرد. در پايان اين 
كشتار وحشتناك پليس اجساد 20 كودك 6 تا 7 ساله و 6 تن پرسنل اين مدرسه را از 
محل خارج ساختند. خودكشى فرد ضارب و مادرش كه او نيز آموزگار همين مدرسه 
بود شمار كل قربانيان را به 28 تن رساند. فرد قاتل «آدام النزا » نام داشت و گزارش هايى 
حاكيست كه سابقه ناماليمات شديد روحى و روانى داشته. گرچه قتل و جنايت هاى 
مسلحانه در آمريكا متأسفانه سال هاست كه جنبه تقريباً دائمى يافته، اما اين واقعه يكى از 
بدترين موارد از چنين جنايت هاى خونين در تاريخ آمريكا به شمار مى رود، خصوصاً آن 

كه قربانيان اصلى آن كودكان خردسال بودند.
جنايت تكان دهنده جمعه گذشته بار ديگر به اين سوال و بحث قديمى در آمريكا دامن 
زد كه چرا در اين كشور پيشرفته و ثروتمند مهد تمدن، معضل اجتماعى قتل و جنايت 
اين چنين گسترده است و چرا دولت و جامعه هنوز نتوانسته اند اين بحران اجتماعى  را 

درمان كنند؟
در پى وقوع اين جنايت بار ديگر فعالين اجتماعى و چندين شخصيت سياسى خواستار 
اجراى قوانين موثرتر در جهت نظارت بر فروش اسلحه شدند. بسيارى از كارشناسان امور 
اجتماعى آزادى بى حد و حصر خريد و فروش اسلحه و دسترسى آسان به انواع سالح هاى 

گوناگون را عامل بروز چنين جنايت هاى پرتلفات در آمريكا مى دانند.
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يك سبد حكايت

محمود افهمى
فوت كوزه گرى

وقتي كسي از همه جزئيات امري آگاهي داشته باشد و خبره كار باشد 
و به قولي «كاربلد»، مي گويند «فوت و فن كار رو بلده». فن كه به معني 

توانايي و مهارت است. اما فوت يعني چه؟... داستان دارد!
نقل مي كنند كه شاگرد كوزه گري چند سالي نزد استادش شاگردي 
كرد. كم كم به فن كار آشنا شد و كاسه و كوزه هاي خوبي هم ساخت و 
مشتري بسيار يافت. آرام آرام به خودش و فني كه ياد گرفته بود مغرور 
شده و بناي ناسازگاري گذاشت كه بله :«...حق من شاگردي نيست و تا 
كي براي مردم كار كنم و وقت اون رسيده كه آقاي خودم و اوستاي خودم 
و شاگرد خودم باشم» با همين حرف ها از استاد جدا شد و در آن طرف 
شهر يك كوزه گري قابلي به راه انداخته و نشست پشت چرخ كوزه گري 
و شروع كرد به ساخت. از هر چيزي كه بلد بود تعداد زيادي ساخته و 
گذاشت تا خشك شوند. بعد كوره را روشن كرد و لعاب را فرآهم آورد 

و ظروف را لعاب داد و گذاشت توي كوره تا پخته و آماده فروش شوند.
يك شب تا صبح، از شوق پاي كوره نشست. صبح كه در كوره را باز كرد 
حالش گرفته شد. كلي دانسته هايش را مرور كرد تا بلكه ببيند كجاي كار ديد اي دل غافل! همه ظروف ُخرد شده و شكسته يا ترك خورده. حسابي 

را اشتباه كرده اما چيزي دستگيرش نشد. قدم به قدم كارهاي استادش را 
تكرار كرده بود. اين شد كه دوباره نشست پشت چرخ و ساخت. باز لعاب 
و خشك شدن و كوره زدن و باز خرد شدن و ترك خوردن ظروف. گفت 
شايد دماي كوره تنظيم نيست. باز ساخت و كوزه زد و باز هم همه اش 
خرد شد... عاجر و درمانده برگشت پيش استادش و سر پايين و بغض در 
گلو موضوع را براي استاد كوزه گر تعريف كرد. استاد گفت:« پسر جان 
تو فن كوزه گري را بلدي اما فوتش رو نه » شاگرد گفت:« فوتش چيه؟» 

گفت:« بيا تا نِشونت بدم»
استاد رفت توي درگاهِي كوره ايستاد و به شاگرد گفت يكي يكي كوزه 
و كاسه ها را به دستش بدهد. استاد هر كاسه اي را كه مي گرفت محكم 
استاد  كرد  خيال  شاگرد  مي گذاشت.  كوره  در  و  مي كرد  آن  به  فوتي 
مسخره اش مي كند. ولي استاد گفت:« ببين پسر جوون! وقتي ظرف رو 
لعاب مي زني و مي گذاري كه خشك بشه، گرد و خاك روش مي شينه كه 
اين گرد و خاك ها توي كوره مي سوزند و باعث خرد شدن سفال مي شن. 
پس قبل از كوره زني ظرفها، اونها رو بايد فوت كني تا گرد و خاكشون بره 

و ترك نخورن»
اين داستان به زبان مردم راه پيدا كرده و به جنبه هاي خاص و بسيار 
مهارانه هر كاري كه فقط به تجربه و دست بوسي استاد حاصل مي شود 
مي گويند «فوت يا فوت كوزه گري». اين است كه هميشه براي نصيحت 
كردن جوانان مي گويند كه فوت و فن كار را بايد بياموزند. چه بسا كه 

دانستن فوت بر دانستن فن ارجحيت هم داشته باشد.
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آگهى
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سفر در آمريكا

مريلندمريلند
ايالت

در شامگاه 28 آوريل 1788 با امضاى سند استقالل به وسيله نماينده مريلند، اين ايالت به عنوان هفتمين عضو 
اتحاديه ايالت متحده آمريكا بخشى از سرزمين پهناورى شد كه آينده جهان را تحت تاثير خود قرار داد. 

دكتر مهدى آقازمانى

(معادل  مربع  مايل   12407 با  مريلند  ايالت 
و  چهل  رتبه  در  مساحت  كيلومترمربع)   32133
دوم جدول پهناورى ايالت هاى پنجاه گانه قرار دارد 
و امروز خانه حدود 5 ميليون و 828 هزار شهروند 
رتبه  كه  جمعيتى  آمريكاست.  متحده  اياالت 
نوزدهم جدول جمعيتى را به اين ايالت اختصاص 

داده است. 
در  انگلستان  دربار  به  ايالت  اين  تسميه  وجه 
چارلز  سلطنت  زمان  و  ميالدى  هفدهم  قرن 
اول باز مى گردد و به يادبود ملكه فرانسوى تبار 
پيرو  كه  اول  چارلز  (همسر  ماريا»  «هنريتا  وقت 
مذهب كاتوليك بوده و در حمايت از همسرش و 
سلطنت طلبان در مقابل پارلمان گراها فعاليت هاى 
گسترده اى انجام داد) «مرى لند» نام گرفت. اين 
اتفاق به سال 1632 ميالدى و با امضاى قرارداد 

معروف به منشور 1632 رخ داد. 
در خالل سال هاى ميانى قرن هفدهم آرام  آرام 

و  شد  تبديل  كاتوليك  مهاجران  خانه  به  مريلند 
سرزمين  اين  به  تبعيد  به  محكومان  از  بسيارى 
در  پيورتين ها  معروف  شورش  شدند.  فرستاده 
سوزانده  به  كه   1654 تا   1650 سال هاى  خالل 
جنوب  در  كاتوليك  كليساهاى  از  بسيارى  شدن 
مريلند انجاميد، يكى از نمونه هاى منازعاتى كه در 

اين پهنه رخ داده است. 
سرانجام با آغاز مبارزه با استعمار، مريلند يكى 
از سيزده ايالتى بوده كه به شورش عليه حكومت 
انداخت.  طرح  آمريكا  انقالب  و  پيوست  بريتانيا 
آنتيام  خونين  نبرد  و  در 1861  بالتيمور  شورش 
در هفدهم دسامبر 1862 كه خونين ترين روز از 
جنگ هاى داخلى آمريكا و تمام تاريخ نظامى اين 
كشور با بيش از 23 هزار كشته محسوب مى شود 

در ديگر برگ هاى تاريخ اين ايالت است. 
با اين حال مريلند با اهداى بخشى از سرزمين 
كلمبيا  منطقه  احداث  به   1970 سال  در  خود 

(واشنگتن دى.سى) در ساحل رودخانه پوتوماك به 
عنوان پايتخت اياالت متحده آمريكا گمارد. 

كلمبيا  منطقه  با  ايالت  اين  همجوارى  چه  اگر 
در  خاصى  ويژگى هاى  آن  به  آمريكا)  (پايتخت 
تقسيم جمعيت بخشيده است، با اين حال همچنان 
بزرگترين شهر ايالت مريلند، بندر بالتيمور است 
كه تاريخ تاسيس آن به دوران استعمارى در سال 
1729 باز مى گردد كه امروز نزديك 2/5 ميليون 

آمريكايى در كانتى اين شهر سكونت دارند.
آناپوليس كه مركز ايالت در آن واقع شده است نيز 
از ديگر شهرهاى مهم اين ايالت محسوب مى شود 
كه عالوه بر استقرار پارلمان ايالتى و خانه فرماندار 
از لحاظ نظامى نيز با وجود آكادمى نيروى دريايى 
اياالت متحده آمريكا به عنوان يكى از بزرگترين 
دانشگاه هاى افسرى اين كشور حائز اهميت بااليى 

در سيستم دفاع ملى آمريكا است. 
با آنكه مريلند از ايالت هاى ساحل شرقى آمريكا 

C  Copyright 2013 Ketab Corp. ماهنامه ايرانشهر - فرهنگى، سياسى، هنرى، اجتماعى، سال هجدهم - دوره جديد – شماره سوم – ژانويه 52522013



سفر در آمريكا

و  آب  تاثير  تحت  بيشتر  اما  مى شود،  محسوب 
چهارگانه  فصول  آن  براى  كه  است  قاره اى  هواى 
با تابستان هاى گرم و زمستان هاى سرد و مرطوب 
به ارمغان آورده است. دماى هوا در مناطق مختلف 
اين ايالت از حداقل 21 درجه فارنهايت هاگراستون 
شهر  در  فارنهايت  درجه  تا 91  سرد  فصل  براى 
هواشناسى  اداره  در  گرم  فصل  براى  بالتيمور 
اياالت متحده به ثبت رسيده است. همين تناسب 
دما، موقعيت چهارفصل و برخوردارى از موقعيت 
شده  موجب  شمالى  اطلس  اقيانوس  به  نزديكى 
است تا شهرهاى بسيارى در اين ايالت پديد آيد 
اين  در  جمعيت  تراكم  ضريب  ارتقاى  باعث  كه 
ايالت بوده است. تا آنجا كه در ميان 5 ايالت اوليه 
آمريكا از لحاظ تراكم جمعيت قرار گرفته است. كه 
اكثريت اين ضريب تراكم در حوالى منطقه كلمبيا 

و شهر بالتيمور متمركز است. 
متحده  اياالت  سرشمارى  آخرين  براساس 
آمريكا در سال 2010 ميالدى بيش از 66 درصد 
جمعيت اين ايالت را سفيدپوستان تشكيل داده اند 
و سياه پوستان هم با ضريب 29 درصدى در رتبه 
 4/5 به  نزديك  تبارها  آسيايى  دارند،  قرار  بعدى 
درصد و مجموع سرخپوستان، بوميان سرزمين هاى 
درصد  يك  از  كمتر  هم  تبارها  هاوايى  و  شمالى 

اهالى اين ايالت را تشكيل مى دهند. 

اقتصاد پويا و رو به رشد در اين ايالت كه با درآمد 
ناخالص ملى 257 ميليارد دالرى در حدود كشورى 
مانند آفريقاى جنوبى قرار دارد، خانواده هاى اين 
ايالت را به يكى از مرفه ترين خانوارهاى آمريكايى با 
درآمد ساالنه باالى 69 هزار دالر تبديل كرده است. 
اقتصاد ايالت مريلند بر پايه خدمات عالى طراحى 
بانكدارى،  نقل،  و  حمل  حوزه هاى  در  و  شده 
گمركات، صنايع دفاعى، صنايع هوا، فضا، تحقيقات 
به  مربوط  خدمات  علمى،  و  محيطى  زيست 
و  انسانى  نيروى  تامين  و  فدرال  دولت  ستادهاى 
خدمات آموزشى (دانشگاهى) متمركز شده است. 
با اين حال كشاورزى و دامدارى على الخصوص 
در  لبنى  مواد  توليد  بر  مبتنى  كشاورزى  صنايع 
اقتصاد اين ايالت نقش چشمگيرى بازى مى كند. 
وسيع  كشت  قابل  و  حاصل خيز  دشت هاى  وجود 
در شمال غرب اين ايالت اين امكان را فراهم آورده 
است كه شاهد تمركز صنايع كشاورزى در غرب 
كارخانه هاى  ديگر  سوى  از  باشيم.  مريلند  ايالت 
كارگران  افزايش  به  مارتين  الكهيد  چون  بزرگى 
مزدبگير در اين ايالت دامن زده است. وجود معادن 
و  ايالت  شرقى  جنوب  در  على الخصوص  سرشار 
امكان بهره بردارى از آنها را بيش از پيش بر اقتصاد 

ايالت تاثير مثبت داشته است. 
ميزان ماليات در ايالت مريلند پس از نيويورك با 

11/35 درصد، كاليفرنيا 10/30 درصد، رود آيلند 
9/9 درصد و ورمونت 9/5 درصد در رتبه پنجم با 
حدود 9/45 درصد است كه نشانى از گرانى سطح 
زندگى در اين ايالت دارد. با اينكه به طور متوسط 
از  ايالت  اين  در  انرژى  حامل هاى  قيمت  ضريب 
ميانگين فدرال ها حدود 6,7 درصد ارزان تر است 
اما قيمت محصوالت خوراكى در مناطق شهرى از 
برآورد  گرانتر  درصد  از 21  بيش  فدرال  ميانگين 

مى شود. 
مريلندى ها به صورت تاريخى به حزب دمكرات 
رياست  انتخابات  آخرين  در  و  دارند  گرايش 
جمهورى اين كشور در نوامبر 2012، ده راى اين 
اوباما  پرزيدنت  نفع  به  الكترال  مجلس  در  ايالت 

محاسبه شد. 
مريلند براى ايرانيان هم خانه مناسبى محسوب 
كه  كاليفرنيا  جنوب  از  پس  كه  آنجا  تا  مى شود 
بزرگترين پايگاه حضور ايرانيان در آمريكا شناخته 
مى شود، اين ايالت، على الخصوص مناطق مجاور آن 
با واشنگتن دى.سى و ويرجينيا دومين سكونت گاه 

ايرانيان آمريكا است. 
نزديكى به پايتخت آمريكا، مجاورت دانشگاه هاى 
اجتماعى،  فعاليت هاى  داليل  به  تمركز  معتبر، 
حضور  داليل  عمده ترين  از  سياسى  و  رسانه اى 

ايرانيان در اين منطقه محسوب مى شود. 
چندين فروشگاه ايرانى، رستوران و شمار كثيرى 
انتشار  ايرانيان،  به  مربوط  محلى  بيزنس هاى  از 
ايرانيان،  نشريات  جمله  از  ايرانى  نشريه  چندين 
تهران پست، ايران تايمز و ... مركز شبكه خبرى 
سخن پراكنى  بنگاه  فارسى  بخش  آمريكا،  صداى 
آمريكا و ... باعث شده است كه اين منطقه براى 
طيف كثيرى از ايرانيان، على الخصوص روشنفكران 
مناسبى  انتخاب  به  اجتماعى  سياسى-  فعاالن  و 

براى زندگى تبديل شود. 
منطقه  اين  در  ايرانيان  از  معروفى  چهره هاى 
زندگى مى كنند كه در ميان آنها مى توان به خانواده 
پهلوى (شهبانو فرح پهلوى و شاهزاده رضا پهلوى 

اشاره كرد).
منطقه  سه  هر  در  كه  مى دهد  نشان  تخمين ها 
واشنگتن دى.سى مريلند و ويرجينا چيزى حدود 

70 هزار ايرانى سكونت دارند. 
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فرهنگ و هنر
بازخوانى فراز و نشيب ادبيات معاصر به روايت كتاب «با چراغ و آيينه» - قسمت اول:

رسيدم  نتيجه  اين  به  و  انديشيدم  سال ها 
بلند  ژرفا  و  ايرانى  خرد  انحطاط  و  تكامل  كه 
عقالنيت ما، در ارتباط مستقيمى است با همين 
مسأله ى رعايت معتدل خانواده ى كلمات يا در 
هم ريختگى ِ آن. هرگاه روح جامعه ى ايرانى روى 
در سالمت و ميل به نظامى خردگراى داشته 
است، از ميل به استعاره ها و مجازهاى افراطى 
جهت  در  زبان  و  كاسته  تجريد  اندر  تجريد  و 
اعتدال و هم نشينى طبيعى خانواده هاى كلمات، 
خود،  عصر  در  فردوسى  است.  كرده  حركت 
و بيهقى در عصر خود، و خيام در عصر خود، 
مظاهر اين خردگرايى اند و در دوره هاى بعد نيز 

اين قاعده صادق است. 
در  روى  ايرانى  خرد  كه  مرحله اى  آخرين 
سالمت مى آورد، «داستان مشروطيت» است كه 
دهخدا)،  و  پروين  و  ايرج  و  بهار  (شعر  شعرش 
غريب  و  تجريدى  استعاره ى  نوع  هر  از  گريزان 
است. و متأسفانه بايد گفت: خط ممتد ادبيات و 
فرهنگ ما، درست برعكس مغرب زمين است، هر 
چه از عصر فردوسى و ناصرخسرو و خيام دورتر 
مى رويم ميل به باال بردن استعاره ها و «تجريد» 
و  تيمورى  عصر  در  تا  مى شود  بيشتر  و  بيشتر 
صفوى به اوج مى رسد. تنها در مشروطيت است 
كه ما به آستانه ى خردگرايى مى رسيم و طبعاً 
از «تجريد» دور مى شويم و باز در دوره هايى، 
پس از مشروطيت، حريص بر تجريد مى شويم 
و اين نشانه ى اين است كه روح جامعه از خرد 
گريزان است و روز به روز سيطره ى تفكر اشعرى 
با تصاعد هندسى باال مى رود، حتى در دوره هايى 
كه يك نفر هم رسماً هوادار تفكر اشعرى نيست، 

يعنى در اوج تشيع صفوى.
ادبيات  اجتماعى  زمينه ى  بخواهد  كسى  اگر 
در  گلدمن  لوسين  كه  شيوه  اى  به  را-  فارسى 
تعقيب  است-  داده  انجام  پنهان  خداى  كتاب 
كند به نظر مى رسد كه روى اين خطر مى تواند 
نتيجه اى  همين  به  بى گمان  و  كند  حركت 
خواهد رسيد كه در اين يادداشت به آن اشاره 
كردم. هر چند كه اين مسأله امرى است، به قول 

قدما، ذات مراتب تشكيك و شدت و ضعف آن 
در ادوار مختلف قابل بررسى است. البته هميشه 
استثناهايى هم وجود دارند كه خط مشى خود را 
از جريان عام جدا مى كنند و راه و رسمى خالف 

سيره ى اكثريت برمى گزينند. 
بر  آن  تطبيق  و  نظريه  اين  تحليل  شايد 
كار  زمين،  ايران  فرهنگ  تاريخ  ادوار  همه ى 
نظريه  اين  به  بايد  آيندگان  اما  نباشد.  تن  يك 
با جديت بيشترى بنگرند و در راه اثبات يا نفى 
مختصرى  آشنايى  حدود  در  من  بكوشند.  آن 
كه با ابعاد مختلف فرهنگ ايران و ساحت هاى 
گوناگون شعر و ادب فارسى دارم، در صحت اين 

نظريه ترديدى ندارم. 
حتى اگر تطبيق اين نظريه، در شرايط كنونى، 
بر ادوار مختلف فرهنگ ايران زمين قابل اثبات 
برجسته ى  نمايندگان  مورد  در  نباشد.  علمى 
آن ترديدى نبايد كرد كه حتى شاعر به ظاهر 
هوشيار  ناقد  كه  موالنا-  چون  خردى»  «ضد 
ناقد  عالم  در  نيز  است-  عقل  فعاليت  قلمرو 
خرد بودنش اين نظريه را اثبات مى كند؛ زيرا 
يكى از برجسته ترين نمايندگان فرهنگ ايرانى 
است و در قلمرو خالقيت او جايى براى اين گونه 

نوشته:دكتر محمدرضا شفيعى كدكنى

آسيب شناسى نسل خرد گريز
 وقتى هنرمندى (و در اصل 

جامعه اى كه هنرمند در آن 
زندگى مى كند) حرفى براى 

گفتن ندارد، با در هم ريختن نظام 
خانوادگى كلمات، سر خود را گرم 

مى كند و خود را گول مى زند كه 
من حرف تازه اى دارم!

 در عصر خود ما نيز نسلى 
كه به سپهرى چنان هجوم برده 
كه گويى از نظر ايشان سپهرى 

شاعرى بزرگ تر از سعدى و 
حافظ و مولوى است، به همين 

دليل است؛ اين نسل، نسلى است 
كه از هرگونه نظام خردگرايانه اى 

بيزار است

   همه  اين نوشته ها 
جان كالم شان و خالصه  

«انشانويسى»شان، دعوت 
به خردگريزى و پناه بردن به 
عالم اساطير و مقوالت بيرون 

از تجربه و «مرزهاى سحر و 
افسون» است؛ همان هايى كه به 

احضار جن و كريشنا مورتى و 
كاستاندا پناه مى برند. 
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فرهنگ و هنر
استعاره هاى جدولى و بيمارگونه و قالبى وجود 
ندارد. با اين كه او خود، به طور غريزى و از سر 
نياز، گاه گاه خانواده ى كلمات را از نظام طبيعى 
بى كران  فضاى  در  و  مى آورد  بيرون  خويش 
مجازهاى شگفت آور خويش بشريت را مسحور 

ذهن درياوار خود مى كند و مى گويد:
آب حيات عشق را در رگ ما روانه كن

آينه ى صبوح را ترجمه ى شبانه كن
و  «صبوح»  با  «آينه»  دوم،  مصراع  در  كه 
از  دور  خانواده هاى  از  «شبانه»  با  «ترجمه» 
هم اند كه از رهگذر نبوغ موالنا همنشين شده اند 

و «وصلت» كرده اند.
چگونه  كه  نكته  اين  به  ديگر  جاى  در  من 
رابطه اى استوار برقرار است ميان درهم ريختگى 
نظام كلمات و زوال خرد جامعه ى ما پرداخته ام 
و در يك جمله، آن را در اين جا خالصه مى كنم 
كه  جامعه اى  اصل  در  (و  هنرمندى  كه «وقتى 
براى  حرفى  مى كند)  زندگى  آن  در  هنرمند 
خانوادگى  نظام  ريختن  هم  در  با  ندارد،  گفتن 
كلمات، سر خود را گرم مى كند و خود را گول 
مى زند كه من حرف تازه اى دارم!» و ظاهراً نيز 
چنان مى نمايد كه حق با اوست و اين خطا را از 
نزديك كمتر مى توان مشاهده كرد؛ تنها با فاصله 
گرفتن و دور شدن مى توان به حقيقت اين امر 
خردگرا  باب  در  راحتى،  به  اكنون،  ما  برد.  پى 
بودن مشروطيت و طبعاً خردگريز بودن جامعه ى 

صفوى و قاجارى، مى توانيم داورى كنيم. 
داشته  قرار  بيمارى  اين  متن  در  كه  كسانى 
باز  سر  بيمارى،  اين  به  اعتراف  از  غالباً  باشند، 
چندان  صفوى  عصر  شاعران  چنان كه  مى زنند؛ 
مسحور درهم ريختگى نظام كلمات در شعرهاى 
ظهورى، زاللى و عرفى بودند كه عقيده داشتند 
ظهورى  فارسى  ادب  تاريخ  شاعر  بزرگترين 
عصر  از  كه  است  1025هـ)  (متوفى  ترشيزى 
ايشان  روزگار  تا  چهارم)  قرن  (اول  رودكى 
سال،  هشتصد  طول  در  دوازدهم)،  قرن  (پايان 
نه شاعرى به عظمت او آمده و نه نثرنويسى. اين 
اظهارنظر بزرگ ترين ادبيان و ناقدان عصر است، 
كه  ما  اما  بى مايه.  بى سواد  آدم  يك  سخن  نه 
امروز با بيمارى خاص آن عصر فاصله داريم، اين 
خطاى ايشان را به صرافت طبع و بى هيچ گونه 
دليل و برهانى درمى يابيم، ولى در آن روزگار جز 
افراد نادرى- كه به داليل خاصى از اين بيمارى 
بيمارى  اين  از  هيچ كس  بوده اند-  مانده  بركنار 

ايشان خبر نداشته است. 
در عصر خود ما نيز نسلى كه به سپهرى چنان 

سپهرى  ايشان  نظر  از  گويى  كه  برده  هجوم 
مولوى  و  حافظ  و  سعدى  از  بزرگ تر  شاعرى 
است، به همين دليل است؛ اين نسل، نسلى است 
كه از هرگونه نظام خردگرايانه اى بيزار است و 
مى كوشد كه خرد خويش را، با هر وسيله اى كه 
در دسترس دارد، زير پا بگذارد و يكى از اين 
نردبان ها شعر سپهرى است و اگر سپهرى كم آمد 
كريشنا مورتى و كاستاندا را هم ضميمه مى كند 
وگرنه چگونه امكان دارد كه جوانى يك مصراع از 
سعدى و حافظ و فردوسى و مولوى و از معاصران 
امثال اخوان و فروغ و نيما به ياد نداشته باشد 
و مسحور هشت كتاب سپهرى باشد. آيا اين جز 
نشانه هاى آسيب شناسانه ى همان بيمارى است؛ 
بيمارى نسلى كه دلش نمى خواهد پايش را روى 
ترجيح  و  كند  استوار  خردپذير  اتكايى  نقطه ى 
مى دهد و در ميان ابرها و در مه خيال، «وضو 
با تپش پنجره ها» بگيرد و «تنها» باشد و از هر 
سازمان و گروه و حزب و جمعيتى بيزار است؛ 

سپهرى شاعر «تنهايى» است. 
صدبار گفته ام و در همين يادداشت هم تكرار 
كردم كه من سپهرى را صددرصد از مقوله ى آن 
نمى دانم؛  ايرانى  هوشنگ  و  صفوى  عصر  شاعر 
مدرن  شعر  بزرگ  شاعران  از  يكى  را  او  بلكه 
كنار  در  مى شمارم  يوشيج  نيما  از  پس  فارسى 
اين  درباره ى  من  حرف  ولى  اخوان.  و  فروغ 
به  ما  جوان  نسل  كه  است  كوركورانه  هجوم 
ايران  جنگ  از  بعد  كه  نسلى  ويژه  به  دارد؛  او 
به  آن،  فرهنگى  و  اجتماعى  عوارض  و  عراق  و 
صحنه ى زندگى اجتماعى ما دارد وارد مى شود. 
شعر  مسائل  از  كه  ديده ام  را  اينان  از  بسيارى 
نيما  و  اخوان  و  فروغ  امثال  شعر  يعنى  معاصر 
كوچك ترين اطالعى نداشته اند و به اين شاعران 
هم كوچك ترين تمايلى از خود نشان نداده اند؛ با 
اين همه، چنان شيفته ى هشت كتاب سپهرى 
بوده اند كه كمتر كسى از ماها چنين عشقى را 
نشان  فردوسى  و  سعدى  و  مولوى  و  حافظ  به 
مى دهد. آن چه نشانه ى بيمارى است اين است 
وگرنه در شاعر بودن و هنرمند بودن سپهرى 

كوچك ترين ترديدى نيست. 
نيز  سپهرى  كتاب شناسى  راه  از  را  نكته  اين 
مى توان اثبات كرد. حجم مقاالت و انشاهايى كه 
در اين بيست سال تنها درباره ى سپهرى نوشته 
شده است، بيشتر از كتاب ها و مقاالتى است كه 
و  مولوى،  و  فردوسى  و  سعدى  درباره ى  جمعاً 
نيما  رفته ى  هم  روى  مجموعه ى  معاصران،  از 
و اخوان و فروغ نوشته شده است. اگر به عمق 

اين نوشته ها نيز توجه شود همه ى اين نوشته ها 
«انشانويسى»شان،  خالصه ى  و  كالم شان  جان 
دعوت به خردگريزى و پناه بردن به عالم اساطير 
و  سحر  و «مرزهاى  تجربه  از  بيرون  مقوالت  و 
و  جن  احضار  به  كه  همان هايى  است؛  افسون» 

كريشنا مورتى و كاستاندا پناه مى برند. 
در يك چشم انداز عام، تصادف در همه ى هنرها 
نقش اساسى دارد. اصًال مى توان گفت كه هيچ اثر 
هنرى بزرگى وجود ندارد كه تصادفى خاص در 
آن روى نداده باشد. تمام كسانى كه به نوعى با 
خالقيت هنرى سر و كار دارند، اين گفته ى مرا، 
بدون هيچ گونه استثنائى، تائيد مى كنند كه در 
كارهاى درخشان ايشان، تصادف را سهمى قابل 
مالحظه است. در يك كالم مى توان گفت: «هنر 
بالفاصله  بايد  اما  تصادف».  جز  نيست  چيزى 
تبصره اى بر آن افزود كه «اين تصادف فقط در 
تجارب هنرمندان واقعى روى مى دهد و الغير.»

تغييرات  از  بسيارى  نمونه هاى  بى گمان 
بزرگان  همه ى  شهر  در  كلمات،  خانوادگى 
مى توان يافت و بى گمان حافظ بخش عظيمى از 
عمر خود را صرف تغيير ماليم خانواده ى بعضى 
كلمات كرده است. اگر در شعر موزون- خواه به 
وزن آزاد و خواه به وزن عروضى كهن- دايره ى 
انتخاب و اختيار اين جانشين ها و خانواده هاى 
كلمات محدود بود اينك با برداشته شدن قيد 
تا  منثور»  «شعر  شاعران  دست  قافيه ،  و  وزن 
مى توانند  و  است  باز  ميدان  اين  در  بى نهايت 
شبانه روز روى جدول هاى بى نهايت خانواده هاى 

لغات آزمون كنند. 
كامپيوترهاى  اندك اندك  كه  بدانند  بايد  ولى 
ولى  را.  قديم  بازار  چرتكه هاى  جاى  پيشرفته، 
پيچيده ترين كامپيوترهاى قرن هاى آينده هم از 

آفريدن سخنانى از اين دست كه 
اگر غم را چو آتش دود بودى
جهان تاريك بودى جاودانه

بياييد تا ايرج كه گفت:
دستم بگرفت و پابه پا برد
تا شيوه راه رفتن آموخت

عاجزند و نيز عاجزند از اين كه مانند اين سخن 
غيرجدولى همان سپهرى جدول گراى به وجود 

آورند:
كسى نيست، 

بيا زندگى را بدزديم، آن وقت
ميان دو ديدار قسمت كنيم.

نقل از كتاب «با چراغ و آينه»
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فرهنگ و هنر
خشونت ورزى مردان، پايدارى زنانپيرامون كتاب «چشم در برابر چشم» خاطرات آمنه بهرامى نوا، زنى كه قربانى اسيد پاشى شد:

 زمانى كه، زندگى آمنه بهرامى نوا، دراسپانيا، چيزى نبود جز وارونگى دنيايى 
ناشناخته و كبودى تازيانه خشونت بر جسم و جانش، او با دشوارترين سوال 
زندگيش روبرو مى شود... از اين پس چگونه خواهم توانست به افق هاى زندگيم 

بنگرم؟
هميشه  ظاهراً  جوابش  كه  سوال  اين  به  دادن  پاسخ  و  دستيابى  براى  اما 
در آينده صورت مى پذيرد، او درمى يابد كه نخست مى بايست براى وضعيت 
به  است؛  رسيده  «اين جا»  به  چگونه  كه  اين  و  بيابد؛  معنايى  كنونى اش 

گم گشتگِى غربتى چند گانه!!
به منظور خريد ضبط صوت كوچكى ، در كوچه پس كوچه هاى اسپانيا براه 
مى افتد. خاطرات آشنا و پراكنده را از دوران كودكى بيرون مى ريزد، آن ها 
را مرور مى كند، و كنار هم مى نشاند. در البالى خاطرات به آن روز شوم باز 
مى گردد؛ روز «اسيدپاشى» بر چهره و چشمانش. به هرجا كه مى رود از آن 
روز سربرمى آورد. گويى پس لرزه هاى حادثه مى خواهد همچنان، از او قربانى 
بگيرد و او را ضعيف و خوار و منفعل به زمين بزند. اما آمنه زنى نيست كه از 

كنار حادثه به سادگى بگذرد.
اگر زندگى رازوار است و آزمونى بيش نيست، دوباره از نقطه صفر محور 
خشونت، بر خود و نوع خود، هم كه شده آغاز مى كند. به هر جاى جسم و 
روح دنياى ناشناخته اش دست مى زند، دردناك است. افتان و خيزان به راه 
مى افتد. مى بايد تالش كند از خود فراتر رود. مى بايد اين حادثه شخصى را به 
درد-آگاهى جهانى مبدل كند. و در اين راه زخم ها، رنج ها و چالش هايش را، 
خود، به دوش مى كشد و به جان مى خرد و تنها تصويرش را به جهان منعكس 

مى كند.
آمنه زنى هوشمند است و قدرت واژه ها را خوب مى داند. مى داند كه در 
دنياى حروف و كلمات، صدايش مى تواند به يارى كوه  بلند پايدارى انسان، 
طنين انداز شود؛ اشك هايش مى تواند به امواج درياى صداقت و شفافيت راه 
ببرد و از آن جا به دل آدميان پيوند بخورد. از اين رو، با زبانى شاعرانه و بُعدى 
معنوى به زندگى، روياها و حوادث مى پردازد؛ هم از درد مى گويد هم به وراى 

درد مى رود.
خواننده بى وقفه با او همراه مى شود. با سادگى، صداقت و با زواياى آشكار و 
پنهان روحش آشنا مى شود. با او مى گريد. با او مى خندد و... در پناه خاطراتش، 

نه تنها به آسيب پذير بودن خود، بلكه به نا محدود بودن قابليت ها و توان انسان 
در قالب زنى جوان به نام آمنه پى مى برد... نفس در سينه حبس مى شود. مگر 

مى شود اين همه بى عدالتى، دگرگونى و رنج و تنهايى را تاب آورد؟!
و  خيرانديش  انسان هاى  به  خواننده  مى دمد،  اميد  صبح  كه  همچنان  اما 
نيكوكارى، نظير امير صبورى (ها) و مهدى سجودى (ها) و ديگران برمى خورد 
و ناديده با آنان رشته مهر و الفت مى بندد؛ با كسانى كه نهال اميد را آبيارى 
باال  انسانيت  مسير  براى  بلكه  خود،  راه  پيش  براى  نه  را  چراغ  و  مى كنند 

مى گيرند... و آه، اشك شادى!
در البالى كتاب به افراد و جامعه اى برمى خوريم كه هنوز آگاهى الزم را 
در رابطه با وضعيت آمنه (ها) اتخاذ نكرده است. جامعه اى كه به دليل عدم 
آگاهى و فرهنگ نادرسِت «كمال طلبى» ناشى از پايين بودن حرمت نفس، 
بر  به «نمكى  خود،  گاه  بلكه  نيست،  دردها  و  نقصان  براى  مرهمى  تنها  نه 
زخم ها» مبدل مى شود و شعار خيرخواهى را در طبلى توخالى مى دمد و با 
نصايح نطلبيده، اظهارنظرهاى فاضالنه، سرزنش كردن، سوال هاى خصوصى، 
دلسوزى هاى هيجانى و شيون و ضجه ها... نه تنها گره از مشكالت آمنه (ها) و 

پيرايه خليلى

You cannot transcend what 
you do not know. To go beyond 
yourself, you must know yourself.

Sri Nisargadatta Maharaj

نمى دانيد  آن چه  از  فراتر  نمى توانيد  شما 
برويد، اگر بخواهيد از خود فراتر رويد، ابتدا 

مى بايست خود را بشناسيد.
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فرهنگ و هنر
خانواده اش باز نمى كند، بلكه او را هر چه بيشتر در دنياى نااميدى، دلسردى و 
انزوا فرو مى برد. جامعه اى كه به قول سهراب سپهرى، چشم هايش را نمى شويد 

و جور ديگر نمى بيند!
نمونه هاى ديگر اين عملكرد را آمنه در برخى از ايرانيان اسپانيا مشاهده 
مى كند، سفسطه ها، كالهبردارى ها، دورنگى ها و عدم درك احساسات زنى 

كه آشفتگى عظيم درونى را در لحظه هاى حساس مداوايش تجربه مى كند!
اما آمنه از آن دوران نيز به عنوان فرصتى براى «خودنگرى» بهره مى گيرد. 
پس از رويارويى با اين همه بيگانگى در پس نقاب هاى گوناگون، و روزها و 
ماه ها نگرانى و تنهايى و عمل هاى پى در پى بر صورت و چشمانش، با ديد 
مختصرى كه مانده، در برابر آينه مى ايستد، به چهره دگرگون خود به آرامى 
دست مى كشد و در پس آن به حقيقت وجودى زنى توانا، شجاع، مستقل و 
خودساخته پى مى برد. آمنه، بارها در خيالش همزاد درونى مردانه خود را 

مى بيند و با او روبرو مى شود...  
«باز هم همان جوان بلند باالى خوش قيافه در كنارم بود. چيزى نمى گفت. 
فقط نگاهم مى كرد... هر جا كه مى رفتم، همراهيم مى كرد. در آشپزخانه و 
هر گوشه و كنارى از خانه، با بودن او احساس امنيت مى كردم... (برگرفته از 

كتاب)
مى كند،  نقش  ايفاى  زنى  هر  درون  در  كه  مردانه  همزاد  جفت  اين  از  او 
ويژگى هاى مثبت يعنى خالقيت، شهامت و شجاعت او را مى جويد و همان 
فضيلت شهامت است كه به آمنه قدرت بخشايش مى دهد و او را از اجراى 
قصاص و تبديل شدن خود به ابزار ديگرى در جهت خشونت ورزى در دوِر 

دايره ى معيوب «چشم براى چشم» برحذر مى دارد.
در كتاب بارها به مرد خود شيفته اى كه به صورت او اسيد پاشيده، مى پردازد. 
به مردى كه نمى دانست، خشونت عليه زنان، از بقاياى غرايز حيوانى و جنِگ 
پنهاِن نرينه ها بر سر تصاحب مادينه نشأت مى گيرد؛ به مرد و جامعه اى كه 
درنده خويى  و  خشن  احساسات  گونه  اين  كردن  مهار  براى  الزم  روش هاى 
به  كافى  توجه  و  عشق  كردن  دريغ  با  كه  والدينى  به  و  نياموخته  هنوز  را 
كودكان خود، مردانى را با خاليى عظيم در پى گرفتن توجه ويژه و تصاحب و 

سلطه جويى در جامعه رها مى كنند و...
عمل هاى  گذراندن  از  پس  اما  من؟!  چرا  مى پرسد:  خودش  از  بارها  آمنه 
بى شمار در حالى كه در محدوده بالكونى محل مسكونى اش در اسپانيا ايستاده 
و از ديدار خورشيد قطع اميد كرده، همان جا به راز خورشيد پى مى برد: تنها 
«حقيقت» و «پيام» نور است كه دريافت كردنى  است، نه خود خورشيد. 
«تاريكى» تنها در نبود «روشنگرى»، معنا مى يابد. از اين رو مى بايست آنقدر 
شفاف شود كه زندگى از خود او عبور كند و خود، منبع نور و آگاهى شود. 
همانگونه كه در داستان نمادين رساله الطير ابن سينا، زمانى كه پرندگان خود 
را در بنِد قفس اسير و درمانده مى يابند، تصميم مى گيرند كه با قفس پرواز 

كنند و قفس را در خود مستحيل مى كنند...
توفان حوادث و بى عدالتى غالب بر هستى آمنه، عظيم تر از آن بود كه در 
ظرافت روح او بگنجد. او نخست مى بايست با آن چه بر او گذشته روبرو شود 
و وجودش را از آلودگى احساسات تيره و منفى ناشى از اِعمال خشونت پاك 
و رها كند و سپس آن چه را كه نگاشته با ديگران سهيم شود. و اين سرآغاِز 
«نورپاشى» اوست در برابر «اسيد و نفرت پاشى» و خواننده بى اختيار از خود 

مى پرسد:
آيا به راستى اين حكايت فرشته چشم بسته ى قانون نيست؟

هرگز  بشر  آگاهى،  و  نور  اسطوره هاى  و  فرشتگان  اين  حضور  بدون  آيا 
مى توانست به قوانين «عدالت» دست يابد؟

مراسم امضاى كتاب «چشم در برابر چشم» با حضور ادبا و هنرمندانى نظير 
سيمين بهبهانى، پورى بنايى و ناصر ملك مطيعى و... در تهران برگزار شد.
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در قلمرو فرهنگ

دكترين تثليث در مسيحيت و تضاد آن با وحدانيت الهى در كيش يهود
به باور مسيحيان يك خدا وجود دارد. ولى اين خدا متشكل از سه شخصيت 
مشخص پدر، پسر و روح القدس مى باشد. اين عقيده ركن اساسى الهيات مسيحى 
است و به دكترين تثليث (Trinity) يا سه گانگى موسوم مى باشد. بنابراين 
نظريه عيسى پسر مريم كه يهودى  زاده شد هم خدا (پدر) و هم پسر و هم 

روح القدس مى باشد:
خداروح القدس (شخص سوم) 

پسر (شخص دوم) 
پدر (شخص اول)

دكترين تثليث همواره مورد بحث و اختالف نظر بين پژوهندگان و نيز مردم 
عادى بوده است. از تثليث در انجيل ها نام برده نشده. پيروان عيسى پس از مرگ 

او اين انديشه را ترويج كردند.
در شوراى كليسا كه در سال 325 ميالدى توسط كنستانتين امپراتور روم در 
شهر Nicea (تركيه فعلى)، تشكيل شده بود نظريه خدا بودن عيسى با 218 
راى موافق و دو رأى مخالف به تصويب رسيد و پسر با پدر برابر اعالم گرديد. 
كنستانتين در سال 312 ميالدى به مسيحيت گرويد و كنترل امپراتور روم را 
در اختيار گرفت. وى مسيحيت را وسيله اى براى متحد كردن اتباع امپراتورى 
به كار برد و موفق به حل اختالفات و شكاف در گروه هاى مختلف مسيحى كه 
داراى عقايد متفاوت و انجيل هاى متعدد بودند، گرديد. قطعنامه ى Nicea بدين 

شرح است:

«به يك خدا معتقديم، پدر، قادرمطلق، سازنده آسمان و زمين و هرچه كه 
مرئى است و نامرئى است. به يك خدا، عيسى مسيح معتقديم. تنها پسر خدا، 
كه به طورى ابدى از پدر زاده شد، خدا از خدا نور از نور، خداى واقعى از خداى 
واقعى، از او همه چيز به جود آمد، به خاطر ما و به خاطر رستگارى، او از آسمان 
فرود آمد و از روح القدس و مريم باكره به شكل جسم انسان درآمد. در دوران 
حكومت پيالت صليب شد و دفن گرديد. روز سوم از مرگ برخاست و به آسمان 
صعود كرد و سمت راست پدر نشست. او با جالل بازخواهد گشت تا زندگان و 

مردگان را داورى كند. سلطنت او بى پايان است.»
در شوراى ديگرى كه در شهر قسطنطنيه در سال 381 ميالدى تشكيل شد. 
روح القدس نيز كه از خدا و پسر به وجود آمد و اوامر پدر و پسر را اجرا مى كند به 

الهيات مسيحى اضافه گرديد. بدين گونه انديشه ى تثليث تكامل يافت. 
قبل از ظهور عيسى روميان و يونانيان عقيده داشتند كه در رأس خدايان شان 
سه خداى بزرگ وجود دارد اين عقيده منشاء تثليث مى باشد و با آن همخوان 
است. پيروان عيسى براى جلب روميان و يونانيان به كيش تازه، نهادهايى از 
مذهب آن ها را با يهوديت آميخته و مسيحيت را پايه گذارى و رفته رفته به 

صورتى كه امروز مى شناسيم درآوردند. 
علماى مسيحى سه گانگى خدا را بدين گونه توصيف مى كنند:

آب داراى فرمول H.H.O( H2O) مى باشد و بسته به درجه حرارت محيط 
مى تواند به سه شكل مختلف جامد (يخ)، مايع (آب)، يا بخار (گاز) درآيد. 

ايمان به شخص عيسى به عنوان خدا و پسرخدا سنگ  بناى اعتقادات مسيحى 

آرام: همايون  دكتر  نوشته  موعود؟»  مسيح  ناصرى  «عيسى  كتاب  معرفى 

يهوديت با  مسيحيت  تفاوت هاى 

نوشتار زير فصل هفتم از كتاب «عيسى ناصرى مسيح موعود؟» بررسى و تحليل از مسيحيت با تفسيرهاى علماد يهود، مسيحى و پژوهندگان 
 www.ketab.com انتشار يافته است. مؤلف كتاب دكتر همايون آرام و ناشر شركت كتاب «لوس آنجلس غيرمذهبى مى باشد كه اخيراً 
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در قلمرو فرهنگ
است. 

كاتوليك ها مريم را به مادر خدا ملقب كرده اند. «پسرخدا» در انجيل ها به 
كرات ذكر شده و مرتبه ماوراء طبيعى عيسى و الوهيت و پرستش او را توجيه 
مى كند. در انجيل يوحنا عيسى خود را خدا و با او يكسان مى داند و كمتر از پدر 

(خدا) نمى باشد:
«من و پدرم خدا يكى هستيم» (يوحنا 10:30).

«همگان همان حرمتى را كه به پدر مى گذارند بايد به پسر بگذارند» (يوحنا 
.(5:23

«پسر خدا بودن عيسى در انجيل هاى ديگر نيز ذكر گرديده» (مرقس 3:11  
و مرقس 9:7)

عيسى در گفتگو با پيشوايان يهود گفت: «به يقين به شما مى گويم قبل از 
اين كه حتى ابراهيم به اين دنيا بيايد، من وجود داشتم» (يوحنا 8:58). وى با 

اين گفته مدعى گرديد كه ابدى مى باشد. 
وقتى عيسى مدعى گرديد كه با خدا يكى است، او را متهم به كفرگويى كردند 
و مى خواستند او را سنگسار كنند سران قوم به او گفتند تو يك انسان هستى 

ولى ادعاى خدايى مى كنى؟ (يوحنا 33-10:31).
«سران قوم كه ديگر طاقت شنيدن سخنان او را نداشتند سنگ برداشتند تا او 
را بكشند. ولى عيسى از كنار ايشان گذشت و از خانه خدا بيرون رفت و از نظرها 

پنهان شد» (يوحنا 8:59).
علماى مسيحى براى توجيه نظريه تثليث به چند آيه زير در كتاب مقدسه 

يهود استناد مى كنند:
«خدا گفت انسان را شبيه خود بسازيم» (پيدايش 1:26).

(استناد به واژه «بسازيم» كه فعل جمع مى باشد).
«خداوند گفت آدم مانند ما شده است و نيكى و بدى را مى شناسد» (پيدايش 

.(3:22
(استناد به واژه «ما» كه فعل جمع مى باشد).

«يهوه به ادوناى گفت: در سمت راست من بنشين و من دشمنان ترا به زير 
پاهايت خواهم افكند» (مزامير داوود 110:1).

يهوه و ادوناى (آقاى من)، نام هاى خداوند در تورات مى باشند. 
«... و اكنون خداوند مرا با روح خود نزد شما فرستاده است» (اشعيا 48:16).

يكتاپرستى مقدس ترين اعتقاد و پايه و اساس ايمان در كيش يهود است. 
ادعاى حلول خداوند در جسم عيسى و الوهيت او مهم ترين اختالفات مسيحيت 
با يهوديت مى باشد، و با وحدانيت خداوند منافات دارد. در كيش يهود كسى به 
جز خدا پرستش نمى شود، خدا جسم نيست، وجود ناشناخته و نامرئى است و 

به وهم و تصور و عقل انسان نمى آيد:
«ولى آيا ممكن است كه خدا واقعاً روى زمين ساكن شود؟ اى خداوند حتى 
آسمان ها گنجايش ترا ندارند، چه رسد به اين خانه اى كه من ساخته ام» (اول 

پادشاهان 8:27).
خداوند به خالف مخلوقات و مصنوعات او كه دائماً «دستخوش تغيير مى باشند 
وجودى ثابت، تغييرناپذير، ابدى، بى همتا، قادر مطلق و اليتناهى است. رامبام 
عالم يهود در اثر خود «اصول سيزده گفته ايمان» خداوند را توصيف كرده و 
تأكيد مى كند هر كس خدا را به صورت جسم بداند يا بپرستد كافر است» 

(هيلخوت تشوا 7:3).
اين عقيده مسيحى كه عيسى هم خدا و هم انسان بود با يكديگر متناقض 
است. بنا بر انجيل مرقس عيسى داراى خصائل انسانى بود. وى در بيابان چهل 
روز تنها ماند و در اين مدت شيطان او را وسوسه مى كرد (مرقس 12-13: 1). 
عيسى در اين دنيا زيست، مانند يك انسان عادى از مادر متولد گرديد، پرورش 
يافت و يك انسان بالغ گرديد و سپس درگذشت. اگر او زجر كشيد خدا نبود. 
و اگر او خدا بود نمى بايد زجر مى كشيد و نمى بايست به صليب كشيده مى    شد.

يگانگى پروردگار «كرارا» در كتب مقدسه يهود تاكيد شده است. 
فرمان دوم از ده فرمان موسى: «ترا خدايان ديگر غير از من نباشد» (خروج 

.(20:3
را  ديگر  خدايان  تا  برنگردد  خداوند  از  دلهايتان  كه  باشيد  هوشيار  «ولى 

بپرستيد» (تثنيه 11:16).
«اى اسرائيل، اى قوم برگزيده ى من گوش كنيد! تنها من خدا هستم. من اول 

و آخر هستم» (اشعيا 48:12).
بخش دوم

تورات و عهد جديد
برداشت مسيحيان از تورات با معتقدات يهوديت متفاوت مى باشد. مسيحيان 
كتب مقدسه يهود را عهد عتيق نامگذارى كرده اند و به اين سبب آن را پذيرفته  اند 
كه به عقيده ى آن ها همه (پيشگويى هاى مسيحايى در اين كتاب اشاره به عيسى 
است. كتاب مقدس مسيحيان (Bible) شامل عهد عتيق و كتب عهد جديد 

مى باشد. 
به باور مسيحيان، عهدجديد تعبير تورات و مكمل آن بوده و داراى اهميت 

بيشترى است. 
در شوراى اباء كليسا در سال 49 ميالدى در اورشليم، پاول (Paul) مروج 
مسيحيت نظريه خود را درباره ى ابطال فرامين يهود ارائه كرد. سبب آن بود كه 
قانون ختنه نوزاد پسر و خوددارى از خوردن گوشت خوك دو نكته منفى براى 
گرايش به مسيحيت به شمار مى رفت. پس از مباحثات فراوان، يعقوب، برادر 
عيسى كه پيشواى كليساى اورشليم بود با نظريات او موافقت كرد. بدين گونه 
از آن پس مسيحيان ملزم به رعايت احكام تورات در مورد ختنه، تقديس روز 
شنبه و غذاهاى ممنوعه و طهارت خانواده (خوددارى از رابطه جنسى با همسر 

در دوران قاعدگى و تا يك هفته پس از قاعدگى) نگرديدند.
پيروان عيسى اين باور را پذيرفتند كه از اين پس تورات نمى تواند رهايى بخش 
انسان ها باشد، زيرا اجراى بسيارى از فرامين آن مشكل است. از اين پس تنها 

ايمان به عيسى انسان را از آتش جهنم رهايى خواهد بخشيد. 
براى يهوديان تورات نخستين و آخرين كالم الهى است. خداوند توسط خادم 

خود، اسرائيل، عدالت، زهد و تقوا را به همه ى افراد بشر اهداء كرده است. 
بخش سوم

انديشه گناه اوليه در مسيحيت
 (Original Sin) عدم اطاعت آدم و حوا از فرمان الهى در بهشت به گناه اوليه
موسوم مى باشد و از مبانى اصلى مسيحيت مى باشد. اين گناه به تمام نسل هاى 
بشر منتقل گرديد و تا فرا رسيدن سلطنت الهى پا برجا خواهد بود: «زيرا كه همه 

مرتكب گناه شده اند و از جالل الهى محروم» (روميان 3:23).
بنا بر اين نظريه، جسم انسان منشاء و جايگاه گناه است و اين خصلت در وجود 
هر انسان از لحظه اى كه از رحم مادر خارج مى شود وجود دارد. اين خصلت به 
قدرى قوى و در ذات انسان عجين شده كه هيچ كس نمى تواند به خودى خود از 

آن رهايى يابد مگر با ايمان به عيسى.
گناه اوليه سقوط انسان ها نيز ناميده شده است. پس از ارتكاب به گناه اوليه دنيا 
براى هميشه تغيير يافت و به فساد و تباهى سوق داده شد. بشر دچار پليدى، 

جنگ، استعمار و تروريسم گرديد. 
گناه اوليه رابطه بين انسان ها را مختل و به پيوند انسان با پروردگار نيز پايان 

بخشيد.
رستگارى  به  رسيدن  و  اوليه  گناه  از  رهايى  براى  ديگرى  راه  مسيحيت 
نمى شناسد به جز ايمان به عيسى و اعتقاد به اين كه او جان خود را براى جبران 

گناهان انسان ها از دست داد. 
و  است  ستيز  در  او  روان  با  انسان  گناهكار  جسم  مسيحى  علماى  باور  به 
عدانديشه ى گناه اوليه از نظريه يهودى آزادى انتخاب و انديشه و پاكى ذاتى روح 

حه ب
صف

در 
مه 

ادا
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در قلمرو فرهنگ
همه انسان ها برتر است. 

يهوديت اين عقيده را كه جسم منشاء و جايگاه گناه است رد مى كند. ولى 
منكر وجود گناه نيست. تورات پذيرا است كه وسوسه و تمايل به ارتكاب گناه در 

نهاد هر انسان وجود دارد. 
خداوند خصلت نيكى و همچنين خصلت پليدى را در سرشت انسان خلق كرد. 
انسان مى تواند بر خصلت پليدى تسلط يابد برخالف اعتقاد مسيحى كه انگيزه ى 

گناه بر انسان مسلط است. 
خداوند خطاب به قائن كه برادر را به قتل رساند چنين مى گويد: «اگر درست 
عمل مى كردى آيا مقبول نمى شدى؟ اما چون نكردى گناه در كمين توست و 

مى خواهد بر تو مسلط شود ولى تو بر آن چيره شو» (پيدايش 4:7).
بايد دانست كه بدون آزادى و ارتكاب به گناه، آزادى كردار نيك نمى تواند 

وجود داشته باشد. 
انسان بايد تمايل به گناه، وسوسه و خصلت پليدى را مهار كند: «شخص بايد 
هميشه پديده نيكى را بر پديده ى پليدى غالب كند» (رساله تلمودى براخوت 

.(5a
بنابر اعتقاد يهوديت جسم و روح با يكديگر هماهنگ هستند. انسان پاك و 

بى آاليش خلق گرديده و در زمان تولد از گناه مبرى است:
.(60b رساله تلمود براخوت) «خداى من روانى كه به من دادى پاك است»

«اين اميد را بايد دانست كه انسان هنگام مرگ نيز به همان گونه پاك باشد» 
.(4b تلمود يروشلمى، براخوت)

سعدى شاعر گرانمايه اين نظريه را بدين گونه بيان كرده است: 
چو پاك آفريدت بهى باش و پاك
كه ننگست ناپاك رفتن به خاك

بنا بر اعتقاد يهوديت آزادى انتخاب و عقيده موهبتى الهى است كه به همه ى 
افراد بشر داده شده و در تورات به ثبت رسيده است: «... آسمان و زمين را امروز 
شاهد مى گيرم كه در مقابل تو زندگى و مرگ، بركت و نفرين قرار مى دهم. 
بنابراين زندگى را برگزين تا تو و فرزندان تو حيات يابند» (تثنيه 15-19 :30).

در اين آيه آزادى انتخاب بين نيكى و پليدى داده شده است. بدين سبب است 
كه تورات شامل فرامين و نيز ممنوعيت ها و پاداش  و مجازات مى باشد. 

آيه هاى ديگر كتب مقدسه يهود نيز در تاييد آزادى انتخاب مى باشد: «هر كس 
بخواهد خود را آلوده كند، همه درها به روى او باز است و هر كس كه بخواهد 

.(104a رساله تلمودى شبات) «خود را پاك نمايد اين چنين كند
«انسان در طريقى كه خواسته ى او است گام برمى دارد» (رساله تلمودى مكوت 

.(10b
«همه چيز پيشگويى شده است، ولى آزادى تصميم اهداء شده است. دنيا به 

نيكى داورى مى شود به اعمال انسان بستگى دارد» (اندرز پدران 3:15).
خالصه كالم: خداوند چگونگى رفتار انسان را تعيين نمى كند تا انسان بتواند 

بين خوبى و بدى نيكى را برگزيند. 

بخش چهارم
ايمان

مسيحيت و يهوديت در مورد ايمان اختالفى فاحش دارند. ايمان به عيسى 
يكى از اعتقادات اصلى مسيحيان مى باشد. به باور مسيحيان خداوند هيچ كس را 
بدون ايمان به عيسى كه به خاطر گناهان انسان ها قربانى شد عفو نمى كند. به 
عبارت ديگر وحدت با خدا تنها با ايمان به عيسى كه پسر خداست ميسر است 
«تنها با ايمان به او و از طريق رنج هاى او مى توان از آتش جهنم رهايى يافت و 

به رستگارى رسيد. نه با اعمال نيك يا نيكوكار بودن:
«عيسى به او گفت راه حقيقت من هستم. هيچ كس نمى تواند به خدا برسد 

مگر به وسيله ى من» (يوحنا 14:6).

«رستگارى در ديگرى نيست. زيرا نام ديگرى در زير آسمان و در بين انسان ها 
نيست كه به وسيله او نجات يابيم» (اعمال رسوالن 4:12).

در آئين يهود ايمان به خداوند و انجام اعمال نيك از معتقدات اساسى مى باشد. 
ولى ايمان به تنهايى كافى نيست. آن چه اهميت دارد انديشه، گفتار و كردار فرد 

است. انسان ها را بايد با رفتارشان داورى كرد. 
در هيچ كجاى تورات ذكر نگرديده كه ايمان به مسيح موعود، پسر داوود 
موجب رستگارى مى شود. تورات راه رسيدن به رستگارى را به عهده ى شخص 
گذاشته و به انسان آزادى انتخاب و عقيده داده است. دادن اعانه و توبه موجب 

مى گردد كه خداوند گناهان انسان را عفو نمايد. 
بخش پنجم

محبت، جنگ و صلح
محبت بدون قيد و شرط شعار مسيحيت مى باشد. در يك گردهم آرايى از 
يك كشيش مسيحى پرسيدند اگر شما در سال 1933 فرصت داشتيد هيتلر را 
به قتل مى رسانديد؟ وى پاسخ داد نه. او را دوست مى داشتم. يك رباى يهودى 
كه حضور داشت در جواب گفت: با مسرت مغز او را با گلوله متالشى مى كردم. 
 Muste در روزنامه ى نيويورك تايمز شماره فوريه 1967 از كشيشى موسوم به
چنين نقل قول گرديده : «اگر نتوانم هيتلر را دوست داشته باشم، نخواهم توانست 

هيچ كس را دوست بدارم».
به باور مسيحيان با ظهور عيسى فقط يك قانون حكمفرما است و آن محبت 

است. آيات زير در تائيد اين ايده مى باشد: 
«ولى به شما مى گويم دشمنان خود را دوست بداريد. آن هايى كه شما را لعنت 
مى كنند بركت كنيد و به آن هايى كه از شما تنفر دارند خوبى كنيد و آن هايى را 

كه شما را آزار مى دهند دعا كنيد» (متى 5:24).
«شنيده ايد گفته اند چشم براى چشم و دندان براى دندان. اما به شما مى گويم 
در مقابل شرير مقاومت نكنيد. اگر كسى به گونه راست شما سيلى بزند. گونه 

ديگر را به سوى او برگردانيد» (متى 38-39 :5).
پرسش برانگيز است كه كدام يك از كشورهاى مسيحى از اين دستور پيروى 

كرده و آن را اجراء كرده است؟
مسيحيان اوليه به پيروى از آموزه هاى عيسى قتل را به هرگونه و به هر علت 
ممنوع مى دانستند و به طور مثال كشتن سرباز دشمن و اعدام يك محكوم به 
قتل عمد. عيسى اين نظريه را كه مسيح ناجى فردى مبارز و قدرتمند خواهد 
بود رد كرده بود. وقتى عيسى را دستگير مى كردند، پطرس شمشير خود را براى 
دفاع از او كشيد. عيسى به او گفت شمشير خود را غالف كن زير آن هايى كه 
 (Tertullian) شمشير به كار مى برند با شمشير هالك خواهند شد. ترتوليان
عالم بنام مسيحى گفت: مسيحيان بايد از اين گفته عيسى پيروى نمايند. در 
مذهب ما بهتر است كشته شويم تا ديگرى را بكشيم. ولى به تدريج در عالم 
مسيحيت عقايد مختلف اين نظريه بروز كرد. مسيحيان اين واقعيت را پذيرفتند 

كه جنگ از واقعيت هاى زندگى انسان است. 
آتاناسيوس مقدس (Athanasius) در سال 350 ميالدى در اسكندريه گفت 
كشتن يك گناه است ولى براى يك سرباز، كشتن دشمن مجاز و قابل ستايش 
است. به گفته اگوستين مقدس (Augustine) اين عقيده كه جنگ هميشه 
خطا است نادرست مى باشد و جنگ ممكن است عادالنه يا غيرعادالنه باشد. در 
قرون وسطى علماى مسيحى وظيفه دفاع از شهرهاى خود را به عهده داشتند. 
پيش از آن يك عالم مسيحى نمى توانست سرباز يا قاضى باشد. پاپ جوليوس 
دوم (1503-1513) دو بار فرماندهى لشكريان را در حمله به شهرهاى شمالى 
ايتاليا به عهده داشت. جنگ هاى صليبى و لشكركشى مسيحيان اروپا براى 

تسخير اورشليم نمونه ى ديگرى از تغيير سياست مسيحيان بود. 
در دوران حكومت ناپلئون همه مردها از جمله كشيش ها موظف به خدمت 

در ارتش بودند.

بل
ه ق
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ادا
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داستان طنز

اسداهللا علم همين كه وارد شد، تا كمر خم شده و دست اعليحضرت را بوسيد 
و سپس سه قدم عقب رفت و به عالمت احترام در مقابل پادشاه ايستاد.

- غالمى بگو ببينم چه خبر؟
- غالم خانه زاد به شرف عرض اعليحضرت همايونى مى رساند كه مملكت آباد، 

رعيت شاد و همگان دعاگو و ثناگوى پادشاه بى مثال خويش اند. 
اعليحضرت لبخند مليحى بر لبانشان نقش بست و فرمودند:

- تو هم شده اى مثل صدراعظم عصايى، حرف هاى شماها كامًال شبيه هم است. 
اگر واقعاً خبرى نيست و همه شاد و شنگول هستند، پس اين همه شكايت نامه كه 

هر روز مى رسد از كجاست؟
همه ى  بفرمائيد  معزول  كه  را  هويدا  مى كنم،  عرض  جسارتاً  اعليحضرتا   -

شكايت ها تمام خواهد شد!
- غالمى! مثل اينكه عصاى صدراعظم بدجورى خار شده رفته توى چشمان تو، 

با او چه كار دارى؟ بگذار پيپش را بكشد...
لحظاتى سكوت شد اعليحضرت قدم مى زند و علم همچنان بر جاى خود 

ايستاده بود. 
- چه خبر؟

- غالم خانه زاد قربان...
- آيا دستگاه هاى شنود ما در انگلستان نصب شده اند يا اين كه مثل دفعه قبل 

اشتباهاً به جاى انگلستان در كشور ديگرى كار گذاشته ايد؟
لبخند پيروزى بر لبان علم نقش بست.

- اعليحضرتا! اين بار طبق برنامه اى دقيق عمل شد و در تمامى اماكن حساس 
انگليس دستگاه هاى شنود نصب كرديم. حتى در خود اينتليجنس سرويس...

اعليحضرت لحظه اى مكث فرمودند و پرسيدند:
- آيا از اين كار نتيجه هم گرفته ايد؟

علم با حالتى مردد پاسخ داد:
- راستش را بخواهيد ُعلياحضرت كمى از شما مكدر هستند...

- واقعاً اين شهبانو چه انتظاراتى از من دارد؟ فكر مى كند من هم مثل شوهران 
معمولى بايد برايش دسته گل بخرم و قربان صدقه اش بروم...

علم سرفه اى كرد و قدمى پيش گذاشت.
- اعليحضرتا، جسارتاً منظورم ُعلياحضرت ملكه انگليس هستند، ما حتى در 

دفتر كارشان هم سيستم شنود كار گذاشته ايم. 
- خب، ايشان چرا از ما گله دارند؟

- راستش شايد از روى حسادت باشد كه اين حرف ها را مى زنند. 
- كدام حرف ها؟

- او به يكى از دولتمردان انگليسى گفته است: پادشاه ايران دارد از قدرتش 
سوء استفاده مى كند. 

اعليحضرت از فرط عصبانيت سرخ شدند، اما چيزى نگفتند. علم به سخنانش 
ادامه داد:

- منظورش اين بود كه شما آن قدر قدرت داريد كه توانسته ايد انقالب سفيد 
بكنيد، اصالحات ارضى بكنيد و جنگل ها را ملى بكنيد. 

- خب آن ها هم اين كارها را بكنند، جنگل هايشان را ملى بكنند. 
- جسارتاً قربان، جنگلهاى آنها ملى هست و اراضى هم آن قدر كم است كه 

نيازى به اصالحات ارضى ندارند. 
- خب، چه مرگشان است؟ ملكه اى كه بى عرضه باشد و دولت را بدهد به دست 

حزب عمله تا هر غلطى خواست بكند، نيتجه اش همين مى شود!
- قربان همان طور كه استحضار داريد، اوضاع اقتصادى انگليس خيلى خراب 
است، تاسيسات نفت شمال خيلى خرج روى دستشان گذاشته، شايد آنها انتظار 

كمك از اعليحضرت دارند!
- شايد انتظار دارند برويم آنجا برايشان انقالب راه بياندازيم، تو كه آنها را بهتر 

از همه مى شناسى بگو ما چه كمكى مى توانيم به آنها بكنيم؟
علم از اينكه توانسته بود فكر اعليحضرت را مشغول و به هدف خود نزديك 

كند، كامًال راضى به نظر مى رسيد.
- اعليحضرتا، بهترين كمك به انگلستان اين است كه در اين شرايط سخت 

مقاديرى از تانك هاى چيفتن را كه روى دستشان مانده است خريدارى كنيم.
اعليحضرت، نگاه عاقل اندر سفيهى به علم انداختند و گفتند:

- ما كه اين همه تانك چيفتن داريم و تنها از آنها براى مانور نظامى و نمايش 

نوشته : حسين لى
دربار و  سرويس  اينتليجنس  اندرباب 
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چهارم آبان استفاده مى كنيم، براى چه بايد دوباره بخريم؟ تازه اين تانك ها دارند 
قديمى مى شوند.

- قربان، ما مى توانيم با يك تير دو نشان بزنيم، از يك طرف از طريق خريد 
اين تانك ها به آنها كمك اقتصادى مى كنيم، از طرف ديگر ممكن است در آينده 
همين تانك ها را به قيمت گرانترى به موزه هاى نظامى خود آنها و ديگر كشورها 

بفروشيم. 
- نه غالمى! ما نه جنگى در پيش داريم و نه تانك چيفتن مى خواهيم. 

- اعليحضرتا كار از محكم كارى عيب نمى كند...
- منظورت را روشن تر بگو؟

- اعليحضرتا! زبانم الل، زبانم الل، خداى نكرده اگر انقالبى بشود و كشورهاى 
همسايه به ما حمله كنند، تانك خيلى به درد...

- خفه شو، غالمى! من اگر پادشاه عادلى نبودم، همين االن دستور مى دادم 
تيربارانت كنند... غالم خانه زاد و اين همه پررو!

علم با رنگ و روى پريده و باخته و دست هاى لرزان به پاى اعليحضرت افتاد 
و پوزش خواست، اعليحضرت دستى بر سر او كشيدند كه معنى اش اين بود كه 

او را بخشيده اند. 
علم كه نمى توانست دست هايش را نه پيش بگذارد نه پس، پا به پا شد و گفت: 

اعليحضرتا جسارت است، اگر اجازه بفرمائيد يك دقيقه بروم دست به آب. 
اعليحضرت با اشاره دست موافقت كردند و علم به سرعت برق خارج شد. 
اعليحضرت دست در جيب جليقه مبارك فرو بردند و چشمان شان به دور 
دست دوخته شد، دوباره به خود آمدند بر روى صندلى جلوس و راديو را روشن 

فرمودند:
صداى راديو: «اينجا لندن است. صداى بى.بى.سى. آغاز پخش اخبار. براساس 
گزارشى كه هم اكنون از تهران به دست ما رسيده، شاه ايران در بياناتى كامًال 
خصوصى، ملكه انگليس را به بى عرضگى متهم نموده و از حزب كارگر با عنوان 

حزب عمله ياد كرده است...»
اعليحضرت كه از اين خبر جا خورده اند. راديو را سريعاً خاموش مى كنند، از 
جاى برمى خيزند و با شك و ترديد به پيرامون خود مى نگرند، حتى خم شده 
زير ميزها را نيز بازديد مى كنند. در اين حال علم وزير دربار، در حالى كه آرام و 
راحت به نظر مى رسد داخل مى شود، او از اينكه پادشاه را نگران و رنگ پريده 

مى بينند متعجب مى شود.
- اعليحضرتا! آيا از چيزى نگران ايد؟

- تو مطمئن هستى كه دستگاه هاى شنود را اشتباهى در كاخ نياوران نصب 
نكرده ايد؟

- مطمئنم قربان.
 اعليحضرت دست هايشان را به هم مى مالند، قدم مى زنند و سپس مى ايستند 

و رو به علم مى كنند. 
- موافقم!

- با چه موافقيد اعليحضرت؟
- با خريد تانك هاى چيفتن.

علم با خوشحالى زايدالوصفى پيش مى رود و بر دست هاى ملوكانه بوسه مى زند. 
- براى من مثل روز روشن بود كه اعليحضرت دولت فخيمه ى انگليس را دست 

تنها نخواهد گذاشت. 
- خب! برو زودتر ترتيب كارها را بده.

علم با سرعت به سوى درب خروجى مى رود كه با شنيدن صداى اعليحضرت 
برمى گردد. 

- همراه چيفتن ها، جيپ جنگى هم سفارش بده، منتهى مواظب باش كه مثل 
دفعه ى قبل، جيپ هاى جنگ جهانى دوم را به ما نفروشند.

داستان طنز

بر روى شبكه جهانى ماهواره ها
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تاريخ معاصر به روايت تمبر
تاريخ معاصر به روايت تمبر -  قسمت سوم:

راوى: پرويزكاردان
عصر مشروطه

آنچنان كه در مقدمه گفته شد با شكل گيرى دوران پر آشوب پس از مشروطه 
مخالفان دولت مركزى هر يك براى خود در گوشه اى از ايران به انتشار تمبر دست 
زدند. الزم به ذكر است كه اين تمبر ها روى كاغذ معمولى منتشر شدند و برخى از آنها 

هم فقط با مهر شدن همراه بوده است.
در سال 1287 خورشيدى ستارخان كه رهبرى دسته جات انقالبى آذربايجان را به 
عهده داشت، تمبرى را براى پست داخله آذربايجان منتشر كرد كه روى آن و در ميان 
پرچم سه رنگ ايران نوشته «تمبر موقت پست داخله آذربايجان» نقش بسته است 
اين تمبرها در قيمت هاى 50، 100، 200 و500 دينار بود. اما به دليل سركوب قيام 

تبريز هرگز مورد استفاده قرار نگرفت.
تبريز 11 سال بعد هم در 1298 خورشيدى شاهد انتشار تمبر ديگرى است كه آن 
هم هرگز مورد مصرف قرار نگرفت. شيخ محمد خيابانى در اين سال تمبرى را با نام 

تمبر آزادستان براى مراسالت پستى آذربايجان منتشر مى كند.
در سال 1288 نهضت انقالبى سيد عبدالحسين مجتهد در الر به انتشار تمبرى 
مبادرت مى كند كه روى آن از نوشته «تمبر ملت اسالم» استفاده مى كند. اين تمبر 

براى مدت كوتاهى در الرستان فارس مورد استفاده قرار مى گيرد.
در سال 1291 خورشيدى برادر محمدعلى شاه  (عبدالفتح ميرزا ساالرالدوله) كه 
حاكم سنندج است. با عدم پذيرش سلطنت برادر زاده اش و در دفاع از شاه مخلوع 

تمبر منقش به عكس احمد شاه را با مهر محمد على شاه مورد مصرف قرار مى دهد.

يكسال بعد در 1292 خود محمد على شاه به كمك روس ها به نيت بازپس گيرى 
تاج و تخت از مرز شمال شرق وارد ايران شده است و در گرگان تدارك قشون مى بيند. 
شايعه بازگشت شاه مخلوع موجب مى شود كه آيت اهللا حائرى مازندرانى در سارى 
اقدام به مهر كردن تمبر احمد شاهى كند كه روى آن نوشته بود «از سارى» در 

حقيقت اين كار حمايت از بازگشت شاه مستبد و عدم قبول احمد شاه بود.
در شهر كازرون نيز به سال 1295 خورشيدى كميته ملى كازرون تمبر احمد شاهى 

را با مهر «ملت كازرون» براى نزديك به سه ماه مورد استفاده قرار دادند.
اما شايد مهمترين تمبر غير رسمى ايران در آن دوران را بتوان تمبر ميرزا كوچك 
خان در سال 1299 خورشيدى دانست. اين تمبر روى آن تصويرى از كاوه آهنگر كه 
پرچمى سرخ رنگ در دست داشت نقش بسته بود، با ارقام 2و 6و 9و 12و 24 شاهى 
منتشر شد. مصرف اين تمبر تا مدت ها در شمال ايران رواج داشت. انتخاب رنگ قرمز 
براى پرچم روى اين تمبر نشانگر تمايالت كمونيستى ميرزا كوچك در انقالب گيالن 
است و اينكه آنها سرى كاملى از تمبر را با قيمت هاى متفاوت منتشر كردند نشان 

مى دهد كه از آن براى مراسالت نزديك و دور بهره مى برده اند.
در 1303 خورشيدى با رواج شايعه جمهورى شدن حكومت در ايران در نواحى غربى 
ايران حكام و استانداران مهر «جمهورى طالبان غرب» را بر تمبر هاى رايج مى زدند. اما كمتر 
از يكسال بعد و از 9 آبان 1304 خورشيدى رضا شاه مصرف همه اين تمبر ها را ممنوع 

اعالم كرده و نخستين سرى تمبر دولتى با مهر «اعليحضرت رضا شاه» روانه بازار گرديد.

اگرچه مى توان انقالب مشروطه را يكى از نقاط عطف مهم تاريخ ايران 
برشمرد اما به فاصله كوتاهى از اين رخداد، با وقوع دوره استبداد صغير، به 
توپ بسته شدن مجلس شوراى ملى و تصرف تهران به وسيله انقالبيون و 
روى كارآمدن آخرين پادشاه قاجاريه(احمد شاه) دولت مركزى رو به زوال 
مى گذارد و ايران كه در گستره پهناور جغرافيايى خود دچار هرج و مرج 
شده است، به دليل ضعف دولت مركزى شاهد پاگيرى دولت شهر هاى 
محلى است كه هر يك براى خود داعيه دار آرمان هايى هستند و طبيعى 

است كه ساز و كار و قوانين ريز و درشت خود را هم دارند. 
آنچه ميراث سال هاى پايانى حكومت قاجار براى رضا شاه است نه فقط 
مملكتى است كه از حيث دولت مقتدر مركزى قابل اعتنا نيست، بلكه در 

بسيارى ديگر از امور هم كشورى چندپاره شده و آشوب زده است.
اين بلبشوى سياسى را مى توان در داستان تمبر ايرانى هم ديد به گونه اى 
كه در خالل چند سال در هركجاى ايران كه كسى بر كرسى قدرت دست 
يافته يكى از اقداماتى كه به آن دست يازيده است، انتشار تمبر بوده. اگرچه 
اين تمبرها به دليل آنكه مورد تاييد دولت قانونى ايران نبوده است فاقد اعتبار 

جهانى است اما در تاريخ تمبر ايران نقش مربوط به خود را داشته اند.

تمبر ساالر دوله(برادر محمدعلى شاه) 
در كردستان

تمبر سيد مجتهد 
در الرستان

تمبر ستار خان
 در تبريز

تمبر ميرزا كوچك خان
 در گيالن
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