
  

 

 سپتامبر، البرادعي وضعيت ايران و امريكا را7در.لبرادعي را زير رگبار انتقادها گرفته اندرسانه هاي امريكائي ا:انقالب اسالمي
ن زمان ما مي كوشيديم وضعيت را از لحاظ وجود  اسلحه كشتار جمعي در عراق روشن آ: به وضعيت عراق و امريكا تشبيه كرد 

حاال صداها به تهديد ايران به بمب و . را تدارك مي ديدند بي اعتنا به كوشش ما، امريكا و متحدانش جنگ با عراق . كنيم 
ژانس و گزارش البرادعي انتشار مي يابند، احمدي نژاد همچنان به آدر همان حال كه توافق نامه رژيم با . موشك بلند هستند 

 و در باره عراق ) اخته ايم  سانتريفوژ بكار اند3000بيشتر از ( ميز او در باره اتم آدو سخن تحريك . تحريك ادامه مي دهد 
فصل سوم را به توافق . ويز بوش و حكومت او شده اند آهرگاه امريكا عراق را تخليه كند ، ايران خالء را پر مي كند، دست ( 

  .  ن و اثر تهديد ايران به جنگ اختصاص مي دهيمآژانس و چند و چون آرژيم با 
 3صفحهدر 

 
 
 
 
 
 

New  
     :

    ؟!توافق و  تحريك
  
  ٣ص خر رسيده است؟آ گوييم عمرنظام به  چرا مي◄

   ۴ص :نآ سير تحول سپاه پاسداران و وضعيت كنوني ◄
  تهديد به جنگ را تخفيف، ژانس انرژي اتمي با رژيم آ توافق ◄

   ۶ ص يا تشديد مي كند؟
  ، كاهش ذخيره ارزي همراه با كسر بودجه و افزايش قرضه خارجي◄

   ١٠ص :شكست صنايع وگسترش فقربا افزايش ميزان تورم و ور  مساوي است
   مشكالت كمي و كيفي آموزش و پرورش ايران:  ژاله وفا◄

   ١٠ص: 18بخش    -21  در قرن 
   زنان و معلمان و دانشجويان و روزنامه نگاران قربانيان◄

   ١١ص:  تجاوزها به حقوق انسان

  ابوالحسن بني صدر
  3 -پاسخ ها به پرسشها 

  

  ، مذاكره" آزاد "ايثار، رابطه 
  

  :ماديگري و ايثار جان: پرسش اول 
  

  با عرض سالم 
با نگاهي به تاريخ، در مي يابيم كه پيشرفت بشر ناشي از ايثار و از خود گذشتگي 
عده اي از انسانها بوده است كه از جان خود براي ديگران گذشته اند  و به قول 

 داراي تفكر ،از اين افرادولي عده اي .  » شهيد قلب تاريخ است « : شهيد شريعتي 
  . مادي بوده و به بقاي روح اعتقادي نداشته اند 

كسي كه مرگ را مساوي نيستي مي داند، با : يد آ      اين جا، اين سئوال پي مي 
چه انگيزه اي، حاضر مي شود از جان خود براي ديگران بگذرد ؟ بعضي مي گويند 

وجود ندارد بقاي نام چه ارزشي دارد ؟  ولي وقتي فرد . اين كه نامشان باقي بماند 
گاه تحت تأثير فرهنگ و اخالق مذهبي هستند و آبنظر من، اين افراد بطور ناخود 

اگر اعتقاد به معاد و زندگي بعد از مرگ نبود، هيچ كس حاضر نمي شد از منافع 
ممكن است نظر شما را در اين . خود بگذرد و بشر هنوز در عصر حجر مي زيست 

  بدانم ؟باره 
  .    با تشكر، احمد 

  
  :پاسخ به پرسش اول 

  
 بنا براين كه انسان حقوق ذاتي دارد و صاحب استعدادها و توانا به ايجاد – 1

بنا بر اين، اگر قدرت .   نيروهاي محركه است، رشد او خود جوش است 
نيروهاي محركه ايجاد مي كند و در رشد . دركار نيايد، انسانها رشد مي كنند 

  .نيازي به گذشت از جان نيز پيدا نمي شود . ود بكار مي گيرد خ
  از زماني كه انسانها با يكديگر در روابط قوا مي شوند، به اين رابطه ساختي - 2

مسلط ها سود . مي دهند كه بدون جهت تخريبي دادن به نيرو، برجا نمي ماند 
بدين خاطر، تضاد . خود را در اين مي بينند كه ساخت رابطه ها تغيير نكند 

زيرا نيروهاي محركه . يد ميان نيروهاي محركه و ساخت رابطه ها آپديد مي 
در . نكه بتوانند بكار افتند، نياز به نظام اجتماعي باز و تحول پذير دارند آبراي 

تاريخ مي گويد . نظام باز و تحول پذير  نه سلطه گر مي ماند و نه زير سلطه ها 
لوگيري از باز و تحول پذير شدن نظام اجتماعي، كه سلطه گر ها براي ج

اما انسان نيروي محركه ايست كه .  نيروهاي محركه را تخريب مي كنند 
بنا بر اين تخريب او،  هدف اول سلطه گر . نيروهاي محركه ديگر را مي سازد 

  . مي شود 
 بندرت.   اكثريت بزرگي سلطه پذير و به اطاعت از قدرت معتاد مي شوند - 3

. اما اين اكثريت از وضعيت خويش ناراضي و از سلطه گرها بيزار مي شوند 
بطور خودجوش، روابط قدرت و سلطه سلطه گرها بر خود را مانع رشد خويش 

از اين رو، سلطه گرها بيان قدرت و انواع مأموران مرام و اخالق و . مي يابند 
 بند اعتياد به اطاعت از را به خدمت مي گيرند تا اكثريت را در... هنر و ادب و

ولو از خود . با اينهمه، انسان طبيعت رشد پذير خود را دارد. قدرت نگاه دارند 
اقليتي نيز .   زاد و رشد پذير خود را دارد آمادگي باز يافت طبيعت آبيگانه، 

از اين جا،  استقامت  ارزش مي شود . نمي پذيرد توسط سلطه گر تخريب شود 
ه هرجامعه اي، بنا بر اندازه خطرها، در سلسله مراتب بدين خاطر است ك. 

بدين قرار،  نپذيرفتن نظام اجتماعي با ساخت . ارزشها، استقامت برتر مي شود 
بسته از سوئي و باز و تحول پذير كردن نظامي اجتماعي از سوي ديگر انگيزه 

  . مي شود 
 كه اكثريت  بطور خودجوش،  اقليتي كه به استقامت مي ايستد مي داند- 4

زادي آبزرگ از اعتياد به اطاعت از قدرت رنج مي برد و خواستار بازيافت 
رمان آزادي و آاز اين رو است كه تمامي دعوتها، دعوت به . خويش است 

زادي آحتي مرامهاي استبداد فراگير وعده . زاد و مستقل مي شوندآزندگي 
اكثريت مي دانست كه بديهي است هرگاه .  نهائي را به انسان ها مي دهند 

زادي نيست، اين گونه آزادي است و قدرت، راهبر انسان به آزادي، آوسيله 
يا سازندگان و بكار برندگان اين مرامها، از آ.  مرامها  كار برد پيدا نمي كردند 

غاز مي دانسته اند هدفشان رسيدن به قدرت از راه فريب مردم است ؟  انسان آ
همان نيست و » صاحب قدرت « رار گرفتن در موقعيت و يا انسان ها، پيش از ق

بسا به هدفي كه پيشنهاد مي . يا نيستند كه بهنگام قرار گرفتن در اين موقعيت 
. با وجود اين، روش كردن قدرت، هدف را قدرت مي كند . كنند باور دارند 

  :اال اين كه. گاهند آگاهاند ؟ بسياري آيا از اين واقعيت آ
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  محمد جعفري 
  

   و دولت كودتايكاشان
  

 تحول 1360تقابل دو خط يا كودتا سال « اين قسمت از فصل سوم كتاب : انقالب اسالمي 
، نوشته محمد جعفري، بخش تداوم خط نوري ، كاشاني ،  » 3-انقالب و آزادي به استبداد

     . خميني ، اخذ شده است-بقائي
 ياسي سخيتار« در مورد دو جلد يا  اطالع خوانندگان چند نكتهي كه برادميد مناسب نجاي ادر

 ياددآوري كرده است مي و تنظفي تألي مدننيالد دجاللي دكتر سي را كه آقا»رانيمعاصر ا
   :كنم

 پي بوده كه بنابه درخواست سرتيي معاصر، كتاب سلسله درسهاخيبنا بگفته صاحب كتاب تار  -1
 اني به دانشجوشاني الهي بوده، وسي اسالمي در جمهوريمانده دانشكده افسر فرنينامجو كه اول

 آن دانشكده اني و مخصوص دانشجوي است و ابتداء توسط دانشكده افسرشده ي مسيتدر
 در دو جلد انتشار »ي اسالمغاتي تبليشورا «لهي جلد بوده است و سپس وسه و سدهيچاپ گرد

   . كرده استدايپ
  12صفحهدر 

  مرتضي مشيري دكتر 
  

  حاشيه اي بر كتاب دكتر جالل متيني در باره كارنامه سياسي
   دكتر مصدق

  
نجلس، با پولهاي دزدان فراري و آقاي دكتر جالل متيني ، در لوس آ     چندي قبل ، بوسيله 
، كتابي در باره زنده ياد دكتر محمد مصدق پيشواي 1332 مرداد 28عاملين كودتاي ننگين  

  .  است هايران ، به چاپ رسيد كه سراپا دروغ و دشنام و مهملبزرگ ملي ا
 در ، ، خدمت خويش را، در بندگي شركت غارتگر سابق نفت اين كتاب     نويسنده
ريا مهري ، به انگلستان سفر و با اخذ آغاز كرده و سپس، تحت حمايت ساواك  آ،خوزستان

 نظر ساواك به دانشگاه مشهد فرستاده مي تعليمات الزم به ايران بر مي گردد و با رسوائي زير
 قريب با وجودنظير نايب سرهنگ وليان ، شخصي كه .  خدمت كند  رژيم استبدادي بهشود تا 

  . مقام وزارت و بعد استانداري خراسان مي رسد  بههزار نفر ارتشبد ، سپهبد، سرلشگر و سرتيپ،
  15صفحهدر   
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 جمعي  گمان مي كنند  قدرت – 1/3
خنثي است و خوب و بد ندارد و 
. صفت خويش را از هدف مي ستاند 

بنا بر اين، اگر هدف خوب باشد، 
قدرت نيز خوب مي شود و اگر هدف 

غافل .  بد باشد، قدرت نيز بد مي شود 
از اين كه قدرت ، خود به خود، وجود 

قدرت از رابطه . ي باشد ندارد تا خنث
  . بنابراين بد است . يد آقوا پديد مي 

 گروهي ديگر مي دانند كه – 2/3
اما مي . قدرت خنثي وجود ندارد 

پندارند هدف وسيله را توجيه مي كند 
پس مي توان براي رسيدن به هدف .  

غافل . خوب، از وسيله بد استفاده كرد 
له از اين كه تا هدف به تصور نيايد، وسي

به سخن . تصور كردني نمي شود 
. ديگر، هدف در وسيله بيان مي شود

پس وقتي وسيله قدرت است، هدف 
  .  نيز قدرت مي شود 

      بسياري از جنبش ها كه اقليت ها 
نها آباني انديشه راهنما و روش و هدف 

انتقال از قدرت در درون شده اند در 
همان ساخت اجتماعي از سلطه گران 

ه سلطه گران زي ينده، ناچيز ميرنده ب
رماني آنها كه بخاطر هدف آ.  شده اند

در رهبري جنبش شركت كرده اند و 
يا براي پيروزي جنبش از جان خود 
گذشته اند، به هدف باور داشته اند و 

  . براي خود رسالت قائل بوده اند 
يا مي توان آ و پرسش اينست كه – 4

به مادي گري قائل بود و در رهبري و 
يا در جنبشي تحت رهبري قائل به 
مادي گري شركت كرد و از ايثار جان 

از : نيز دريغ نكرد ؟  تاريخ مي گويد 
در . اين نوع انسانها بسيار بوده اند 

نوشته ايد . وطن ما نيز وجود داشته اند 
اينطور انسانها : كه برخي مي گويند 

اما  اين .  مي خواهند نامشان بماند 
اقض مادي گري است پاسخ به پرسش ن

زيرا انساني كه تن به ايثار مي دهد، . 
اگر بقائي دركار . به بقاء  باور دارد 

باشد، يعني مرگ پايان زندگي نباشد، 
پس مادي گري دروغي بيش نمي شود 

براي مثال، موميائي كردن جسد لنين . 
و كيش شخصيت او، هرگاه از رهگذر 
 قائل شدن به بقاي نام، مي بود، نه هم
انكار مادي گري كه عملي سخت 

از قرار، بخاطر ارزش . ابلهانه مي نمود 
كردن رهبري پيروز يك جنبش و نيز 
كيش شخصيت، جسد لنين را موميائي 
كرده اند كه قدرت حاكم بدان نياز 

  .داشت 
يا جنبش كنندگان، از رهگذر     آ

روياروئي با قدرتمداراني كه 
ي ستمگرشان مي انگارند،  بحكم ارزش

كه استقامت است و هدفي كه مي 
جويند  تن  به فداكاري مي دهند ؟ 

ري آهرگاه به اين پرسش پاسخ 
كسي : بدهيم، ايراد شما بر جا مي ماند 

كه براين باور است كه مرگ پايان 
زندگي است، چگونه مي تواند 
استقامت را ارزش بشناسد و بخاطر 

رمان خود مي كند، تن به آهدفي كه 
بدهد ؟  راستي اينست كه، ايثار جان 

در جريان جنبش، استقامت و ايثار، دو 
موضوع . كار خودجوش هستند 

تصميمي نيستند كه از پيش گرفته شده 
از اين رو، چه مادي و خواه .  باشد 

هر .  خداشناس يكسان عمل مي كنند 
گاه قدرتمدارهاي حاكم نتوانند 
استقامت را بشكنند، ايثار تا پيروزي 

ست شستن زورگو از بمعناي د
زورگوئي و يا مرگ ادامه پيدا مي 

  . كند 
  از اين پس، پرسش عبارت مي – 5

خودجوشي، استقامت و ايثار، : شود از
كسي كه به . زادي انسانند آگزارشگر 

مادي گري باور دارد و بنا بر اين به 
جبر قائل است،  چگونه  به دو كار بر 

زادي هستند ؟ آمي خيزد كه ترجمان 
ز جمله پاسخهايي كه به اين پرسش ا

انسانها بر سر : داده اند، يكي اينست 
زمائي و بنا بر آسان تن به زورآقدرت، 

اما شما از اين .  اين مرگ مي دهند 
از انسان هائي . نوع انسانها نمي پرسيد

مي پرسيد كه هدفشان نه رسيدن به 

قدرت، بلكه رها شدن و رها كردن 
نها آشد به روي انسانها و گشودن راه ر

يا اين انسانها وقتي به اصالت آ. است 
ماده باور دارند، وقتي به استقامت مي 
ايستند و به استقامت تا ايثار جان ادامه 
مي دهند، عملشان طرز فكرشان را 

رماني آنقض مي كند ؟ هرگاه به جامعه 
ن،  انسان ها از آمعتقد باشند كه در 

 شوند، زاد ميآجبر و نيز از روابط قوا 
ن جامعه، بر فرض كه آاال اين كه .  نه 

به روشي تحقق پذير باشد كه اينطور 
، انكار باورمندان درپيش مي گيرند

 چرا كه انسان رها .مادي گري است 
زاد از تعين ها،  در آاز جبرها، انسان 

قائل شدن به . بي كران نا متعين است 
. وجود نا متعين انكار مادي گري است 

   اين ، افزون بر
 عقل در زمان خلق، با هستي اين – 6

عقلي كه از اين . هماني مي جويد 
زادي غافل باشد، قادر به خلق نيز آ

به سخن ديگر، عقل متعين .  نمي شود 
 ،نمي تواند  جامعه اي را تصور كند كه

زادي و جامعيت آن، انسان آدر 
خلق يك .  خويش را باز مي يابد 

اني، كار عقل رمآنظريه با چنين جامعه 
هر عقلي كه .  متعين نمي تواند باشد 

زادي خويش غافل نباشد، خالق آاز 
اما . زادي است آاست و خلق او در 

زادي خويش غافل شد نمي آاگر از 
زاد، آتواند نظريه اي را خلق كند كه 

بمثابه هدف، راهبر عقل در ساختن 
از .  انديشه راهنما و روش مي شود 

ي باورمند به مادي اين رو،  انسانها
رماني را هدف آزاد آگري كه جامعه 

مي كنند، خواه از تناقض باور خود با 
گاه باشند و چه نباشند آرماني آهدف 

ن توجيه آگاه باشند و براي آو خواه 
بسازند، مي توانند به استقامت برخيزند 

مي دانيم .  و تن به ايثار دهند 
خداشناس هائي  هم كه ميان رفتار و 

ورشان تناقض وجود دارد كم نيستند با
وجود تناقض، مانع از برخاستن به . 

استقامت و ايثار مي شود هرگاه عقل 
بيشترين . ن را  حل كند آنتواند 

كاربرد زبان فريب در حل تناقض يا 
ن و يا آدميان با آتناقض ها است كه 

بهر رو، انسان را بعدي . نها روبرويند آبا 
ن اصالت ماده معنوي است و جانبدارا

ن را تعريف آنيز به معنويتي كه خود 
  . مي كنند قائلند 

  
در باره : پرسشهاي  دوم و سوم 
يا بنا بر آروابط دختر با پسر و 

داشتن علم به زيان مند بودن كسي 
  :ن را از ميان برد آمي توان 

  
  با سالم

    سئوالي را مي خواستم خدمتتان 
ن در عرض كنم كه ديدم به مقداري از آ

  .يكي از سئوالها پاسخ داده ايد
در بحثي كه با يكي از دوستان داشتم -1

بيان مي شد كه مشكل امروز ما و يا حد 
اقل يكي از مشكالت جامعه ايران در نوع 

ابتدا فكر . ارتباط ميان دختر و پسر است
مي كردم كه ايشان در بحث خود كمتر 

اما با دقيق شدن به گفته . جدي باشد
ان متوجه شدم كه ايشان تا هاي ايش

  .حدي گفته هاي فرويد را مطرح مي كند
    بر كسي پوشيده نيست كه امروز 
مشكالت جنسي در ايران در نزد جوانان 

رفتار كاتوليكي . بسيار زياد است
حاكميت، آسيب هاي زيادي را فراهم 

به طوري كه كمتر رابطه ي . آورده است
كار اما راه . آزادي را مي توان يافت

  چيست؟
    حاكميت در پاسخ ازدواج موقت را 

جالب آنجاست كه . پيشنهاد مي كند

دوست فوق مدرن بنده نيز شريك 
؟ البته ايشان !جنسي را پيشنهاد مي كرد

از رابطه نهادينه شده در فرهنگ و 
ن دو فرد آاجتماع سخن مي گفت كه در 

جوان با توافق و اختيار خود در رابطه ي 
وابط جنسي نيز برقرار مي دوستي خود، ر

وايشان بزرگترين مشكل اين . كنند
مسئله را فرهنگ و نگاه مردم مي 

از نگاه ايشان و روانشناسان . دانست
و چند سالگي 20مدرن، كسي كه در 

تجربه جنسي نداشته باشد احتماال 
البته بنده در چند سال قبل . مريض است

از زبان آقاي جهانبگلو شنيدم كه مي 
كه فالني و فالني به اين دليل كه گفتند 

  .فرزندشان باكره است مدرن نيستند
     البته بنده نيز در جواب به آن دوستم 
ياد آور شدم كه شما همانند حاكميت، 
تنها آدرس اشتباه به مردم مي دهيد و 
با اين راه كار ها ممكن است تنها باعث 

  .ايجاد مشكالت ناشناخته اي شويد
) جامعه توحيدي(ايده آل    بنده جامعه 

خود را چنين توصيف كردم كه در چنين 
جامعه اي به خاطر شرايط آزاد و مناسب 
دوره رشد و بلوغ فكري و اجتماعي و 
شخصيتي افراد زود تر ايجاد مي شود به 
همين دليل سن ازدواج مي تواند پايين 

  . بيايد
    از سوي ديگر شرايط اقتصادي نيز 

ر نا مناسب نيست و همانند امروز اينقد
به همين دليل جوانان بايد بتوانند زود 

اين .تر لوازم ازدواج را فراهم كنند 
شرايط را در باره مسائل اجتماعي، 

نيز به همين منوال بايد ... سياسي و 
  .توضيح داد

در اين صورت نه ديگر به ازدواج موقت 
  .نياز است و نه به شريك جنسي

، بنده به كلي     البته بعد از بحث مفصل
حال شما پاسخ دهيد . گويي متهم شدم

جمعي كه مدعي دادن طرح سياسي و 
اجتماعي و اقتصادي براي اداره جامعه 
است چه برخوردي با اين موضوع دارد؟ 
زيرا دوستان بنده تنها به دادن مدل 

براي مثال خانه عفاف . رضايت مي دادند
كه البته بنده نيز مدلي اجرايي ... . و 
  .شخص را ارائه ندادموم

نظر شما چيست؟آيا به نظر شما سن 
  ...ازدواج بايد پايين بيايد يا باال باشد؟ و

البته اين تنها يكي از مواردي است كه 
يك جمع در هنگام اجرا و عمل با آن 
روبرو مي شود و بايد براي ساير موارد نيز 

  .خود را آماده كند
ن مومنين افرادي معقول آدر قر-2

 مي شوند كه پيش فهم و پيش معرفي
فرض در ذهن آنها نيست و از هر انديشه 
. پيشيني بدور هستند و كافران برعكس

تنها علم لدني است كه به صورت غير 
قابل تجربه در اختيار خواص قرار گرفته 

چرا چنين است؟ چرا خضر توانايي . است
  باالتري از ساير انسانها دارد؟

كه فردي    برفرض اينكه كسي بداند 
انسان زيان آوري است آيا مي تواند او را 
از ميان بردارد و در مورد آن حكم كند و 

البته بنده مي دانم كه . آن را اجرا كند؟
اين علم لدني را همه كس ندارد و نيز 
حتي هيچ مستبدي قائل به وجود آن 

  .براي خود نشده است
  لطفا در اين باره نيز نظر خود را بگوييد

  بسيار بسيار زياد از جنابعاليبا تشكر 
  

  :پاسخ پرسش دوم 
  

     در پاسخ به پرسش در باره صيغه  
وضعيت . پاسخ اين پرسش را داده ام 

» مدرنيته « موجود در غرب، ناشي از 
  نيست، ناشي از اين واقعيت است كه 

  تا وقتي دختر و پسر امكان مالي -الف 
تشكيل خانواده را نيافته اند، نمي 

  . ند خانواده تشكيل دهند توان
 يك رشته ارزشها، از جمله وفاي –ب 

ن توان را  ندارند كه آبه عهد، ديگر 
مرد و زن را به  عهد با يكديگر پايبند 

از اين رو،  عمر رابطه ها، . نگاه دارد
  خواه زناشوئي و چه 

  .  كم دوام شده است » زاد آرابطه « 
 نياز قدرت به سكس، به قول –ج 

 استبداد سكس را  برقرار كرده فوكو،
بديهي است عشق و زناشوئي به . است 

مثابه شركت زن و مرد در رشد و پي 
افكندن حياتي پايدار، از رهگذر رشد  

، با سكس و نسلي شتاب گير در رشد
 در حال حاضر، . مداري سازگار نيست 

غلبه با سكس مداري است و بيشترين 
  . فرسايش را زن تحمل مي كند 

رابطه « كوتاهي دوران همسري و –د 
 –هم از ميل به داشتن فرزند ، »زادآ

 مي كاهد و هم  –چه رسد فرزندان 
زن و مرد وقت كافي براي پرداختن 

. به تعليم و تربيت فرزند را ندارند 
نتيجه پير شدن جامعه هاي غرب و باال  

: است » ضايعات انساني «رفتن ميزان 
  جامعه بيشترين مصرف مواد مخدر را

  هاي 
از يك دهم  تا يك  . دارند» مدرن « 

ميزان . بيستم  جمعيت  الكليك است 
سيبهاي اجتماعي رو به آنابساماني ها و 
  .افزايش است 

  نياز نظام سرمايه داري و قدرت - ه 
ن به تخريب آسياسي در خدمت 

نيروهاي محركه موجب مي شود كه 
، يا  بعنوان نيروي محركه،نسل جوان

از اين رو، .  و يا تخريب شود جذب
امكانهاي ويرانگري كه در اختيار 
جوانان قراردارند، از امكانهاي تحصيل 

زماني مي گفتند . و رشد بيشتر شده اند 
 تصوير 30انسان غربي در هر ثانيه، 

اما اين زمان، با توجه . سكسي مي بيند 
به فزوني بيش از اندازه فرستنده هاي 

شمار تصوير ... ي وتلويزيوني و انترنت
. هاي سكسي بمراتب بيشتر شده است 

و دختر و پسر جوان بخش عمده 
مدهاي رابطه با يكديگر را، خود بر آپي

  . عهده نمي گيرند 
      جامعه شناسان كه تحول جامعه 

نند كه آهاي غرب را زير نظر دارند، بر
: دو تحول در حال شدن هستند 

ري تحول اول اين كه انسان خود رهب
بنا بر اين، . خويش را برعهده مي گيرد 

در جستجوي دين و معنويتي است كه 
و تحول دوم اين .  ورد آنياز او را بر

كه چون انسان است كه اختيار خود و 
باور خويش را برعهده مي گيرد، 
انتخاب كننده و تقاضا كننده مستقل او 

پيش از اين، بنياد ديني بود كه . است 
كرد و انسان فعل دين را عرضه مي 

پذير بود و ديني را كه به او عرضه مي 
در عصر . شد، مي پذيرفت 

ايدئولوژيها، نيز  حزب ها فعال و انسان 
  . ها فعل پذير بودند 

    بدين قرار،  بر فرض وقوع اين دو 
زادي خود را باز مي آتحول،  انسان 

يابد كه دين يا مرامي كه او به پيشنهاد 
وگرنه، . دي باشد زاآمي شود، بيان 

هرگاه بنياد ديني يا بنياد سياسي تابع 
توقع انسان ها بگردند، بسا تجربه ايران 

زادي خود را آبسا انسان . تكرار شود 
  . نمي يابد و سردرگم تر نيز مي شود 

با توجه به توضيح هايي كه  داده      
نه بي بند و باري » مدرنيته « شدند،  

بر شمرده در زندان محدويت ها كه 
زادي از زندان محدود آشدند، بلكه 

 پس الگوئي كه .كننده ها است 
پيشنهاد مي شود الگوي جامعه باز و 

ن، دختر و آتحول پذيري است كه در 
. زادي خويش را باز مي يابند آپسر 

سكس نقش هاي خويش را در خدمت 
سرمايه ساالري و قدرت ( قدرت 
از دست مي دهد و طبيعت ) سياسي 

رشد صفت . ش را باز مي يابد خوي
بنا بر اين، پيوند دختر و . دوام مي يابد 

پسر بيانگر عشق و رشد و شركت در 
زاد انديشه ها و دانش ها و فن آجريان 

انتخاب زوج .  ها و اطالع ها مي شود 
بر عهده  دختر و پسر مي شود و اين 

به . زادانه انجام مي گيرد آانتخاب 
هاي محركه، ترتيبي كه تخريب نيرو

سيبهاي آدر نتيجه نابساماني ها و 
. اجتماعي ميل به صفر مي كند 

هرچند، يك ارزيابي نيز اينست كه در 
غرب، زمان همسري كوتاه و بسا از 

غاز مدت دار مي شود، يعني به آ
الگوي صيغه نزديك مي شود، اما  از 

نجا كه هيچ محروميتي ويرانگر تر از آ
ن الگو ، ايمحروميت از عشق نيست

ويرانگر روح و جسم انسان از زن و مرد 
زاد و مستقل و آجامعه نو، جامعه . است 

. در رشد بر ميزان داد و وداد است 
الگوي درخور، جامعه باز و تحول 

زاد و مستقل و در آپذير، يعني جامعه 
رشد، رشد بر ميزان عدالت اجتماعي 

در اين جامعه است كه انسان، . است 
دي خويش را باز مي زاآاستقالل و 

رابطه دختر و پسر، در زناشوئي، . بايد 
زاد و تن با تن آزاد با عقل آرابطه عقل 

و در بيرون از زناشوئي، رابطه عقل 
حتي . زاد مي شود آزاد با عقلهاي آ

زاد را يكي از دونفر داشته آاگر عقل 
باشد، در رابطه با ديگري، بيرون بردن 

را هدف زادي آعقل همسر از غفلت از 
اين دو نيز الگوي انسانهاي . مي كند 

  .زاد براي جامعه خود مي شوند آ
  

  :پرسش پاسخ سوم 
  

ن است آيه هاي قرآ     اشاره شما به 
  سوره 83 تا 60يات آ( نها آكه بنا بر 

، حضرت موسي در پي يافتن )كهف 
انساني مي شود كه خداوند از علم 

بد او را مي يا. موخته است آخود به او 
بشرط اين كه . و با او همراه مي شود 

اما . نچه او مي كند، اعتراض  نكند آبه 
ن دارنده آ. شرط را رعايت نمي كند 

زمان : دانش خداوندي به او مي گويد 
جدائي رسيد چرا كه شرط شكيبائي را 

« او داليل سه كار را كه . رعايت نكرد 
، بود  باز گفت  و » اقدام پيشگيرانه 

ن اين كارها از پيش خود م: گفت 
به سخن ديگر، او امر خداوند  . نكردم

  . را اجرا كرده است 
موختند آن مي آاگر انسانها از قر      

موخت، نه جنگهاي آنچه بايد آ
پيشگيرانه روي مي دادند و نه ترورها و 
قتلهاي پيشگيرانه واقع مي شدند و نه 
كساني به خود اجازه مي دادند غيابي 

طري بالقوه بشمارند كه در كسي را خ
  در حقيقت،  بنا. ينده بالفعل مي شود آ

ن تصريح مي كند از آبر اين كه قر
نچه علم نداري پيروي مكن و حتي آ

نيز چون نمي داند نمي ) ع ( موسي 
تواند شكيبائي رويه كند،  پس تنها 

خداوند كه علمش كامل و شامل است  
. كند » اقدام پيشگيرانه « مي تواند 

وقتي پيامبر را نيز علم كامل و شامل 
نيست كه بتواند دست بكار پيشگيرانه 

« بزند، پس هرگونه خشونت به بهانه 
ممنوع » پيشگيري از وقوع خطري 

 .جنگ پيشگيرانه ممنوع است : است 
دستگيري . قتل پيشگيرانه ممنوع است 

و هر نوع . پيشگيرانه ممنوع است 
نوع خشونت پيشگيرانه ديگري نيز مم

به وضعيت امروز عراق بنگريد، . است 
 ساله اي كه يك نسل 8در جنگ  

. ن قرباني شد، تأمل كنيد آايراني در 
 مافياهاي –در جنايتهاي رژيم مالتاريا 

 مالي تأمل كنيد و  از خود –نظامي 
ن آاگر دست كم مسلمانها قر: بپرسيد 

را همانسان كه هست اندر مي يافتند، 
نسل بعد از نسل نمي تش خشونتها، آدر 

   .سوختند
      يكبار ديگر پرسش خود را بخوانيد 

موزش بزرگ آچرا : و از خود بپرسيد 
ن غافل شديد آن را نديديد  و  از آقر

؟ اين پرسش به شما امكان مي دهد 
دريابيد روشي كه عقل را از واقعيت 
غافل مي كند، همان منطق صوري 

ن روش است و به قول آقر. است 
  .  موزد آوند از راه مثال ها مي خدا

   
  16صفحهدر 

 ، مذاكره"آزاد "ايثار، رابطه
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     در فصل اول اين مجموعه ، گزارشي 
را مي خوانيد كه پرسش و پاسخي است  
كه خواننده مي تواند حدس بزند پاسخ 
دهنده چه مقامي را در رژيم مافياهاي 

گزارش از اين نظر .   مالي دارد –نظامي 
نيز كه ما را از دلهره هاي سران رژيم و 

گاه مي كند كه براي به تأخير آتدابيري 
انداختن جنبش همگاني مردم مي 
سنجد و به اجرا مي گذارد، بسي مهم 

  .است 
     در فصل دوم ، گزارش را مي خوانيد 
در باره وضعيت در سپاه پاسداران و 

ازفرماندهي سپاه پاسداران  بركناري صفوي 
  .و نصب جعفري به آن مقام

» انتخاب « در باره      بموقع بود 
هاشمي رفسنجاني به رياست مجلس 
خبرگان و روياروئي ها در رژيم نيز اطالع 

تا شماره . ورديم آها و نظرها را مي 
ينده ، اطالعات در اين باره ها را دقيق آ

تر مي كنيم و از نظر خوانندگان خواهيم 
  .   گذراند 

    در فصل چهارم ، داده ها و خبرهاي 
ياي وضعيت كشور را مي اقتصادي گو

  .خوانيد 
    در فصل پنجم ، بخشي ديگر از 
تحقيق ژاله وفا را در باره كاستي هاي 

  .موزش و پرورش مي يابيدآ
    و در فصل ششم ، به خبرهاي 
تجاوزها به  حقوق انسان دسترسي مي 

  .يابيد
  
  

چرا مي گوييم 
خر آعمرنظام به 

  رسيده است؟
  
  

نژاد به سر قاي احمدي آ   زماني كه 
مد همان شعارهاي حدود سي آكار 

» حزب اهللا « سال پيش نه انقالب كه 
را تكرار كرد و اين يعني اينكه طي 
سي سال گذشته ما تجربه اي كه جامعه 
كرده و تحولي كه در رژيم روي داده 
را نديده و نشنيده ايم و بدون اين كه 

ماده آخود را براي مواقعيت جديد 
ن سالها ، به ضرب آند كنيم ، درست مان

  . زور مشغول تصرف قدرت شديم
اصول «     نظامي كه بعد از سي سال ، 

 سال 30هاش همان شعارهاي » گرا 
پيش را  مي دهند ، اعتراف مي كند 
كه از مردم يكسره بريده و بكار بردن 

تا . زور خودش را مسخ كرده است 
ن آبدانحد كه حتي نمي داند ديگر 

حتي اقليت . ي ندارد شعارها جاذبه ا
قاي خميني با همين آن روز كه آ

شعارها بسيجشان مي كرد، براي اقليت 
اقليت امروز دنبال . امروز جاذبه ندارد 

  . منافع است 
ن زمان مردم هنوز دستمال      آ

روحانيت و اسالم را باز شده نديده 
بودند و فكر مي كردند كه يك دنياي 

اي كه ن دستمال بسته آمعنوي درون 
نها  آبه نام اسالم و جمهوري اسالمي به 

وعده داده مي شود  وجود دارد  و چه 
ولي بعد از يكي .  چيز تحفه اي است 

ن آدوسال متوجه شدند كه درون 
دستمال هيچ چيز به جز دروغ و فريب 

به همين دليل . و قتل و كشتار نيست 
سريع برگشتند و حاال به هيچ وجه 

يستند و اگر نبود حاضر به پذيرش آن ن
زور و زر و تزويري كه برخي هنوز 
گرفتار آن هستند، مدتها بود كه بساط 
نظام جمهوري اسالمي برچيده شده 

  . بود 
     امروز مردم مي دانند كه دولتيان 
خود به شعارها يي هم كه مي دهد 

 3مي بينند كه مؤتلفه .  باور ندارد 
 دسته 4بادگران آ. دسته شده است 

»  رهبر « طرفداران خاص . اند شده 
اصول « در جمع، . چند دسته شده اند 

از خود .  شعبه شده اند 20» گرايان 
اگر اصول گرا بودند چرا : مي پرسند 

 دسته مي شدند ؟ پس نفع گرا 20
  .  شعبه منشعب شده اند 20هستند كه به 

  
چرا مي گوييد كه نظام به : سئوال * 
  .خر رسيده است آ
نها آاهي به مردم و افكار  شما نگ●

بيندازيد و ببنيد كه راجع به دولت و 
. نظام و رهبري نظام چه مي گويند 

زاد آزماني كه مردم مانند كشورهاي 
نتوانند اعتراض خود را علني در 
مطبوعات ورسانه هاي اعالم كنند كم 
كم رو مي پوشانند و در ابتداي 
روپوشاندن، شروع مي كنند با هم پچ 

ن و وقتي اين پچ پچ كردن پچ كرد
رواج پيدا مي كند شروع مي كنند به 

شما فكر كنيد . اطالع رساني به يكديگر 
 تير در دست مردم اينقدر 18اگر در 

موبايل و تلفن هاي دوربين دار بود 
اين نظام چگونه مي توانست خود را 

  جمع و جور كند ؟
ن زمان هنوز پيام سردار آ    تازه 

ده است كه به تاج كريمي فراموش نش
زاده مي گفت مردم هر كاري كه مي 
خواهند بكنند ولي اگر از خيابان 
انقالب به سمت بيت بيايند با دوشكا 

ما كه مي دانيم تيربار . نها را مي زنيم آ
هاي ضد هوايي و دوشكا را براي 
جنگ هاي هوايي استفاده مي كرديم 
ولي در آن زمان از اينها ميخواستيم 

  . استفاده كنيم عليه مردم
ن روز مانند امروز از آ     اگر مردم در 

امكانات ارتباطي و اطالعاتي برخوردار 
مي بودند مگر مي شد جلوي آنها را 

اگر امروز مردم دست به يك .  گرفت 
حركت خود جوش بزنند همه اين 
گردانهاي عاشورا و الزهرا كه هر روز 
مانور ضد اغتشاش مي دهند مي روند 

  . ا روي هو
  

  يا بايد فكر ديگري كرد ؟ آ* 
  
 بله در باال اشاره كردم وقتي شما به ●

مردم  اجازه صحبت و انتقاد نمي 
. دهيد ميشود هميني كه االن هست 

وقتي كه مردم ميبينند با شعار سياسي 
ممكن است دچار مشكل شوند رو به 
جوك گفتن مياورند و همه چيز را به 

يد كه جوك مي بندند و بعد مي بين
هيچ باوري به حكومت و دولت 

به جرات مي .  ورهبري وجود ندارد
توان گفت كه االن احمدي نژاد در 
رده اول جوك هاي مردم است و بعد 

  .رهبري و ديگرمسئوالن  قرار دارند 
   نمي دانم شما متوجه شده ايد يا نه از 
چند سال پيش براي امامان هم گاهي 

ي است اين در حال.  جوك مي گفتند 
كه در زمان شاه هرگز ديده نشده بود 
مردم به ائمه و بزرگان دين 

اما .  كوچكترين بي احترامي بكنند 
نها بلكه به خود خدا هم آحاال نه به 

  .جوك مي بندند 
    بر اساس اطالعاتي كه ما به دست 

ورده ايم در مورد امامان اول امام آ
زمان و بعد ديگران و حتي در مورد 

دم آك هايي ساخته اند كه قران جو
شرم دارد بگويد و بيشتر اينها از زمان 

مدن احمدي نژاد بوده است آسر كار 
.  

حال زماني كه مردم خدا و قرآن و 
امام را به جوك مي بندند شما مي 

خواهيد مردم به شعارهاي حزب اهللا 
كه مردم حزب الزور مي خوانندش، 

  باور كنند ؟  
زاد گذاردن آ    اما چه بايد كرد ؟  

نها كه قدرت را در آمردم را  رهبر و 
ن آزيرا . قبضه خود دارند نمي پذيرند

در . را مساوي سقوط نظام مي گيرند 
 باند بزرگ وجود دارند و 5سپاه 

. هريك يك راه كار پيشنهاد مي كنند 
راه كار جديدي كه رهبر پيشنهاد شده 
است اينست كه چاره در سپردن اداره 

چون اصالح . اه است كشور به سپ
طلبان و اصولگرايان شكست خورده 
.  اند و نتوانسته اند كشور را اداره كنند 

ن طرف، روحانياني كه دارند آاز 
موقعيت هاي خود را از دست مي 
دهند، مي گويند سپاه از همه عاجز تر 

نقدر جذب خورد و برد و آ. است 
اختالف باندها با يكديگر شده است كه 

ئي حكومت آه كارحكومت سپا
رهبر فرمانده . اذهاري را نيز ندارد 

سپاه را تغيير داد نه بخاطر تهديد شدن 
به جنگ، بلكه بخاطر مقابله با مردم و 

افشار، . مجلس » انتخابات « در رابطه با 
فرمانده سابق بسيج را به وزارت كشور 

او . برده و مسئول انتخابات كرده اند 
كه در ترورها نيز يكي از پاسدارها را 

شركت داشته است، معاون خود كرده 
  . است 

با وجود اين ، نه سپاه  :انقالب اسالمي
يكدست است كه بتواند ليست يكدست 
بدهد و نه  هنوز  رهبر مي داند چه 

يعني » خر برود آتا« يا  آ: بايدش كرد 
كشور را تحويل سپاه بدهد و خود 
وضعيتي را پيدا كند كه خليفه عباسي 

تازه . ي بازيچه قشون تركان شد وقت
رهبر از ترس جنبش مردم، بحران 

ن را بمرز آخارجي را ايجاد كرده است و 
  . جنگ رسانده است

  
يا براستي رهبر و ديگر سران نظام آ* 

  از انقالب مخملي مي ترسند ؟
 ما براي جلوگيري از هر حركتي ●

انقالب مخملي « همه كار كرده ايم اما 
ن را آ كه بتوان از رو انقالبي نيست» 

در روز اعالن جيره بندي . كنترل كرد 
بنزين، اشتباه مردم اين بود كه به 
بدترين شكل مبارزه دست زدند و ما 

  . توانستيم ازخطاي مردم  استفاده كنيم 
   اينكه بيايند و بريزند توي خيابان و 

.  رزوي ما بود آشيشه بشكنند ، 
 مادهآنيروهاي انتظامي از قبل 

اينكه .  روياروئي با اين واكنش بودند 
مي گويند كسي در جريان نبود دروغ 

نيروهاي انتظامي مي دانستند .  است 
. ممكن است  درگيري به وجود بيايد 

اما نمي دانستيم  دامنه اش اين اندازه 
  .محدود مي شود 

     ما همه توان را بر روي كارهاي 
اطالعاتي گذاشته ايم تا قبل از هر 

البته اين . ن مطلع شويم آحركتي از 
را هم بگويم كه مردم خيلي زرنگ 
شده اند و موبايل ها پدر اطالعات را 

  .ورده اند آدر 
    شما كافي است يك خبر يا جوكي 

در .  را با موبايل براي يك نفر بفرستيد 
ن آكوتاهترين زمان مي بينيد 

اطالعات و يا جوك براي شما ارسال 
ه اطالعات در موبايل ها اين چرخ. شد 

از برد صدا و سيما واينترنت بيشتر است 
ورده ايم اين آو تنها شانسي كه ما 

است كه مردم مي ترسند اطالعات 
تنها به .  سياسي را رد و بدل كنند 

جوك وشعر و مسائل كم خطر رو 
تنها ترس نظام از اين است . ورده اند آ

  .كه مردم ترسشان كال بريزد 

ا به حال مردم تحت كنترل     اگر ت
بوده اند به خاطر ترسي است كه در 
خود ايجاد كرده اند و گرنه اصال توان 

نان در نظام آمقاومت در برابر حركت 
شما فكر نكنيد كه سپاهي . وجود ندارد 

. است و بسيجي است و حزب اللهي 
اگر مردم حركت كنند همه اينها مي 

 و شوند مانند گارد جاويدان زمان شاه
البته قدري مشكالت . ساواك آن زمان 

هم وجود دارد اما زمان زيادي نمي 
  .برد كه همان بال به سر ما بيايد 

  
فكر مي كنيد مي شود جلوي * 

  حركت مردم را گرفت ؟ 
 جلوي حركت مردم را در نهايت نه ●
ن را به تاخير انداخت آولي ميتوان . 

االن در جلساتي كه برگزار مي شود 
تاخير انداختن حركت مردم هدف به 

وگرنه همه مي دانيم حركت .  است 
هاي مردمي روزي همه چيز را به انتها 

ن را به آاما تا چه زمان بتوان .  مي برد
و چگونه بتوان مردم . تأخير انداخت 

را كنترل كرد و از حركت ترساند، 
سئوالهائي هستند كه ارگانهاي مسئول 

يدا نظام مي كوشند برايشان جواب پ
شتي با مردم را بسته آچرا راه .  كنند 

مي بينند و نمي خواهند مثل 
كشورهاي ديگر ، خود تحول را 

وردم آرهبري كنند؟ به همان دليل كه 
انتخابات تركيه و پيروزي حزب . 

وردن ژنرال آعدالت و توسعه و روي 
مشرف به نواز شريف و بي نظير بوتو و 

 را قاي خامنه ايآانتخابات مراكش ،  
انقالب مخملي ترسانده است « بيشتر از 

هرچند بعضي به او توصيه مي كنند . 
خود يك انتخابات سالمي را اداره كند 
و باني تحول بشود ، مردم گذشته او را 

اما  تنها گذشته . فراموش مي كنند 
خود نيست، اختيارات مطلق را هم بايد 

  . از دست بدهد 
ت نمي       باري ، در گذشته كسي جرا

سالها . كرد در مورد نظام حرفي بزند 
گذشت هم حركت اشتباه مسئولين و 
هم گستاخ شدن جوانان و هم حركت 

زاديخوانه و استقالل طلبانه برخي از آ
افراد سالم وضعيت را به اينجا رسانده 
است كه ديگر نمي توان مانند گذشته 

دوران نظامي . جلوي تحول را گرفت 
در همه جاي مده است و آگري سر 

  . دنيا 
   هر روز كه زمان مي گذرد مانند 

ن آساعت شني است و از فضاي خالي 
ن آزيرا  فضاي پاييني . كاسته مي شود 

  .پر مي شود 
ما در حال حاضر در فضاي بااليي قرار 
گرفته ايم و چاره اي به جز ريختن 
مردم درفضاي پاييني وجود ندارد اما 

در كند اين حركت و اين ريزش را چق
ما براي جلوگيري از . كنيم مهم است 

اين عمل كارهايي را در دست اقدام 
داريم و مي دانيم كه به هيچ نيرويي 
كه وابستگي به نظام نداشته باشد نمي 

به همين دليل در .  توانيم اتكا كنيم
طرح هايي كه در دست اجرا داريم 
تالش ميكنيم نيروهاي معتقد را به گونه 

ئي پيدا آكنيم كه كاراي ساماندهي 
  .كنند 

    اين نيروها براي اينكه براي حفظ 
ن را از خود آنظام تالش كنند و 

بدانند و خود را از نظام و بدانند اگر 
نها ساقط مي آنظام ساقط شود خود 

شوند، در كل كشور در حال سهيم 
همين طرح سهام . كردن هستيم 

مردمي كه احمدي نژاد در دست 
در . ن راهها است آكي از اقدام دارد ي

گذشته تالش كرديم كارخانجات و 
صنايع را به نيروهاي معتقد واگذار 

نماييم تا هست و نيست خود را در 
به همين دليل . رابطه با نظام ببينند 

بسياري از شركت ها و زمين ها و 
امكانات را در اختيار سپاهيان و 

نها آنيروهاي نظامي قرار داديم و به 
اندن شما با ماندن نظام همراه گفتيم م

اگر اين نظام برود همه داشته .  است 
نها را به آ.  هاي شما به باد مي رود
ئيشان را نيز آنظام وابسته كرديم اما كار

  . از بين برديم 
    در جريان دادن سهام هم همين كار 

اگر سهام . را در دست اقدام داريم
شركت هاي مهم را به نيروهاي خودي 

نها خود را در حفظ نظام آيم بده
ن در هر آشريك مي يابند و از 

  .شرايطي دفاع مي كنند 
  

اما كاري كه رژيم شاه سابق را * 
نجات نداد و موجب سرعت گرفتن 

ن شد چگونه ممكن است نظام را آ
نهم به وضعيتي كه سران آنجات دهد ؟ 

  نظام بدان گرفتار شده اند ؟ 
ي  ببينيد در دوران خاتمي ما م●

دانستيم اگر وضع به همان صورت قبلي 
ماده برخورد با آبماند، مردم خود را 

به همين دليل وجود . نظام مي كنند 
ببينيد .  ن زمان مهم بود آخاتمي براي 

. كه خاتمي در رابطه با مردم چه كرد 
من مثالي مي زنم شايد متوجه بشويد 

ن دوره دست به هيچ آچرا مردم در 
 از دوره خاتمي،  قبل:حركتي نزدند

مانند اين بود كه مردم سرمايه هاي 
خود راجمع كرده بودند تا در كاري 

وقتي خاتمي .  سرمايه گذاري نمايند
مد، مردم تمام دارايي هاي خود را آ

مانند يك .  به حساب او ريختند 
ولي بعد .  شركت سرمايه گذاري

نها از آازمدتي مردم ديدند سرمايه 
طمينان داشتند به سوي كسي كه به او ا

يغما داده شده است و ديگر سرمايه اي 
بي سرمايه و بي .  برايشان نمانده است
  .اميد بر جاي ماندند 

شما :     در بازار هم همينگونه است 
سرمايه اي را به يكي از نزديكان مي 
دهيد تا براي شما كار كند ولي بعد 
ازمدتي مي بينيد سرمايه شما را از بين 

 و يا هزينه خود كرده است برده است
ن وضعيت، چه حالي به شما آدر . 

يا نا اميد نمي شويد؟ آدست مي دهد ؟ 
يا از آيا  احساس شكست نمي كنيد ؟ آ
ن به بعد دچار احتياط كاري شديد آ

يا بازهم سرمايه اي آنمي شويد ؟  
يا آن استفاده كنيد ؟ آداريد كه از 

 خانواده به شما اجازه استفاده از آن
سرمايه را اگر داشته باشيد مي دهد ؟  

  . نه 
   مردم سرمايه خود را در كسي سرمايه 
گذاري كردند كه هيچ اميدي به او 

حاال كه احمدي نژاد به سر كار . نبود 
مده است، باوجودي كه در وضعيت آ

بسيار ضعيف قرار دارد، اما مردم سرمايه 
مگر اين كه . اي براي كار ندارند 

ز سرمايه دارند و يا مي بگوئيم هنو
توانند دست و پا كنند اما اين بار مي 
خواهند بسيار هوشيارانه  سرمايه 

ترس سران نظام از . گذاري كنند
بله اگر مردم سرمايه اي داشته . اينست 

باشند و از طريق نظام سرمايه گذاري 
نكنند و بخواهند خودشان سرمايه 
گذاري كنند، تدابيري كه اجرا مي 

.  به زيان نظام هم تمام مي شود شوند،
زيرا در نظام ، گروه امتحان نداده 

از اين نظر دست . ديگر نمانده است 
  .خالي است  نظام كامال 

  
  4صفحهدر 

 ؟!توافق و تحريك
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نيروهاي نظامي در چه وضعي * 
  هستند؟

  
 گفتم كه ما همه توان خود را در ●

نيروهاي نظامي گذاشته ايم و به هر 
ي نظامي صورتي كه شده است نيروها
نها مي آ.  را وابسته به نظام كرده ايم 

دانند با حذف نظام همه داشته هاي 
از زمان به . خود را از دست مي دهند 

مدن احمدي نژاد ، آروي كار 
طرحهاي اقتصادي بيش از پيش به سپاه 

شما ببينيد كه سپاه در . داده مي شوند 
چندسال گذشته چه طرح هايي را 

 طرح بزرگ 1800حدود . گرفته است 
كشور را سپاه در دست دارد و حاال هم 
براي ادامه كار بايد بقيه نيروها را 

  .دخيل كنيم
قاي مصري و آ   به گفته وزير رفاه 
ن وزارت خانه آمسئول روابط عمومي 

مار فقر آكه خواسته است بر روي 
زيرا بعد سياسي به .  مانور داده نشود 

زير ميزان افرادي كه .  خود مي گيرد
خطر فقر به سر ميبرند و ثبت نام شده 
اند يعني بازنشستگان و مستمري بگيران 
دولتي كه نامهاشان ثبت شده اند،  بر 

 ، 1384اساس مقايسه با خط فقر سال 
 ميليون 9,5بيشتر شده و به حدود 

  .رسيده اند 
مار تنها افرادي را در بر مي آ   اين 

گيرد كه وابسته به دولت و از جمله 
.  قوق بگيران و  بيمه شدگان هستندح

  . مار نيامده اند آفقيران جامعه در اين 
     با وجود اين فقر در جامعه ، تبليغ 
مي شود كه اقتصاد كشور در دست 
سپاه است و مافياهاي رانت خوار 
چون اختاپوس بر ثروت كشور چنگ 

ثروت را مي برند و ملت . انداخته اند 
  .را فقير مي كنند 

تهديد امريكا به قرار دادن سپاه در     
فهرست سازمانهاي  تروريست و به 

ن، آن، انتشار خبري كه بنا بر آدنبال 
 منقطه نظامي 1200امريكا قصد دارد 

متعلق به سپاه را بزند،  استفاده از 
تضادي است كه ملت با سپاه هم از 
لحاظ سياسي و هم از نظر اقتصادي 

: يند مردم مي گو. پيدا كرده است 
سپاه اراذل را استخدام مي كند و به 

و وقتي مي بيند . جان مردم مي اندازد 
بيزاري مردم از اندازه گذشت، عده 
اي را اعدام مي كند و مي گويد 

اراذل واقعي ! اراذل را اعدام كرديم 
كه عرصه را بر مردم تنگ كرده اند، 
كساني هستند كه در استخدام سپاه و 

  . ستند مأمور سركوب مردم ه
    صاحبان مؤسسات توليدي نيز 

سمان است آفريادشان از دست سپاه به 
مي گويند سپاه هم بعنوان توليد . 

كننده و هم بعنوان تاجر مزاحم 
. مؤسسات توليدي و بازرگانان است 
.  بيشترين قاچاق در دست سپاه است 

سابق، خورد و بردهاي مافياهاي 
ده ها  قا زاآو ... رفسنجاني و طبسي و 

نقل مجالس بود و حاال خورد و 
. نقل مجالس است » سردار « بردهاي 

رحيم صفوي مأمور اجراي برنامه 
وابسته كردن از راه شركت دادن 
پاسدارها در رانت خواري و اشتغال به 

نتيجه . طرحهاي اقتصادي بزرگ بود  
اين شد كه امروز امريكائيها مي گويند 

ي سپاه بزرگ تري مؤسسه اقتصاد
اشتغال به رانت خواري . ايران است 

سپاه . دين و ايماني باقي نگذاشته است 
توان نظامي خود را از دست داده و 

ن،  به وسيله تهديد آبيزاري مردم از 
  . ايران توسط امريكا بدلش كرده است 

     قرار دادن جعفري در رأس سپاه ، 
با سابقه اش در گروگانگيري ، كار 

سان آاه را در امريكا تبليغات عليه سپ
هرچند سپاه دوباره به يادش . مي كند 

مده است كه دفاع از مرزهاي كشور آ

در برابر تجاوز خارجي برعهده ارتش 
است و وظيفه سپاه دفاع از دست 

وردهاي انقالب است ، اما كسي كه آ
وردهاي انقالب را بر باد آنداند دست 

فنا داده و در اين كار سپاه نقش اول 
حاال دعوي در دست . اشته است را د

.  گرفتن اداره كشور را هم مي كند 
به هر حال، رهبري خود را ميان دو 

يكي سپاه و : سياب مي بيند آسنگ 
تهديد خارجي و ديگري گرايشهاي 
مختلفي كه در اين سه دهه بر ايران 
حكومت كرده اند و امتحان خود را 

در اين موقعيت سخت، خود . داده اند 
م را از سوي مردم نيز در خطر و نظا

  .سقوط مي بيند 
  

نسبت روحانيان حاكم به سپاه * 
  :در رابطه با قدرت 

  
تامدتي پيش روحانيان دست باال را * 

نها هستند كه آيا همچنان آ. داشتند 
دست باال را دارند و يا تنزل كرده اند 

  و سپاه دست باال را پيدا كرده است ؟
توانسته اند روحانياني كه !  ببينيد●

خود را با وضعيت تطبيق بدهند، در 
تا يك زماني .  كار خورد و برد هستند 

، پاسداران بدون سپاه به حسابي 
نها نبودند، سپاه يك آاگر . نبودند 

نيروي كوچك موقت بود كه با 
تصويب قانون اساسي و استقرار رژيم 

در پيش . جديد مي بايد منحل مي شد 
اسمي از سپاه نويس قانون اساسي هم 

اما از زماني كه . برده نشده بود 
روحانيان دولتي اعتبار خود را از 
دست داده اند و در ميان مردم بي 

ن بخاطر آاعتبار شده اند و بسياري از 
جنايتها و فسادهاشان از مردم مي 

اينست . ترسند،  جز سپاه حامي ندارند 
كه سپاه دست باال را پيدا كرده اما 

« زيرا به . نها نيست آ برد مانع خورد و
  . نياز دارد » پوشش شرعي 

  
ري شهري ، يك نمونه از *

روحانياني كه ديروز بر قدرت 
بودند و امروز در كار خورد و 

روش بلعيدن يك . برد هستند
    :شركت

  
 پدري بود كه نمايندگي ماشين ◄

هاي چاپ را داشت و از شركت 
ثروتي . گوتنبرگ نمايندگي مي كرد 

 كه در جريان انقالب به خارج داشت
در جنوب فرانسه . از كشور منتقل كرد 

  ...ملكي خريد و 
     پس از مرگ او، پسرش به اعتبار 

 نمايندگي BNWپدر ، از كمپاني 
هرچه در خارج داشت نقد .  گرفت 

اجازه ايجاد . ورد آكرد و به ايران 
تأسيسات و وارد كردن خود رو اين 

 و دست بكار وردآكمپاني را بدست 
مأمور رأي شهري نزد او . ساختمان شد 

اگر مي خواهي كار : مد و گفت آ
 درصد شركت را به 30كني، مي بايد 

وي پاسخ داد  چرا از اول !نام او كني 
 درصد راضي شويد 10به  نگفتيد ؟ اقال

. ناگزير موافقت كرد . فايده نكرد ... و
سه چهار سالي گذشت و كار شركت 

 70ن بار ، رأي شهري طالب اي. گرفت 
صاحب ! درصد شركت شده است 

سرمايه اگر هم بخواهد، ري شهري 
 ميليارد 2حاضر است سهمش را  به 

ارزش سهمي كه او مي . دالر بخرد 
 40 ميليارد تومان بخرد، 2خواهد به 

ري شهري چه .  ميليارد تومان است 
قدرتي دارد كه به او امكان مي دهد 

؟  قدرت خود را از شركتي را ببلعد 
« براي » زحمت كشيدن « ايثارگران و 

شدن احمدي نژاد به رياست » انتخاب 
احمدي نژاد كه .  جمهوري دارد 

وعده كرده بود با فساد و مافياها مبارزه 
حتي گفت ليست فاسد ها در . كند 

جيب دارد و هرگز انتشار نداد و بعد 
  .معلوم شد خود نيز از فاسدان است 

ارزيابي سخنان جعفري :  اسالمي انقالب
، فرمانده جديد سپاه پاسداران، در 
حقيقت ارزيابي است كه از وضعيت 

   :مده استآواقعي سپاه بعمل 
  
   

سير تحول سپاه 
پاسداران و وضعيت 

  :ن آكنوني 
  
  

ماه ها است كه در مورد حمله امريكا 
به ايران بحث هايي در ميان است و 

پاه هر يك از كساني كه در  س
پاسداران مسئوليت دارند حرفي مي 
زنند و سخني مغاير با ديگري مي 

  :گويند 
 سردار احمدي نژاد كه مي گويد  ●

چون مهندس است و حساب و كتاب 
سرش مي شود و مشاوران بسياري دارد 
مي داند كه امريكا اصال به ايران حمله 
نمي كند و اصال از ايران وحشت دارد 

 ها و سخنراني او بارها در مصاحبه. 
هايش به اين نكته اشاره كرده است كه 
اصال ممكن نيست كه امريكا به ايران 

البته او تحريمها را نيز بي . حمله كند 
تاثير مي دانست  و مدعي بود كه 

  .تحريم ها هيچ اثري ندارند 
 سردار رحيم صفوي براي خودش ●

برنامه ريزي كرده است و به اين نتيجه 
مريكا به سه دليل به رسيده است كه ا

: و مي گويد .  ايران  حمله نمي كند 
 امريكا در حمله به ايران با سه مشكل

   :مواجه است
كه حجم و چگونگي پاسخ  اول اين-

 داند و همچنين ميزان ايران را نمي
 هزار نيروي خود 200پذيري  آسيب

بيني  تواند پيش در منطقه را نيز نمي
ها را به  نهاي آ پايگاه كند و ما تمام

  . ايم دقت شناسايي كرده
 داند بر سر اسرائيل كه نمي دوم اين-

  .چه خواهد آمد
داند جريان  كه امريكا نمي سوم اين -

  ؟سرنوشتي دچار مي شودچه به نفت 
 سردار رضايي ماههاست كه مي ●

گويد با توجه به مشاوره اي كه با 
و نظامي  برخي از مسئوالن اطالعاتي

 كه اگر ايران در دارد مطمئن است
جريان هسته اي تغييري در سياست 
  .هاي خود ندهد بايد منتظر حمله باشد

سردار ذوالقدر نيز مانند برخي از  ●
 امريكا :سرداران ديگر سپاه مي گويد 

از ترس ما به ايران حمله نمي كند و 
ضد  اگر حمله كند با برخورد و مقابله

  .هسته اي ما روبرو مي شود 
  اسي كه مسئول دكترينسردار عب ●

سپاه پاسداران است معتقد است كه 
اگر امريكا حمله كند ايران توان مقابله 

ن را دارد و ميتواند با ضربات پي آبا 
 او را بر سر جاي خود ،در پي خود 

  .بنشاند 

 سردار سليماني معتقد است كه هر ●
بسيجي مانند يك گلوله است و اگر 

راسر دنيا را امريكا به ايران حمله كند س
مي تواند به اتش بكشد و كليه منافع 

  .امريكا را در كليه كشورها نابود سازد 
اين سخنان از سرداران كه همه     

مدعي هستند در بهترين شرايط نظامي 
  .در جهان قرار دارند خنده دار است 

وقتي يك سردار سپاهي بدون     
گذراندن دوره هاي خاص نظامي تنها 

 ،ري مي رسدگ سرلشدر يك شب به
 معلوم است كه فاقد ،مانند جعفري

توان تحليل شرايط جنگي و غير جنگي 
  . است 

بودند نديده همين سرداران دوره    
كه در جنگ ادعا مي كردند بايد به 
جاي افراد ارتشي در باالي فرماندهي 

 بودند كه  هاجنگ قرار بگيرند و همان
 دادن حدود ن  سال و به كشت8بعد از 

يك ميليون نفر از جوانان اين كشور و 
 1000وردن خسارتي بيش از آوارد 

ميليارد دالر در نهايت به دليل بي 
دن جام زهر انكفايتي جنگ را با خور
  .به خميني به پايان بردند 

دانش نظامي مي داشتند و نها آاگر    
بخاطر استقالل وطن مي جنگيدند نه 
 اين كه جنگ را فرصتي بشمارند براي

 مقام مسلط يافتن بر ارتش و بر دولت، 
 سال بطول مي انجاميد و نه 8نه جنگ 

وقتي در  . ايران در وضعيت امروز بود
 سرگردجنگ هشت ساله با عراق يك 

كه  به نام صياد شيرازي را  ارتش
امتحان بي كفايتي خود را در 

 كردندند و دورآكردستان داده بود، 
 دوره فرمانده ارتش و بايد فرماندهان

مي ديده ارتش زير نظر او قرار 
 سرنوشت جنگ به بود معلوم گرفتند،

   .مي كشيد و كشيدكجا 
وقتي در سالهاي ابتداي جنگ بچه     

هايي مانند رحيم صفوي و شمخاني و 
به ... سليماني و ذوالقدر و جعفري و 

فرماندهي در برخي از قسمت هاي 
 بود ند معلوم يدعملياتي جبهه مي رس

شت جنگ چيزي به جز شكست سرنو
  .مي شد و نشد ن

شايد برخي ها يادشان نباشد كه       
همين سردار شمخاني زماني كه جنگ 
شروع شده بود در حد يك سپاهي بي 
تجربه بود و وقتي قرار شد عليه بني 
صدر كودتا كنند به فرماندهي سپاه و 
سپس به فرماندهي لشكر خوزستان از 

ي محمد غرضي نجا يعنآسوي استاندار 
رسيد و اين در حالي بود كه مملكت 
فرمانده كل قوا داشت و رييس جمهور 

ن زمان حتي اوليه ترين پيش آاو در . 
نيازهاي دوران فرماندهي را نديده 
بود و بدتر اينكه بعدا او را به فرماندهي 
نيروي دريايي انتخاب كردند كه تنها 

ب را آن فرماندهي شناكردن در آاز 
همين مسائل موجب شد تا . د بلد بو

  .يد آوضعيت جنگ به ان صورت در 
  
چرا سردار جعفري به *

  ؟فرماندهي سپاه رسيد 
  
جعفري در يك مصاحبه و يك    

سخنراني كه در اين چند روز انجام 
داد خيلي از مسائل را روشن ساخت و 

ميز سپاه را به خوبي آاوضاع فاجعه 
   .شكار كردآ

 كه نقل شدند،      بنا بر قول هايي
فرماندهان و سرداران سپاه تا به حال 
دم از اين مي زدند كه براي مقابله با 

ماده اند و اين نيروي مسلح و آجهان 
مادگي دفاع از ايران آمنظم هر لحظه 

را دارد و به خوبي مي تواند هر 
متجاوزي را سركوب كند و شكست 

  .بدهد 
نوع ي از اين  ديگربه نمونه هاي     
تحويل فرماندهي به كر كه در مراسم تف

  : توجه بفرماييدجعفري اظهار شدند ، 
اگر : ...  سردار صفوي مي گويد ●

ساختار و سازماندهي سپاه امروز 
قدرتمند است و توانسته خود را 
متناسب با تهديدات متحول كند و دو 
نيروي بسيج و قدس را به سه نيروي 
ديگر خود اضافه كند و عظمت 

ند جز با تدبير مقام معظم رهبري بيافرين
  . نشده است

سپاه :...  سردار سليماني مي گويد ●
تنها نيرويي با اين حجم و ساختار در 

چنين در دل مردم  جهان است كه اين
 سال است كه اين 28محبوب است و 

سپاه در . محبوبيت را حفظ كرده است
سه محور جهاد، سياسي و فرهنگي بنا 

آن كه از ابتكارات شده است و ساختار 
بوده است در هيچ ) ره(ارزشمند امام

  . ..كجاي دنيا همانند ندارد
    با توجه به خالي بندي هاي دو تن 

 سردار ، چرا  از سرداران معروف سپاه 
جعفري در اولين مصاحبه خود اينقدر 

نچه آ؟ از وضعيت بد صحبت مي كند 
نيروهاي تشكيل دهنده شده اينست كه 

ن مدت دو سال به وضعيتي سپاه در اي
رسيده اند كه اين نيرو را در شرف از 

به طور  .هم پاشيدگي قرار داده است 
كلي مي توان گفت نيروهاي سپاه 
پاسداران از بعد از شكست و نوشيدن 

سيب هاي شديدي آجام زهر دچار 
شدند به گونه اي كه امروز اين نيرو 

ن نيروي بعد از جنگ آتنها ظاهري از 
  .د را دار

بخشي از اين نيرو بعد از جنگ و     
دوران سازندگي وارد كارهاي 
اقتصادي و دالل بازي هاي معمولي 

برخي از اين نيروها بعد از  .شدند 
 دپايان جنگ به دنبال كارهاي خو

برخي از اين نيروها بعد از  .رفتند 
پايان جنگ با توجه به بي لياقتي برخي 

رداران  با سان مخالفسلكاز افراد به 
برخي از اين نيروها  .مدند آفعلي در 

در دوران خاتمي به گروه اصالح 
طلبان پيوستند به گونه اي كه در 
شهرك مخصوص نيروهاي فرماندهي 

را از آ درصد 80سپاه پاسداران بيش از 
  .ن خاتمي بود آ

در دوران اصالحات بسياري از     
سرداران سپاه در جريان قتل هاي 

 متوجه عمق فاجعه زنجيره اي وقتي
واليت و جنايت شدند از سپاه خارج 

اد ژمدن احمدي نآبا بر سر كار  .شدند 
برخي از نيروهاي ته مانده به سوي 

وردند و آپست هاي سياسي هجوم 
دست از سپاه كشيدند و به سياست 

در همين  .وردند آم با رزالت رو أتو
در طيف  كه ا نهآدوره برخي از 

 بركنار شده يا از كاربودند مخالف 
  .دستگير شدند 
ن نيروي بعد از آ از    بدين ترتيب

جنگ ديگر سپاهي باقي نمانده است 
ن حساب كرد و آكه بتوان بر روي 

اين را نيز اضافه بايد كرد كه در زمان 
صفوي بسياري از نيروها رحيم رياست 

 –با ورود به كارهاي سازندگي 
اقتصادي سپاه پاسداران و دولت ديگر 

عتقادي به گذشته هاي خود نداشتند ا
نيروهاي    .و به خود تخريبي رسيدند 

سپاه قدس نيز وضعيتي بهتر از نيروهاي 
  .عادي سپاه ندارند 

بسياري از نيروهاي سپاه با توجه به     
نها و دولت آقراردادهايي كه ميان 

  اد امضا شده است به سوي ژاحمدي ن
  5صفحهدر 

 ؟!توافق و تحريك



                                                                                                                                                                                       

 

 
5 
 

 
 

  1386  مهر  8  شهريور   26     از  680ره شما 2007  سپتامبر   30  تا 17  ا ز

 

ي رفته اند كارهاي به اصطالح سازندگ
و در پولهاي بي حساب نفتي غرق شده 

  .اند 
از نيروهاي بسيجي نيز خبري نيست و    

نها جذب نيروهاي انتظامي آبسياري از 
شده اند و مابقي در  نيروهاي اطالعات 

  .وارد شده اند ... و 
وردند و آروزي در اداره يك فرم       

يا وارد بسيج مي آ بنويسيد :گفتند 
 از حدود سي نفر از ؟ه شويد يا ن

كارمندان جز يك نفر همه نام خود را 
ن روز آفرداي . در بسيج ثبت كردند

ن فرد را آاز سوي بسيج اداره 
وال چرا ثبت نام ئخواستند و از او س

نيروهاي بسيجي كه  .نكرده است 
سرداران و فرماندهان ادعا مي كنند از 

: اند تشكيل شده نوع افراد اين 
ارات و سازمانها و كارمندان اد
دانشجويان وابسته به و وزارتخانه ها 

  نظام 
موزاني كه براي زودتر تمام آدانش و 

نها آشدن خدمت و ورود به دانشگاه به 
كليه نيروهاي نظامي . ملحق مي شوند

عالوه بر اينكه در نيروي خود وجود 
دارند به نام بسيجي نيز ثبت نام مي 

حلي برخي از زنان كه هيچ م .كنند 
براي كار ندارند و تنها راه ورود به 

  .ادارات را بسيجي شدن مي دانند 
 شايد به جرات بتوان گفت ،در كل    

كه نيروهاي بسيجي رسمي زير يك 
ميليون نفر  هستند كه عموما در لشكر 
هاي الزهرا و عاشورا  سازماندهي شده 

 ميليون نفر 12اند و مابقي كه ميگويند 
كه تنها نام خود را به از افرادي هستند 

  . ثبت كرده اند در دفاتراجبار 
 سپاه به خوبي ،با اين وضعيت     

متوجه شده است در كشور نيرويي كه 
با . ، نيستبتواند جذب خود كند 

به كه وجود امتيازات بي حد و حصري 
نيروهاي وابسته به نظام در بسيج و سپاه 
و نيروي انتظامي داده مي شود و با 

وها نيازي به ره اينكه اين نيتوجه ب
تخصص و تحصيالت ندارند باز هم 
سرداران و فرماندهان متوجه شده اند 
كه اين نيرو در شرف نابودي است و 

  .بايد به نوعي خود را نگاه دارد 
در حال حاضر تنها راهي كه سپاه مي 
تواند براي خود نيرو جذب كند از 

نها هم آطريق نيروهاي وظيفه است كه 
محض ورود به سپاه به فكر استفاده به 

نان آاز امتيازاتي ميافتند كه سپاه براي 
در نظر گرفته است وزماني كه خدمت 

نها پايان مي يابد به سرعت اين نيرو آ
  .را ترك مي كنند 

صحبت هاي جعفري نشان مي دهد     
 در چند سال گذشته به خوبي به وكه ا

بررسي اوضاع و احوال سپاه پرداخته 
ت و خطر نابودي اين نيرو را به اس
 و ديگر سرداران   اين نظام"رهبري"

نها نيز به اين آاعالم كرده است و 
نتيجه رسيده اند كه بايد فكري به حال 

  .اين نيرو كرد 
  

به نكات مهم مطالب سردار جعفري * 
  .توجه فرماييد

 طرح ، او از در ابتداي سخنان خود     
نگ هاي استراتژي جديد سپاه براي ج

  او .نا منظم يا نامتقارن سخن مي گويد 
با مطرح كردن اين طرح وضعيت را 

او مي گويد كه سپاه . نشان مي دهد 
ماده جنگ هاي نامتقارن مي آخود را 

  .كند 
 اين : اينست اووال ما از ئس    

ي براي مقابله با دشمن خارجي ژاسترات
است يا براي مقابله با مردم در داخل 

 در ،  اومعارفهر مراسم  ؟ دكشور 
ي ژ اين استرات:صحبت خود مي گويد 

براي مقابله با حمله دشمن نيست اگر 
 رحيم براي مقابله با دشمن بود ، 

    : بود اوصفوي بهتر از 

 به اين در پاسخ  ، سردار جعفري     
آيا تغييرات صورت گرفته پرسش كه 

در سپاه به دليل تهديدات اخير دشمن 
تصميمي كه :   مي گويد بوده است ؟

براي تغيير فرمانده سپاه اتخاذ شده 
مربوط به چندين ماه پيش است لذا 
اين تصميم هيچ ربطي به تهديدات 

اگر قرار به تغيير به دليل .دشمن ندارد 
تهديدات بود سرلشگر صفوي سابقه 
بيشتري نسبت به من در اين پست 
داشت و سابقه جبهه و حضور در جنگ 

  . ...نسبت به من بيشتر بود وي نيز هم 
 پرسيد اين تغيير اگر وحال بايد از ا    

 جنگ نيست رابطه با تهديد ايران بهدر 
يك به چه منظوري ژپس تغيير استرات

سپاه در استراتژي جديد خود ؟  است 
سخن  از جنگ هاي نامتقارن مي كند 

 در حالي كه فرمانده مي گويد كه . 
ا تهديد هيچ خطري از خارج ايران ر

يا سردار جعفري مانند آ!    نمي كند
ديگر سرداران متوجه حركت و جنبش 

  مردم در داخل  كشور شده است ؟ 
  : ادامه مي دهد     او

سپاه پاسداران  براي مقابله موفق با ...
دشمن به سمت تقويت نبرد 

پيش ) جنگ هاي نا منظم(نامتقارن
  ...خواهد رفت

و در سپاه براي كدام موفقيت      
ي ژكدام جنگ به سوي اين استرات

 شما كه مي گوييد از پيش مي رود؟ 
را تهديد نمي كند ايران خارج خطري 

 روبرو هستيد خطر در داخل با يا آپس 
  :دو حالت دارد ؟ 
 ميداند اگر كشور مورد واول اينكه ا ●

 نيرويي براي ،حمله خارجي قرار گيرد 
ديگر .  وجود ندارددفاع از كشور 

ند گذشته نمي توانند لشگر محمد مان
رسول اهللا درست كنند و به جنگ 

   . ببرند 
 مي   خوبي   او و ديگر سرداران به 

دانند كه مردم به شدت از نيروهاي 
سپاه و سپاه قدس و بسيج و حراست و 

نها را عامل اصلي آنفرت دارند و ... 
ادامه حاكميت استبداد مي دانند و به 

گر درگير جنگي خوبي مي دانند كه ا
شوند اولين جاهايي كه از سوي مردم 
ممكن است مورد حمله قرار بگيرد 
پايگاههاي سپاه و نيروهاي مرتبط با ان 

  . هستند 
جنگ براي جعفري مي داند كه      

 سپاه قادر به جذب ، متقارن و منظم 
نيرو نيست و بايد براي مقابله با هر 
حمله اي از همين حداقل نيرويي كه 

  .ر اختيار دارد استفاده كند د
ي اگر براي ژيا اين استراتآ  اينكه دوم 

نيست كه نيست خارجي مقابله با دشمن 
يد ؟ پاسخ جعفري آ، به چه كار مي 

 سرداران و : مي تواند اين باشد 
فرماندهان و حاكمان مي دانند تنها 
نيروي سپاه و نيروهاي انتظامي و 

 مي  كههستندنان آنظامي وابسته به 
نها حمايت آ از ، در مقابل مردم،ندنتوا
 اگر احتمال مي دهد  باز، . د نكن

امريكا دست به حمله بزند و پايگاههاي 
 استقرار يسپاه و بسيج و ديگر مكانها

، رژيم و را بمباران كندافراد سپاه 
سرانش در برابر مردم ، بدون محافظ 

نكه مردم به آمي شوند و پيش از 
 فرار را بر قرار نهاآيند، آحركت 

 پس اگر . ترجيح داده و رفته اند 
ماده جنگ آيروها ي بسيج و سپاه ن

، عمر رژيم هاي نامتقارن داخلي نشوند 
  .شد كبه چند روز نمي 

تغييرات صورت ...:    جعفري ميگويد 
گرفته در فرماندهي سپاه از چندين 

 جعفري بايد  اما...ماه پيش مطرح بود
به چه صورت انجام بگويد اين تغييرات 

 تا جايي كه اطالعات و اخبار ه اند؟ شد
د از زمان بر سر كار ننشان مي ده

اد تقريبا كليه ژمدن احمدي نآ
 جابجا  »رهبر «سپاه توسط فرماندهان 

 چه در نيروي هوايي و چه . ندشد
دريايي و چه زميني و همچنين 

 تقريبا جعفري... لجستيك و پشتيباني و 
«  كه مده است آر زماني به سر كا

 متوجه وضعيت خراب سپاه »رهبر 
شده است و به نظر مي رسد كه تنها 
كاري كه سپاه بايد انجام دهد  حفظ 
خودش است نه كشور و نه 

  .دستاوردهاي انقالب 
ماموريت ... :    جعفري ادامه مي دهد 

ارتش . سپاه با ارتش كامال متفاوت است
كشور وظيفه اش حفظ تماميت ارضي 

ولي سپاه بايد از دستاوردهاي . ست ا
  . ...نظام و انقالب اسالمي حفاظت كند 

به نظر مي رسد سردار در اينجا     
. مجبور به اعترافي بزرگ شده است 

همواره از ابتداي جنگ   و يارانشوا
 حفظ شانمدعي بودند كه وظيفه 

كشور است و كار را به جايي رساندند 
براي كه مرتب كودتاهاي قالبي را 

تش كشف مي كردند و حتي رحذف ا
انقالب طرح انحالل ارتش  در شوراي

از زمانيكه سازمان . را مطرح كردند 
مجاهدين انقالب اسالمي و بهشتي 
وخامنه اي و رفسنجاني براي 
جلوگيري از پيروزي هاي  بني صدر 

، بدست رييس جمهور منتخب و ارتش
  تالش هاي خميني ، كودتا كردند

 سپاه به جاي نشاندنجهت گسترده اي 
 حفظ دست .وردندآبعمل ارتش 

وردهاي انقالب چه ربط دارد به آ
تشكيل سپاه قدس و نيروي هوائي و 
دريائي و تبديل سپاه به بزرگ ترين 

  ؟... سازمان اقتصادي كشور و
كه اين نيرو  وسيله  زمانن آاز     

شد ، طلب  كودتا ي روحانيت قدرت
، نيروي تالش كرد از رهگذر جنگ 

ارتش ايران را به نظامي اول شود و 
تحت مهار سپاه بدل نيرويي كوچك و 

نجا كه مدعي آكار رسيد به . كند 
 سپاه پاسداران قوي ترين لشكر شدند

 گروه اندك . منظم جهان اسالم است 
 نيروهاي هوايي بزرگ كردند سپاه را 

و دريايي و زميني و موشكي ايجاد 
 و دفتر و كردند و براي خود نظام

نها براي آ . وردندآبوجود دستكي 
در جهان رسالت قائل شدند و خود  
 ايجاد بلوا و اغتشاش و شركت در براي

ترورها و بمب گذاري ها سپاه قدس را 
براي سركوب مردم در  .تشكيل دادند 

داخل  كشور بسيج سپاه پاسداران را 
براي سركوب  .تشكيل دادند 

ا تشكيل دانشجويان بسيج دانشگاه ر
براي سركوب كارگران بسيج  .دادند 

براي  .كارگري را تشكيل دادند 
سركوب معلمان بسيج معلمان را تشكيل 

موزان آبراي سركوب دانش  .دادند 
موزي را تشكيل آبسيج مدارس و دانش 

براي سركوب زنان بسيج  .دادند 
براي . خواهران را تشكيل دادند

گاه بسيج آسركوب روحانيون 
براي . ون را تشكيل دادند روحاني

سركوب استادان بسيج اساتيد را تشكيل 
براي سركوب هنرمندان بسيج  .دادند 

براي  .هنرمندي را تشكيل دادند 
سركوب مطبوعات و خبرنگاران بسيج 

  .خبرنگاران را تشكيل دادند 
و در نهايت براي هدايت كل كشور     

و استادان و دانشجويان و روحانيون 
    .يون را ايجاد كردندسپاه هاد

نقدر آ، از راه قدرت طلبي، سپاه     
خود را گسترش داد كه حد و مرزهاي 

به سرانجام كل كشور را در نورديد و 

 ، در درون، گرفتار جايي رسيد كه 
 به همين دليل است . خوردن شدخود 

كه متوجه خطر در درون خود و در 
خود را   زماني .درون نظام شده است 

:  مي گفت ر توانا مي دانست كه نقدآ
ارتش را . همه جهان زير پر ما است 

  حال كارو . ورد آهيچ بحساب نمي 
 كه رسانده است جايي خود را به 

كند و دفاع از مي تقسيم مسئوليت 
  .گذارد  مي ارتش وار عهده كشور را ب
 باره خود به تنهايي در اين     جعفري

سالي  در طول سه وا. فكر نكرده است 
كه مسئول تحقيقات راهبردي سپاه 

ن را به آ متوجه اين خطر شده و هبود
 و ديگر سرداران گزارش خامنه اي 

وضعيت را نابسامان يافته نها نيز آداده و 
  .ند ه اطرح موافقت كردو با 
 كشور دفاع ازواگذاري مسئوليت     

يعني بخشيدن بخشي از قدرت به 
براي  ، كاري است كه نيرويي موازي 

اگر حاال .  نبودتصورسپاه قابل 
مسئوليت دفاع از كشور را بر عهده 

شدت  نست كه آارتش مي نهد، بخاطر 
  . درك كرده استخطر را 

مي از سخنان خود  در بخشي ديگر    او
كار سپاه دفاع  از ارزشهاي : گويد 

  ....نست آانقالب و دستاوردهاي 
يا شما براي انقالب آقاي سردار     آ
بنا بر  اگر ؟ زشي باقي گذاشته ايد ار

وردهاي انقالب آحفظ ارزشها و دست 
يا شما آ. بود ،  سپاه تشكيل نمي شد

زادي آهنوز هم نمي دانيد استقالل و 
و رشد با نبود زور حفظ مي شوند و نه 

اين ارزش و دستاوردي را ن؟  آبا بود 
چرا  بر جا مانده بودند، كه مي گوييد 

 سياسي و اقتصادي سپاه بر عرصه هاي
و حتي اجتماعي ، بمنزله » فرهنگي « و 

زور عريان حاضر مي شد و سعي مي 
كرد زندگي فردي و جمعي ايرانيان را 

شما در ورد ؟ آتحت مهار خود در 
واقع مي خواهيد سپاه را قدري جمع 

 حفظ داشته درو جور نماييد و تنها 
ارزشهايي كه شما از  .هايتان بكوشيد 

 به جز ند بريد چيزي نيستن نام ميآ
دستاوردهاي مالي و پست هاي بااليي 

 بدون اين كه ورده ايد آكه به دست 
  . د باشين را نداشته آلياقت 

سپاه ...:    جعفري ادامه مي دهد 
نيرويي است كه ساير نيروهاي نظامي 
را كمك مي كند و هيچ گاه نمي 
تواند آمادگي نظامي و دفاعي خود را 

 در مقاطعي سپاه بايد به .تعطيل كند 
تقويت بعد نظامي خود بپردازد اما 
درهمه حال بايد در ابعاد مختلف از 
جمله امنيتي، اطالعاتي، فرهنگي و 

  . ...غيره آمادگي كامل داشته باشد 
 مي گويد كه سپاه در مقاطعي      او

بايد كار نظامي كند و در همه موارد 
كار امنيتي و اطالعاتي و فرهنگي 

بايد به اين  .ادگي كامل داشته باشدمآ
سردار و ديگر سرداران گفت شما تا به 
حال بيشتر سرمايه اين كشور را خرج 

 سپاهي افرادباال بردن  توان نظامي 
كرده ايد و هر چه تجهيزات بود براي 

نچه را هم آسپاه خريداري كرديد و 
در توان فني و اقتصادي كشور بود در 

نه همين توان كارخانه هاي كشور هزي
 ،هواپيما ساختيد  .نظامي سپاه كرديد 

 زير دريايي ساختيد ،ناو جنگي ساختيد 
هر گونه موشكي كه خواستيد ساختيد ، 

و سپاه را به قول خودتان چنان تجهيز 

. كرديد كه در خاورميانه اول باشيد 
حال چه شده است كه تصميم گرفته 

ساير « مددكار نظامي  ايد در كارهاي
  شده ايد؟ » هاي نظامي نيرو
. جمله دوم سردار بسيار مهمتر است      
 ما در همه مواقع بايد در  : مي گويداو

امور اطالعاتي و امنيتي و فرهنگي 
البته سردار يادش . شركت داشته باشيم 

رفته بود كه امور اقتصادي  و 
تروريستي و دخالت در ديگر كشورها 

  .بياورد در فهرست كارها،  ،را
 مي گويد در امور اواما اينكه      

امنيتي و اطالعاتي و فرهنگي شركت 
همجانبه و هميشگي دارند يعني اينكه 

« به اين نتيجه رسيده اند كه براي 
يعني  » حفظ دستاوردهاي انقالب

حفظ  قدرت و امتيازهاي باندهاي مال 
 همه  مالي ، بايد– مافياهاي نظامي –

  .توان خود را به كار ببرند 
ي اي كه اين سردار ژاسترات      بنا بر 

بايد تبديل به ، سپاه مطرح كرده است 
 ساواك و بعالوه گارد جاودان شاه 

براي مقابله با بشود كميته مشترك 
 وگر نه با اين اظهارات فرمانده  . مردم

جديد سپاه اين نيرو ديگر قصد وارد 
شدن به درگيري هاي خارجي را 

رخورد امنيتي ندارد و تنها به فكر ب
واطالعاتي و فرهنگي با مردم در داخل 

شكار مي آ سخنان جعفري .كشور است 
كند كه سپاه بيشتر از همه از جنگ مي 
ترسد و نگران قرار گرفتن در فهرست 
  سازمانهاي تروريست و احتماال 
. بمباران و موشك باران شدن است 

يا سپاه مسئله آ: پرسش بزرگ اينست 
را ...  هاي اتم و عراق وسازي كه مسئله

ساخته است، حاال مي خواهد تن به 
حل مسئله ها بدهد ؟  و يا مي خواهد 
فرار به جلو كند و با استفاده از دو 
فرصت انتخاباتي دولت را بطور كامل 

   تصرف كند ؟
تعامل ...:       جعفري اضافه مي كند 

سپاه با ارتش، نيروي انتظامي، اطالعات 
  ....سيار مناسب استو وزارت دفاع ب

 سردار نقش اصلي سپاه را ، اينجا     
  سپاه مطرح ميكند و مدعي است 

نيرويي است كه هر زمان ديگران نياز 
او  . نها ميايدآبه كمك ، ن داشتند آبه 

 هاتروردر خارج و سپاه در از كارهاي 
تصاد خود باز هم حرفي نمي قادر و 

 و نها در مسائل امنيتيآزند ولي  نقش 
تعامل با نيروي انتظامي كه هر دو در 
جريان سركوب ها و بگير و ببندهاي 

 بسيار حائز اهميت مي هستند، داخلي 
اين سردار گويا اصال در جريان  .باشد 

مسائلي از جمله سياستكاري و پرده 
پوشي و مخفي كاري نيست و همه 

 مي ريزد و  ريهامور سپاه را بر روي دا
 همكاري با (نقش سپاه در سركوب 

نيروهاي انتظامي و واواك و دادگاه 
فاش ... ) هاي انقالب و حراست ها و

   .مي گويد
مي او در مراسم معارفه خود     و باز، 

جابجايي مديران و ...  :گويد
يك ضرورت براي تحول  فرماندهان

 در صورتي كه سپاه  .هرچه بيشتر است
به وضع موجود قانع شود، دچار 

.  خواهد شدخطاي استراتژيك
 تا 10محيطي كه در  تغييرات شرايط

ايم اين   سال گذشته شاهد آن بوده15
دهد كه سپاه نيز  مي ضرورت را نشان

 متناسب با شرايط بايد تغيير و تحول
را  خود ها داشته باشد و متناسب با آن

   .بازيابي كند
  6صفحهدر 

  

 ؟! و تحريكتوافق
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يك صحبت ژسردار از  خطاي استرات   
گر سپاه بخواهد  ا:مي كند و ميگويد 

در همين وضعيت باقي بماند  دچار 
اين خطا  . مي شود ي استراتژيكخطا
وضع موجود ست كه اگر سپاه در يچ

  ؟ دچارش مي شود بماند ، 
سپاه كه از بيرون خيلي بزرگ است و 
داراي نيروهاي بسيارو  توان باالي 

و قدرت باالي اقتصادي و بسيار  نظامي
نگونه كه نشان آاگر سپاه  .تنومند است 

مي دهد باشد و مي بود كه سردار 
ماندن در وضع موجود را خطاي 
استراتژيك توصيف نمي كرد  و نمي 

به  .بايد تغييراتي را ايجاد كرد گفت 
راستي در سپاه چه اتفاق افتاده است 
 كه سردار و ديگر سرداران را اينگونه 

 چرا رهبري ؟  است نگران كرده
يا  آ ؟افتاده اند وديگران به دست و پا 

در سخنان او مي توان پاسخهاي اين 
  :پرسشها را يافت ؟ 

از تمام : ...     جعفري مي گويد
فرماندهان و كساني كه در سپاه بودند 
و امروز به هر دليلي نيستند استمداد 

طلبيم كه ما را در انجام وظيفه  مي
  ... .ياري كنند

 كه به نوعي فراخوان      اين جمله 
 انسان است ي كليه نيروهاي سپاه عموم

را به ياد صحبت هاي قبل ازانقالب 
  .برخي از سران نظام مي اندازد 

سردار در اين صحبت به خوبي نشان 
مي دهد كه براي حفظ سپاه و 
دستاوردهاي برخي از روحانيت و 
سران نظام نياز به كمك همه سرداران 

نگونه كه آو نيروهاي قبلي دارد زيرا 
ت از نيروي جديد خبري معلوم اس

در ضمن سردار با اين حرف  .نيست 
خود مي خواهد بگويد كه من به 
نيروهاي قديمي نيز براي برخي از 

  .كارها نيازدارم 
براي اينكه دشمن مورد نظر سپاه را 

سخنان صفوي سراغ شناسايي كنيم به 
  :مي رويم 

اگر خداي ناكرده خطري كشور را ...
م معظم رهبري تهديد كند در كنار مقا

اگر امروز . ايستم در خط مقدم مي
ترين كشور  كه كشورمان امن بينيم مي

منطقه است چه كسي اين كشور را از 
خطرات جز مقام معظم رهبري و 

رهبري . تدابير ايشان نجات داد
خردمندانه ايشان  حكيمانه و رفتار

توانست ما را در برخورد با دشمنان از 
 بر ايشان   .خطرات نجات دهد

هاي داخلي كه ما براي مدتي با  فتنه
ياد   شما به آن مواجه بوديم و همه

داريد توانست با حلم، صبر و تدبير 
برخورد كند و آن دوران سخت را 

  ....سر بگذاريم پشت
 قبلي بر فتنه داخلي و  فرماندهاعتراف 

دوران . دوران سخت بسيار مهم است 
سختي كه نظام را به خطر انداخته بود 

   ؟ كدام دوره بود
ن صحبت مي آاو از در دوراني كه 

 كه روي دادند چه اتفاقاتي كند، 
 بر خامنه اي و دستياران او شرايط را 

  كردند ؟ اين اتفاق ها سخت 
  افشاي قتل هاي زنجيره اي -
 حركت دانشجويان خوابگاه تهران و -

  نها آحمله به 
  افشاگري هاي مطبوعات  -
دگان مجلس  حركت برخي از نماين-

  در دوران خاتمي 
   ...و

 كه سردار از هستنداينها فتنه هايي     
شايد مردم به ياد  . صحبت ميكند نهاآ

داشته باشند كه در همان زمانها بود كه 
 اين سردار در يك سخنراني گفت
زبانها را از پشت گردن بعضي ها در 

شكنيم  ان را ميشوريم و قلم هاياآمي 
، ي رحيم صفوي ن سخنراني تاريخآ .

 سرداران ديگر سپاه همراه شد با قول 
كه خط قرمز ما خيابان انقالب است و 

اگر مردم از خيابان انقالب به سوي 
نها آبيت رهبري حركت كنند ما همه 

   .را از دم تير مي گذارينيم 
 يعني حركت دانشجويان ،ن فتنه    آ
نقدر براي نظام سخت و خطر ناك آ

ا به هول انداخته نها رآبود كه همه 
 نيز  اين نظام" رهبري"بود و حتي
 ،  خودخرآروزهاي درمانند شاه 

دانشجويان شده ه  حمله اي كه ببخاطر
 نيز او. اشك تمساح مي ريختبود 

صداي پاي انقالب را شنيده بود و اين 
ن آ كه صفوي از فتنه و خطر بزرگ 

 او.  سخن مي گويد ، اين جنبش بود 
 خطر و سخت د بزرگترينويمي گ

ن آترين شرايط براي انقالب تكرار 
  .وضعيت است 

    در جلسه معارفه سردار جعفري، 
سردار قاسم سليماني يكي از فرماندهان 
سپاه و فرمانده نيروي قدس در مورد 

 سپاه تنها :سپاه اينگونه خالي مي بندد 
نيرويي با اين حجم و ساختار در جهان 

  چنين در دل مردم است كه اين
 سال است كه اين 28محبوب است و 

سپاه در . محبوبيت را حفظ كرده است
سه محور جهاد، سياسي و فرهنگي بنا 
شده است و ساختار آن كه از ابتكارات 

بوده است در هيچ ) ره(ارزشمند امام
  ... كجاي دنيا همانند ندارد 
سپاهي كه :     اين سردار  نمي گويد

وي اينگونه در جهان معتبر است و ق
چرا دست به تغيير استراتژي خود مي 
زند و اگر همانگونه است كه او مي 

  گويد چرا احساس خطر مي كند ؟ 
    فرمانده قبلي سپاه هم مانند اين 

قدرت ( سردار ،  خالي ديگري  
  :مي بندد و مي گويد )   بالمانازع سپاه 

با صدق و صفا، امانتي را كه فرمانده ...
بودند را با كل قوا به من سپرده 

موفقيت و در كمال اقتدار به برادر 
. سپارم مؤمن، شجاع و ردمند خود مي

من با سردار سرلشگر جعفري ارتباط 
قلبي و عاطفي دارم و ايشان بهترين 

گزينه براي تصدي اين مسئوليت  
ها از  فرماندهي ايشان در جبهه. بودند
ايشان . ها بود ترين فرماندهي موفق

متفكر، خردمند، فرماندهي مؤمن، 
اگر ساختار و ... باشند  حليم و صبور مي

سازماندهي سپاه امروز قدرتمند است 
و توانسته خود را متناسب با تهديدات 
متحول كند و دو نيروي بسيج و قدس 
را به سه نيروي ديگر خود اضافه كند و 
عظمت بيافرينند جز با تدبير مقام معظم 

  ...رهبري نشده است 
ورد و مورد بااليي مي بينيم    در اين م

كه سرداران از قوت بسيار سپاه دم مي 
زنند ولي سردار جعفري از طرحي 

ورد كه تكذيب آسخن بميان مي 
  .نها است آدعاوي 

لود  آ      ارزيابي را با گفته شرك 
. فرمانده سابق  سپاه به پايان مي بريم

ما راه نجات و سعادت : ... او مي گويد 
بينيم  اعت از ولي فقيه ميخود را در اط

و خدا را شاكريم كه به ما توفيق 
  ...مجاهدت در راه خدا را داد 

رهبر « ن آو كشوري با : انقالب اسالمي 
اين سپاه گرفتار باندهاي مافيائي كه » 

ن كوشيده و افرادش آرژيم خود در فساد 
از قربانيان اول رژيم واليت مطلقه فقيه 

ز جمله بحران هستند، گرفتار بحرانها ا
    :  اتمي است

  
  
  
  

ژانس انرژي آتوافق 
اتمي با رژيم تهديد 
به جنگ را تخفيف 
    :يا تشديد مي كند؟

در قسمت اول اين : انقالب اسالمي 
ژانس بين المللي انرژي آفصل ، توافق 

اتمي را با رژيم مافياها و ارزيابيها  كه از 
مده اند و در قسمت دوم ، آن بعمل آ

رها ي پيرامون تهديد ايران خبرها و نظ
به جنگ و اثر توافق را بر تشديد يا 

   :وريمآتخفيف اين تهديد  مي 
  

توافق نامه رژيم با 
ژانس بين المللي آ

سرنوشت : انرژي اتمي 
ينده معين آدر سه ماه 

 اگر نگوئيم ، مي شود
احمدي نژاد تكليف را 

  !:معين كرده است 
  
  :نكات اصلي گزارش البرادعي* 
  
 به شوراي 2007 مه 23دير كل روز  م-

حكام درباره اجراي توافق پادماني 
تي در جمهوري اسالمي ايران  پي ان

اين ). GOV/2007/22(گزارش داد 
گزارش به طور موازي پس از 

 1737و ) 2006 (1696هاي  قطعنامه
به شوراي ) 2007 (1747و ) 2006(

 . امنيت نيز ارائه شد
اره اين گزارش شامل تحوالت درب

تي در  پي اجراي توافق پادماني ان
 .  است2007ايران از ماه مه 

، مدير كل با 2007 ژوئن 24روز . 2
دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران 
ديدار كرد و در جريان آن ديدار 

 روز طرحي 60توافق شد كه در عرض 
درباره چگونگي حل مسائل اجراي 
پادماني باقيمانده اجرا شود كه شامل 

شد  ل باقيمانده در درازمدت ميمسائ
)GOV/2007/22 9 پاراگراف .( 

هايي  ها در اين نشست درباره مداليته
كه به رياست معاون مدير كل در امور 

ها و معاون دبير شوراي امنيت  پادمان
. ملي ايران برگزار شد، بحث گرديد

 جوالي 12-11اين ديدارها در تاريخ 
 در 2007 آگوست 21-20 و 2007
 در وين 2007 جوالي 24ن و تهرا

 . برگزار شد
كه پس از آن ( آگوست طرحي 21در 

شامل ) شود طرح كاري ناميده مي
هايي بين دبيرخانه و ايران  نامه تفاهم

ها، روندها و جدول  درباره موداليته
شد،  زماني براي حل اين مسائل مي

اي از اين طرح  نسخه. نهايي گرديد
 . كاري نيز پيوست شده است

 سازي  هاي مربوط به غني فعاليت. لفا
، ايران به آزمايش 2007از ماه مه . 3

هاي سانتريفوژ تكي، آبشارهاي  دستگاه
 تايي در 164 تايي و يك آبشار 20 و 10

سازي سوخت آزمايشي  نيروگاه غني
 22 مارس و 17بين . ادامه داده است

 كيلوگرم گاز 14، ايران 2007جوالي 
 تكي تزريق كرد؛  به دستگاههاي6اف يو

اي به آبشارها تزريق  هيچ ماده هسته
 . نشد

 690، ايران حدود 2007از فوريه . 4
 به آبشارها در نيروگاه 6اف كيلوگرم يو

سازي سوخت تزريق كرد كه  غني
بسيار كمتر از ميزان مجاز براي 

 . تاسيساتي با اين طراحي است
در حالي كه ايران اعالم كرد به سطح 

 235 درصد اورانيوم 8/4 سازي تا غني
سازي  رسيده است، باالتر ين سطح غني

هاي محيطي گرفته شده  از نمونه
تاكنون از سوي آژانس از محتويات 

 درصد 7/3آبشارها و تجهيزات مربوطه 
 . است

اي كه براي  تر مواد هسته محاسبه جزئي
سازي الزم است  تاييد سطح واقعي غني

از شود كه محصول  هنگامي انجام مي
 . آبشارها خارج شود

 164 آبشار 12، 2007 آگوست 19تا     
كردند و  تايي به طور همزمان كار مي

شد؛ يك   به آنها تزريق مي6اف گاز يو
 كار 6اف آبشار ديگر نيز بدون يو

كرد؛ يك آبشار ديگر نيز در خالء  مي
شد؛ و دو آبشار ديگر در  آزمايش مي

 . دست احداث بود
، آژانس 2007 مارس 22 از  - 5

سازي  هايي را در نيروگاه غني پادمان
هاي موقت،  سوخت از طريق بازرسي

زمايي اطالعات مربوط به  آ راستي
نشده و  هاي اعالم طرح، بازرسي

استفاده از اقدامات نظارتي و بازدارنده 
اجرا كرده است 

)GOV/INF/2007/10 .( تا آن زمان
چهار بازرسي سرزده در اين نيروگاه 

 . م شده استانجا
 2007 جوالي 26 و 24 آژانس در - 6

نويس سندي را داد كه  به ايران پيش
در آن جزئيات رويكرد پادماني براي 

سازي سوخت و  نيروگاه غني
 . نويس پيوست تاسيسات آمده بود پيش

اين سندها در جريان نشست فني در 
 2007تهران در ششم تا هشتم آگوست 

به هدف هاي ديگر نيز  بحث. بحث شد
نهايي كردن پيوست تاسيسات تا پايان 

 . شود  انجام مي2007سپتامبر 
 هاي بازفرآوري  فعاليت. ب
 آژانس بر استفاده و ساخت - 7

هاي داغ در رآكتور تحقيقاتي  سلول
تهران، تاسيسات توليد 

هاي موليبدنوم، ايودين  راديوايزوتوپ
اي  و رآكتور تحقيقات هسته» و زنون

ها و   بازرسيايران از طريق
آزمايي اطالعات مربوط به طرح  راستي

اي از  هيچ نشانه. آن نظارت كرد
هاي مربوط به بازفرآوري در  فعاليت

 . اين تاسيسات وجود ندارد
 هاي مربوط به آب سنگين  پروژه. ج

 2007 جوالي 12 همانطور كه روز - 8 
از سوي ايران موافقت شد، آژانس 

ط به آزمايي اطالعات مربو راستي
 را در 40-آر طراحي در رآكتور آي

 انجام داد و به اين 2007 جوالي 30
نكته رسيد كه ساخت اين تاسيسات در 

اي  تصاوير ماهواره. حال انجام است
دهد عمليات در نيروگاه توليد  نشان مي

 . آب سنگين هنوز در حال انجام است
 مسائل باقيمانده . د
 12 تا 11 همانطور كه در نشست - 1.د

 توافق شد، آژانس در 2007جوالي 
 مسائل باقيمانده 2007اول آگوست 

درباره آزمايشات جداسازي پلوتونيم را 
 انجام شده بود، به اطالع TRRكه در 

پاراگراف GOV/2007/8(ايران رساند
، در 2007روز هفتم آگوست ). 20-21

جريان نشست فني در تهران، ايران 
دش اطالعات بيشتر درباره توزيع گر

 رآكتور و نقاط  نوترون براي هسته
كننده، جزئيات درباره  تعديل/ بازتابنده
هاي گردش نوترون و اطالعات  فعاليت

درباره پرتوتابي را به اطالع آژانس 
آژانس با استفاده از اين . رساند

اي از  اطالعات اضافه، ارزيابي دوباره
 را انجام داد كه 240-يو فراواني پي

تابي هدفها انتظار توان از پرتو مي
اين ارزيابي دوباره از اين . داشت

هاي قبلي  اطالعات جديد با يافته
آژانس از نمونه هاي گرفته شده در 

. ها مغايرت نداشت جريان بازرسي
آژانس با در نظر گرفتن همه اطالعات 
در دسترس، به اين نتيجه رسيد كه 
اظهارات ايران درباره اين آزمايشات با 

ژانس درباره تاريخ، ميزان و هاي آ يافته
نوع مواد استفاده شده در اين 
آزمايشات تطابق دارد 

)GOV/2006/53 16-15 پاراگراف .(
 . بنابراين اين مسئله حل شده تلقي شد

، 2007 در نشست هفتم آگوست     
وجود و منبع آلودگي ذرات بسيار 

هاي گرفته  شده اورانيوم در نمونه غني
وخت مصرف شده از كانتينرهاي س

شده در تاسيسات ذخيره سوخت 
شده در كرج مورد بحث قرار  مصرف

 پاراگراف GOV/2006/53(گرفت 
ايران اعالم كرد دليل اين ). 17

آلودگي نشست از قطعات مربوط به 
آرآر بوده كه در  سوخت در تي

. شد گذشته در اين كانتينرها انبار مي
اي از يك  دراين ديدار، ايران نسخه

 ارائه كرد كه در آن گزارش را
تحقيقاتش درباره مشكل نشت سوخت 

آر ارائه شده بود كه حمايت  آر در تي
فني آژانس در ارتباط با آن در اوايل 

بر اساس .  فراهم شده بود1990دهه 
اين اطالعات، آژانس به اين نتيجه 
رسيد كه منبع اصلي پرتوتابي اورانيوم 

كننده  شده در سيستم خنك بسيار غني
ماال شامل نشست از خود سوخت و احت

شده  آلودگي اورانيوم بسيار غني
شده از سطح روكش فلزي  پرتوتابي

توان ارزيابي  عالوه بر اين مي. است
سرد  كرد كه اورانيوم طبيعي در آب

آي براي رقيق كردن سطح  آر كن تي
 باال  سازي ذرات اورانيوم با غناي غني

كه در نمونه هاي گرفته شده از 
ينرها در كرج گرفته شد، كافي كانت

ايران همچنين اطالعاتي را . بوده است
درباره سوخت و تجمع اورانيوم براي 
همه تاسيسات سوختي در زمان تخليه 

اين . متوسط و نهايي ارائه كرد
دهد در واقع  اطالعات نشان مي

چندين دستگاه كنترل سوخت نشت 
كرده و سوخت اعالم شده با آنچه 

ت اورانيوم با غناي باال براي اكثر ذرا
. تخمين زده شده بود، تطابق دارد

آژانس به اين نتيجه رسيد كه اظهارات 
ايران با يافته هاي آژانس مغايرت 
ندارد و اكنون اين مسئله حل شده 

 . است
 
 دستيابي به فناوري سانتريفوژ - 2.د

  2- و پي1-پي
آژانس به منظور تكميل تحقيقاتش     

ماهيت برنامه درباره ميزان و 
سازي سانتريفوژ ايران نياز به  غني

  دسترسي به اطالعات بيشتري دارد 
  7صفحهدر 

  

  ؟!توافق و تحريك 
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)GOV/2006/27 13-10، پاراگراف .(
اين شامل اطالعات مربوط به دستيابي 

-، و پي1987 در سال 1-به فناوري پي
 و 1990 در اواسط دهه 2- و پي1

كننده كافي و روشن  اسناد حمايت
وي اشخاص مربوطه كردن آن از س

  نسخه:آژانس هنوز در انتظار . مي شود
 به 1987 سال رنويس اين شبكه د دست

 و محتواي  ايران؛ روشن كردن تاريخ
، و 1990نقل و انتقاالت در اواسط دهه 

هاي  اطالعات مربوط به خريد مگنت
 2-هاي پي مناسب براي سانتريفوژ

ايران در بخشي از طرح كاري . است
راهم كردن پاسخ هايي به متعهد به ف

سواالت مكتوب آژانس تا دو ماه آينده 
و روشن كردن و دسترسي به اطالعاتي 

كننده تا نوامبر  مانند اسناد حمايت
 .  براي حل اين مسئله شد2007

 آلودگي  - 3.د
 همانطور كه پيش از اين به  - 1

شوراي حكام گفته شد 
)GOV/2006/53 24 پاراگراف( ،

اي محيطي كه در ژانويه ه تحليل نمونه
 از تجهيزات خريداري شده 2006

توسط يكي از روساي سابق مركز 
تحقيقات فيزيك واقع در دانشگاه فني 
در تهران گرفته شد، تعداد كمي از 

شده  ذرات اورانيوم طبيعي و بسيار غني
آژانس درخواست توضيح . را نشان داد

گيري از ديگر  و اجازه براي نمونه
واد مورد استفاده در تجهيزات و م

مركز تحقيقات فيزيك و دسترسي به 
يكي ديگر از روساي سابق اين مركز را 

). 25 پاراگراف GOV/2006/53(داد 
ها هنوز از سوي ايران  اين درخواست

اگرچه . پاسخ داده نشده است
همانطور كه در طرح كاري ارائه شده، 
ايران با بحث بيشتر درباره اين مسئله 

االت كتبي آژانس و پس بر اساس سو
 2- و پي1-از حل مسائل مربوط به پي

 . موافقت كرده است
  سند فلز اورانيوم  - 4.د
انداز كامل   به منظور درك چشم- 1

پيشنهادات دالالني كه فناوري 
سازي سانتريفوژ را به ايران ارائه  غني

اي از  كردند، آژانس خواستار نسخه
ل اي شد كه روند تبدي  صفحه15سند 
 به فلز اورانيوم و فشرده كردن 6 يواف

شده و  و تراش فلز اورانيوم غني
هاي  شده و تبديل آن به شكل مصرف

 GOV/2005/87(كره اي شد 
  پاراگراف

 همانطور كه در اين طرح كاري  - 2
ارائه شده، ايران اكنون با همكاري در 

 . اين زمينه موافقت كرده است
  210- پولونيم - 5.د
طور كه در طرح كاري اشاره  همان - 1

شده، ايران دو هفته پس از آنكه مسئله 
ارائه نسخه سند فلز اورانيوم حل شد، با 
فراهم كردن توضيحاتي درباره 

هاي  سواالت باقيمانده درباره فعاليت
مربوط به استخراج پولونيم موافقت 

 تا 79 پاراگراف GOV/2004/83(كرد 
84 .( 
  معدن گچين  - 6.د
طور كه در طرح كاري اشاره  همان-1

شد، ايران دو هفته پس از آنكه مسئله 
 حل شد، با فراهم كردن 210پلونيوم 

توضيحات مورد درخواست دباره 
هاي تراكم در  معدن اورانيوم و فعاليت

معدن گچين موافقت كرد 
)GOV/2005/67 31تا 26 پاراگراف .( 
 مطالعات . ه
 آژانس به منظور روشن شدن جنبه  - 2

هاي خاص ماهيت و ميزان برنامه 
اي ايران درخواست ارائه  هسته

توضيحات درباره مطالعات مربوط به 
، 4اف اكسيد اورانيوم به يو تبديل دي

آزمايش انفجاري قوي و طراحي وسيه 
پرتاب موشك را مطرح كرد 

)GOV/2006/15 تا .  تا38 پاراگراف

اين مرحله آژانس به ايران پيشنهاد 
سترسي به اسناد مورد فراهم كردن د

اختيار مرتبط با اين مطالعات را ارائه 
همانطور كه در طرح . كرده است

كاري اشاره شده، در حالي كه ايران 
اساس و با انگيزه  بي«اتهامات را «

كند، قرار است  عنوان مي» سياسي
اسناد را مطالعه كرده و ارزيابي خود را 

 . به آژانس اطالع دهد
 عملياتي  ديگر مسائل  - و
  تبديل اورانيوم  - 1.و
 آژانس ارزيابي خود از نتايج - 1

آزمايي فهرست اموال مواد  راستي
اي در تاسيسات تبديل اورانيوم را  هسته

 انجام شد، 2007كه در ماه مارس 
نهايي كرد و به اين نتيجه رسيد كه 
فهرست اموالي كه از سوي ايران ارائه 

 . داردوي تطابق  آي شده با نتايج پي
وگوهاي اخير در   در جريان گفت - 2

 31تاسيسات تبديل اورانيوم كه روز 
وي انجام  آي  پس از پي2007مارس 

 تن اورانيوم به صورت 63شد، حدود 
 توليد شد 2007 آگوست 14 تا 6اف يو

كه همگي تحت نظارت آژانس قرار 
 . دارد

  اطالعات مربوط به طراحي  - 2.و
رش پيشين  همانطور كه در گزا-1

 اشاره 2007 مارس 29مدير كل در 
 تا 12 پاراگراف GOV/2007/22(شده 

، ايران به آژانس اطالع داد كه )14
اجراي متن بخش كلي ترتيبات متمم 

 درباره فراهم 1. 3شده كد  تعديل
كردن فوري اطالعات مربوط به 

» به حال تعليق درآورده«طراحي 
 مارس 30اي به تاريخ  در نامه. است
، آژانس از ايران درخواست كرد 2007

در اين تصميم خود تجديدنظر كند 
)GOV/INF/2007/8 .( درباره اين

 . مسئله پيشرفتي حاصل نشده است
  انتصاب بازرسان و ويزاها  - 3.و
 با 2007 جوالي 12ايران روز - 1

انتصاب پنج بازرس جديد آژانس 
 GOV/2007/8(موافقت كرد 

ئله تعداد كه اين مس) 23پاراگراف 
 تن 219بازرسان در ايران را به 

ايران همچنين با فراهم . رساند مي
 13كردن ويزاي يك ساله براي 

 . بازرس آژانس موافقت كرد
 ديگر مسائل . 4.و
 جوالي در نيروگاه 25 آژانس روز  - 2

وي انجام داد كه  آي توليد سوخت پي
در آن زمان مقدار كمي از پودر 

عي كه قرار بود اكسيد اورانيوم طبي
براي آزمايش روند مقدماتي ماده 

نصب . سوختي استفاده شود، پيدا شد
تجهيزات اين روند در مرحله پيشرفته 
قرار دارد اما اين تاسيسات هنوز 

 . عملياتي نشده است
 خالصه . ز

تواند عدم انحراف   آژانس مي- 1 .ز 
شده در ايران را  اي اعالم مواد هسته
 به آژانس اجازه ايران. اعالم كند

اي اعالم شده را  دسترسي به مواد هسته
داده و گزارشات محاسبات مواد 

اي در ارتباط با مواد و تاسيسات  هسته
 . شده را ارائه كرده است  اي اعالم هسته

تواند  اگرچه آژانس هنوز نمي   
هاي خاص مربوط به ميزان و  جنبه

اي ايران را تاييد  ماهيت برنامه هسته
 2006الزم به ذكر است از اوايل . كند

تاكنون آژانس آن نوع اطالعاتي كه 
كرد را  ايران پيش از آن فراهم مي

دريافت نكرده كه اين امر شامل 
متعاقب پروتكل الحاقي و به طور مثال 
اطالعات مربوط به تحقيقات پيشرفته 

 . شود سانتريفوژي در حال انجام مي

و  طرح كاري گامي مهم به جل - 2. ز 
اگر ايران در نهايت درباره . است

مدت  مسائل باقيمانده در طوالني
توضيح دهد، آژانس در موضعي 

اي  خواهد بود كه تاريخچه برنامه هسته
طبيعي است . ايران را بازسازي كند
آميز طرح كاري  كليد اجراي موفقيت

همكاري كامل و فعاالنه ايران با آژانس 
و فراهم كردن همه اطالعات و 

رسي به همه اسناد و اشخاص دست
مربوطه براي آژانس به منظور ايجاد 
. توانايي حل همه مسائل باقيمانده است

داند ايران  بدين منظور آژانس الزم مي
به جدول زماني كه در آن طرح آمده 

ها و اقدامات  و اجراي همه پادمان
سازي از جمله اقداماتي كه در  شفاف

 . دپروتكل الحاقي آمده پايبند باش
اي  زماني كه برنامه هسته.  - 3. ز 

گذشته ايران مشخص شد، ايران نياز به 
ادامه اقدامات اعتمادساز درباره 

اي كنوني  ماهيت و ميزان برنامه هسته
اعتماد به . اش خواهد داشت و آينده

آميز ايران نياز به  ماهيت كامال صلح
توانايي آژانس در ارائه اطمينان نه تنها 

شده بلكه به  اي اعالم د هستهدرباره موا
اي و  همين ميزان فقدان مواد هسته

نشده در  اي اعالم هاي هسته فعاليت
ايران از طريق اجراي پروتكل الحاقي 

بنابراين مديل كل بار ديگر از . دارد
خواهد پروتكل الحاقي را در  ايران مي

سريعترين زمان ممكن همانطور كه از 
يت سوي شوراي حكام و شوراي امن
 . خواسته شده، تصويب و اجرا كند

 ايران مغاير با تصميمات شوراي  - 4.ز 
سازي  هاي مربوط به غني امنيت فعاليت

را به حال تعليق درنياورده و به انجام 
سازي  عمليات در نيروگاه آزمايشي غني

سوخت و ساخت و ساز و عمليات در 
ايران . دهد اين سايت ادامه مي
 40-آر ور آيهمچنين به ساخت رآكت

و عمليات نيروگاه توليد آب سنگين 
 . دهد ادامه مي

 مدير كل به گزارش مقتضي  - 5.ز
 . ادامه خواهد داد
متن گزارش عالوه بر : انقالب اسالمي 

اين كه تفاهم نامه را در بر مي گيرد ، 
در باره . ن شفاف تر استآنسبت به 

توافق نامه و گزارش اين ارزيابي ها به 
   : اندمدهآعمل 

  
توافق نامه و گزارش * 

نست كه آالبرادعي حاكي از 
ايران پروتكل الحاقي را ، بي 

يد، آن بميان آنكه نامي از آ
  :پذيرفته است 

  
وريم كه آ به ياد خوانندگان مي ◄

اين اطالع از ايران را در دو شماره 
نها آ انقالب اسالمي ، از نظر 679 و 678

يم ن، رژآبنا بر . گذرانده بوديم 
.  پروتكل الحاقي را پذيرفته است 

اينك كه دو متن توافق و گزارش 
البرادعي منتشر شده اند، مسلم مي شود 

ژانس آن نوع بازرسي آكه رژيم  با 
موافقت كرده است كه پروتكل 

  در اين باره ،. الحاقي مقرر مي كند 
 البرادعي خواسته است، افزون بر ◄

توافق نامه ،  ايران بطور رسمي  
. پروتكل الحاقي را نيز تصويب كند 

پاسخ سخنگوي وزارت خارجه حاكي 
ژانس به  عنوان آنست كه توافق با آاز 

بيانيه دادن به موافقت نامه ايران و 
  :امريكا بر سر گروگانها مي ماند 

سخنگوي وزارت  ، 86 شهريور 11در 
 پس از انتشار گزارش ، امور خارجه 

 :  گفته است البرادعي 
موافقت با درخواست البرادعي «     

براي تصويب پروتكل الحاقي منوط به 
اجراي پروتكل . است مصوبه مجلس 

الحاقي نياز به مصوبه مجلس دارد و 
براساس مصوبه ديگر مجلس تا زماني 

اي ايران به   بررسي موضوع هسته كه
المللي انرژي اتمي برنگردد  آژانس بين

ه  از جمل اي ههيچ اقدام داوطلبان
   » .اجراي پروتكل را نخواهيم داشت

ژانس اجازه آن پرو تكل به آ   اما  
بنا بر . تفتيش سر زده را مي دهد 

ژانس اجازه بازرسي آموافقت نامه نيز 
كامل از تأسيسات اتمي ايران را يافته 

  .است 
  

البرادعي هم توافق با ايران را 
ضرور مي داند و تأكيد مي كند 

ده مي بايد ينآايران در سه ماه 
و  . به تعهدات خود عمل كند 

هم نگران تهديد ايران به جنگ 
  :است 

  
 به گزارش خبرگزاري فرانسه ، ◄

 سپتامبر نسبت به تبليغات 7البرادعي در 
گسترده رسانه هاي امريكائي بر ضد 

ژانس با رژيم ايران واكنش آتوافق 
اين رسانه ها او را متهم مي . نشان داد

تيار رژيم ايران كنند زمان در اخ
گذاشته و سبب شده است صدور 
قطعنامه جديد بر ضد ايران به تأخير 

  :و او توضيح مي دهد . افتد 
توافق با ايران :  البرادعي گفته است ●

براي جلوگيري از برخوردي كه مي 
  .تواند به جنگ بيانجامد، ضرور بود 

)  سپتامبر 6(  واشنگتن پست ●
نتوانسته است البرادعي را متهم كرد كه 

ايران را از غني سازي اورانيوم منصرف 
نكه ايران از توانائي خود آحال .  كند 

در غني سازي اورانيوم مي تواند در 
  .ساختن بمب اتمي استفاده كند 
رسانه :     البرادعي پاسخ داده است 

هاي امريكائي تبليغات همĤهنگي را 
براي بي اعتبار كردن توافق، بي اعتبار 

ژانس و بي اعتبار كردن من،  آكردن
  . براه انداخته اند 

     از سوئي من مي بينم ايران كار 
غني سازي را به پيش مي برد بدون 
اين كه امريكا اقدام قاطعي براي 

از سوي . ورد آن بعمل آجلوگيري از 
نها كه راه حل را جنگ مي آديگر ، 

دانند براي بمباران ايران فشار مي 
كردن  از بمباران  صحبت .  ورند آ

زيرا . ايران لرزه بر اندامم مي اندازد 
پيش از جنگ با عراق، در همان زمان 

ژانس بين المللي انرژي اتمي  آكه 
وقت مي خواست براي اين كه كار 
تفتيش عراق را كامل كند ، همين 
صحبت ها در باره جنگ با عراق مي 

   . شدند
ژانس با ايران آ  موافقتنامه اي كه ●
ضاء كرده است ، موافق مأموريتي ام

ژانس آاست كه شوراي امنيت بر عهده 
وقتي ايران پيشنهاد مي . گذاشته است 

ژانس پاسخ آكند به پرسش هاي 
ما نمي . بله: بدهد، ما مي بايد بگوئيم 

  . توانيم بگوئيم نه 
 ديپلماتها موافقت نامه را مورد انتقاد ●

ن قرار داده اند چرا كه به ايران امكا
ينده آژانس در آمي دهد به پرسشهاي 

ينده اجازه آپاسخ ندهد  و باز ، در 

ژانس موافق پروتكل الحاقي آندهد 
تأسيسات اتمي ايران را مورد تفتيش 

  . قرار دهد 
در :       البرادعي پاسخ داده است 

علن و در گرد همĤئي ها گفته ايم ما 
به تفتيش ادامه خواهيم داد و در 

 همه گونه پرسش را ينده نيز حقآ
تا وقتي ما تصميم . خواهيم داشت 

نگيريم كه اجازه بدهيم ، ايرانيها هرگز  
اجازه كاري را در قلمرو اتم  نخواهند 

   . داشت
   ما هيچگونه اطالعي از سازمانهاي 
اطالعاتي حاكي از قصد ايران بر توليد 

ما .  بمب اتمي دريافت نكرده ايم 
يت بقصد مدرك قطعي بر وجود فعال
  . توليد اتمي بدست نياورديم 

ژانس نمي تواند آ    بديهي است 
يا ايران به تعهد خود عمل آبگويد 

همه چيز بستگي . خواهد كرد يا خير
دارد به اين كه ايران ظرف سه ماه 

ينده به تعهد خود عمل مي كند يا نه آ
من از ايران مي خواهم به تعهد خود .  

  .عمل كند 
سخنان البراعي مي  : انقالب اسالمي

ن را آگويند چرا قسمتهاي اصلي 
.  خبرگزاريهاي رژيم سانسور كرده اند 

مدن رژيم آژانس درآبخصوص تحت امر 
  .در فعاليتهاي اتمي خود 

  
با وجود اين ، احمدي نژاد * 

الزم ديده است با منم زدن از 
ما : ژانس بكاهد آاثر توافق با 

 سانتريفوژ بكار 3000بيشتر از 
  !:انداخته ايم 

  
سخنان )  سپتامبر 3(  لوموند ◄

  :احمدي نژاد را ارزيابي كرده است 
قاي آ رئيس جمهوري ايران ، ●

 سپتامبر، اظهار كرد 2احمدي نژاد، در 
 سانتريفوژ بكار 3000ما بيش از « : 

انداخته ايم و هر هفته ، يك سري 
او مي . » جديد نصب مي كنيم 

مي  از خواست بگويد جمهوري اسال
 سانتريفوژ عبور كرده تا 3000ستانه  آ

اما . كه جبهه راديكالها را تقويت كند 
ديپلماتهاي غرب ترديد دارند ايران 
اين پيشرفت تكنولوژيك را كرده باشد 

: ماه ها است كارشناسان مي گويند . 
 سانتريفوژ و مورد بهره 3000نصب 

ن ، به ايران امكان آبرداري قرار دادن 
ظرف يك سال ، بمب اتمي مي دهد 

قاي احمدي نژاد آاظهارات . بسازد 
  .دهن كجي به شوراي امنيت است 

ژانس بين المللي آ بنا بر گزارش ●
 30 اوت كه در 19انرژي اتمي، در 

اوت انتشار يافته است،  ايران همزمان 
 سانتريفوژ ، با تزريق گاز 1968

هگزافلورور اورانيوم، را بكار انداخته 
  . است

در :     ديپلماتهاي غربي مي گويند  
هنگ تزريق گاز آماههاي اخير ، ايران 

  . به سانتريفوژ ها را كند كرده است 
 كشورهاي امريكا و انگلستان و ●

ژانس با ايران را انتقاد آفرانسه توافق 
ن را مانوري از سوي آزيرا . مي كنند 

ايران براي جلوگيري از تصويب 
نيت ارزيابي قطعنامه توسط شوراي ام

  . مي كنند 
نيز بر )  سپتامبر 2(  نيويورك تايمز ◄

اينست كه سخنان احمدي نژاد در باره 
 سانتريفوژ ، نگراني 3000بكار انداختن 

غرب در باره قصد واقعي ايران كه 
توليد سالح اتمي است، موجه مي 

  . گرداند 
  8صفحهدر 

  
  
  

  ؟!توافق و تحريك 
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  بازتاب سخنان احمدي : انقالب اسالمي 
ه گوياي نياز شديد مافياهاي نژاد ك
 مالي به تشديد بحران است، –نطامي 

برخاستن موج اعتراض رسانه هاي 
ژانس با ايران و پاسخ آامريكائي به توافق 

در پي . البرادعي به اين اظهارات شد 
اظهارات البرادعي كه روشن مي كند 

زادي كامل در تفتيش مؤسسات آژانس آ
هاي اتمي اتمي ايران دارد و در فعاليت

ژانس است،  احمدي آخود تحت نظر 
نژاد دم فرو بسته و كلمه اي بر زبان 

  .  نياورده است
  
گريگوري شولت، نماينده *

ژانس، موافقتنامه آامريكا در 
ژانس با ايران را مثبت ارزيابي آ

نكه همكاري ايران آكرد بشرط 
ژانس بي قيد و شرط باشد و آبا 

 فعاليتهائي را كه موجب نگراني
جامعه بين المللي است متوقف 

  :كند 
  
 يگرگور، 2006 سپتامبر 7در   ◄

 در آژانس كاي آمر ندهي نما،يشولت
 پس از آن كه ي اتمي انرژيالملل نيب

 ي غربيها يندگيمقامات آژانس به نما
 ني دادند كه انانيدر آژانس اطم

 جادي گام مهم درجهت اني اول مجموعه
 و رانيا يا  هستهاتياعتماد نسبت به ن

:  است، گفتيرو  طفرهي براينه راه
 ي، روند»اقدام« طرح موسوم به نيا

 روشن كردن يبالقوه مهم را برا
 ي در صورت سواالت در رابطه با گذشته

 با عي به طور كامل و سررانيكه ا
 ي اتمي انرژيالملل نيآژانس ب

 . كند ي كند فراهم ميهمكار
 يها به پرسش» اقدام«اما طرح    
 و شود ي محدود ميخيتار

 يها تي كامل فعالييآزما يراست
 به اي كند ي را فراهم نمراني ايكنون
 ي غننهي در زمراني مستمر ايها تيفعال
 . دهد ي پاسخ نميساز
 ي حكام آژانس به روشنيشورا    

 رانيعنوان خواهد كرد كه اگر ا
 ديبا»  را بخواهدي اعتماد جهانقتايحق «

ل كند، به طور  را حمانده ي باقليمسا
 و شرط با آژانس ديق يكامل و ب

 كه باعث ييها تي كند و فعاليهمكار
 .  است را معلق كنديالملل ني بينگران

  
)  سپتامبر 5( يو اس نيوز * 

ژانس استراتژي آتوافق ايران با 
بوش را در سازمان ملل دچار 

  :مشكل كرده است 
  
 ديپلماتها كه ديدارهاي نمايندگان ◄
 المللي انرژي اتمي را ژانس بينآ

مادگي آ: سازمان داده اند ، مي گويند
ايران براي پاسخ دادن به پرسشهاي 

ژانس بين المللي انرژي اتمي ، آ
استراتژي حكومت بوش را در سازمان 

  . ملل متحد دچار مشكل كرده است 
ژانس با آ    ديپلماتهاي امريكا توافق 

ايران را كه هفته پيش امضاء شده 
نها ، آبنظر . دريافت كرده اند است ، 

اين توافق مانع از غني سازي اورانيوم 
ب سنگين بقصد دست يافتن آو توليد 

با .  به پلوتونيوم توسط ايران نمي شود 
ن را برداشتن قدم معني آاين حال ، 

داري از سوي ايران ارزيابي مي كنند 
البرادعي در مصاحبه با نيويورك . 

ق با ايران را بي تايمز و اشپيگل ، تواف
سابقه توصيف كرد و تصريح كرد به 
ايران زمان كوتاهي مي دهد تا كه 

  . مقاصد صلح طلبانه خود را ثابت كند 

   مقامات حكومت بوش با ترديد در 
گرگوري . موافقت نامه مي نگرند 

شولت ، نماينده امريكا در  شوراي 
قسمت عمده : ژانس مي گويد آحكام 

ده هاي ايران تشكيل موافقتنامه را وع
ژانس آامري كه مي بايد .  مي دهند 

بيشترين توجه خود را بدان مبذول 
يا ايران همچنان به آكند ، اينست كه 

ژانس ادامه آفاليتهاي بيرون از مهار 
  مي دهد يا خير ؟

    اما دستگاههاي اطالعاتي امريكا قادر 
به كسب اطالعات پيرامون فعاليتهاي 

طالعاتي كه امريكا ا. اتمي نيستند 
بدانها اتكا مي كنند، اطالعاتي هستند 

ژانس در اختيار اعضاي شوراي آكه 
با توجه به ترديد .  حكام مي گذارد 

روسيه و چين در باره مفيد بودن 
تصويب قطعنامه جديد و توافقي كه 

ورده است ، حكومت آالبرادعي بعمل 
بوش نمي تواند به سرعت قطعنامه 

 ايران از تصويب جديدي را بر ضد
  .شوراي امنيت بگذراند 

     اين اول بار نيست كه البرادعي در 
كار حكومت بوش مشكل ايجاد مي 

پيش از جنگ با عراق نيز او . كند
  . همين كار را با حكومت بوش كرد 

امري كه بكار امريكا در به تصويب      
يد گزارش آرساندن قطعنامه مي 

حدود ژانس است در باره فعاليت آ
 سانتريفوژ و قول احمدي نژاد 2000

 سانتريفوژ بكار 3000كه ما بيشتر از 
   .انداخته ايم

   
ماده حل مسئله » آايران «يا آ

  :اتمي از راه ديپلماتيك است ؟
  
)  سپتامبر 7نتي وار آ(  گارت پرتر ◄

تفسير مفصلي در باره توافق رژيم با 
ژانس بين المللي انرژي اتمي انتشار آ

  :است واجد اين نكات داده 
ژانس آ توافق غير منتظره ايران با ●

بين المللي انرژي اتمي و اظهار 
مادگي  ايران براي پاسخ گفته به آ

ينده آژانس ظرف دو ماه آپرسش هاي 
و اين امر كه تنها دو سوم سانتريفوژها 
نصب شده اند ، بسا به اين معني است 

ماده حل مشكل از راه آكه ايران 
  . يك است ديپلمات

ژانس ،  آ    به دنبال انتشار گزارش 
 3000ايران : احمدي نژاد گفت 

بدون . سانتريفوژ را بكار انداخته است 
. شك سخن او مصرف داخلي داشت

زيرا ايرانيان از ديدگاه غرور ملي در 
  .غني سازي اورانيوم مي نگرند 

      از نظر ديگر ، از نظر گفتگوهاي 
وص عضو ژانس ، بخصآتي با آ

قدرتمندش ، امريكا، ايران مي خواهد 
  . در موضع قدرت باشد 

 ديدار ايران با 3 اين امر كه طي ●
ژانس به توافق رسيد  و پذيرفت تا آ

ماه نوامبر شفاف سازي مورد نظر 
نست آژانس را انجام دهد ، حاكي از آ

كه هدفش بازگرداندن پرونده اتمي 
ژانس و آايران از شوراي امنيت به 

رهيز از برخورد نظامي با امريكا است پ
 .  

    ايران پيش از اين نيز گفته بود قصد 
توليد بمب اتمي را ندارد و حاضر 

از . است تضمين هاي الزم را بدهد 
ژانس آجمله با بازرسي مداوم و كامل 

موافقت بكند تا در عوض بتواند به غني 
  . سازي اورانيوم بپردازد 

ور اروپائي،      در گفتگو با سه كش
،  2005لمان و فرانسه ، در آانگلستان و 

ايران پيشنهاد كرده بود  توافقي بر سر 
بكار انداختن سانتريفوژها در نطنز 

براي غني سازي اورانيوم با درصد كم 
اورانيوم كم غني شده .  يد آ، بعمل 

. يد آبكار توليد بمب اتمي نمي 
ژانس بين المللي انرژي اتمي هم آ

تب بازرسي كند تا محلي براي بطور مر
نگراني از بايت باال بردن ميزان غني 

سه كشور . سازي اورانيوم بوجود نيايد 
  .از گفتگو در اين باره امتناع كردند 

، حسن روحاني 2006     در ماه مه 
دبير شوراي امنيت ملي ايران و 
مذاكره كننده پيشين، در مصاحبه با 

ارائه كرد مجله تايم ، همين پيشنهاد را 
نكه جاي هيچ گونه آبراي : او افزود .  

نگراني نماند، ايران قرارداد الحاقي را 
ژانس بتواند ، هر آمي پذيرد تا كه 

زمان خواست، بدون اطالع قبلي ، از 
  .تأسيسات بازرسي كند 

 3000هرگاه ايران :  غرب مي گويد ●
سانتريفوژ را بكار اندازد مي تواند بمب 

اما البرادعي در .  د اتمي توليد كن
 فوريه ، 19مصاحبه با فايننشال تايمز در 

توضيح داده است كه اگر هم ايران 
ن را بكار آ سانتريفوژ و بيشتر از 3000

اندازد ،  نمي تواند اورانيوم را بيشتر از 
اين درصد بسيار .   درصد غني كند 5

دور از درصد الزم براي توليد بمب 
 كه كار پس تا زماني. اتمي است 

ژانس قرار آسانتريفوژها تحت نظارت 
داشته باشند، نگراني محل پيدا نمي 

  .كند 
      در همان ماه،  او پيشنهاد كرد 
ايران اجازه غني سازي تا درصد كم را 
پيدا كند در عوض بپذيرد كه 
فعاليتهاي اتميش تحت نظارت كامل 

اين توافق به .  ژانس قرار گيرد آ
اجازه مي دهد  از جامعه بين المللي 

ميز بودن فعاليتهاي اتمي ايران آصلح 
  .همواره مطمئن باشد 

 اما حكومت بوش ،از دست ●
البرادعي،  بخاطر اين كه ايران را از 
زير فشار بين المللي بيرون برده است ، 

نچه خشم اين آ.  خشمگين است 
حكومت را بيشتر مي كند، اينست كه 

 ، ژانسآنمي تواند تا نتيجه كار 
قطعنامه سوم را به شوراي امنيت 

  . پيشنهاد كند 
     واشنگتن پست كه حامي حكومت 
بوش در رويه تهاجميش با ايران است، 

در سرمقاله خود، به البرادعي مي تازد  
ژانس بين المللي آبدين خاطر كه 

انرژي اتمي را وسيله اي كرده است 
او .  تا سياست امريكا را خنثي كند 

ي قطعنامه شوراي امنيت مأمور اجرا
است و چنان عمل مي كند كه پنداري 

  . مستقل از اين شورا است 
     حكومت بوش مدتها است كه 

ژانس را مانعي بر سر راه سياست آ
تهديد ايران به جنگ و محاصره 
اقتصادي  بقصد مجبور كردن ايران به 
رها كردن اجراي برنامه اتمي خود ، 

يده است چند نوبت كوش.  مي داند 
ژانس بردارد  آالبرادعي را از مديركلي 

و يا ناگزيرش كند مجري سياستش در 
   . قبال ايران بگردد

     پيش از اين، در روزهاي قبل از 
حمله امريكا به عراق، محافظه كاران 
جديد از دست او عصباني بودند زيرا 
او گفته بود بازرسي ها نشان مي دهند 

بمب اتمي رژيم صدام برنامه توليد 
  . ندارد 

    و اينك، باز البرادعي مقامات 
. ورده استآحكومت بوش را به خشم 

زيرا حاضر نيست كارگزار و مجري 
  .نها بشود آسياست 

با اينهمه ، امريكا بر : انقالب اسالمي 
طبل جنگ مي زند  و بر فشارهاي خود 

روسيه حاضر نيست براي . مي افزايد 
  : ...ين كند و تحويل نيروگاه تاريخ مع

  
اثر تهديد به جنگ بر 
ايران و زندگي مردم 

  پيش از حمله به -ن  آ
عراق، اسرائيل به امريكا 
گفته بود خطر عراق 

 و –نيست ايران است 
امريكائيها بيشتر از 
اروپائيها موافق حمله به 

  :ايران هستند اگر 
  
اثر فشارهاي اقتصادي و تهديد *

 به جنگ بررژيم و زندگي مردم
  :ايران 

  
ورده آ برابر  اطالع از ايران ، فر◄

ن به ايران آهاي دو مصرفه كه فروش 
ممنوع شده است ، با پايان يافتن 
موجوديشان، از جمله در صنعت نفت ، 

براي . مشكل بزرگ ايجاد مي كنند 
مثال، فروش ماده اي كه هم در صنعت 

ن در آاتمي كاربرد دارد و هم از 
وله هاي نفتي جلوگيري از زنگ زدن ل

. استفاده مي شود، ممنوع شده است 
زماني كه موجودي وزارت نفت پايان 
بيابد ، لوله هاي نفتي در معرض زنگ 

  . زدن قرار مي گيرند 
     و بيم از  تشديد محاصره اقتصادي و 
حمله امريكا ،  عامل دوم تورم بعد از 
سياست اقتصادي حكومت مافياهاي 

  . مالي است –نظامي 
مقاله )   سپتامبر 5( نيويورك تايمز  ◄

مفصلي  در باره اثر تهديد ايران به 
جنگ بر تحكيم موقعيت راديكال ها 

نكات . در رژيم ايران انتشار داده است 
  ن عبارتند از آعمده 

 اقتصاد دانان و ديپلماتها و تحليل ●
گران سياسي و متصديان صنعت و 

  هفته با2بازرگاني و روحانياني كه طي 
: نها مصاحبه كرده ايم، مي گويند آ

نابجاي حكومت اقدامات اقتصادي 
احمدي نژاد و  انزجاري كه رويه 
پرخاشگرانه اش در غرب ايجاد كرده 
است ،  سبب برانگيخته شدن ايرانيان 
بر ضد رژيم مي شد اگر پاي افزايش 
فشار اقتصادي و انزواي سياسي ايران 

   .   مدآبميان نمي 
سوي غرب ، از جمله     فشار از 

مجازات هاي اقتصادي، بخاطر برنامه 
اتمي ايران و نقشش در عراق، سبب 

  . تقويت سخت سران رژيم شده است 
     سعيد ليالز كه اقتصاد دان است مي 

ن بيم دارد كه  هر آرهبر از :  گويد 
وردن اقتصاد آگونه اقدام براي بسامان 

كشور نياز به اصالح رژيم و به تحليل 
   . رفتن  قدرت او پيدا كند

 كوشش براي باز نگاه داشتن درب ●
ايران بروي غرب ، سخت سران را 

 2از اين رو، يك شنبه . خوش نيامد
سپتامبر ، احمدي نژاد اعالن كرد  

 سانتريفوژ بكار انداخته 3000ايران 
است و غرب را بخاطر فشار به ايران 

براي متوقف كردن غني سازي 
  . د تمسخر گرفت اورانيوم به با

ية اهللا خامنه اي فشار آ     روز بعد، 
ويز كرد تا آغرب به ايران را دست 

احساسات عمومي را بسود خود و 
ايران اين قدرتهاي :  رژيمش بر انگيزد 

  . شكست خواهد داد پر نخوت مست و 
     بنظر ديپلماتها و تحليل گران غرب ، 
سخنان احمدي نژاد و رهبر رژيم ، 

ژانس آاصله بعد از انتشار گزارش بالف
بين المللي انرژي اتمي، پيام روشني 

  !خوش خيال نباشيد : است به غرب 
نها آ:  يك ديپلمات غربي مي گويد ●

متقاعد هستند كه بقيت دنيا به ايران 
وردند  تا ايران را به زانو آفشار مي 

نها براين باور هستند آ.  ورند آدر
يازي به غرب ايران، در مورد اتم، امت

بدهند،  قدم اول را بسوي تغيير رژيم 
   . برداشته اند

سياست اقتصادي ، تك روانه را  ●
احمدي نژاد  ، از دو سال پيش ، به 

مي گفت هدفش كمك . اجرا گذشت 
به فقيران كشور است اما در واقع 

  . نها را مشكل تر كرد آزندگي 
     بتازگي ، رئيس بانك مركزي و 

و صنعت هشدار دادند وزيران نفت 
.  كشور دارد گرفتار بال مي شود 

تصميم هاي : تحليل گران مي گويند 
رئيس جمهوري سرمايه گذاران را به 
وحشت انداخته و كوششها براي 
گشودن باب ايران بروي بازار جهاني 

  . را عقيم كرده است 
مد بي سابقه نفت ،  آ   به يمن در

نج رهبري رژيم مي تواند  بخشي از ر
نها  كه آهمه .  قشرهاي فقير را بكاهد 

نها مصاحبه كرده ايم بر اين نظر آبا 
هستند كه احمدي نژاد مي تواند 
سياست خودكامه را ادامه دهد زيرا از 

  .  حمايت خامنه اي برخوردار است 
     محمود عطريانفر ، مدير سابق 
روزنامه همشهري و طرفدار هاشمي 

عاملي كه تنها : رفسنجاني مي گويد
احمدي نژاد را در قدرت نگاه داشته 

هر . است، حمايت رهبر از او است 
زمان رهبر از حمايت او باز ايستد ،  
درجا ، از سوي مجلس بعنوان بي 

  . كفايت عزل مي شود 
يعني رهبر همه كاره : انقالب اسالمي 

است و  مجلس و رئيس جمهوري و رأي 
  !مردم  كشك 

د دان مستقلي علي رشيدي كه اقتصا ●
احمدي نژاد رنج : است مي گويد 

قشرهاي فقير را درك مي كند اما راه 
او در قيد رژيمي است . حلي نمي يابد 

كه خود ظرف ربع قرن در ايجاد و 
  . دوامش شركت داشته است 

 بسياري از روزنامه نگاران و مقامات ●
در قلمرو : پيشين دولت مي گويند 
 فعال تر و  اقتصاد، احمدي نژاد بسيار

ية اهللا آن است كه آبي پروا تر از 
با وجود .  خامنه اي انتظارش را داشت 

.  اين، او با احمدي نژاد راحت است 
زيرا روي او براي حفظ نظام و عقب 
انداختن تغييرات سياسي و اقتصادي و 

او و محافظه . اجتماعي حساب مي كند 
كاران از تغييراتي مي ترسند كه به 

   .خملي مي انجامدانقالب م
 يك سفير غربي در تهران به ما مي ●

رهبر و دواير امنيتي تصميم به : گويد 
دستگيري هاله اسفندياري گرفتند ، از 
جمله بخاطر اخطار به ايرانيان داخل 
كشور كه از مديريت كشور بيزاري 

محسن كديور كه به تازگي .  جسته اند 
از تدريس در دانشگاه محرومش كرده 

نها فكر مي كنند آ:  به ما مي گويد اند،
كم كم از ارزشهاي اسالمي دور مي 

نها احمدي نژاد را دارند براي آ. شويم 
. اين كه ما را به اين ارزشها بازگردانند 

نها مهم است اينست كه بر آنچه براي آ
  . قدرت بمانند 

مد زياد نفت به حكومت امكان آدر  ●
  داده است طبقه حاكم جديد را كه 

  9صفحهدر 

 ؟!توافق و تحريك
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افراد سپاه پاسداران و بسيجي ها 
.  تشكيل مي دهند را به ثروت رساند 

دست اين ها در تمامي بخش ها و 
   . رشته هاي اقتصادي در كار است

     سياست اقتصادي رئيس جمهوري 
بسياري از ثروتمندان كشور را به كار 
ثروت اندوزي از راه بورس بازي 

زمين و زيرا قيمتهاي . انداخته است 
براي مثال ، . خانه سر به فلك نهاده اند 

 اطاقه ، 4پارتمان آسه سال پيش،  يك 
 هزار 200در اطراف مرغوب تهران 

دالر قيمت داشت و امروز يك ميليون 
  . دالر قيمت دارد 

اين همان واقعيت است : انقالب اسالمي 
كه در فصل اول، مقام رژيم باز گفته 

ي ، در پوشش عدالت پرور: است 
   . جيبهاي پاسدارها را پر مي كنند

 مهدي پناهي در مركز تهران ●
او در كوه هاي . زندگي مي كند 

شمال شهر ، دكان كوچك غذاي 
( از ماه مارس . ماده فروشي دارد آ

 درصد قيمت هاي 20) فروردين 
زيرا  قيمت . اغذيه را باال برده است 

: هاي مواد غذائي و نفت باال رفته اند  
 درصد و 50ت نفت براي اجاق ، قيم

 درصد و قيمت 70قيمت گوجه فرنگي 
  .  درصد باال رفته اند 70مواد ديگر 

 به وخامت گرائيدن وضعيت ●
اقتصادي همراه شده است با از ميان 
: بردن امنيت سياسي در ماه هاي اخير

دستگيري چند روشنفكر كه تابعيت 
ايران و امريكا را دارند، از ميان بردن 

بشهاي دانشجوئي ، كاستن از جن
زاديهاي اجتماعي ، تصفيه دانشگاهيان آ

، بستن روزنامه ها و حاشيه نشين كردن 
چهره هاي سياسي كه ديروز قدرتمدار 
بودند ، نظير هاشمي رفسنجاني كه 
جريان كنوني  بيرون از خود قرارش 

  . داده است 
      توقيف ها شامل حسين موسويان ، 

 در موضوع اتم، به مذاكره گر پيشين
  . اتهام جاسوسي نيز مي شود  

       سركوب ها،  فعاالن دانشجوئي و 
ن داشته است كه ايران را آزنان را بر 

  .  ترك گويند 
رام هستند آ    نتيجه اينست كه خيابانها 

رامش عدم رضايت و آاما  در زير اين . 
مردم در . تشويش و اضطراب است 

ان خوب است ظاهر مي گويند زندگيش
در دوره اين رئيس جمهوري بهتر هم . 

اين ظاهر، فراوان شكايتها . شده است 
  . از وضعيت را مي پوشاند 

    هفته پيش ، احمدي نژاد ، در 
كنفرانس رهبران ديني در شمال شهر  

علي اكبر اخباري و . شركت كرده بود 
همسر و دو دختر جوان او ، در چادري 

ديك محل ، زندگي مي كنند  نز
براي . نها مي گفتند فقيرند آ. كنفرانس 

گذران زندگي  بطري جمع مي كنند 
 ساله و 13مرضيه دختر . و مي فروشند 

 ساله ، در چادر كوچك خود 9راضيه 
  ...مي خوابند 

  
پيش از حمله به عراق، * 

حكومت شارون به حكومت 
عراق خطر : بوش گفته بود

نيست، ايران خطر است به ايران 
  :له كنيد حم

  
 ويلكرسون ، عضو دفتر سياستگزاري ◄

وزارت خارجه امريكا كه بعد رئيس 
  IPSدفتر كلين پاور شد، در مصاحبه با 

 اوت ، نوشته گارت 29نتي وار آ( 
وقتي اسرائيل از : گفته است )  پورتر 

قصد حكومت بوش بر حمله به عراق 
گاه شد،  به اين حكومت هشدار داد آ

ست ، ايران خطر است كه عراق خطر ني
 2002اسرائيل در پيام اوائل سال .  

خود، اگر شما مي خواهيد تعادل قوا 

را برهم بزنيد، اين كار را با حمله به 
  . دشمن اصلي انجام دهيد 

 از قصد 2001    اسرائيل در دسامبر 
گاه شد  بوب آحمله امريكا به عراق 

« وودوارد ، روزنامه نگار ، در كتاب 
اطالع داده است كه در »  له نقشه حم

، رونالد رامسفلد، 2001اول دسامبر 
وزير دفاع به ژنرال تومي ، دستور داد 

 4نقشه مقدماتي حمله به عراق را  براي 
  .ماده كند آدسامبر 

گاهي از قصد آ     بالفاصله بعد از 
ريل شارون، نخست آحمله به عراق، 

وزير وقت اسرائيل ، خواستار ديدار با 
 شد تا در باره قصدش بر حمله به بوش

بگونه اي كه . عراق با او گفتگو كند 
واشنگتن پست اطالع داده است،  در 
هفته هاي پيش از ديدار شارون با 

 انجام 2002 فوريه 7بوش كه در تاريخ 
شد، مقامات اسرائيل پيامي به حكومت 

ن خاطر نشان آبوش فرستادند و در 
ري كردند كه ايران تهديد بزرگ ت

 . است 
      فئواد بن اليزر، وزير دفاع وقت 
اسرائيل كه همراه شارون به واشنگتن 
رفت ، جوهر اختالف نظر استراتژيك 
ميان اسرائيل و امريكا را باز گفته است 

امروز همه فكرها مشغول مسئله عراق : 
اما شما بايد دريابيد كه ايران ... هستند 

  . خطرناك تر از عراق است 
لپر، مشاور اهود باراك، آوسي      ي

نخست وزير اسرائيل ، در مجله 
فوروارد ، در ژانويه گذشته، مقاله اي 

ور شده آن ، يادآانتشار داده و در 
است كه شاورن به بوش اندرز داد 

  .عراق را اشغال نكند 
ن ديدار، حكومت شارون آ  بعد از 

با وجود اين، رئيس ... سكوت گزيد 
ئيل، ژنرال اطالعات ارتش اسرا

هارون فركش ، در مصاحبه آ
عراق موشكي كه : تلويزيوني، گفت 

بتواند اسرائيل را هدف قرار دهد ، 
ينده نيز آ سال 4دست كم تا . ندارد 

از .  نمي تواند سالح اتمي توليد كند 
لحظه تهديد اتمي ، ايران خطرناك تر 

  . از عراق است
، محافظه كاران جديد كه 1996     در 
زب ليكود روابط تنگاتنگ داشتند با ح

و دارند،  شروع كردند به استدالل در 
باره لزوم اتخاذ رويه تهاجمي تري با 
دشمنان امريكا و اسرائيل ، از جمله 
ايران،  اما وقتي بوش به رياست 
جمهوري رسيد، كار را به سرنگون 
كردن رژيم صدام بقصد استقرار دولتي 

  .غاز كرد آطرفدار  اسرائيل 
  

امريكائيان بيشتر از اروپائيان * 
موافق با حمله به ايران در 
صورت بي نتيجه شدن 

  :گفتگوهاي ديپلماتيك هستند 
  
◄ TRANSATLANTIC 

TRENDS 2007 گزارش مي كند  )
 47كه )  سپتامبر 6خبرگزاري فرانسه 

درصد امريكائيان موافق حمله نظامي 
به ايران ، در صورت شكست گفتگوها 

در .  ه اتمي ايران، هستند بر سر مسئل
اروپا در صد موافقان به چنين حمله 

  .  درصد است 18اي 
 درصد اروپائيان مخالف سياست 77     

بوش و حكومت او هستند و سياست او  
را در امور بين المللي تصويب نمي 
كنند و او را بخاطر جنگ با عراق 

  . سرزنش مي كنند 
ين باور  درصد اروپائيان بر ا46     اما 

هستند كه روابط ميان اروپا و امريكا تا 
  بهمين وضع مي 2008انتخابات سال 

 درصد بر اين نظرند 35در برابر، . ماند 
  . كه اين روابط بهبود مي يابند 

 درصد 65 درصد امريكائيها و 80     
اروپائيها نگران  فروش اسلحه توسط به 

  . كشورهاي خاورميانه هستند 

 درصد 48مريكائيان و  درصد ا54   
اروپائيان چين را  بيشتر يك تهديد 
اقتصادي تلقي مي كنند تا يك فرصت 

 32نيمي از امريكائيان و . اقتصادي 
سيائي در آدرصد اروپائيان قدرت 

حال بزرگ شدن را يك تهديد نظامي 
  . مي شمارند 

 درصد اروپائيان 90     نزديك به 
نند كه اتحاديه اروپا آخواستار 

سئوليت بزرگ تري را در امور دنيا، م
بخصوص در كمك به رشد و بازرگاني 
و مأموريتهاي پاسداري از صلح برعهده 

  .بگيرد 
     نيمي از اروپائيان خواهان همكاري 
اروپا با امريكا در تمشيت امور جهان 

 80تنها در فرانسه است كه . هستند 
نند كه اروپا آدرصد مردمش خواهان 

   . تنها عمل كند
  

امريكا در تدارك حمله به * 
 1200ايران است و بنا دارد 

نقطه ايران را بمب و موشك 
  :باران كند 

  
قول )  سپتامبر 10(  تركيش ويكلي ◄

يك مقام سابق سيا به مجله هاربر را از 
واشنگتن گزارش مي كند كه يك مقام 

حكومت بوش : پيشن امريكا مي گويد 
ه ايران نهاني در تدارك حمله نظامي ب

اين حمله طي چند روز ، از . است 
طريق هوا انجام خواهد شد و 

.  هدفهاي متعددي ويران خواهد كرد 
اين مقام سيا در جنگ اول خليج 

ن منطقه فعاليت مي كرده آفارس در 
است و بعد از اشغال عراق نيز مأمور 

  .عراق شده است 
   او خاطر نشان مي كند كه اسقرار 

راسر منطقه و گسيل قواي بسيار در س
ناوگانهاي دريائي امريكا به خليج فارس 
و افزايش گسيل تجهيزات و مهمات به 
خليج فارس كارهائي نيستند كه عبث 

  . انجام بگيرند 
     با وجود اين، هركس را مي شناسم، 
از خلبانها و كاركنان واحدهاي هوائي، 

اما .  با بمباران ايران مخالف هستند 
غير از .  مأموريت رفته اند نها به آهمه 

تداركات نظامي ، عالئمي كه از كاخ 
سفيد  داده مي شوند نيز حاكي از 
قصد حكومت بوش بر حمله به ايران 

حكومت بوش قصد ندارد به :  است 
پايگاههاي هوائي ايران و يا به كشتي 
هاي ايران حمله كند بلكه قصد دارد 
به پايگاه هاي سپاه اتمي و محلهاي 

قرار تأسيسات اتمي ايران حمله كند است
 .  
 هلمان، نوشتآ سپتامبر ، راديو 2 در ◄

را نقل  چاپ انگلستان مزي تاينامه ساند
وزارت دفاع ( پنتاگون : كرده است 

 در دست دارد كه يطرح) كايآمر
 ران،ي نقطه در ا1200براساس آن 

 قرار خواهد كاي آمريهدف حمله هواي
 . گرفت

 كارشناس كياز  به نقل هي نشرنيا
 نابود كاي نوشت هدف آمريتيامن

 ي اسالمي جمهوريساختن توان نظام
 اتي ساعت پس از آغاز عمل72ظرف 
 .است

 كارشناس ني امز،ي تاي نوشته ساندبه   
 در كسوني ني مركز مطالعاتيتيامن

طرح ارتش : واشنگتن گفته است 
 ساتي حمله به تاسي فقط براكايآمر

 بلكه ست،ين تهران مي رژيهسته ا
 كامل ي متحده درصدد نابوداالتيا
 سيرئ . استي اسالمي جمهوريروهاين

 ي طشي چند روز پكايجمهور آمر
 نسبت به داللحني شدياظهارات

 انهي در خاورميهولوكاست هسته ا

 متحده و هم االتيهشدار داد و گفت ا
 شود با خطر ري از آنكه دشي پمانانشيپ

 .د تهران مقابله خواهند كرميرژ
 جمهور سي كم سابقه رئسخنان   

 در محافل ي بازتاب گسترده اكايآمر
 از ياري جهان داشت و بسيمطبوعات

 ترين هشدار يروزنامه ها آن را قو
 يابيواشنگتن به رژيم تهران ارز

  .كردند
  
: س آگزارش ژنرال پترو*

اسلحه ايران به عراق سرازير 
است و امريكا در مرزهاي عراق 

  :گاه مي سازد با ايران پاي
  
س در گزارش خود به كنگره آ پترو◄

 سپتامبر گفته است با 10امريكا در 
توجه به پيشرفتهاي ارتش امريكا در 
تأمين امنيت عراق، مي توان بتدريج از 

او . شمار قواي امريكا در عراق كاست 
 30ينده ، آوعده داده است تا تابستان 

هزار تن از قواي امريكا را از عراق به 
  .امريكا بازگرداند 

ن تعداد از قوا كه همراه با آ     يعني 
فرمانده شدن او به عراق گسيل شدند، 

ينده به امريكا بازگردانده آتا تابستان 
مي شوند و قواي امريكا در عراق براي 

  !مدتي نامعلوم در اين كشور مي مانند 
     او به كنگره توضيح داده است كه 

امنيت كافي پيشرفت سياسي تا وقتي 
.  برقرار نشود، حاصل نخواهد شد 

بيرون بردن زود هنگام قواي امريكا از 
با ادامه .  ورد آعراق فاجعه ببار خواهد 

كوششها، ايجاد      يك عراق امن و با 
  . ثبات و دموكراتيك ممكن است 

س در باره نقش ايران آ     ژنرال پترو
ايران :  در عراق ، گزارش كرده است 

راق، از طريق چريكهاي شيعه ،  با در ع
دولت عراق و قواي ائتالف در جنگ 

ريان كروكر ، سفير امريكا در . است 
عراق كه در همان جلسه مشترك 
كميسيونهاي نيروهاي مسلح و امور 
خارجه مجلس نمايندگان گزارش مي 
داده، نيز نظر ژنرال را تصديق كرده 

او توضيح داده است كه بيرون . است 
 قواي امريكا از عراق ، ايران را بردن

  . پيروز بزرگ جنگ عراق مي كند
 10(  بگزارش خبرگزاري فرانسه ◄

ارتش امريكا مي گويد براي ) سپتامبر 
جلوگيري از گسيل افراد و اسلحه از 
ايران به عراق، در مرزهاي ايران و 
عراق پايگاه هاي نظامي خواهد 

اين پايگاه ها بيشتر در . ساخت 
ي بخش شيعه نشين عراق با ايران مرزها

  . ساخته خواهند شد 
    سرتيپ ريك لينچ، فرمانده قواي 

: امريكا مستقر در مركز عراق مي گويد 
ما با تجهيزات و مهماتي كه از ايران به 

.  يند مسئله عمده اي داريم آعراق مي 
ايرانيها  با دخالت خود موجب تشديد 

اين ناامني مي شود و ما مي بايد به 
ن پايان آدخالت و ناامني ناشي از 

  . بدهيم 
     پايگاهي كه در حال ساختمان است 

 6ماده مي شود، در آو در ماه نوامبر 
كيلومتري مرز عراق با ايران واقع 

پايگاههاي ديگر مجهز به .  است 
ماشينهاي اشعه ايكس و دستگاههاي 

  .مواد منفجره ياب، ساخته خواهند شد 
  

احمدي نژاد به بن الدن و * 
  :ياري بوش مي شتابند 

  
 در  روزهاي پيش از گزارش ژنرال ◄
س به كنگره امريكا، ناگهان بن آپترو

الدن بر صفحه تلويزيون ظاهر شد و 
.   به عراق  پرداخت ،در سخنان خود

: پيش از او، احمدي نژاد گفته بود 
هرگاه امريكا از عراق برود ، ايران 

ن دو سخن اي. خالء را پر مي كند 
ويز بوش در آميز ، دست آتحريك 

تقالي تبليغات بس گسترده اش براي 
قانع كردن امريكائيان به لزوم بقاي 

القاعده و : قواي امريكا در عراق شد
ايران مي خواهند امريكا عراق را 
تخليه كند تا اين كشور را مركز 

  ...تروريسم بين المللي كنند و
  
 ميليارد 65/2 ايران مي بايد*

دالر غرامت به خانواده هاي 
نظاميان امريكائي كه بر اثر 

 ، در 1983عمليات انتحاري در 
  :بيروت كشته شده اند ، بپردازد 

  
)  سپتامبر 8( سوشيتد پرس  آ◄

گزارش مي كند كه قاضي امريكائي  
بنام رويس المبرت  ايران را به 

 ميليارد دالر غرامت به 65/2پرداخت 
ه هاي امريكائي كه فرزندان خانواد

خود را در ربع قرن پيش، بر اثر حمله 
تروريستي در بيروت كشته شده اند، 

  .  بپردازد 
اميدوار است اين :    قاضي المبر گفت 

رأي به ايران حالي كند  تروريسم پي 
بعضي از اعضاي خانواده . مدها دارد آ

هاي قربانيان گفته اند مبلغ محكوميت 
يست كه ايران را از ن اندازه نآ

  .پرداختن به تروريسم منصرف كند 
واقعيتي كه قاضي و : انقالب اسالمي 

خانواده هاي كشته شده ها نمي دانند 
اينست كه متصديان ترورها از جيب خود 

نچه مي كنند ، نمي آديناري بابت 
از جيب مردم ايران است كه . پردازند 

   .يندآپرداخت ها بعمل مي 
  

مي گويد با روسيه الريجاني * 
به توافق رسيديم و روسيه هم 
تكذيب مي كند و هم حاضر 
نيست زمان تحويل نيروگاه 

  :! اتمي را تعيين كند 
  
 شهريور 16(  سپتامبر 7 در ◄

طبق : الريجاني اظهار داشت)
ايم به  مذاكرات به عمل آمده توانسته

اندازي  هاي خوبي در زمينه راه توافق
مانبندي در نظر اين نيروگاه و طرح ز

مقرر شده . گرفته شده دست پيدا كنيم
است روسيه به موقع نيروگاه اتمي 

 وختاندازي كرده و س بوشهر را راه
 مورد نياز آن را نيز تأمين كند

گفته  روسيه ، مقامات سپتامبر 9 در ◄
 ايران در ي گزارشهانيم تواي نم: اند 

مورد توافق دو كشور بر سر يك 
 تحويل سوخت به ي برايجدول زمان

 ايران را ينخستين نيروگاه برق اتم
  .نيمتائيد ك

 سپتامبر ، خبرگزاري فرانسه 10 در ◄
 سپتامبر  9گزارش كرده است كه در 

سخنگوي وزارت خارجه ايران گفته 
گفتگوها بر سر زمان بندي : است 

تكميل ساختمان و تحويل نيروگاه 
شكار نكردند آاتمي بوشهر بر ما 

روگاه اتمي بوشهر چه وقت ساختمان ني
به پايان مي رسد و تحويل ايران مي 

  . شود 
  ور مي شود كه روسيه بناي آ     ياد

 سال 12 ، يعني 1995نيروگاه را در 
پيش شروع كرده و بارها تاريخ تحويل 

  . ن را به تأخير انداخته است آ
بهنگام سفر پوتين :      متكي گفته است 

اه بوشهر به ايران ، سرنوشت نيروگ
  . موضوع گفتگو با او خواهد شد 

احمدي نژاد گمان مي : انقالب اسالمي 
 صفر از جلو ارزش 3برد با برداشتن 

ريال، مي تواند خرابكاريهاي خود را در 
   :اقتصاد ايران بپوشاند

  10صفحهدر 

 ؟!توافق و تحريك
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كاهش ذخيره ارزي 
همراه با كسر بودجه 

و افزايش قرضه 
خارجي مساوي است 

ن تورم با افزايش ميزا
و ورشكست صنايع و 

  :گسترش فقر
  
 3/6مانده حساب ارزي كشور  *

  :! ميليارد دالر است 
  
 ، ايسنا شهريور، به گزارش 12 در ◄

دكتر محمدجعفر مجرد ـ معاون ارزي 
بانك مركزي ـ در حاشيه همايش 

: ، گفته است خدمات بانكي و صادرات 
مانده حساب ذخيره ارزي در حال 

د دالر است و  ميليار3/6حاضر 
شود در پايان سال پس از  بيني مي پيش

كسر تعهدات و واريز مازاد درآمدها به 
  . ميليارد دالر برسد5/9حدود 

 شهريور، اعتماد توضيح داده 13 در ◄
ظاهراً حساب موجودي دالرهاي : است 

نفتي از دست دولتي ها هم خارج شده 
است، به طوري كه ظرف كمتر از دو روز 

 ميليارد 3تناقض با تفاوت دو آمار م
دالري از سوي كارشناسان مرجع پولي و 

اواخر سال . بانكي كشور ارائه مي شود
گذشته بود كه ابراهيم شيباني از 

 ميليارد دالري اين حساب 12موجودي 
 بحراني ترين 85خبر داد اما سال 

 . روزهاي هزينه يي براي اين حساب بود
 تنظيم ناگزير ازتجربه يي كه دولتي ها 

اما .  كرد86بودجه انقباضي براي سال 
سال جاري هم اشتياق زياد دولت براي 
خرج كردن همچنان دامنگير اين حساب 

 مصادف بود با آغاز گمانه 86بهار . شد
زني ها براي خالي شدن اين حساب در 
سال جاري، اما جالب آنكه همزمان با 
اين گمانه زني ها ادعاهاي عجيب رسانه 

 قوت بيشتري اك به دولت بهاي نزدي
 .ادامه داشت

يكي از همين خبرگزاري هاي     
دولتي كه ظاهراً فارغ از آمارهاي 
رسمي بانك مركزي، از منابع اطالعاتي 

ميزان دارايي ديگري تغذيه مي شود 
هاي حساب ذخيره ارزي را تا پايان 

 ميليارد دالر برآورد 20 بيش از 85سال 
 به اين و ادعا كرد كه رشد ورودي

حساب ظرف دو سال اخير بي سابقه 
بوده است، اما كمي پس از اين ادعاي 
عجيب، نهاد پولي كشور در گزارشي 
كه دو روز پيش منتشر كرد خبر از 

 ميليارد دالري حساب ذخيره 9مانده 
 داد، اما جديد 85ارزي تا پايان سال 

ترين اخبار رسمي بانك مركزي از 
 اين  ميليارد دالري3/6موجودي 

حساب در حال حاضر حكايت مي 
  .كند

معاون ارزي بانك مركزي در حاشيه     
همايش خدمات بانكي و صادرات با 
اعالم اين خبر موجودي حساب را تا 

 ميليارد دالر اعالم 5/9پايان سال قبل 
كرد و عمالً با چنين آماري بر ادعاي 
رشد ورودي به اين حساب خط كشيد 

 ميان آمارهاي اما نكته قابل توجه از
كه ظاهراً قرار اعالم شده اين است 

نيست حتي به مدد رشد درآمدهاي 
نفتي مانده موجودي اين حساب در 
پايان سال جاري تفاوتي با سال گذشته 
داشته باشد و آن هم در حالي كه به 
گفته دولتي ها بودجه انقباضي و 

كاهش هزينه هاي جاري در دستور 
 .كار قرار گرفته است

  
افزايش وابستگي بودجه به * 

مدهاي آنفت و بيشتر شدن در
مستقيم و غير مستقيم از نفت و 

  :؟ !قرضه ها  از كل بودجه 
  
، سايت توكلي 1386 شهريور 12 در ◄

 عملكرد يبررس: اطالع داده است 
 گذشته نشان ي دولت در سال هايمال
 بودجه دولت به ي دهد، وابستگيم

 65  به83 درصد در سال 63نفت از 
در . افتي شي افزا85درصد در سال 

مدها آ، از محل نفت اين در85سال 
  ::عايد بودجه شده اند 

ماليات عملكر شركت ملي نفت   ●
   ميليارد ريالل 26134

 علي الحساب سود سهم دولت  ●
23521 

 منافع حاصل از صادارات نفت خام ●
137922  

 صادرات نفت خام براي واردات ●
  43959بنزين 

فاده از حساب ذخيره ارزي  است●
142572  

  .  ميليارد ريال 374109 جمع ●
مد دولت از نفت ، در آ    جمع در 

 ميليارد ريال 206149،  1383سال 
  . بوده است 

هرگاه فرض كنيم : انقالب اسالمي 
مد حاصل از فروش داخلي نفت  آدر

مد حاصل از نفت آنيز در جمع در
ملحوظ است، اما حقوق و عوارض 

كي كه از واردات اخذ مي شوند گمر
مد نفت پرداخت آو بهاي واردات با در

مي شود و ماليات حقوق و دستمزدها 
مد آكاركنان دولت كه باز محل در

نفت پرداخت مي شوند، درسهم 
مد نفت، ملحوظ نشده آبودجه از در

 درصد 16بر اين دو رقم، رقم .  است 
كسر بودجه كه اگر بايد با قرض پر 

مد نفت آ هم به اعتبار درشود و قرض
اخذ مي شود و نيز قرضه هاي داخلي 
و خارجي كه در سال مالي اخد شده و 

 . ، بايد افزود مده است آدر بودجه 
اين رقمها را كه به درصد كل بودجه 

 درصد جمع كنيم ، 65وريم و با آدر 
خود را با پديده نوظهوري روبرو مي 

 سهم نفت بعالوه كسر بودجه و: بينيم 
قرضه ها و حقوق و عوارض گمركي و 
ماليات بر حقوق و دستمزدها، از كل 

  ؟ !بودجه بيشتر مي شود 
     چگونه چنين امري ممكن شده 
است ؟ اينگونه كه بودجه از توليد 

مدي ندارد  اما در داخل آداخلي در
! ماليات دولت به ملت ( مي بايد يارانه 

فسادهاي بزرگ نيز افزوده . بپردازد ) 
مدها و هزينه هائي كه آدر. مي شوند 

بسا در بودجه ذكر نمي شوند نيز بايد 
باشند تا جمع در صدها را از بودجه 

  .بيشتر كنند )  درصد 100( كشور 
ينده آ     بنا بر اطالعي كه در شماره 

موضوع بحث قرار مي گيرد، بخش 
مد نفت به حساب بودجه آمهمي از در

، بخشي از بنا بر اين. گذاشته نمي شود
   .هزينه ها نيز در بودجه قيد نمي شود

  
 43كل بدهي خارجي ايران *

 25ميليارد دالر و بدهي بالفعل 
  :ميليارد دالر است 

  
 و باز، دكتر مجرد، معاون ارزي ◄

 گفته ، در همان همايش ،بانك مركزي
قرضه هاي خارجي بالفعل : است 

 43 و كل بدهي هاي كشور 25كشور 
  .است ميليارد دالر 

  
ينده آفقدان برنامه عمل * 

صنعت ايران را تهديد و قاچاق 
  : ن را تعطيل مي كند آ
  
 شهريور، سعيد ليالز در نشريه 12 در ◄

در شرايط فعلي : سرمايه نوشته است 
بخش صنعت كشور وضعيت 

عدم . رو دارد اي را پيش كننده نگران
وجود برنامه، نه تنها در حوزهء صنعت 

هاي ديگر  خشبلكه در اغلب ب
. اقتصادي نيز تا حدودي مشهود است

رسد، دولت اهداف خود را  به نظر مي
مدت  هاي اقتصادي كوتاه روي سياست

و با رويكرد تبليغي متمركز ساخته كه 
در نتيجه بازدهي مثبتي را براي اقتصاد 

 .ايجاد نخواهد كرد
تنها در بخش  طي دو سال گذشته نه    

شده در صنعت اغلب اهداف تعيين 
استراتژي توسعهء صنعتي كنار گذاشته 
شده، بلكه در جايگاهي باالتر، اهداف 
. برنامهء چهارم نيز به حاشيه رفته است

در اين شرايط و در نگاهي كالن، 
 سالهء 20انداز  هاي سند چشم سياست

 .توجه مانده است كشور نيز بي
برنامگي كنوني، در اين  نتيجه بي    

كه بخش صنعت از واقعيت ناخوشايند 
 به بعد نرخ رشد قابل توجهي 84سال 

نداشته و از دو رقم به يك رقم تنزل 
كند و اين در  يافته، خودنمايي مي

حالي است كه به علت دو برابرشدن 
قيمت نفت، منابع در اختيار دولت، 

 .افزايش چشمگيري داشته است
از طرفي با اين روند دو چالش     

طره مواجه اقتصاد كشور را با مخا
 :خواهد كرد

 شدن آن     وري و منفي  فقدان بهره-1
.  افزايش فساد اقتصادي و اداري-2

هنگامي كه هرگونه برنامهء و 
انداز از پيش تعيين شده ناديده  چشم

شود و استراتژي جديدي  گرفته مي
شود حكم به تضعيف  جايگزين آن نمي

توان  دهد و نمي وري مي جدي بهره
ه در چنين فضايي انتظار داشت ك

 .بخش صنعت رشد و نمو داشته باشد
اين در حالي است كه طي دو سال 
اخير، اعتبارات دولت افزايش يافته و 
متاسفانه توليد ناخالص داخلي كشور 
رشد نداشته و در عين حال مطالبات 

. ها نيز افزايش يافته است معوق بانك
در چنين شرايطي، هر اندازه تسهيالت 

 صنعت افزايش يابد، تا و منابع بخش
زماني كه برنامهء چهارم و اهداف سند 

انداز به درستي اجرا نشود، رشد  چشم
صنعتي و در نهايت افزايش صادرات 

گر خواهد  صنعتي دست نيافتني، جلوه
 .شد
 ،خمسه  قول  آفتاب شهريور، 10 در ◄
 عي صناقاتي مركز تحقرعامليمد

: اين سان نقل كرده است  كيانفورمات
 را تجارت ي درصد تجارت جهان7 تا 5

 .  دهد ي ملي تشكي تقلبيها كاال
ها   كاالي در مورد برخرانيقاچاق در ا
ها   مربوط به آنعي صنايليموجب تعط
  . شده است

 دالر محصول ارديلي م500ساالنه    
 كه موجبات از شود ي مدي توليتقلب

 مشاغل را فراهم ياري رفتن بسنيب
ن به باز، آو عرضه توليد  . كرده است

  .مسئله اي جهاني است 
    هرگاه  قاچاق و عرضه محصوالت 
تقلبي به ايران ادامه پيداكند، صنعت 

  .ايران را تعطيل خواهد كرد 
محاسبات مهندسي : انقالب اسالمي 

احمدي نژاد در همان حال كه او را به 
 3اين نتيجه رسانده است كه با حذف 

   :ل مي شودصفر، مشكل اقتصاد ايران ح
  

احمدي نژاد دستور داد * 
برداشتن سه صفر از جلو پول 

  :ايران بررسي شود 
  
غالمرضا مصباحي  شهريور، 19 در ◄

: گفته است  خبرگزاري فارس بهمقدم 
اكنون درشت ترين اسكناس در  هم

 هزار توماني است و تا چندي 5كشور 
هزار توماني 2ترين پول  قبل درشت

 . بود
 1351ار توماني سال اسكناس هز    

منتشر شده است و قدرت خريد اين 
 هزار تومان امروز 128پول معادل 

 . است
يعني آن زمان هزار توان واقعا پول 

شد و اگر كسي حقوق  درشت تلقي مي
 هزار تومان 2خود را به مبلغ هزار يا 

 برگ 2گرفت، پرداخت تنها  مي
اسكناس براي دادن حقوق او كافي 

 . بود
اما امروز پولهاي : افزودمصباحي 

درشت تا معادل پول خرد بسياري از 
كشورهاي جهان است تا يك پوند 

 هزار تومان ايران و 2انگليس حدود 
يك دالر آمريكا معادل هزار تومان ما 

 . است
هزار تومان : نماينده تهران يادآور شد

 ريال عربستان سعودي است 4ما معادل 
 . دشو كه تقريبا پول خرد تلقي مي

اين وضعيت را ناشي از كاهش    
 . استهاي اخير  ارزش پول طي دهه

اين افت مشكالتي را به لحاظ عيني 
 . وذهني پديد آورده است

هزينه چاپ اسكناس در كشور *
  ...  وميليارد تومان است60

مدن از اين وضعيت، آ     براي بيرون 
 پول ايران سه صفرپيشنهاد شده است 

تدا به شكل كوچكتر و  اب. برداشته شود
تر در اسكناسها چاپ شود و  كمرنگ

پس از گذشت يكي دو سال آن صفرها 
در اين صورت آمادگي . محو شود

رواني الزم براي يك مرحله انتقالي به 
 . آورند وجود مي

اين بحث در مجمع عمومي بانك     
مركزي با حضور رئيس جمهوري 
مطرح شد و من اين پيشنهاد را مطرح 

ايشان از اين مسئله استقبال . كردم
گيري در اين باره را به  كردند و تصميم

 . سطوح تخصصي موكول كردند
 نكته تاكيد 2رئيس جمهوري بر    

كردند و خواستار اقدام در خصوص 
نخست اينكه اصالح پولي و : آن شدند

. ها مورد بررسي قرار گيرد كاهش صفر
ديگر اينكه آثار تورمي چك پولها 

  . شودبررسي 
غالمرضا مصباحي : انقالب اسالمي 

بخشي از واقعيت را نمي بيند و يا نمي 
 و مهمتر از همه اين – 1:خواهد ببيند 

كه نخست صفرها را از جلو پول بر نمي 
نخست تورم را مهار مي كنند و . دارند 

ن واحد پول را با  وضعيت آپس از 
هرگاه تورم . اقتصاد سازگار مي كنند 

 برداشتن صفرها مجالي فراهم مهار نشود،
ورد براي استفاده از موقعيت و آمي 

وضعيت را براي گران كردن اجناس و 
 – 2.  خدمات بميزان بيشتر از تورم 

چاپ اسكناس هاي جديد و از جريان 
 – 3خارج كردن اسكناسهاي سابق و 

 – 4. هزينه سنگين تجديد محاسبات 
كاهش ارزش پول زير فشار تورم و 

بي اعتمادي مردم نسبت به پول تشديد 
 نبود دستگاه هاي پولي و – 5. ملي 

مالي توانا به اداره انتقال از پول كنوني به 
پول جديد ، بنا بر اين، پيدايش فرصت 

   . براي فسادهاي بزرگ
    محيط اجتماعي و سياسي و اقتصادي 
و فرهنگي داخلي و نيز بحرانهاي خارجي 

 هاي نو ، محيط اختناقي است كه نسل
موزش و آن ، آجوان و جوان ايراني در 

ژاله وفا ، در قسمت . پرورش مي بينند 
ديگري از تحقيق خود، كاستي هاي اين 

   :موزش و پرورش را مي شناساندآ

  
  ژاله وفا 

  
مشكالت كمي و 
كيفي آموزش و 

پرورش ايران  در 
  18 بخش  -21قرن 

  
  

نتايج شركت ايران در آزمونهاي 
  آزمون پرلز_ي آموزشي جهان

  
 در  شماره قبل ياد آور شدم كه در 

ارزشيابي يك نظام آموزشي ،ارزيابي و 
وسيله اي براي پي بردن به ميزان 
موفقيت نظام آموزشي در رابطه با 

در . برنامه ها و عملكردهايش است
يابي  نظام هاي آموزشي كه ارزتمامي 

 به طور مستمر به عمل مي و ارزشيابي 
 موفقيت آميز  اغلب  هاآيد، فعاليت

ميباشند، چرا كه بدون اين محك 
،امكان تمايز بين موفقيت يك برنامه 
. آموزشي ويا شكست آن ميسر  نيست 

تحقيقات آموزشي به ويژه در از طرفي 
سطح بين المللي و براساس 

هاي علمي و استانداردهاي  چارچوب
جهاني، منبعي مهم براي توليد دانش؛ 

ريزي و  امهگذاري؛ برن سياست
به هر نظام آموزشي گيري مؤثر  تصميم

 از اينرو  دو آزمون .آيد حساب مي
ارزشيابي  بين المللي معتبر درسطح  

المللي  انجمن بينجهان راكه توسط 
  IEA ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

 TIMSS  (انجام مي گيرند ،يكي 
گيري در  آزمون اندازه» تيمز«)

 )(PRILSپيشرفت تحصيلي رياضيات و
گيري  آزمون اندازه» پرلز« و ديگري 

) پيشرفت توانايي و مهارت خواندن 
معرفي كرده و در شماره قبل  به 
بررسي  نتايج شركت ايران در آزمون 

 بين المللي   مطالعهپروژه "جهاني 
ر د")  TIMSS  ( تيمز رياضي و علوم

 هدف آن سنجش كه1992سال 
استعداد دانش آموزان در دو درس 

 ، ي و علوم در كليه مقاطع استرياض
 و خاطر نشان كردم كه  .پرداختم 

وضعيت دانش آموزان ايراني در بين 
اين ديگر كشورهاي شركت كننده در 

در دوره (  بسيار اسف بار بود آزمون 
 كشور و 41 در بين 37راهنمايي رتبه 

 25در دوره ابتدايي ، رتبه آخر در بين 
  )كشور

ه كالس چهارم    اما از آنجا كه پاي
مرحله )  سال10 تا 9سنين (ابتدايي 

مهم گذار از نظر رشد كودكان در 
مهارت خواندن قلمداد مبگردد و 
انتظار ميرود كه در اكثر كشورها 
كودكان تا پايان اين پايه چگونه 

و نيز .خواندن را فرا گرفته باشند
  يادگيري مهارت خواندن، كليد همه 

هاست؛ زيرا اغلب  يادگيري
  و غير درسي  نيزهاي درسي ادگيريي

 د وگير  طريق صورت ميايناز 
اهميت بنيادي سوادخواندن زماني 

شود كه بدانيم در جهان  آشكارتر مي
امروز گسترة موضوع خواندن وابعاد 
پيچيده و متنوع آن فقط محدود به 

هاي نوشتاري و رمزهاي  درك نشانه
شود؛ بلكه فراتر از آن،  كالمي نمي
هاي  عالئم بصري، نشانهخواندن 

هاي ديجيتالي از  الكترونيكي و متن
جمله تحوالتي است كه در قلمرو سواد 
خواندن به شكل بسيار جدي و فراگير 

،اهميت آزمون پرلز دو مطرح است
لذا اين شماره رابه . چندان ميگردد

معرفي آزمون مهم  وجهاني پرلز و 
  بررسي نتايج شركت ايران را در اين 

  11صفحهدر 

 ؟!توافق و تحريك
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آزمون اختصاص داده  و در  شماره 
آينده  با استفاده از داده هاي رسمي  
نتايج اين آزمون ،مشكالت كيفي و 
كمي آموزش پرورش ايران را كه از 
پرتو اين دو آزمون هويدا شده اند  

 .،مورد بررسي و ارزيابي قرار ميدهيم
ابتدا با اهداف و روش آزمون پرلز 

  . آشنا شويم
   چيست؟RILSP آزمون پرلز

مطالعه بين المللي پيشرفت سواد 
اي ابتكاري براي  برنامه) پرلز(خواندن 

ارزيابي توانايي خواندن كودكان در 
پايه چهارم ابتدايي است كه سي و پنج 
كشور از سراسر جهان در آن شركت 

اين مطالعه به فاصله هر پنج . دارند
 2006، 2001هاي  سال يك بار در سال

واد خواندن را مورد  روند س2011و 
گيري قرار  سنجش و اندازه

پرلز يكي از مجموعه مطالعات .دهد مي
اي است كه انجمن بين المللي  گسترده
)  IEA(يابي پيشرفت تحصيلي  ارزش

اين انجمن از آغاز . انجام داده است
 مطالعات 1959تأسيس خود در سال 

تطبيقي وسيعي را در سطح بين المللي 
ياضيات، زبان،ادبيات، در زمينه علوم، ر

تربيت اجتماعي، نگارش، رايانه، 
آموزش پيش دبستاني، درك مطلب، 
. سواد خواندن وغيره انجام داده است

يكي از اين مطالعات، مطالعه بين 
 .المللي پيشرفت سواد خواندن است

 ارتقاي سطح IEAهدف نهايي 
هاي آموزشي  يادگيري در درون نظام

ها  جهان و بهبود سياست
هاي آموزشي مربوط به  ريزي برنامهو

فرايند تدريس و يادگيري در آن 
 .باشد مي

 :اهداف مطالعه پرلز 
آموزان پايه    ـ بررسي عملكرد دانش1

چهارم ابتدايي در زمينه ميزان توانايي 
ساز و  خواندن و بررسي عوامل زمينه

مؤثر بر چگونگي كسب موفقيت 
آموزان در خواندن، شامل  دانش

ادگيري، خواندن در خانه و تجارب ي
 چگونگي آموزش در مدرسه؛

 ـ بررسي روند پيشرفت خواندن در 2
آموزان با طراحي مطالعه در سه  دانش

 دوره پنج ساله
 ـ آشكار شدن تفاوت عملكردهاي 3

 هاي آموزشي كشورها نظام
 ـ ارائه راهبردها و تفسيرهايي جهت 4

هاي آموزشي و يادگيري  بهبود نظام
 خواندنتوانايي 

 : تعريف مفاهيم اصلي 
پرلز سوادخواندن را : سواد خواندن 

 :كند  به شرح زير تعريف مي
هاي  توانايي درك و استفاده از فرم

نوشتاري زبان كه جامعه آن را 
كند و يا فرد آن را  درخواست مي

نوآموزان با . نمايد گذاري مي ارزش
توانند معناي متون  اين توانايي مي

آنها براي يادگيري، . يابندمتفاوت را در
براي شركت در جامعه باسوادان و 

 ..خوانند براي سرگرمي و لذت مي
 :ابعادسواد خواندن به شرح زير هستند 

اين بعد با انجام : اهداف خواندن 
 .شود هاي نوشتاري سنجيده مي آزمون

اين بعد با انجام  : فرايند درك مطلب
هاي نوشتاري درك مطلب  آزمون

 .شود سنجيده ميخواندن 
 : رفتار خواندن و نگرش به خواندن

يابي دانش  هاي زمينه اين بعد با پرسش
 .شود آموزان ارزيابي مي

 :جامعه و نمونه مورد مطالعه 
پرلز، سواد خواندن كودكان را در 
پايه باالتر از دو پايه هم جوار كه 

ها را در بر   ساله9بيشترين تعداد 
اين دو پايه .(كند گيرد ارزيابي مي مي

هاي سوم و  هم جوار در كشور ما پايه
اين معيار در ) چهارم ابتدايي است

بيشتر كشورها با پايه چهارم ابتدايي 
انتخاب جمعيت فوق به . مطابقت دارد

اين علت است كه اين مرحله، گذار 
مهمي از نظر رشد كودكان در مهارت 

در اكثر كشورها .شود خواندن تلقي مي
 كه كودكان تا پايان پايه رود انتظار مي

چهارم ابتدايي چگونه خواندن را ياد 
 .گرفته باشند

در هر كشور، براي به كارگيري 
احتمال متناسب با اندازه نمونه گيري 

در .  مدرسه گزينش شد150حداقل 
مرحله دوم يك يا دو كالس چهارم 
ابتدايي به طور تصادفي در هر مدرسه 

نتخاب نتيجه اين ا. نمونه گيري شدند
آموز در هر كشور   دانش3750حداقل 

 نفر دانش آموز با 7703در ايران . بود
 براي شركت در 4/10ميانگين سني 

 .اين مطالعه انتخاب شدند
  :ابزارهاي مطالعه

 دفترچه هاي آزمون خواندن: الف 
هاي آزمون در دو بخش  دفترچه

متفاوت متون اطالعاتي و متون ادبي 
اي  د گزينههاي چن همراه با پرسش

 .پاسخ كوتاه و پاسخ ساز
 اي نامه پيشينه پرسش: ب 

بررسي :نامه دانش آموز   ـ پرسش1
هاي آموزشي، فرهنگي،  عوامل و زمينه

اجتماعي و اقتصادي مؤثر بر عملكرد 
دانش آموزان در حيطه خواندن با 

هاي درون و برون  تأكيد بر فعاليت
 .اي آنان مدرسه

سي متغيرهايي برر :نامه معلم  ـ پرسش2
چون ويژگيهاي گوناگون معلمان، 
نگرش آنان نسبت به حرفه معلمي، 

هاي  امكانات آموزشي موجود، شيوه
 .هاي ارزيابي تدريس خواندن و روش

بررسي :نامه مدرسه   ـ پرسش3 
هاي مديريتي  متغيرهايي نظير شيوه

اعمال شده، وظايف مديران، كمبودها 
ي و موانع آموزشي و شرايط فيزيك

 .مدارس
بررسي تجربه هاي : نامه اوليا  ـ پرسش4

كودكي دانش آموز در امر خواندن ، 
امكانات و كمكهاي والدين و ساير 
اعضاي خانواده را در اين زمينه و 
عادت خواندن كودك  قبل از ورود 

 .به مدرسه
نتايج شركت ايران  در آزمون پرلز در 

   )2001 ( 1382سال 
ه شدت سانسور ابتدا خاطر نشان سازم ك

د ايران تا به حدي است كه  نتايج 
 سال 4درست  ) 2001 ( 1380آزمون 

 اجازه انتشار  1384بعد يعني در سال 
بعبارت ديگر در حالي كه   !يافت 

 4بسياري از كشورها از اين فرصت 
ساله براي بازنگري در سيستم آموزشي 

 1384 در سال خود  استفاده برده اند
، 1380در سال ايران ه اعالم شد كتازه 
 را در آموزش 32 كشور مقام 35بين 

ه دانش آموزان دبستاني كسب كرد
  . )3/12/84، 26شرق، صفحه  (!است

بر اساس پژوهشهاي   و در حالي كه 
آموزي،  كارشناسان تقويت زبان

سازي مهارتهاي خواندن و توجه  غني
ويژه به درك مطلب در نظامهاي 

الهاي آموزشي جهان از ابتداي س
تحصيل خاص، در دوره قبل از دبستان 

با كسب رتبه شود،  با جديت دنبال مي
 كشور شركت كننده در 35 از ميان 32

آموزان  عملكرد دانش .اين آزمون،
ايراني در مقايسه با ساير كشورهاي 
شركت كننده به طور معناداري 

 .شد 500المللي  تر از ميانگين بين پايين
آموزان ايراني   تنها يك درصد دانشو

كننده در آزمون  پايه چهارم شركت
المللي پيشرفت سواد خواندن  بين

موفق به رسيدن به نقطه معيار » پرلز«
 درصد بااليي 10 درصد ممتاز كه 10

المللي  آموزان در سطح بين دانش
اي باالتر از آن كسب كردند،  نمره
المللي   نتايج اين مطالعه بين.اند شده

آموزان  درصد دانش 4حاكيست، تنها 
 و نمره 75ايراني در نقطه درصدي 

 درصد 25 كه 570تراز شده 
آموزان در سطح بين المللي  دانش
اند،  اي باالتر از آن دريافت كرده نمره

 50 درصد در نقطه 16قرار داشته و 
 كه 510درصدي و نمره تراز شده 

آموزان در سطح  نيمي از دانش
 آن دريافت اي باالتر از المللي نمره بين

 25 درصد در نقطه 42اند و كرده
 75 كه 435درصدي و نمره تراز 

آموزان در سطح  درصد دانش
اي باالتر از آن دريافت  المللي نمره ين

   .اند كردند، قرار داشته

بر اين اساس متوسط عملكرد    
آموزان ايراني در نمره كل با  دانش

 408 امتياز و متون اطالعاتي با 414
 از سه كشور آخر جدول يعني باالتر

كويت، مراكش و بليز بوده و در متون 
 كشور آخر 4 امتياز از 421ادبي با 

جدول يعني آرژانتين، كويت، مراكش 
اين در حاليست كه .و بليز باالتر است

 كشور رتبه اول سواد 35سوئد در ميان 
خواندن را كسب كرده و كشورهاي 

نيه، نروژ، قبرس، مولداوي، تركيه، مقدو
كلمبيا، آرژانتين، ايران ، كويت، 
مراكش و بليز به ترتيب با تفاوتي 

المللي  معنادار در پايين ميانگين بين
 كشور 5اند و به عبارتي   قرار گرفته500

 كشوري كه نسبت به 10از ميان 
تري  المللي عملكرد ضعيف ميانگين بين

اند شامل ايران، كلمبيا، آرژانتين،  داشته
هاي داراي  ز در متنكويت و بلي

تر بوده و  فرايند درك مطلب، قوي
سوئد و هلند باالترين عملكرد را نسبت 

  .اند به ساير كشورها داشته
ايران، كلمبيا، آرژانتين، نروژ،    و نيز 

كويت، آلمان، جمهوري اسلوواكي، 
جمهوري چك، سوئد، بليز، هلند، 
سنگاپور و فدراسيون روسيه جزو 

ند كه به طور قابل ا كشورهايي بوده
توجهي عملكرد نسبي باالتري در 
فرايند تشخيص و يافتن اطالعات و 

اند و  هاي مستقيم داشته استنباط
زالندنو، كانادا، اياالت متحده، 
انگلستان، فلسطين اشغالي ، هنگ كنگ، 
يونان، روماني، مقدونيه، مجارستان، 
ليتواني ، مولداوي، ايتاليا و تركيه 

باالتري در فرايندهاي عملكرد نسبي 
اند؛ در  تفسير، تكميل و ارزيابي داشته

اين زمينه ايران داراي باالترين تفاوت 
بين پاسخهاي حفظي و استنباطي بوده 

  .است
ها و نتايج اين  از سوي ديگر داده

دهد كه در همه  مطالعه نشان مي
كشورهاي شركت كننده توانايي سواد 

. تخواندن دختران بيش از پسران اس
در ايران نيز متوسط عملكرد دختران 

 امتياز باالتر از نمره 27در نمره كل 
پسران بوده و نكته قابل توجه آنكه 
كويت داراي باالترين اختالف متوسط 
عملكرد بين دختران و پسران در 
كشورهاي شركت كننده و كمترين 

 امتياز بوده 8اختالف متعلق به ايتاليا با 
زيابي بعالوه نتايج ار .است
دهد كه  آموزان ايراني نشان مي دانش

اختالف ميانگين دختران با پسران در 
 24 و در متون اطالعاتي 28متون ادبي 
  .امتياز است

از طرفي  يك مركز رسمي در ايران    
بنام مركز ملي مطالعات پرلز وابسته به 
وزارت آموزش و پرورش ايران در 
سايت پژوهشگاه مطالعات آموزش و 

 1382ش ايران  نتايج آزمون پرلز پرور
در ايران را چنين ارزيابي  ) 2001( 

  :كرده است
 2001جايگاه ايران در مطالعه پرلز ◄

 كشور شركت كننده در 35از ميان 
 . قرار دارد32رتبه 
آموزان ايراني  متوسط عملكرد دانش◄

: به طور معنادار در هر سه حالت 
ميانگين كل، ميانگين متون ادبي 

تر از  نگين متون اطالعاتي، پايينوميا
 .ميانگين بين المللي است

متوسط عملكرد دانش آموزان ◄
ايراني در متون ادبي بهتر از متون 

 .اطالعاتي است
آموزان ايراني  متوسط عملكرد دانش◄

در نمره كل ومتون اطالعاتي باالتر از 
سه كشور آخر جدول يعني كويت، 

بي از مراكش و بليز بوده و در متون اد
 كشور آخر جدول يعني آرژانتين، 4

 .كويت، مراكش و بليز باالتر است
آموزان ايراني در  وضعيت دانش◄

پاسخ به سؤاالتي كه جنبه استخراج 
از متن ) حفظي(صريح اطالعات 

داستان داشته، بهتر از مواردي بوده 
يابي  كه نياز به استنباط، استنتاج وارزش

 .داشته است

وزاني كه والدين آم پيشرفت دانش◄
آنها زمان بيشتري براي مطالعه صرف 

اند از سايرين باالتر بوده  كرده مي
 .است
هاي موجود در  بين تعداد كتاب◄

وپيشرفت سواد )  جلد100بيش از (خانه
آموزان رابطه مثبت  خواندن دانش

 .وجود دارد
 جلد 10آموزاني كه كمتر از  دانش◄

اند به  كتاب كودك در منزل داشته
تري را  ور معناداري عملكرد پايينط

 .اند نشان داده
 درصد 41در سطح بين الملل ◄

 ساعت در هفته در 5 تا 1والدين بين 
در سوئد والدين . كنند منزل مطالعه مي

 درصد 35 ساعت در هفته و 10بيش از 
 ساعت در هفته در 10 تا 6آنان بين 

و اين درصد در .كنند منزل مطالعه مي
 در ايران . بوده است24 والدين ايراني

 درصد از دانش آموزان بيش از 12تنها 
 كتاب در منزل گزارش كرده اند 100

در  ) 28( كه نسبت به سطح بين المللي 
 درصد 55صدر بسيار پايين است و 

تعداد كتب موجود در منزل را بين 
 .! گزارش داده اند 10-0
سواد    نظرآموزاني كه از دانش◄

اند،  تري بودهخواندن در سطح باال
داراي والديني با نگرش مثبت نسبت به 

متوسط ميزان مطالعه (اند مطالعه بوده
 ساعت در هفته بوده 6آنان بيش از 

  ).است
آموزان در   درصد دانش70بيش از ◄

 درصد 90سطح بين الملل و 
آموزان در امريكا ـ كانادا ـ سوئد  دانش

كنند و اين درصد  از رايانه استفاده مي
 .باشد  مي11ايران در 
ميانگين عملكرد خواندن ◄

افزايش وضعيت  آموزان با دانش
اقتصادي خانواده كاهش نامساعد

 .يابد مي
آموزان  ميانگين عملكرد دانش◄

آموزان متعلق  مدارسي كه تعداد دانش
هاي محروم در آنها اندك  به خانواده

به طور )  درصد10كمتر از (بوده 
ي بوده است گير باالتر از مدارس چشم

آموزان آنها از  كه اغلب دانش
 .اند هاي محروم بوده خانواده

 درصد 65در سطح بين الملل ◄
آموزان توسط معلمان داراي  دانش

بينند  تحصيالت دانشگاهي آموزش مي
و اين درصد در زالندنو،انگلستان و 

 . درصد است100امريكا 
نگارنده با استفاده از داده هاي رسمي 

ه آينده مشكالت كيفي و فوق در شمار
كمي آموزش پرورش ايران را كه از 
پرتو اين دو آزمون هويدا شده اند  
،مورد بررسي و ارزيابي قرار خواهد 

 .داد
با وجود حضور قائم : انقالب اسالمي 

مقام دبير كل سازمان ملل در حقوق بشر 
، تجاوزها به حقوق انسان ، همچنان در 

   :گسترش بود
 و زنان و معلمان

دانشجويان و روزنامه 
نگاران قربانيان تجاوزها 

  :به حقوق انسان 
  
پنجمين جلسه  ، 86 شهريور  12 در ◄

هم «بازپرسي روزنامه توقيف شده 
غالمحسين «به مدير مسئولي » ميهن

 در شعبه دوم بازپرسي ،» كرباسچي
. دادسراي كاركنان دولت برگزار شد

شده عليه كرباسچي،   اتهامات مطرحاز
درج مقاالتي از دو نويسنده وابسته كي ي

علي «كار، يعني  به جناح محافظه
، است »رسول جعفريان«و » مطهري

هاي  كه مقاالت آنها حتي در رسانه
نظير (تندرو وابسته به جناح حاكم 

نيز درج ) »بازتاب«و سايت » كيهان«
 .شود مي
توهين به «اتهام ديگر كرباسچي،      

اي از  ر مقالهاز طريق انتشا» مقامات
در اين . رسول جعفريان بوده است

مقاله آمده بود كه يكي از بزرگان 
گفته است كه ) نژاد احمدي(كشور 

خيلي از بزرگان مملكت از او 
. خواهند برايشان استخاره كند مي

نگارنده مقاله نيز با استناد به اين گفته، 
توان  در مقاله خود آورده كه نمي

 . داره كردكشور را با استخاره ا
محمدحسين   ، 86 شهريور 12 در ◄

صفارهرندي وزير فرهنگ و ارشاد 
رسيدگي به : ه است اسالمي گفت

فيلترينگ سايت خبرگزاري كار ايران 
، مطابق قانون مطبوعات صورت )ايلنا(

  . گيرد مي
در روز نيمه  ، 86 شهريور 12 در ◄

، عصر تهران شعبان در مسجد ولي
 پس از . ست خاتمي سخنراني كرده ا

، هنگامي كه در حال اواتمام سخنراني 
پايين آمدن از سن بود، مرد ناشناسي با 
حمله به سوي رئيس جمهور پيشين 
ايران قصد ضرب و شتم وي را داشت 
كه با دخالت به موقع اطرافيان و تيم 

 . حفاظت خاتمي، اين فرد دستگير شد
 جمعي از  شهريور، 12 در ◄

صوص نگاران در خ روزنامه
ها  هاي جديد براي رسانه محدوديت

در اعالميه . . اي صادر كردند اطالعيه
  :مده است آنها از جمله آ

نگاران  هاي ايران و روزنامه رسانه   
مستقل ايراني روزهاي سختي را 

ها  توقيف و تحديد رسانه. گذرانند مي
ديري است كه خبرنگاران را در امر 
ه اطالع رساني با مشكل مواجه كرد

ها با فشارها  در حال حاضر رسانه. است
هاي بيشتر و جديدي از  و محدوديت

جانب برخي نهادهاي حكومتي مواجه 
اي كه دايره اطالع  اند به گونه شده

تر از قبل     براي آنان تنگرا رساني 
 .  استكرده

امروز كار به جايي رسيده است كه    
ها عالوه بر منع  برخي نهادها و مقام

 درج و انتشار ازها   رسانهمديران
ها و نظرات متفاوت از موضع  تحليل

ترين   در خصوص مهم،رسمي حاكميت
  موضوعات كشور كه به سرنوشت همه 

از آنان نيز مردم ايران مربوط است 
خبرها و نظرها را خود خواهند  مي

از انتشار براي مثال، . سانسور كنند 
اخبار مربوط به بازداشت و بازجويي 

  ن سياسي، فرهنگي ، دانشجويي ،فعاال
كارگري ، زنان و قومي خودداري 

 .كنند
در تازه ترين اقدام، يكي از مراجع       

  قضايي از مديران مسوول چند روزنامه 
 اخبار دانشجويي انتشار از ستا خواسته

سه خبرهاي مربوط به خصوص 
دانشجوي دانشگاه امير كبير كه در 

برند   ميحال حاضر در بازداشت به سر
اين اقدام در حالي . خودداري كنند

صورت مي گيرد كه پيشتر هم برخي 
ها را  ها، مديران مسوول روزنامه مقام

وادار به انتشار مطالب وتيترهاي 
 . دار كرده بودند سفارشي و جهت

بديهي است در صورت عدم كنترل     
وضعيت پيش آمده و ادامه روند 

يات ها، در آينده جزئ تحديد رسانه
روشن و مشخصي از فشارهاي وارده و 

هاي فرا قانوني به سانسور را  دعوت نهاد
  .به اطالع عموم خواهيم رساند

» ر.محسن«  ، 86 شهريور 13 در ◄
جواني كه به اتهام اعتياد دستگير شده 

 ساعت حضور در 24بود، پس از 
بازداشت، با پيراهن خود و از ميله در 
 ورودي بازداشتگاه، به صورت

 . آويز خودكشي كرد حلق
بنابه گزارشات  ، 86 شهريور 13 در ◄

رسيده از مقابل دفتر سازمان ملل در 
تهران تعداد زيادي از  خانواده هاي 
زندانيان سياسي از جملة آنها خانواده 
اسانلو ، حسن پور ، سعيد ماسوري ، 
احمد قصابان، مجيد توكلي، احسان 
منصوري و خانواده هاي ديگر براي 

 ت با خانم لوئيز آربور در مقابل امالق
  

  14صفحهدر 

  ؟!توافق و تحريك 
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 خط نيي در تبقتيكتاب كه در حق - 2
 ي داراده،ي گردمي تنظتي ـ آيكاشان
 در جهت ي چنديخي تارفاتيتحر
 و غلبه ي مصدق و طرفداران وبيتخر

 بر خط يي ـ بقايدادن خط كاشان
مصدق است كه از باب نمونه به دو 

   :كنم يمثال اشاره م
 ي كاشاناهللا تيآ«: سدينو ي مي ـ والف

 28 بعد از يكه در رأس جناح مذهب
 و ي زاهديها مرداد هم با حكومت

عالء مخالفت كرده بود و در زمان عال 
  »109. رفته بودشيتا مرز اعدام پ

 كه ييبقا«: ديگو ي مزي نيي مورد بقادر
 بود در 31 ري ت30 ياز گردانندگان اصل

همراه اختالف با دكتر مصدق به 
 شي بود و تا به آنجا پي كاشاناهللا تيآ

 آخر حكومت يرفت كه در روزها
 برد يدكتر مصدق در بازداشت به سر م

 هي اوليگرچه او در همان روزها
 ي به مخالفت با ويحكومت زاهد
 و دي مخالفت به تبعنيبرخاست و ا

 يريوز زندان در تمام طول نخست
 او در ي اما مخالفتهادي انجاميزاهد

 سال آخر حكومت مصدق از كي
عوامل سقوط مصدق شناخته شد و با 

 28 ي بعد از كودتاي كه دولتهايوضع
 خود ي آوردند و جاهت ملشيمرداد پ

  »110.را از دست داد
 نكهي با مشخص نكردن اسندهينو
 بعد از يخي در چه تاري كاشاناهللا تيآ

 به مخالفت يكودتا با حكومت زاهد
 نيواننده چنبرخاست، قصد دارد به خ

 ي كاشاناهللا تيالقاء كند كه اوالً آ
 بالفاصله بعد اًيمخالف كودتا بوده و ثان

 دولت كودتا به مخالفت هياز كودتا، عل
   .برخاسته است

 روشن شدن ذهن خوانندگان يبرا
 را با دولت ي كاشاناهللا تيروابط آ

 بي مرداد به ترت28كودتا، بعد از 
   :آورم يم
، 1332 وري شهر1  شاهد،ةروزنام - 1

  1019شماره 
 مرداد ـ 31 ـ شنبه روزي اطالع دبقرار»

 اهللا تي از حضرت آريوز  نخستيآقا
 وقت مالقات كردند و ي تقاضايكاشان

شمس : اني با حضور آقارانيدر شم
 ي نادعل،يي دكتر بقايآباد قنات
 ي كاشاناهللا تي آزاده ي و حائريميكر

 مالقات نيرا مالقات نمودند در ا
 اجع رريوز  از نخستاهللا تيضرت آح

به نفت و غرامت سؤال كردند، 
   : جواب دادند كهريوز نخست
 نخواهم داد چوجهي به انگلستان بهنفت

و غرامت را هم چون انگلستان 
 ندارد نخواهم ي حقچگونهيه

  »111.پرداخت
  1332 وري شهر2اطالعات،   - 2
ـ 1332 وري شهر2 ـ روزي از ظهر دبعد«

 با دستگاه ي خارجني مخبرپنج نفر از
صورت در منزل   و ضبطيلمبرداريف

 مالقات ي كاشاناهللا تي با آيلي خليآقا
 نسبت به ي كاشاناهللا تيآ. نمودند

من :  فرمودنديحكومت زاهد
 موفق به ي زاهدي كه آقادوارميام

 يمنانجام اصالحات بشود و از فقر و ناا
   »112. كنديري جلوگزميو كمون

  1332 وريشهر 3 هان،يك - 3
 با وري شهر3 در ي كاشاناهللا تيآ

 سؤال ـ ني در مورد اي خارجنيمخبر
 ي مجلس شورااستي ريچرا جنابعال«
   د؟ي را قبول كرديملّ
 مجلس در شأن من نبود و استي ـ رج

 رفتمي مقام را پذني جهت انيمن از ا
 كه مصدق يتهائيكه جلو فعال

 بعد كسالي شروع كند و خواست يم
   «.رميد بگشروع كر

 منزل بي ـ نظر شما راجع به تخرس
   ست؟يدكتر مصدق چ

 نبوم مردم خانه دكتر ي ـ من راضج
 كنند نيمصدق را خراب و باو توه

 قدم ي مصدق برخالف قانون اساسيول

 شاه يها برداشت و دستور داد مجسمه
 ي عموميها گاهي را از جارانيسابق ا

 ي در فرانسه وقتكه يبردارند در حال
 اعالم كردند ي جمهورمي مردم رژكه

 ود خي ناپلئون را در جايها مجسمه
   »113.نگاه داشتند

 اهللا تي، آ32 وري شهر17 هانيك - 4
 در مصاحبه با روزنامه يكاشان

  : گفتند»يالمصر«
 مادام كه به ي از ژنرال زاهدمن«

 يباني پشتدارد ي قدم برمرانيمنفعت ا
و  و هر وقت كه به نظرم برسد اكنم يم

 دينما ي عمل مرانيبرخالف مصلحت ا
 لحظه نيتا ا. مينما يبا او مخالفت م

 ي راجع به اعمال زاهدتوان ينم
 هي روميتوان يقضاوت كرد و ما هم نم

   ».ميائ نمنيخود را در قبال او مع
 كه مصدق مستحق دي داردهي عقايآ

   د؟ي بود كه باو رسي سرنوشتنيهم
 ـ خداوند عادل است و آنچه بر ج

 ي عدل خداوندجهيمصدق گذشته نت
   .است

 ي كه دكتر مصدق برادي داردهي عقايآ
 تي فعالي جمهورمي رژيبرقرار

   كرد؟ يم
 تي جمهوري برقراري برا،ي ـ آرج
 ماه قبل 4مصدق . ديكوش يم
 اخراج راني كه شاه را از اخواست يم

 به شاه نوشتم و از يا  من نامهي ولدينما
 يخودداراو خواستم كه از مسافرت 

 و شاه هم موقتاً از فكر مسافرت دينما
 هفته قبل، مصدق كي 114منصرف شد

 ك را تررانيشاه را مجبور كرد كه ا
 چند تي اما شاه با عزت و محبوبدينما

   .روز بعد بازگشت
در :  سپس اظهار داشتي كاشاناهللا تيآ
 مي ملت شاه را دوست دارد و رژنجايا

  »115ستي نراني مناسب ايجمهور
  1332 وري شهر23 هان،يك - 5
 در مصاحبه با خبرنگار ي كاشاناهللا تيآ
 اي آنكهي در رابطه با ا»ومياخبار ال«

 مسئله وجود ني در اها يدست خارج
   :دارد گفت

!  سادهيلي خم،ي ساده هستيلي خما«
وضع خوبست و خطر برطرف شده، 

 مصدق راه را گم كرده و مستحق نيا
و كوشش او تمام هم .  عاقبت بودنيا
:  زنندادي شده بود كه مردم فرنيا

اما در مورد ... زنده باد مصدق
 تا آنجا كه من ي خارجيانگشتها

مصدق !  نبودهيزي چني چندانم يم
 و نفوذ شاه تي و موقعدير شاه شوهيعل

شاه .  مردم فراموش كردنيرا در ب
 مصدق را خواست يچهار ماه قبل م

 من وساطت كردم تا يعزل كند ول
 روزي و پمي نبرد شدني وارد انكهيا

  «!ميديگرد
 در ديتوانست ي نمايآ:  او گفتمبه
 ني مبارزه خونني كشورتان باكه يحال
 مشغول بود، با مصدق هايسي انگلهيعل

   د؟يبساز
 سؤال بر آشفت و ني از ااهللا تيآ

 برادر مسلمان، من و مصدق، يا: گفت
 او ي ولمي بدن بودكيدو روح در 

 انتي بمن و كشورش خ. كردانتيخ
به نظر شما : دمي پرساهللا تياز آ... كرد

 اشتباه مصدق كدامست؟ نيبزرگتر
:  جواب داددرنگي بي كاشاناهللا تيآ
 با عدم ي كردن قانون اساسماليپا
  . اوامر شاهاعتاط
 درباره مجازات ي كاشاناهللا تيآ

  : شرح دادنطوريمصدق نظر خود را ا
 مجازات ي اسالمفي شرع شرطبق
 يندگي و نماي كه در فرماندهيكس

 كند مرگ انتيكشورش در جهاد خ
  »116است

  1332 مهر 19 هان،يك - 6

 سي ـ رئ32 مهر 18 ـ روزي دمالقات«
   ي كاشاناهللا تيدولت با آ

 كار آمدن دولت ي روي ابتدااز
 مي تصمي سپهبد زاهدي آقاد،يجد

 با كباري روز 15اند در هر  گرفته
.  مالقات كنندي كاشاناهللا تيحضرت آ

 مالقات در منزل ني ظهر اروزيد
 صورت گرفت و ناهار را يشخص ثالث

 صرف اهللا تي با آريوز  نخستيآقا
 جلسه دو نفر از نينمودند در ا

و در .  حضور داشتندلس  مجندگانينما
 ي و كارهايخصوص امور جار

  »117. تبادل نظر شديمملكت
   1332 مهر 25اطالعات،  - 7
 با ي كاشاناهللا تي آ جلسهنيچهارم»

 دوره يرمستعفي غندگاني از نمايبرخ
 ني چهارمي مليهفدهم مجلس شورا

 در دو هفته يجلسه كه بعنوان جبهه مل
 جلسه كه نيدر ا...  شدهلي تشكرياخ

 ي علي در منزل آقايطبق قرار قبل
 و مذاكرات آن دي گردلي تشكيزهر
 دي سه ساعت بطول انجامبيقر
 ،يي دكتر بقاانيقا و آي كاشاناهللا تيآ
 ي و زهرزاده ي مشار، حائر،يمك

   »118.شركت داشتند
 1332 آبان 12، »شاهد«روزنامه  - 8

   1076ش 
 ـ جلسه 1332 آبان 10 شب ـ كشنبهي «
 اني و آقاي كاشاناهللا تي با حضور آيا

 دي گردلي و مشار تشكي مك،ييدكتر بقا
و راجع به نفت مذاكرات بعمل 

  »119.آمد
   1332 آبان 28 ،هانيك - 9
 قبالً به اطالع خوانندگان كه يبطور«

 عصر ي طبق قرار قبلدي رسيگرام
 يرمستعفي غاني از آقايا  عدهروزيد

 اهللا تيآ:  مركب ازي ملّيمجلس شورا
 ،يي دكتربقا،يمك: اني و آقايكاشان

 ي در منزل آقايا  جلسهيمشار و زهر
 دادند كه مذاكرات آن ليمشار تشك

  »120.ه شب ادامه داشت تا دباًيتقر
   1332 ي د8اطالعات،  - 10

ـ، در 32 ي د8 صبح ـ مي نه و نساعت«
 مجلس ختم از طرف يمسجد سلطان

 اني و آقادي برپا گردي كاشاناهللا تيآ
 راني و چند تن از وزونيعلما و روحان

 ي دربار شاهنشاهسي نورزاد رئيو آقا
 حضرتي از طرف اعليندگيبه نما

 ياسي سيدگانني و نمايونيهما
 ي آقاندهي و نماي اسالميكشورها
 مجلس حضور ني در اريوز نخست
 اهللا تيساعت ده حضرت آ. داشتند
 در مجلس ختم شركت كردند يبهبهان
 واعظ به ي موسودمحمدي سيو آقا

 و ي اخالقلي از فضايمنبر رفت و شرح
 صدر اهللا تي آدي سعدي فقيمقامات علم

 ميرح كرد و مقارن ظهر مجلس تراديا
  »121. شددهيبرچ
11 -   
 رابطه با دي بعد از تجدي كاشاناهللا تيآ

 و دور زدن و كنار گذاشته سيانگل
 12 ماه و 4 قاًي دق،ي زاهدلهيشدنش وس

، 9/10/32 خيروز بعد از كودتا، در تار
 حاج ي به دوست خود آقاي  نامهيط

 زبان به شكوه و ،ي توتونچيمحمدعل
رئه كردن  تبي و براكند ي باز متيشكا

 را به گردن هخود و دوستانش گنا
 از نامه يدر قسمت. اندازد يمصدق م

 مصدق يخداوند جزا... «آمده است 
را بدهد كه تمام زحمات و 

.  من و ملت را بباد داديهايفداكار
 ننموده بود لياگر مجلس را تعط

 و خودش به شد ي رابطه نمديتجد
 شي روزگار پني و ارفت يحبس نم

  »122.آمد ينم
   15/10/32 خي در تاري كاشاناهللا تيآ
  

اهللا   به سپهبد به فضليا  نامهيط
 را از دخالت در انتخابات ي ويزاهد

... «: سدينو ي و مدارد يبر حذر م
 كمال دقت را داشته دي بايجنابعال

 كه اعضاء انجمن دي و توجه بفرمائديباش
 ي افراداني از ميستينظاتر تهران با

 و اعتماد جهورد توانتخاب شوند كه م
مردم باشند تا معلوم شود كه دولت 
قصد مداخله در انتخابات را ندارد در 

 شوم ي نكته را هم متذكر منيخاتمه ا
 ردي انجام بگيشيكه اگر انتخابات فرما

 جدهمي كه در مجلس هيهر قرارداد
 راني برسد از نظر ملت ابيبه تصو

 و باشد ي ارزش و اعتبار نميدارا
 يلي مانند قرارداد تحمسرنوشت آن

  »123. خواهد بود1933نفت 
 ي طي كاشاناهللا تي آمجدداً
 در 14/11/32 خي كه در تاريا هياطالع

 رابطه با انگلستان و ديرابطه با تجد
 كامل ي آزادتيمسئله نفت و رعا
 آن اني در پاكند، يانتخابات صادر م

   :شود يمتذكر م
 نامه خود به اني چنانچه در پاخاتمه«
 دمي قبالً متذكر گردي زاهد يقاآ

 زي ناي دنيوهاي كه در راديهائ هياعالم
ام اگر مجلس   گفتهدهيمنتشر گرد

 لي تشكني ننگتي وضعني با اجدهميه
 نوكران و ي جز معدودچكسيشود، ه

 تي آن را به رسميسرسپردگان اجنب
 ه كه بي و هر قراردادشناسند ينم

 برساند سرنوشت آن بدتر از بيتصو
 يشك.  خواهد بود1933رداد نفت قرا
 گرفتار هي اعالمني كه با صدور استين

انواع تهمتها و حمله جرائد مزدور 
  »124.دولت اجانب خواهم شد

 كه ي انكاررقابلي توجه به اسناد غبا
 دكتر يمشاهده شد، برخالف نوشته آقا

 اهللا تي آي مدننيالد دجالليس
 ينه تنها با دولت كودتا مخالفت: يكاشان

 ينداشته است بلكه با حكومت زاهد
حداقل تا چهار ماه بعد از كودتا، به 

 دي و بازددهي مشاوره و د،يزنيرا
 است كه بعد از آن هم تا پرداخته يم

 ي كه سپهبد زاهد1334 سال نيفرورد
 اعال ني بركنار و حسيريوز از نخست

 مخالفت چگاهي شد، هدهي او برگزيبجا
   . استاوردهي بعمل ني با ويجد
، كه در 1340 اسنفد 23 خي تا در تارـ
 بود، در مكاتبات، اتي حديق

 خود، يها  مذاكرات و نامهها، يسخنران
 بعنوان ي از دولت زاهدكباري يحت

 نكرده، بلكه آنچه را اديدولت كودتا 
كه اتفاق افتاد، آن را به مردم نسبت 

 را در آن ها يداده و دست خارج
 جهينت«ا  و مهمتر آنكه آن ردهيد ينم

   . شمرده است»يعدل خداوند
 اشتباه ني بزرگتري كاشاناهللا تي آـ

 ،ي كردن قانون اساسماليمصدق را پا
اطاعت نكردن اوامر شاه و كوشش 

 عنوان نموده ي جمهوريكننده برقرار
 را خائن يو بدون بردن نامه مصدق، و

   . استدانسته يو مستحق مرگ م
 1332  در اسفند ماهي كاشاناهللا تي آـ

 يدر مورد اختالفش با سپهبد زاهد
طور كه  همان«: اظهار داشته است

 را من پانزده ي زاهدي آقاديدان يم
 مدت ني در اشناسم يسال است م

 تا شد ي مشتري ما روز به روز بيدوست
 سي كه رئي زمان1328 در سال نكهيا

 نجات بودند فرزندم را از زندان هينظم
 ي دخالتزينداده و در انتخابات تهران 

 رانيننمود من پس از بازگشت به ا
 او شهي معتقد شدم و همشاني به ايليخ

 خطاب يمي دوست صمكيرا بعنوان 
 اني است كه در جرحي صحكردم، يم

تحصن او، من با دارا بودن مقام 
 دستور ي مل ي مجلس شورااستير

 م را دادشاني از ايرائيمواظبت و پذ
 شاني كه خود ايطور  همانيول
 بداند من در دي باراني ملت ادانند يم

.  مؤثر نبودمي زاهدي آقايزمامدار
 يدر اوان حكومت روابطم با او عاد

 رامونيبود و در مالقاتها اغلب در پ
 شاني و از ادادم يانتصابات تذكر م

 ستهي اشخاص شاكردم يدرخواست م
نكه ي تا ادي دعوت نماي همكاريرا برا

 سي روابط با انگلديموضوع تجد
 بي و من آن را قبل از تصوآمد شيپ

 ي حضورشاني ندانستم و بازيمجلس جا
پس .  دادمغامي بار هم پنيگفتم و چند

 انتخابات شروع 125 روابطدياز تجد
 ناظر توانستم ي و چون نم126شد

 در انتخابات باشم نيدخالت مأمور
 ريوز  نخستي به آقايا  نامه نخست
 يا هي نداد، اعالمجهي و چون نتنوشتم

 كل ري بدبزي نراًيمنتشر كردم و اخ
سازمان ملل متحد تلگراف نمودم كه 

 است كه ي بصورتراني ايوضع فعل
 ناظر ي خارجياسي سندگانيتمام نما

 مخالفت نيمنظور از ا. باشند يآن م
 ني نبود و جز تأمياغراض شخص

 زي چاني و عدم دخالت خارجيآزاد
 من اتي و اگر نظرستي نيگريد

 حاضرم تن به باشد يده نمكنن قانع
 ي و زندان دهم چون از زندگديتبع

 به استراحت اجيخسته شده و احت
  »127.دارم
 بنابه نكهي و ايي مورد دكتر بقادر

 ي مدننيالد  دكتر جاللينوشته آقا
 هي اولياو در همان روزها«كه 

 ي به مخالفت با ويحكومت زاهد
 و دي مخالفت به تبعنيبرخاست و ا
 ريوز ر تمام طول نخستزندان او د

 مطلب بنابر نيا» 128دي انجاميزاهد
 انكار ذكر شده، نادرست رقابلياسناد غ
اما عالوه بر آن .  استخي تارفيرو تح

 بدان گرياسناد ذكر شده، چند نكته د
 ماه ي دليدر اوا: گردد يافزوده م

 از يكي مخ يشعبان ب «1329
تهران به » ها و افراد شرور چاقوكش

 شاهد مراجعه كرد و ةه و روزنامچاپخان
 اظهار ييضمن مالقات با دكتر بقا«

 يبرا دي شما داشته باشيهر كار... نمود
 يستادگي جان ايانجام آن تا پا

 گفته ييخواهم نمود در آن زمان بقا
 تا با دي به او مراجعه نمايگريبود روز د

  «129هم صحبت كنند
 يي بقايروهاين« مرداد 28 ي كودتادر

 قرار مخ يار چاقوكشان شعبان بدر كن
 در شهرستانها يداشتند و طرفداران و

ناصر .  مشغول بودندتي به فعالزين
 قي از طريا  او، نامهي پسر عمو،ييبقا

 ارسال كرد و در آن زاده عيمنصور رف
 در روز يياز تظاهرات طرفداران بقا

 حزب كه مرداد سخن گفت شب28
زحمتكشان در تهران و شهرستانها، 

 حزب، نقش يمراه با سازمان نظامه
 از آنها قطعه يكي كردند كه فايمخرب ا

 ي شهربانسي رئ،ييقطعه كردن سخا
  »130.كرمان، بود

 28 ي در كودتايي پاس خدمات بقابه
 ي كسانستي در فهرست ليمرداد نام و

 كردند قرار افتيكه نشان افتخار در
 نشان كي افتي به دريگرفت و و

   .دي مفتخر گردزيرستاخ
 ستاد ارتش، سي بعد از كودتا رئيمدت«

 يا  در نامهچيسر لشكر نادر باتمانقل
   : نوشتييخطاب به بقا

  يي دكتر بقاي آقاجناب
 فرمان مطاع شاهانه به پاس به

 مرداد 28 ي ملامي كه در قييهايفداكار
 قطعه نشان كي به اعطاء ديا ابراز داشته

 مفتخر كي درجه زيرستاخ
   «131.ديگرد يم
  

   13 صفحهدر 
  
  

  و دولت كودتايكاشان
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 در ي و زاهديي بقاي شخصروابط
 نخست كودتا حسنه بود تا يروزها

 مجدد روابط ي به هنگام بررسكه يجائ
 مورد مشورت يي بقاس،ي و انگلرانيا

   : قرار گرفتيزاهد
  . استي فوريليخ«

   يي بقاي آقاجناب
 خواهشمندم ي شور در مسئله مهميبرا

 ساعت 11/9/1332 چهارشنبه خيدر تار
در كاخ وزارت )  بعد از ظهر4 (16

   .ديامورخارجه حضور بهم رسان
  ريوز نخست
  »132ي زاهدسپهبد

 »ي ملّاميق« مرداد را 28 ي كودتاييبقا
 در يي بقاي آقانكهيبعد از ا. خواند يم

 هي در كرمان عل1333 سال لياوا
 يانتخابات مجلس هجدهم سخنران

 در منزل ،يعصر روز سخنران«كرد و 
ها   با اوباش و چاقوكشيزديآگاه 

 به آنها صادر ينيمالقات كرد و فرام
 يها هاو دستور داد اوباش دست. نمود

   «133ندي نماجاديمتعدد ا
 تي امنونيسي كمي بنا به رأييبقا

 كرمان، به اتهام اغتشاش و ياجتماع
 به دي سال تبعكي به قتل به ديتهد
   134. هرمز محكوم شدرهيجز
 يعد از سخنران چند روز بيي بقايآقا

 سال كيكرمان، و محكوم شدن به 
 خي در تاري هرمز زاهدرهي به جزديتبع
 فرماندار لهي وسي، تلگراف24/3/1333

 ارسال كرد كه يي بقايبندرعباس برا
   : استنيمتن آن چن

   يي دكتر بقاي آقاجناب»
 از ي به سوابق و زحمات جنابعالنظر
 انجام ي روني كه مأموريميتصم
ته بودند متأسف شدم و به  گرففهيوظ

 نظر دي دستور دادم تجدليهمان دل
 آزاد يجنابعال. كنند و موافقت نمودند

 دي باشلي كه مايا  تا به هر نقطهديهست
  «135.ديبرو
 ياسي سنامهيزندگ« به نوشته كتاب بنا
 يشيفرما «يا  مقولهيي بقادي تبع»ييبقا
 حكم نكهي نبود و اساساً قبل از اشيب

 يبي دربار و خطيا مساعاجرا شود ب
 مثل كني او داده شد، ليدستور آزاد

 درصدد برآمد آب را يي بقاشهيهم
آلود كند و مظلوم   گلشي از پشيب

دستور داده شده بود . دي نمايينما
 به تهران و همراهانش به جمال ييبقا

 امر نيآباد اراك فرستاده شوند و هم
 از مركز توطئه يي كه بقاديباعث گرد

اما » 136.رمان خارج شود كيعني
 به تهران نرفت و به زاهدان يزاهد

   137.ديرفت و در آنجا اقامت گز
 معلوم شد كه تا بعد از ني ابنابر

 و اواخر خرداد جدهميانتخابات ه
 ي و نه زنداندي نه تبعيي بقاي آقا1333
 از همكاران و يكي و به عكس 138بوده

 دهندگان مهم كودتا بشمار ياري
   .ديآ يم
  

   يخي جعل تاراي سند
  
 و از ي كه بعضيگري ـ نكته مهم دب

 نيالد  جاللدي دكترسيجمله آقا
»  معاصرياسي سخيتار« در كتاب يمدن

آورده و كوشش شده است كه آن را 
 مهم يخي داده و سند تاركيبعنوان 

 اهللا تي پاك و مبرا كردن نقش آيبرا
 32 مرداد 28 ي در كودتايكاشان
 است به يا   نامه سازند،139مطرح

، كه در آن 32 مرداد 27 خيتار
 مصدق را از وقوع ،ي كاشاناهللا تيآ
 ي زاهدلهي وسي حتمي كودتاكي

   .مطلع ساخته است
   : استري نامه به شرح زمتن

 معظم جناب ريوز  نخستحضرت»
    دكترمصدق، دامه اقبالهيآقا

 يگرچه امكان برا: شود ي معرض
 و ملت ني صالح دي نمانده ولضميعرا

 خادم اسالم باالتر از ني ايبرا
 رغمي است و علياحساسات شخص

 غاتي تبلي و بوق و كرناهايورز غرض
 ديدان يشما خودتان بهتر از هر كس م
 دولت يكه هم و غمم در نگهدار

 است كه خودتان به بقاء آن يجنابعال
 كار ي رواتياز تجرب. ديستي نليما

ن  بر مر،ي اخيهايآمدن قوام و لجباز
 ام ي مانند سديخواه يمسلم است كه م

 ملت را تنها گري بار دكي ي كذائريت
حرف . ديگذاشته و قهرمانانه برو

 را در خصوص اصرارم در نجانبيا
 و مرا ديدي رفراندوم نشنيعدم اجرا

ام را سنگباران  خانه. دي كردضيلكه ح
 دي فرمودي و فرزندانم را زندانارانيو 

 شما را ديو مجلس را كه ترس داشت
 هست، و نه ي و حاال نه مجلسديببرد بست

. ديا  ملت گذاشتهني اي برايگاه هيتك
 را كه من با زحمت در مجلس يزاهد

تحت نظر و قابل كنترل نگهداشته 
 و دي خارج كردليبودم، با لطائف الح

حاال، همانطور كه واضح بوده در صدد 
اگر نقشه شما . به اصطالح كودتا است

 يني عقب نشري تام يد س كه ماننستين
 و د،ي و به ظاهر قهرمان زمان بمانديكن

 كه ستي نحياگر حدس و نظر من صح
 مالقاتم در نيهمانطور كه در آخر

 به شما گفتم، به هند رسن »بيدزاش«
 ما را در كايهم گوشزد كردم كه آمر

 كمك كرد و هايسيلگرفتن نفت از انگ
 ياپسندي و دنيحاال بصورت ملّ

 ثروت ني ايبدست جنابعال خواهد يم
   .را بچنگ آورد

 كنار ديخواه ي نميپلماسي واقعاً با داگر
 ملت خي در تاري نامه سندنيا. ديبرو
 خواهد بود كه من شما را با رانيا

 نسبت تان ي خصوصيهايوجود همه بد
 لهي كودتا بوسكيبه خودم، از وقوع 

 كه مطابق با نقشه خود شما يزاهد
 يِردا جااست آگاه كردم كه ف

   . نباشدي عذر موجهچگونهيه
 كنم، ي فكر اشتباه مني در اي براستاگر

 و ي مصطفدي شما، سليبا اظهار تما
 مذاكره ي را براييناصرخان قشقا

خدا بهمه رحم . فرستم يخدمت م
    بكام باداميا. ديفرما
  »140ي ابوالقاسم كاشانديس
 پاسخ دكتر مصدق به نامه فوق بشرح و
   : استريز
 آقا حسن لهي حضرت آقا، وسرقومهم«

 مستظهر به نجانبيا.  شدارتي زيسالم
.    والسالم.  هستمراني ملّت ايبانيپشت

  »141دكتر مصدق
 ي براري رابطه با نامه فوق نكات زدر
   :اند تي حائز اهمقتي حقندگانيجو

 سال از 25نامه بعد از گذشت  -1
 ني اولي، برا1332 مرداد 28 يكودتا

 در سال يني خمي كه آقايبار هنگام
 انتشار سي آمد، در پارسي به پار1357

 لي به چه دلستي كرد و معلوم ندايپ
 ربع قرن كي را مدت ي نامه مهمنيچن

 نگاه ي مخفياز انظار و افكار عموم
 ني اول در طكه ياند، در صورت داشته

 در يمدت كتابها  و مطالب گوناگون
 مرداد و 28 يرابطه با مصدق و كودتا

   . منتشر شده بود،ينقش كاشان
 شده دهي داي دنيتا بحال در كجا - 2

 اي و ي دولتسياست كه رئ
 موافق نقشه خودش، ،يريوز نخست

 شتري بني او كودتا كند؟ اهي عليگريد
 و لي است تا دلهيبه جك و خنده شب

 كه خودش نقشه يريوز اصالً نخست
 كند، ي خودش طراحهيكودتا عل

 ني باشد؟ چنريوز  نخستتواند يم
 هي شبشتري و مجنون بوانهي به ديانسان

   .است تا انسان
جعل كنندگان نامه متوجه  - 3

 27 در يياند كه ناصرخان قشقا نبوده
 روز قبل از كودتا در تهران كيمرداد 

ساعت هشت بعد از ظهر . نبوده است
 نهضت وني، فراكس31روز نهم اسفند 

 فوراً به ي كرد كه وبي تصويمل
 بدون زي ني حركت كند و وفارس
 همان روز به سمت فارس يمعطل

 و از روز دهم 142.حركت كرده است

 ي و حت32 مرداد 28 ياسفند تا كودتا
بعد از كودتا در نقاط مختلف فارس و 

 ة بسر برده و خاطرات روزانري عشانيب
 از ي كه در چه نقاطبيخود را به ترت

فارس بوده و روزها را چگونه گذرانده 
 نامه بي كرده، خود تكذاداشتيت اس

  143.است
 را يزاهد« جمله نامه كه نيتنها ا  - 4

كه من با زحمت در مجلس تحت نظر 
و قابل كنترل نگاه داشته بودم، با 

 و حاال دي خارج كردلي الحفيلطا
همانطور كه واضح بوده درصدد به 

  «اصطالح كودتا است
 جمله مخدوش بودن كي ني تنها او

 دهد ي و نشان مسازد يلل منامه را مد
 كامل با ي با آگاهي كاشاناهللا تيكه آ

 داشته ي و همگامي همكارانيكودتاچ
   :راياست ز
 12روز « اتفاق افتاده، عي وقامطابق

 تهران ي فرماندار نظام32 بهشتيارد
 سي اطالع داد كه رئيا هي اعالميط

 چند تن از افسران لهي بوسيشهربان
 دهيلت بقتل رس دونيبازنشسته و مخالف
اهللا   و سرلشكر فضلييو دكتر مظفر بقا

 دست تي جناني در ايزاهد
 يوئيمتعاقب اخطار راد. اند داشته

 ي به سرلشكر زاهديفرماندار نظام
 ،ي خود به فرماندار نظامي بر معرفيمبن

 اهللا تي با موافقت آيسرلشگر زاهد
 لهي مجلس، بوسسي رئيكاشان

ه و به  به مجلس آورده شديراشرافيم
 در آنجا متحصن تي نداشتن امنةبهان
  »144.ديگرد
 كه ي سرلشكر زاهدبهشتي ارد14 روز
 ي شهربانسي شركت در قتل رئليبدل
 تهران ي خود را به فرماندار نظامديبا

 مجلس و سي رئي كند، از سويمعرف
 مخالف دولت، مورد ندگانينما

   .رديگ ي قرار ميرائياستقبال و پذ
 بعد از ظهر قهي دق25 و 9 ساعت مقارن«

 سهي رئئتيـ جلسه ه32 بهشتي ارد14
 بار در حضور ني اوليمجلس كه برا

 مجلس استي مجلس در اطاق رسيرئ
 و افتي اني بود پادهي گردليتشك

 نفر از 15 باتفاق اهللا تيحضرت آ
 سرلشكر ي آقادني بدندگانينما

   . رفتنديزاهد
 ي مجلس شورااستي حوزه رعمارت

 سابق يتمان مجلس سنا مقابل ساخيمل
 طبق ي سرلشكر زاهدي و آقاباشد يم

 در اهللا تيدستور و موافقت حضرت آ
 سابق سيآن ساختمان در اطاق رئ

   .اند  كردهاريمجلس سنا سكونت اخت
 سرلشكر اطالع ي كه به آقايموقع

 شاني ادني بداهللا تيدادند حضرت آ
 مجلس سي تا جلو عمارت از رئنديآ يم

 با اهللا تي و حضرت آاستقبال نمودند
 كردند و ي روبوسيسرلشكر زاهد

 يآقا. سپس به اطاق وارد شدند
 نكهي اظهار داشتند از ايسرلشكر زاهد

 فرمودند و ي بزرگاهللا تيحضرت آ
اند   آوردهفي تشرنجانبي ادنيبد
   . دارمي تشكر و سپاسگزارتينها

 در پاسخ با اشاره به اهللا تي آحضرت
   : گفتند خودنيري ديسوابق دوست

 و بعالوه ديباش ي مهمان مجلس مشما
 دي بوده و هستانيمورد احترام همه آقا

 شما ي كه تاكنون براييو از مزاحمتها
فراهم شده متأسفم چون من خدمات 

 هنوز راني ايشما را به نهضت مل
 بخدمات دوارميام و ام فراموش نكرده

   .دي تأمل شودي بتوانيشتريب
و شما  هم خانه ملت است نجايا
 دي تا هر وقت كه بخواهديتوان يم

   .ديباش
 ي كاشاناهللا تي موقع حضرت آني ادر
 را ي ملي گارد مجلس شوراسيرئ

 الزم را صادر ياحضار و دستورها
 اداره سي رئني آبتيضمناً آقا. كردند
 مجلس سابق سنا را مأمور يبازرس
   . فرمودندشاني ايرائيپذ

 ساعت مي پس از ناهللا تي آحضرت
قف مقارن ساعت ده بعد از ظهر تو

 از اطاق ندگاني نماانيباتفاق آقا

 خارج شدند و مجلس يسرلشكر زاهد
    »145.را ترك گفتند

 لي الحفي است كه لطاحي فوق صرمتن
 در كار نبوده است بلكه يو كنترل

 منظور ي از زاهديباني و پشتتيحما
 ماه 6 ي كاشاناهللا تيخود آ. بوده است

ودتا، در رابطه با  بعد از كيو اند
:  در مجلس گفتيتحصن زاهد

 تحصن او، اني است كه در جرحيصح«
 مجلس استيمن با دارا بودن مقام ر

 يرائي دستور مواظبت و پذي مليشورا
 كه ي همانطوري را دادم ولشانياز ا

 بداند دي باراني ملت ادانند ي مشانيا
 مؤثر ي زاهديمن در زمامدار

 هندرسن نيعالوه بر ا» 146.نبودم
 خي در تهران در تاركاي آمرري كبريسف

 بهشتي ارد18جمعه  (1953هشتم مه 
 كايبه وزارت امورخارجه آمر) 1332
 كه قتي حقنيا«: دهد ي معاطال

 هم رفته مورد ي روي زاهدمساريت
 از ي گروهي دوستانه از سورشيپذ
 يري مجلس در زمان پناهگندگانينما
 خود در آنجا قرار گرفت، رياخ
خص كاهش نفوذ و وجهه مصدق در مش

 يري با پناهگيزاهد... باشد يمجلس م
در مجلس موضع خود را مجدداً باز 

طور   را بهدپس گرفته و وضع خو
جداگانه به رهبران مجلس و مطبوعات 

  »147.دينما يعرضه م
شنبه  سه (1953 مارس 31 در هندرسن

به وزارت خارجه ) 1332 ني فرورد11
 كه يها فرد باق كه تندهد ياطالع م

 مساري تباشد ي مصدق مينيقادر به جانش
 يباني از پشتيزاهد.  استيزاهد

 ،ي كاشانري نظياسيرهبران س
 و برادران يي بقازاده، يحائر

 ري طور ساني و هميذوالفقار
كاران و ارتش برخوردار است  محافظه

 يباني پشتي ممكن است از وزي نيمكّ
  به طورشي سه روز پيزاهد. دينما

  »148. نمودهداريمحرمانه از عالء د
 روابط م،ي كه بگذرنهاياز تمام ا - 5
 قبل و بعد از كودتا با ي كاشاناهللا تيآ

 دولت كودتا كه سي رئيسپهبد زاهد
 آورده شد، خود خي تاربيبه ترت

   . آن نامه استبي تكذنيبهتر
و همچنانكه قبالً متذكر شدم،  - 6
رداد  م28 ي از كودتاي كاشاناهللا تيآ

 اتي حدي كه در ق1340 اسفند 23 تا 32
 اي از كودتا بر زبان و يبود نه تنها نام

 كي است بلكه آن واقعه را اوردهيقلم ن
 قلمداد كرده ي و مردميعيحادثه طب

 يي خود به تنهاريمطلب اخ. است
 ي است و برايعل كه نامه جرساند يم

 اهللا تي نامه به نام آياهداف خاص
  . استدهي جعل گرديكاشان

  
   بعد از كودتايكاشان

  
 با اغفال ي ابتداء، چند ماهانيكودتاچ

 يو در ظاهر نقش دادن و به باز
 ري و ساي كاشاناهللا تيگرفتن آ
 دني و پس از مستقر گردانيهمگامان و

 ةماندي باقدنيحكومت كودتا و مك
 ي شكنندگان جبهه داخلةعصار

 مصدق با دور زدن يحكومت ملّ
 مجدد ي و برقراري كاشاناهللا تيآ

 پرداخت رشي و پذتانرابطه با انگلس
 شده كتهيغرامت و قرار داد د

 و دستش نينش  را خانهي ووم،يكنسرس
 ي ارتباط جمعليرا از امور و وسا

 تيبعد از آن به شخص. كوتاه كردند
 پرداختند به ي وتيثي و هتك حييزدا
 ماه و چند روز كه از عمر 6 كه ينحو

 يبطور رسمكودتا گذشته بود، 
 را بنام يكاشان الشأن مي عظاهللا تيآ
روز .  كردندادي ي ابوالقاسم كاشديس
 فرزانگان پيـ سرت32 اسفند 2 ـ كشنبهي

 پست و تلگراف ري دولت و وزيسخنگو
 به ي مصاحبه مطبوعاتكيو تلفن در 

 اظهار داشت نيخبرنگاران جرائد چن
   :كه

 دابوالقاسمي بنام سي شخصراًيـ اخ«
 و كسب شهرت يي خود نمايا بريكاش

 و انصاف در باب قتي دور از حقيمطالب
 در انيانتخابات و نفت و دخالت خارج

   »149... گفتهرانيكار ا
 كه در يا  در نامهي كاشاناهللا تيآ

 ي بدوست خود آقا15/12/32 خيتار
 نوشته عقد ي توتونچيحاج محمد عل

دل را باز كرده و گفته مثل آنست كه 
   :ته ام آتش نشسيرو
 كور باطن چه مانيا يبا مردم ب ...«
 نيرالمؤمنيبا جدم ام.  كردتوان يم
 زبانها و ني كه با اني صلوات المصلهيعل

 را شرح رالعقولشي محيايقلمها مزا
 يلي داد چه كردند، من كه ختوان ينم
 خدا ي برايمن فداكار.  هستمزيناچ

 ندي بگوخواهند يكردم مردم هر چه م
 را قيا كشف حقخيو بكنند تار

 ندارم، فقط يابداً افسردگ. دينما يم
فرسا   هدر رفتن زحمات طاقتيبرا

 مي هستم، واهللا العظني و اندوهگنيغمگ
.  آتش نشسته باشميمثل آنست كه رو

 ني مصدق را بدهد كه ايخدا جزا
 بسر ي خودخواهي را رواهيخاك س

  »150...ختي مملكت رنيا
 12 در »اينامه دن« روزنامه مخبر
، گزارش 320، شماره 1333 بهشتيارد

 ي كاشاناهللا تيكرده كه خدمت آ
   :دمي پرسي و از ودميرس

   شود؟ ي را چه ماهللا تي آخوب«
 چه شود آنقدر گفتم و نيخواستي مـ
 را از ي سنگر پارلمانني برآوردم ااديفر
 ي براي نبر تاملجاء و پناهگاهنيب

 سخت باشد قبول نكرد و يروزها
 رفت ني از براني ايضت ملّباالخره نه

   ».سوزم يو من هم دارم در تنور م
 چطور شد مي سؤال نموداهللا تي آاز

 د؟ي كرداري نفت سكوت اخترامونيدر پ
 را در ي لباده خود كاغذبيفوراً از ج

 شروع به يوقت. ديآورده گفتند بخوان
 نامه مي متوجه شدميخواندن نمود

 نفر اعضاء 22 است كه به يا سرگشاده
 داًي نفت نوشته و در آن شدوميكنسرس

 دولت ريخ قرن امياعمال و رفتار ن
انگلستان و شركت سابق نفت را شرح 

 نامه مشروح و نياند و در آخر ا داده
 شده خاطر نشان پيمفصل تا

 از رانياندكه محال است ملت ا كرده
 گذشته و اجازه پس و يا  ماده9قانون 

. را بدهد) واو (كي ي كردن حتشيپ
 نامه را ني ااي آدمي پرسياز كاشان

 اي ديا ستاده فروميبعنوان اعضاء كنسرس
   : جواب دادر؟يخ
 لحظه ني خبر مهم و موثق در آخركي

 نامه ني و فرانسه ايسيكه ترجمه انگل
حاضر و آماده ارسال بود مرا از 

 آن ديدانيفرستادن آن باز داشت، م
 بدست يخبر چه بود؟ اطالع قطع

 مواجه با ومينسرسام كه ك آورده
 و سي انگلنيشكست شده و تضاد ب

 شده و پس داري پدي بطور علنكايآمر
 ني خبر فكر كردم اگر انياز وصول ا

 خواهد شد بدستور عينامه را بفرستم شا
 مخالف ها سي بوده چون انگلهايسيانگل
 به كاي و ورود آمرومي كنسرسليتشك

 چون من هم در باشند يمعركه نفت م
 يرقانوني را غوميرسماً كنسرسنامه خود 
 لحاظ مصلحت نبود نامه نيدانستم از ا

 دارم نيقيمزبور فرستاده شود و قطع و 
 آمده موضوع شي كه پي وضعنيبا ا

  «151.ستي نينفت حل شدن
 وري اول شهرخي در تاري كاشاناهللا تيآ

، ) سال بعد از كودتاكي (1333
 نفت ومي در رابطه با كنسرسيا هياعالم

 شوم و عواقب جيكرده و نتاصادر 
 نيا«: ننگبار آن را متذكر شده كه

 به مراتب 1933قرارداد از قرارداد 
 رانيملت ا... باشد يبدتر و ناگوارتر م

 اتي سرنوشت حدهد ياجازه نم
 مملكت ني در خارج اي وياقتصاد

و هرگز قبول .  بشودنيآن هم لندن مع
 ري زگري چهل سال دينخواهد كرد برا

  «152... باشدي باقي اجنبيتصادنفوذ اق
 فوق خي در تارشاني انكهي نظر به ااما

 و در سانسور بسر نينش طرد و خانه
 ثبت در ي براهي است، اعالمبرده يم

   . بوده استخيتار
  14صفحهدر 

  و دولت كودتايكاشان
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 و دولت يكاشان
  كودتا

  
 در رابطه با ي كاشاناهللا تي آسرانجام
 به 1334 ي د27آراء در  قتل رزم
تش احضار و مورد  اريدادستان
در « و سپس 153 قرار گرفتييبازجو

اطاق مجاور زندان دكتر مصدق در 
  »154 شدي زنداني زره2لشكر 

 به شاه يا ضهي عري طي بهبهاناهللا تيآ
 و 155 وساطت كردي كاشاناهللا تياز آ

 سه نامه ي طزي ني بروجرداهللا تيآ
 23 و 7، 3 يخهايجداگانه به شاه در تار

 را خواستار شاني ايد، آزا1334بهمن 
 از شاه ي مرحوم بروجردي حت156.شد

 ي كاشانياند تا در مورد آقا خواسته
 يوص خصي مدعتيجلب رضا

  157.بشود
 نينش  خانهاهللا، تي آي از آزادبعد
 آبان به 19 خي در تارنكهي تا ا158بود

 بازرگانان مارستانيعلت كسالت در ب
 يني امي دكترعلد،ي گرديبستر

 در 1340 ي د2 خير تار دريوز نخست
 بعمل آورد و ادتي عي از ومارستانيب

، در 1340 اسفند 18 جمعه خيدر تار
  159: كردندادتي عاهللا تيمنزل از آ

 ي دربار شاهنشاهي به اظهار سخنگوبنا
 ـ 1340 اسفند 18روز گذشته ـ جمعه 

 اهللا تيشاهنشاه بمنزل حضرت آ
 هستند ي و بسترماري كه بيكاشان
 ادتي عشاني شدند و از افرما فيتشر

 از ي كاشاناهللا تيحضرت آ. فرمودند
 بازرگانان مارستاني در بشيچهار ماه پ

 شدند ي معالجه و استراحت بستريبرا
 پروفسور كوولر از زي نشي پيو چند

 به تهران شاني معالجه اي براسيپار
 45 و 5ساعت «و سرانجام » 160.آمد
د  اسفن23 صبح امروز ـ چهارشنبه قهيدق
 ي دار فاني كاشاناهللا تي، حضرت آ40

 يزديرا وداع و برحمت ا
  «161.وستيپ

  
  همگامي با ماسونرها

  
فرماسونرهاي ايراني از ابتدا روش از 
ارزش انداختن استقامت را در پيش 

زيرا برآن بودند كه ايراني . گرفتند
بايد بدون استقامت خود را در اختيار 

  .غرب بگذارد تا او را آدم كند
ا استقامت از لحاظ ادامه حيات ملي ام

در استقالل، ارزش اول عامل بقاي 
در گذشته نيز ، هر . ايران بوده است

بار ايران در معرض هجوم قرار مي 
گرفت، گروه بنديهايي كه به سلطه 
مهاجم مسلط گردن مي نهادند، در پي 
مقاومت شكني مي شدند و مي 
. كوشيدند استقامت را بي ارزش كنند

ه اين دليل حيات ملي ادامه يافته اما ب
است و مهاجمان در ايران به تحليل 
رفته اند و استقامت همچنان ارزش 

  .اول باقي مانده است
اگر مصدق را ايرانيان دوست مي 
دارند، پيش و بيش از همه به خاطر 
اينستكه او نماد استقامت است و اگر 
مي بينيم به طور سازمان يافته، 

ل تعميد مي دهند و فرماسونرها را غس
براي ساختن قوام ، به تخريب مصدق 
مي پردازند، دليل اول آن اينستكه 
ماسونرها تسليم شدگان به غرب هستند 
و همچنان راه حل را تسليم غرق شدن 
ايرانيان مي دانند و برآنند كه با 
شكستن مظاهر مقاومت و بي اعتبار 
كردن استقامت و اعتبار بخشيدن به 

به معناي تسليم شدن » ييواقعيت گرا«
به غرب، مي توانند راه را براي يك 
. دولت جانشين دست نشانده باز كنند

گرچه دولت موجود نيست نسبت به 
جامعه ملي ، خارجي گشته است، اما 
ماسون ها و ديگر وابسته ها ، مي 

خواهند دولت را به همان روش كه در 
  .دولت پهلوي بود ، از آن خود كنند

ه تالش مي كنند كه با قلب اما بيهود
حقيقت و با تحريف تاريخ و با روش با 
پنبه سربريدن با ذكر نامه جعلي سعي 
-مي كنند گناه كودتاي آمريكايي

 مرداد به گردن مصدق 28انگليسي 
  .بزرگ بيندازند

  در حيرتم كه چه در ذهن به ظاهر 
مبارزان و آزاديخواهان مي گذرد كه 

ها و با ماسون ها ، پهلوي طلب
سردمداران واليت مطلق فقيه برضد 
مصدق همصدا  شده اند كه از جمله 
آنان حميد شوكت، مير فطروس، 

  .هستند.. مسعود بهنود و
اينان با وجود انبوه اطالعات داخلي و 

خارجي و داده هاي مسلم تاريخي  
كه ذكر  بخشي از آنها رفت نامه جعلي 
آيت اهللا كاشاني را به مصدق بمنزله 

منزل تلقي كرده و برروي آن وحي 
ساختمان تارعنكبوتي  خود را  كه گناه 
كودتا را به گردن مصدق انداختن 

آقاي حميد شوكت . است بنا كرده اند
در كتاب خود به نام قوام السلطنه فصل 
آخر را به اين مطلب اختصاص داده 
است و آقاي مسعود بهنود، صفحات 

 "  كتاب خود تحت نام 381 – 383
 تا بهمن 1299هاي ايران از اسفند دولت

  به ذكر " از سيد ضياء تا بختيار1357
نامه فوق پرداخته و نامه  جعلي  را با 
ضرس  قاطع مسلم گرفته است و به قلم 
فرسائي پرداخته و حتي  گفته ها و 
نوشته هاي آيت اهللا  كاشاني  را كه 
حكايت از همراهي  ايشان با عوامل 

 قضيه نهم  داخلي  كودتاچيان در
 كه قرار بر كشتن مصدق 1331اسفند 

مرغ از قفس «بود و به گفته اي مصدق
 ، همراهي و 32 مرداد  28و » پريد

همگامي داشته است را نديده گرفته و 
حتي شك به خود راه نداده است كه 
يك احتمال هم ممكن  است اين باشد 
كه نامه فوق بعد از كودتا و به منظور 

  .ني جعل شده استخاصي  بنام كاشا
آقاي بهنود چنان وانمود كرده است 

 27كه گويا خود درهمان غروب 
، نامه كاشاني به مصدق  را 32مرداد 

وي در ابتدا  . رؤيت  كرده است
 27متذكر مي شود كه  تا غروب  روز 

مرداد ، حزب توده از توطئه ايكه در 
حال شكل گيري بود خبر نداشت، اما 

 شهر، ماجرا به با پخش خبر در جنوب 
كم . گوش  آيت اهللا كاشاني  رسيد 

نبودند كساني  كه به مقتضاي موقع  
خود را  به كاشاني  نزديك كرده ، در 
اين زمان مي كوشيدند تا خبر توطئه 
به گوش  او نرسد، كم نبودند كساني 
ازاطرافيان مصدق  كه به او تفهيم مي 
كردند كه توطئه اي از سوي ياران 

سيد . يه دولت در كار استكاشاني عل
محمود طالقاني ، روحاني نسبتاً جواني 
در طول روزهاي نهضت چند بار 
كوشيده بود تا با كمك حاج سيد 
جوادي  روحاني قزوين و از مدافعان 
نهضت، بين كاشاني  و مصدق پيامهايي 
ردو بدل كند، بلكه خصومت ها بپايان 

چرا كه . يابد ، روز مشكلي را گذراند
يچ سو، گوش شنوائي براي در ه

در اين . حرفهاي او پيدا نمي شد
هنگام، نامه اي از آيت اله كاشاني 

صحيح آنچه كه ( توسط علي سالمي 
در نامه آمده حسن سالمي است نه 

. به خانه مصدق رسيد ) ن .علي سالمي
  ".نام يي نسبتاً  مفصل و اساسي بود

  382سپس  چند بخش از نامه را در ص 
 كند و بعد در همان صفحه ذكر  مي
 واكنش مصدق  به آيت ": مي نويسد

اهللا كاشاني  همان بود  كه كودتا 
نه كوششي براي . گران مي خوانستند 

رد اتهامات، نه اقدامي براي التيام  
اينجانب  مستظهرم  پشتيباني  « :روابط 

 ":بعد مي نويسد.  »والسالم. ملت هستم
ود، خطري از كتاب كودچيان گذشته ب

چرا كه  در نامه آيت اهللا، دقيقاً  حادثه 
اي  كه در شرف تكوين بود، افشاء 

اين نامه من سندي است در « :شده بود
تاريخ ملت ايران  كه من شما را با 
وجود همة بديهاي  خصوصي تان 
نسبت به خودم، از وقوع  حتمي يك 

كودتا  وسيله زهداي كه مطابق با  نقشة  

م كه فردا خود شماست آگاه كرد
  » .جاي  هيچگونه عذر موجهي نيست

  :آقاي بهنود  توجه نكرد است
 27  وقتي مي نويسد، درغروب - 1

مرداد  كودتا درجنوب شهر پخش  شد 
 ماجرا بگوش  آيت "و با پخش  خبر 

  چگونه  و با  چه "اهللا كاشاني  رسيد
سرعتي  اوالً  از صحت كودتا اگر در 

ه و سپس جريان آن نبود ، مطمئن شد
بفوريت  نامه را به منزل  مصدق 

  رسانده است؟  
  آقاي بهنود  باز اگر  به پاورقي  - 2

 توجه مي 382نوشته خود در صفحه 
كرد ، حداقل  مي بايست شكي به خود 
راه  دهد كه ممكن است  نامه جعلي 

تا « :باشد وي در پاورقي مي نويسد
يعني  سيد مصطفي  ( نطق سيد مصطفي 

.) ن.فرزند  آيت اهللا  كاشاني كاشاني 
در راديو ، هنگام پيروزي كودتا و 
مدالي كه بعداز كودتا به او داده شد ، 
و هم  نمايندگي  مجلس،  به اين 

همين » گرايش ها  مهر تأييد زده شد
تنها يك مطلب بيانگر آن نيست  كه 
نامه جعلي  ست و آيت اهللا  موافق ، 

  است؟همراه  و همگام  با كودتاچيان 
 مي 387 آقاي بهنود در ص – 3

بعد از اينكه كودچيان ايستگاه « :نويسد
«  مرداد  اشغال  كردند28راديو  در 

پشت راديو اعالم  »  ميراشرافي 
مصدق را بايد كشت،  حضرت « داشت

او دروغ » آيت اهللا كاشاني  با ما هستند
اما لحظه اي بعد كه  سيد . مي گفت
 كاشاني يعني سيد مصطفي(  مصطفي 

اعالميه جمعيت . )  ن. فرزند آيت اهللا 
مسلمانان مبارز را خواند، مردم باور 

  ».كردند
جمعيت مسلمانان مبارز «  :توضيح اينكه

پيرو آيت اهللا كاشاني  بودند  با اشاره  
منظور آقاي . او حركت مي كردند 

بهنود هم از اعالميه  اين جمعيت  كه 
ميه  سيد مصطفي  خوانده است،  اعال

جمعيت  در حمايت و پشتيباني از 
كودتا است كه در ارديو وسيله ايشان 
قراعت گرديد خود اين مطلب مي 

  .رساند كه نامه جعلي است
آقاي بهنود  نبايد  زحمت توضيح 
دادن را به خود بدهد و بگويد كه چرا 
وقتي ميراشرافي در راديو  اعالن 

مصدق را بايد كشت، حضرت « .كرد
دروغ  » اشاني با ما هستندآيت اهللا ك

گفته و چون فرزندش اعالميه جمعيت 
مسلمانان  مبارز را خوانده، مردم دروغ 

  مير اشرافي را باور كردند؟
اگر آقاي بهنود به مصاحبه آيت اهللا 

 كه " اخبار اليوم"كاشاني با خبرنگار 
 روز بعد از كودتا  در مورد مجازات 26

  1332 شهريور 23مصدق كه در كيهان 
درج گرديده است و كمي  قبل در 
همين  نوشته آورده شد، مراجعه مي 
كرد ، مي  دانست كه نظر آية اهللا 
كاشاني و ميراشرافي در مورد مصدق و 

  .كودتا و مجازات مصدق يكي است
آيت اهللا كاشاني در بارة مجازات 
مصدق نظر خود را اينطور به مخبر 

  :اخباراليوم شرح داد
 اسالم مجازات طبق شرع  شريف« 

كسي  كه در فرماندهي  و نمايندگي  
كشورش درجهاد خيانت كند مرگ 

اين همان است كه ميراشرافي » است
مصدق را بايد كشت و حضرت : گفته 

  »آيت اهللا كاشاني با ماست
افسوس  كه اينگونه افراد با چه قيمت 
ارزاني و به چه جعلياتي  كه اظهر من 

شند و از الشمس  است خود را  مي فرو
اين حقيقت غافلند  كه طال و زر ناب با 
آلوده كردنش خراب نمي شود، چون 

قائم مقام، امير . خود سنگ محك است
كبير ، مصدق خود محك سنجش 
هستند و با اينان عيار ديگران در 

آزادي ، استقالل و ميهن دوستي  
  .مشخص مي شود

  

  ؟!توافق و تحريك 
  

به آقاي سازمان ملل ايستاده بودند و 
برمكي يكي از كارمندان سازمان ملل 
اطال ع داده بودند كه خواهان گفتگو 
با خانم آربورهستند و قرار بر اين بود 
كه خانم آربور هنگام خروج به درد 
دل  خانواده ها گوش كند و نامه هاي 

 17حدود ساعت . آنها را دريافت كند
و به وقت محلي نيروهاي انتظامي 

خانواده ها يورش برد به افراد واواك 
و با خشونت آنها را دستگير و قصد 

 كه با ندانتقال آنها را به زندان داشت
مقاومت خانواده ها مجبور شد كه آنها 

 .را رها كند
، اسداهللا 86  شهريور13  در ◄

حيـرانـي و محمد توكلي، دوتن 
ازاعضاي شوراي مركزي كانون صنفي 

ني معلمان كرمانشاه، كه درروزهاي پايا
 دربازداشت بودند، به 1385سال 

دادسراي انقالب كرمانشاه احضار 
  .شدند
 مجرم   21    ، 86 شهريور  14 در ◄

جنائي را به دارآويختند كه جديد 
 ايرانترين اعدام هاي جمعي در 

 تلويزيون دولتي ميگويد هفده  .است
قاچاقچي مواد مخدر سحرگاه امروز 
در استان خراسان رضوي به دار 

اين تلويزيون نگفت آيا . يخته شدندآو
اعدام ها در مالء عام انجام گرفت يا 

 در اعدام هائي جداگانه  .در زندان
وسائل ارتباط جمعي ايران از به دار 
آويخته شدن چهار مجرم در مقابل 
. جمعيتي كثير در شيراز خبر داده اند

اين چهار نفر براي داشتن اسلحله، 
ه پليس قاچاق مواد مخدر و حمله ب

 . مجرم شناخته شده بودند
 اطالع خاصل ، 86 شهريور 14 در ◄

قرار است به زودي شده است كه  
وابسته به خانه ) ايلنا(خبرگزاري كار 

كارگر با راي دادگاه و توسط قوه 
وزارت علوم، . قضائيه تعطيل شود

تحقيقات و فناوري، دانشگاه عالمه 
طباطبايي و يكي از دانشجويان اين 

گاه از خبرگزاري ايلنا شكايت دانش
  .كرده بودند

دو تن از ، 86  شهريور  16 در ◄
معلماني كه در اعتراض هاي اواخر 
سال گذشته در شهرضا دست داشتند 
بازداشت شده اند و دو تن از فعاالن 
حقوق معلمان نيز در كرمانشاه به 

  .دادگاه احضار شده اند
 گزارشات رب بنا ، 86 شهريور 16   در◄
يده در روزهاي اخير مامورين رس

وزارت اطالعات به منازل خانواده 
هاي كه فرزندان آنها در كشتار سال 

 يورش برده و تا به د،  جان باختن1367
 خانواده دستگير وبه نقاط 5حال 

علت . نامعلومي انتقال داده شده اند
دستگيري اين خانواده ها شركت در 

سالگرد كشتار  نوزدهمين مراسم 
يكي ازدستگير . يان سياسي استزندان

كه است ارمي  صشدگان آقاي علي 
 به 209چند ماه پيش  از بند مخوف 

 او به دليل  . قيد ضمانت آزاد شده بود
 سالگرد نوزدهمين شركت در مراسم 

  مجددا دستگير كردند 1367قتل عام 
هنگام . بردند و به نقطة نامعلومي 

 .دهدستگيري  رفتار با آنها وحشيانه بو
 .است 
اميرحسين  ، 86  شهريور16در◄

اعتمادي، فارغ التحصيل دانشكده فني 
 دادگاه 15دانشگاه تهران از سوي شعبه 

 .انقالب به دو سال حبس محكوم شد
اعتمادي در پي اعتراضات دانشجويي 

 از سوي حفاظت 82تابستان سال 
اطالعات سپاه پاسداران دستگير و 

 325ه بازداشتگا در  روز را 55مدت 
زندان اوين در سلول ) 2-الف (

 .انفرادي بسر برده است
پرونده وي پس از آزادي به كميته 
انظباطي دانشگاه ارجاع شد كه بدنبال 
فارغ التحصيلي وي و عدم صدور حكم 
از سوي كميته انظباطي وي امسال به 

  .دادگاه احضار شد
سعيد قاسمي ،   86 شهريور 17 در ◄

سانس دانشگاه نژاد، دانشجوي فوق لي

 دادگاه 15تهران با حضور در شعبه 
 . انقالب حكمش را دريافت كرده است

 اين حكم در رابطه با :او گفته است 
اتهاماتي همچون اقدام عليه امنيت 
ملي، تحريك به اغتشاش و اخالل در 

 در جريان  عمومي، آسايشو نظم 
.  استصادر شده،  82اتفاقات خرداد 

 روز 20ه مدت در همان سال بنده ب
 . بازداشت شدم

كانون صنفي ،  86 شهريور 18 در ◄
معلمان كرمانشاه طي اطالعيه اي خبر 
ه از انحالل رسمي اين كانون داد

 فرمانداري ،  اين بيانيهبنا بر . است 
كرمانشاه با ارسال نامه اي رسمي به 

ن را منحل آ، مسئوالن اين كانون
  .كرده است 

ي داده منتشر  ، ا86 شهريور 18 در ◄
ايران سومين كشور  جهان :شده است 

است كه در آن آمار خودكشي زنان 
يابد و  در حال پيشي  افزايش مي

. گرفتن از آمار خودكشي مردان است
هاي اول و دوم را در اين زمينه  رتبه

در . كشورهاي چين و هندوستان دارند
كليه كشورهاي دنيا در برابر هر سه مرد 

ميرند، يك زن  شي ميكه در اثر خودك
از اين طريق جان خود را از دست 

 . دهد مي
 در بين 1383تحقيقي كه در سال    

 هزار دانشجو انجام گرفته، نشان 450
درصد از پسران و 10دهد كه  مي

درصد از دختران انگيزه خودكشي 7
آمار خودكشي در ميان . اند داشته

 .  دانشجويان نيز رو به افزايش است
دهد كه  هاي استاني نشان مي بررسي   

استان ايالم باالترين آمار خودكشي و 
ترين شاخص  استان سمنان پايين

 را به خود "موفق"خودكشي 
 . اند اختصاص داده

در مورد خودكشي زنان در گزارش 
ملي خشونت عليه زنان كه توسط نهاد 

 منتشر 1379جمهوري در سال  رياست
 است كه آمار خودكشي زنان شد، آمده
هاي كهگيلويه و بويراحمد،  دراستان

كرمانشاه و كردستان بسيار باالتر از 
در حالي كه . ميزان كشوري آن است

هايي  رقم خودكشي زنان در استان
مثل تهران و سيستان و بلوچستان به زير 

رسد، اما در سه استان  درصد مي10
 درصد 38 تا 36يادشده اين رقم به 

هگيلويه و  ك بعد از سه استان. رسد مي
بويراحمد، كرمانشاه و كردستان، بوشهر 
و خوزستان باالترين رقم خودكشي 

 . اند زنان را به خود اختصاص داده
شده،  هاي انجام طبق بررسي   
اكنون در ايران، خودسوزي يكي  هم

هاي خودكشي زنان  ترين روش از شايع
 .است
كانون صنفي ،  86 شهريور 20 ◄

به : ه است اطالع دادمعلمان ايران 
دنبال اتهام واحضارهاي قبلي همكاران 
همداني ،ديروز دوشنبه 

نفرازاعضاي  9  تعداد1386/شهريور/19
هيات مديره كانون صنفي معلمان 

نادرقديمي، يوسف : همدان آقايان
رفاهيت ، يوسف زارعي ، علي صادقي، 
هادي غالمي، جالل نادري، علي 

 و فروزانفر مجيد نجفي،
به دادگاه انقالب استان محمودجليليان 

نفربايستي  9اين . همدان احضار شدند
درشعبه ي 1386مهرماه  4درروز

 .دادگاه حاضر شوند106
انجمن صنفي ،   86 شهريور 20 در ◄

روزنامه نگاران كرج و حومه منحل 
هاي  درنامه اين سازمان به رسانه. گشت

نامه  باتوجه به: است عمومي كرج آمده
 رخ مو ١۵٢٧١٢  شماره 

سازمانهاي كارگري و  ١/٢۵/٨۶
هاي به عمل آمده  كارفرمايي وبررسي

درخصوص فعاليت انجمن صنفي 
اطالع  نگاران كرج وحومه به روزنامه

  و بند  ٢١  ماده  ۵  رساند،براساس بند  مي
هاي صنفي  اساسنامه انجمن ٣٨  ماده  ٣

مشمول انحالل است و از اين پس 
انوني فعاليت انجمن مزبور وجاهت ق

 ".ندارد
:     يك عضو اين انجمن گفته است 

 . اين انحالل غير قانوني است 
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هر دو در خدمت استبداد از هيچ 
خوش خدمتي فرو گذار نكردند و سر 
انجام ، هر دو بزرگوار به امريكا فراري 

انتصاب هاي امثال . و پناهنده شدند 
اين دو  از جمله عواملي بودند كه 

  . ر ايران پرورش دادندنطفه انقالب راد
قاي وليان چند سال قبل فوت       آ

قاي جالل متيني زير نام آكرد ولي 
 نشريه اي منتشر ،مجله ايران شناسي

ساخت  تا به قول راويان اخبار و 
ناقالن گفتار ، خصوصيات زندگيش را 
به شرح مندرجات فوق الذكر توجيه 

  .كند 
        بعد، اقدام به چاپ كتاب موصوف

ن استقبال آنمود كه هيچ با شرفي از 
به دعاوي دروغ او در اين . نكرد 

 ساعته لوس 24كتاب، از تلويزيونهاي 
نجلس ، دكتر حسن اشرافي ، مهندس آ

مشيري ، دكتر جليل بهار و مصاحبه 
يك ساعته نگارنده پاسخ هائي پوشش 

شكار آدروغ را بر درديدند و حقايق را 
برو آطرات ، اين خا. كردند، داده ايم 

ربزي دائمي است كه او  از خود كرده 
  .است 

      به غير از نقد نويسنده محترم ، 
ورد ، آقاي غفور ميرزائي در مجله ره آ

 در مجله همسايگان ، مرداد و اخيرا 
نجلس آ ، كه در لوس 1385شهريور 

 ، منتشر مي شود ، به قلم نويسندهء بنام
يهاي  قاي ناصر شاهين پر ، دروغ سازآ
قاي متيني چنان عريان در معرض آ

 ،ديد خوانندگان قرار گرفته است  كه
نها،  احساس غرور به نهضت ملي آدر 

ايران و  به وجود مصدق برانگيخته مي 
  .شود 

، دروغ       در جائي ، منتقد محترم 
، نويسي متيني را با اظهار حقيقت 

پس از قتل سپهبد   :شكار كرده است آ
 ، شور و 1329 اسفند 16 را، درآرزم 

ولوله اي كه در ايران از رهگذر 
جنبش ملي كردن صنعت نفت پديد 

مد تا بدانجا كه نمايندگان سر سپرده آ
نيز از بيم به قانون ملي شدن صنايع 
نفت  رأي دادند و  به همت زنده ياد 

 اسفند ماه همان 29دكتر مصدق در 
سال  قانون تصويب شد،  شاه و سفارت 

 توطئه چيدند تا سيد ضياء انگليس
الدين طباطبائي، نوكر سر شناس 

. انگلستان را، به نخست وزيري رسانند 
 ، همراه با 1299سيد ضياء در كودتاي 

رضا خان قزاق ، امتحان خود را در 
 داده ، وفاداري و شايستگي در نوكري 

به دنبال استعفاي عالء از نخست . بود 
 ، 1330وزيري، در اوائل ارديبهشت 

شاه سيد ضياء را به دربار احضار مي 
 ، از 16كند تا از طرف مجلس دوره 

سوي اكثريت نمايندگان به نخست 
وزيري برگزيده شود و يك نوبت 
. ديگر به ارباب انگليسي خدمت كند 

در مجلس،  جمال امامي ، نوكر 
سرشناس انگلستان ، به اين گمان كه 
مصدق نخست وزيري را نخواهد 

ز راه ملعنت، به دكتر مصدق پذيرفت، ا
شما كه براي تصويب طرح : مي گويد 

 ماده اي طرز اجراي قانون ملي 9
شدن نفت اصرار مي كنيد ، بيائيد خود 

 9 قانون نخست وزير شويد و شخصا 
مصدق كه اطالع .  ماده را اجرا كنيد 

 به ميل سفير انگليس، ،يافته بود شاه
خواهان رأي تمايل مجلس به سيد 

اء است و او را براي صدور فرمان به ضي
دربار احضار كرده است ، بالفاصله 
مشت جمال بي كمال را باز و برخالف 

ن بار كه  شاه آ از جمله ،دفعات سابق 
بخاطر مخالفت با نخست وزيري رزم 

را ، به او پيشنهاد نخست وزيري داده آ
ن را آو او قبول نكرده بود، اين بار، 

اچار به او رأي مي پذيرد واكثريت ن
ية اهللا آدر همان روز، وقتي . مي دهد 

اين : بهبهاني به جمال امامي مي گويد 
چه پيشنهادي بود كه كردي و باعث 

شدي مصدق رئيس دولت بشود ؟ او 
قا نگران نباشيد آ: پاسخ مي دهد 

كاري خواهيم كرد كه دفع شر مصدق 
  . براي هميشه بشود 

همه « قاي شاهين پر از كتاب       آ
« نقل كرده است كه » مردان شاه 

سفير بريتانيا معتقد بود در صورت 
انتخاب يك نخست وزير طرفدار 
انگلستان ، مي توان اوضاع را تحت 

وي از شاه مصرانه . ورد آكنترل 
خواسته بود سيد ضياء را به مجلس 
. معرفي كند و شاه نيز پذيرفته بود 

 18نه  ( 1330 ارديبهشت 8مجلس در 
را براي رأي تمايل گرفتن ) ديبهشت ار

به نخست وزيري سيد ضياء ، معين مي 
ن روز، شپرد ، سفير آصبح . كند 

انگلستان در تهران، بيانيه اي صادر و در 
دولت « : ن ، تأكيد مي كند آ

اعليحضرت ملكه انگلستان هيچ مذاكره 
اي زير سايه تهديد به ملي كردن نفت 

  .  »، انجام نخواهد داد 
قاي متيني ساواكي چرا جرأت    آ  

نكرده است بنوسيد محمد رضا شاه ، به 
لت فعل سفير دولت آقول تقي زاده ، 

متجاوز انگلستان به حقوق ملي ايران 
  بوده است ؟ 

قاي متيني آ     مايه رسوائي است كه 
 كتاب پر 500معلوم الحال ، در صفحه 

دروغ خود ، نوشته است مصدق عوام 
و با لحني تمسخر . ت فريب بوده اس

ورده آميز ، قول مصدق را اين سان آ
درخواب مردي نوراني را « : است 

برخيز و اين ملت را : ديدم كه گفت 
  . » از دست استعمار انگليس نجات بده 

     اما اگر او قصد تحقيق براي يافتن و 
 25تحرير حقيقت را داشت  به صفحات 

 38 و 37 چاپ اول و صفحات 26و 
 دوم كتابي نوشته من ، در باره چاپ

خاطرات شادروان الهيار صالح  مراجعه 
  :مي كرد و اينطور مي خواند 

درجريان ملي شدن نفت ، روزي     « 
مرحوم دكتر مصدق در مجلس نطقي 

ديشب در عالم : مي كند و مي گويد 
مد و آخواب ، سيدي نوراني بخوابم 

قاي دكتر مصدق چرا آ: به من گفت 
ي شويد و اين زنجير اسارت را بلند نم

از گردن ملت بر نمي داريد ؟ من 
قا مريض هستم و توانائي اين آ: گفتم 

: ولي سيد نوراني گفت . كار را ندارم 
بپا خيزيد كه ما شما را حمايت مي 

  ». كنيم 
از :      دكتر مصدق توضيح مي دهد 

مدم ، تز ملي شدن آفردا كه به مجلس 
 موجود ، با نفت را با همه موانع

  . قاطعيت دنبال كردم و موفق شديم 
     پس از چند روز ، يكي از وكالي 

شتياني زاده آقاي رضا آن روز، به نام آ
و  ) 1364در سال ( كه گويا زنده است 

 سال و اندي سن دارد و به 80حدود 
قول مخالفانش هميشه دو دوزه بازي 

را بوده و هم آكرده است، هم با رزم 
توده ارادت مي وريده ، بطور به حزب 
ميز به مصدق رأي موافق و به آمسخره 

وزراي او رأي مخالف مي داده است ، 
روزي در مجلس نطقي ايراد مي كند 

خواب ديدن كه استثنائي : و مي گويد 
نيست تا فقط پيشواي ملت خواب ببيند 

منهم ديشب يك سيد نوراني را به . 
تر قاي دگآبه : او گفت . خواب ديدم 

مصدق بگو با اين وزرا و رجالي كه 
دور و بر تو را گرفته اند، قادر به حل 

  . مشكالت نخواهي شد 
     اين قضيه مي گذرد و چند روز بعد 
، در روزنامه هفتگي حمله كه اگر 
فراموش نكرده باشم ، امتيازش با 
مرحوم حاج ابوالسباع ، يكي از 
مريدان شادروان دكتر مصدق بود ، 

گي زن زيبائي در صفحه اول عكس رن
در تصوير ، از . گراور و چاپ مي شود 

سر سيدي نوراني با ، دريچه  افق 
ن، آزير . گيسوان سفيد متجلي است 

: شتياني زاده مي نويسد آخطاب به 
ن آ.  خواب زن چپ است ! رضا جان 

مده سيد آسيد نوراني كه به خواب تو 
  » .ضياء الدين طباطبائي بوده است

  در حقيقت، دو خواب ، گوياي دو     
انتخاب بودند كه يكي راه و ديگري  

يكي راه مصدق و : بيراهه را گشودند 
ديگري بيراهه سيد ضياء يا استبداد در 

ن كه خواب را آبيچاره .  وابستگي 
ديد و به تمسخر گرفت و راه را نديد و 
در بيراهه شد و پس از نيم قرن ، قلم را 

.  و دروغها نوشت به مزدوري گماشت 
  و نيز،

: قاي متيني در جائي نوشته است  آ– 1
مصدق با تمام طرحها و پيشنهادات در « 

مجلس مخالفت مي كرد و مخالفت او 
هن سراسر از جنوب به آدر باره راه 

  !» شمال بي مورد بود 
هن  كه او و عده اي آ      درباره راه 

جاسوس انگليس هر از چندي رژيم 
وي را طلبكار و مصدق را بدهكار پهل

بدهكار مي كنند، دكتر مصدق در 
  :خاطرات خود نوشته است 

 3هن ، مدت آدر خصوص راه       « 
 ، هر وقت 1306 تا 1304سال ، يعني از 

راجع به اين راه در مجلس صحبتي 
مي شد و يا اليحه اي جزء دستور قرار 

ن مخالفت  كرده آمي گرفت ،  من با 
 بندر شاه  –خرمشهر چون كه خط . ام 
) ن بندر تركمن است آنام جديد ( 

 سوق الجيشي و يك خطي است كامال 
در يكي از جلسات حتي خود را براي 

: مدي حاضر كرده و گفتم آهر پيش 
هركس به اين اليحه رأي بدهد 
خيانتي است كه به وطن خود نموده 

اين بيان در وكالي فرمايشي . است 
يد را هم عصباني تأثير ننموده و شاه فق

  . كرد و مجلس اليحه را تصويب نمود 
  مجلس 1305 اسفند 2     در جلسه 
براي ايجاد راه دو خط : شورا ، گفتم 
نكه ترانزيت بين المللي آ: بيشتر نيست 

دارد و ما را به بهشت مي برد و راهي 
كه بمنظور سوق الجيشي ساخته شود و 

  . » ما را به جهنم مي برد 
رات دكتر مصدق،پس از عزل    درخاط

  :رضا شاه و فوت او ذكر شده است 
علت بدبختيهاي ما در جنگ بين     « 

المللي دوم همين راهي بود كه 
  .» اعليحضرت شاه فقيد ساخته بودند 

     در حقيقت، شبكه راه ها كه در 
كشورهاي مختلف ايجاد مي شوند، 
ازهدفهاي چندگانه اي تبعيت مي كند 

 اين هدفها، هدفهاي مهمترين. 
راه هائي . اقتصادي و نظامي هستند 

كه در دوران پهلوي ساخته شدند، 
محورهاي توليد را به شهرها و روستاها 

بلكه شهرهاي مصرف . وصل نمي كنند 

كننده را به بندرهاي واردات وصل 
در همان حال كه شبكه . مي كنند 

بندي راه ها از توقع هاي سلطه اقتصاد 
قتصاد ايران پيروي مي كند، مسلط بر ا

خواستهاي نظامي قدرت مسلط را نيز  
بدين لحاظ بود كه ايران . ورد آبر مي 

در جنگ دوم جهاني اشغال شد و 
گرفت و » پل پيروزي « عنوان 

واردات محور اقتصاد ايران شد و 
دريغ . اينست حال و روز اقتصاد ايران 

كه قلم مزدور خيانت را خدمت مي 
 كه خائنان هنوز نيز بجاي دريغ. كند 

ابراز پشيماني ، خيانت خويش را 
خدمت مي گردانند و خدمت مصدق 

توصيف مي » مخالفت بي مورد « را 
  . كنند 

 يكي از استادان فاضل و دانشمندي – 2
قاي جالل متيني را آكه سمت معلمي 

داشته است ، يعني شادروان بديع 
الزمان فروزانفر كه از سوي شاه سابق 

زماني .  سناتوري منصوب شده بود به
كه بنا بر تفسير مجلس شوراي ملي ، 

 سال 2 سال، 6عمر مجلس سنا، به جاي 
شد و مجلس پوشالي ساخته اربابان 
انگليسي بسته شد و شاه بر ناراحت شد ، 
فروزان فر قصيده اي در مدح مصدق 

ن قصيده است آاين دو بيت از . گفت 
:  

  اي مصدق كه مرد مردي تو 
  با دد و ديو در نبردي تو 

  چون كه برهم زن سنا باشي 
  .اليق مدح و هم ثنا باشي 

      حال شاگرد او و ديگر نوكران 
 ،فراري به امريكا  كه از غرور ملي تهي 

همچنان بركنار مرداب خواري نشسته 
 1933يا ستايش از عاقد قرار داد آ: اند 

قاي متيني  احساس شرم آنفت به 
 اين قرارداد بزرگ ترين نداده است ؟

حتي تقي زاده . خيانت رضا شاه بود 
در امضاي : در مجلس پانزدهم گفت 

او . لت فعل بودم آن قرار داد، من آ
 سال ، يعني 60قرارداد را كه به مدت 

 ، نفت ايران را در اختيار 1993تا 
انگلستان مي نهاد، اشتباهي خواند كه 

  !ن برگردد آشاه كرد و نتوانست از 
 كه -چرا در مجله ايران شناسي  

گروهي مي گويند با گدائي از 
واالحضرت اشرف خواهر خجسته 

شاه سابق و اردشير زاهدي، !! خصال 
ن را آانتشار مي يابد ، او چرا جرأت 

نمي يابد  واقعيت هاي زير را انتشار 
  :دهد 
 شاه سابق اعتراف نموده است –الف 
نداختند انگليس ها قاجاريه را برا« كه  

اگر . وردند و بردند آو پدر مرا 
بخواهند مي توانند مرا از كار بركنار 

اگر ميل دارند بمانم ، بگويند و . كنند 
 بگويند كه اگر مي خواهند بروم فورا 

» . بي سر و صدا مملكت را ترك كنم 
 21بنا بر سند او اين پيغام را در تاريخ ( 

 28 ، سه ماه پيش از كودتاي 1953مه 
  ) .مرداد به انگليسها داده است 

 – شاه سابق ، در پيام راديو –ب 
 خود، اقرار 1357بان  آ15تلويزوني 

  :كرده است 
ملت عزيز ايران در فضاي باز      « 

سياسي كه از دو سال پيش بتدريج 
ايجاد شد، شما ملت ايران عليه ظلم و 

انقالب ايران نمي . فساد بپا خاستيد 
د من بعنوان پادشاه و تواند مورد تأيي

من به .  به عنوان يك فرد ايراني نباشد 
نام پادشاه شما كه سوگند خورده ام 
تماميت ارضي مملكت، وحدت ملي و 
مذهب شيعه اثني عشري را حفظ كنم ، 
بار ديگر ، در برابر ملت ايران سوگند 
خود را تكرار مي كنم و متعهد مي 
شوم كه خطاهاي گذشته و بي قانوني 

بلكه . ظلم و فساد ديگر تكرار نشود و 
.  خطاها از هر جهت جبران نيز گردد 

متعهد مي شوم كه پس از برقراري نظم 
، يك دولت ، در اسرع وقترامش آو 

زاديهاي اساسي و انجام آملي براي 
زاد ، تعيين شود تا قانون آانتخابات  

اساسي كه خون بهاي انقالب 
مشروطيت است ، بصورت كامل، به 

  . يد آجرا در ا
     من نيز پيام انقالب شما را شنيدم و 

وردنش آنچه را كه شما براي بدست آ
قرباني داده ايد تضمين مي كنم كه 

ينده بر اساس آحكومت ايران در 
قانون اساسي ، عدالت اجتماعي و 
اراده ملي ، بدور از استبداد و ظلم و 

  .»فساد ، خواهد بود 
تراف صريح شاه،      بدين سان، بنا بر اع
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با وجود اين اعتراف صريح ، . است 
پوشاندن واقعيت با دروغ، جز رسوائي 

  ورد؟آبراي دروغ ساز چه ببار مي 
 پس از پيروزي انقالب  و انقراض –ج 

پاسخ « سلطنت پهلوي ، شاه سابق در 
، از قول سپهبد ربيعي نوشته » خ به تاري
امريكائيها : شاه به ما گفت : است 

ژنرال هايزر را به ايران فرستادند تا دم 
مرا بگيرد و مثل موش مرده به خارج از 

 27نقل از صفحه . ( مملكت بياندازد 
  ) .كتاب به زبان فرانسه 

قاي متيني بنا را بر رعايت آ     اگر 
 حقايق مي حداقل شرافت قلم و اظهار

كرد، به جاي دروغ سازي در باره 
شاه سابق چرا تا : مصدق، مي پرسيد 

اين اندازه خود را دست نشانده 
امريكا و انگليس كرده بود به ترتيبي 
كه هر وقت الزم ديدند، دم او را 
بگيرند و مثل يك موش مرده بيرون 

يا جز اين كرده بود كه بر آبياندازند ؟  
ون دكتر مصدق ضد حكومت ملي و قان

به امريكائيها پيشنهاد كودتا كرده بود و 
خود عامل اجراي كودتا گشته و از 
فرداي كودتا ، عامل امريكا و انگليس 

  در ايران شده بود ؟ 
عالقمندان به .       گفتنيها بسيار است 

قضاوت تاريخ در باره رضا شاه و محمد 
رضا شاه ،مي توانند به كتاب دكتر 

 قاجار و پهلوي كه اين مصدق در دوره
جانب تأليف كرده ام بخصوص  صفحه 

  .  مراجعه كنند 297 تا 201
  

ياسي حاشيه اي بر كتاب دكتر جالل متيني در باره كارنامه س
  دكتر مصدق
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، " دآزا "ايثار، رابطه 
  مذاكره

چون روشي را شناختي كه در سه مثال 
ن را آ، در مي يابي كه قرموزدآمي 

وقتي شفاف بيابي كه مطمئن شوي از 
.  موزد غافل نمانده اي آروشي كه مي 
م به اين پرسش شما  در مي بيني كه  ه

باره كشتن انساني كه بعد زيان ببار مي 
ورد پاسخ داده و رهنمود داده است آ

كه چنين تشخيصي نياز به علم كامل و 
شامل خداوندي دارد و بر انسانها 

« و هم كاربرد دانش . ممنوع است 
به شما خاطر نشان مي » بنده خداوند 

ن آنكه او از علم خداوند آبا : كند 
نداشت، ) ع ( اندازه داشت كه موسي 

« بر او نيز نبود كه به تشخيص خود 
از اين رو . كند » اقدام پيشگيرانه 
من اين كارها را نه از : تصريح مي كند

مي بينيد كه هيچ .  پيش خود كردم 
  .معني از قلم نيفتاده است 

  
  پرسش چهارم در باره كلمه ها 

  
  آقاي بني صدر گرامي 

استدعا دارم چنانچه  .  با عرض سالم
فرصت كرديد در سرمقاله اي مقوالت 
ذيل را براي تنوير افكار شكافته و  بسط 

 _و شرح دهيد و مفاهيم سياسي 
تاريخي آنها را دقيق و حتي االمكان  با 

وردن مثال و نمونه روشن و شفاف آ
  . نماييد 

خود مستحضريد كه نظام واليت فقيه با 
ا به حال بنا به مقوله مذاكره و گفتگو ت

موقعيتي كه برايش ايجاب ميكرده 
  . چندين و چند بار بازي كرده است

  : مقوالتي از قبيل
   گفتگو و مذاكره  - 1
   بحث آزاد - 2
   سازش  - 3
   ائتالف – 4
   گردهمايي – 5
    نشست  - 6
    ميزگرد - 7
   سمينار – 8
   ميثاق – 9

   همكاري– 10
   جبهه سياسي–12
  بديل -13

ساير مقوالتي كه از قلم اينجانب احيانا و  
افتاده است و شما توضيح در باره آن را 

  .مفيد و الزم تشخيص ميدهيد
     هركدام خصوصا در قاموس سياسي   
بار و معناي  خاص خود را دارند وبعضا  
در اذهان مختلف، تعابير مختلف  و يا 

مقتضي . يكساني از آنها متبادر ميگردد
وص يك دولت و چه در است چه در خص

خصوص گروهها و سازمانهاي سياسي 
كاربرد هر يك از مفاهيم را در رابطه با 
اصول استقالل و آزادي و رشد بر ميزان 
عدالت روشن فرماييد و مرزها و خطوط 
فارق هر يك را با ذكر نمونه روشن 

  . نماييد 
   شفافيتي كه در مقوله هاي مذكور با 

د خواهد آمد، توضيحات جنابعالي بوجو
در تاريخ سياسي كشورمان يادگاري 

  . گرانقدر و پردوام خواهد بود
  ف. ژ 
  

  پرسش اول، : پاسخ ها به پرسشها 
  

مذاكره چيست و چه وقتي و با كدام 
شرائط بايد كرد و چه وقت و چرا نبايد 

  كرد ؟
  
 مذاكره  ميان دو يا چند طرف – 1

ابتدا مي بايد هدف .انجام مي گيرد 
و يا هدفهايي باشند تا مذاكره باشد 

اما مذاكره . محل و موقع پيدا كند 
كنندگان نيز، بنا بر اصل راهنماي خود 

توافق در . ن شركت مي كنند آدر 
اصل راهنما  و يا نبود توافق در اصل 
راهنما، توافق در هدف و يا  عدم 
توافق در هدف، اطالع از هدفهاي 
ن يكديگر، به گفتگو خاصه هاي گوناگو

  :مي بخشد 
 بنا بر اين كه شركت كنندگان در – 2

گفتگو، موازنه عدمي را اصل راهنما 
كرده باشند، هدف موضوع گفتگو، 

روش موضوع گفتگو . زادي مي شود آ
زادي را بكار بريم تا به آنيز چگونه 

در حقيقت، . هدف برسيم مي گردد 
اشتراك در اصل راهنما، اشتراك در 

 اشتراك هدف و اشتراك در هدف،
  . در روش را سبب مي شوند

 هرگاه اصل راهنماي يك طرف – 3
نجا كه قدرت آموازنه عدمي باشد، از 

نمي تواند هدف سازگار با اين اصل 
 گفتگوي ،زادي سازگار استآباشد و 

او با طرف ديگري كه ثنويت اصل 
راهنماي او است و الجرم قدرت 
هدف وي است، مي تواند بر سر 

اما اين چه . ل باشد زادي و استقالآ
  معني مي دهد؟

     هرگاه طرف يا طرفهائي كه قدرت 
را هدف مي شناسند، شناخته شده و 
امتحان داده باشند، مذاكره معاني زير 

  :را پيدا مي كند 
از . زادي و استقالل آ دعوت به – 1/3

اين نظر كه كار و مسئوليت اول انسان 
. زادي است آزاد، فراخواندن به آ

فرمود بسوي ) ع ( نكه به موسي چنا
و نيز كار . يد آفرعون رو بلكه به خود 

اول پيامبر و محتواي اصلي پيامبري 
  . است 

  گفتگو مي تواند هشدار دادن و – 2/3
گفتگو در .اتمام حجت معني بدهد 

اين معني در مواقع خطر، بسيار اتفاق 
از جمله واپسين گفتگوي . افتاده است 

ي خميني و هشدار و قاآاين جانب با 
 22اتمام حجت به او كه در بيانيه 

  . خرداد بازگو شد 
  هدف گفتگو مي تواند - 3/3

جلوگيري از وقوع خطر گرايش به 
خشونت و يا فرصت ايجاد شدن براي 

براي مثال، . قدرت سلطه گر باشد 
وقتي خطر تجاوز يك قدرت خارجي 

در ميان است،  هدف گفتگو مي تواند  
هه وسيع بر ضد  متجاوز و يا ايجاد جب

دست كم  جلوگيري از دستيار متجاوز 
.  شدن گروه يا گروه هائي باشد 

طرفي كه موازنه عدمي را اصل راهنما 
زادي و استقالل را هدف مي آو 

شناسد، بر شفاف كردن تعريفهاي 
.  زادي و استقالل مي بايد بكوشد آ

چنانكه جمهور مردم  اين طرف را 
 خود شناسد و طرف يا بيانگر خواست

طرفهاي ديگر، نتوانند در پوشش ابهام 
خود را پنهان و دستيار متجاوز شدن را 

  .  توجيه كند 
  درسي است 32 مرداد 28     كودتاي 

كه نسلهاي ايراني از پي هم نبايد 
بعد از كودتا، از قول :  فراموش كنند 

كاشاني نامه اي خطاب به مصدق جعل 
كاشاني به مصدق مي كنند  كه گويا 

هشدار داده است زاهدي مي خواهد 
 30يا كشف مي كنند اگر .  كودتا كند 

و يا .  مرداد هم نبود 28تير نبود 
چرا ؟ زيرا از ... كودتائي در كار نبود و

فعاليت رهبري نهضت ملي در شكستن 
جبهه پيوستن به امريكا و انگلستان در 
كودتا، از اتمام حجت به حزب توده، 

گاهي و هشدار و اتمام حجت آاز 
گاهي دادن آدادن به روحانيت، از  

به مردم و برانگيختنشان به حضور در 
. صحنه و عمل، صحبتي به ميان نيست 

اين درس تجربه را در ماه هاي پيش 
ميثاق با :  بكار برديم 60از خرداد 

حزب جمهوري اسالمي كه شكست، 
كوشش براي جلوگيري از پيوستن 

رت پرستاني كه درپي خميني به قد
سازش پنهاني با دستگاه ريگان و بوش 
در كار كودتا بودند و هشدارهاي 
روزمره در كارنامه و سرانجام هشدار 

ن پيامها به آ و در پي 1360 خرداد 22
حاصل اينست كه امروز . قاي خميني آ

  . ابهام بسيار كمتر است 
زادي با آيا از موضع استقالل و  آ- 4/3

 قدرت را هدف مبارزه طرفهائي كه
سياسي مي دانند، مي توان بر سر 
رسيدن به اشتراك  در اصل يا اصولي 

  گفتگو كرد ؟ 
ن، مي توان بنا را آموزش قرآ    بنا بر 

بر اين گذاشت كه دين شما مال شما و 
نچه آدين من مال من، بيائيد بر اصل 

ميان ما و شما مشترك است، تفاهم  و 
 تجربه نيز ميثاق در. بسا همكاري كنيم 

  نند كهآها براي 
طرفهاي گفتگو اصول مورد –الف 

زمون آابتال و . اشتراك را بپذيرند 
اجتماعي همين تعهد كردن به اصل يا 

هر طرف . اصول مورد اشتراك است 
كه بر عهد خود وفا نكرد، در جامعه به 
قدرت پرستي شناخته و محكوم به انزوا 

  .و انحالل مي شود 
اصل يا اصول مورد اشتراك،    اما -ب 

زادي و استقالل مي بايد آبراي مثال، 
شفاف ترين و مناقشه ناپذير ترين 
تعريف ها را پيدا كنند تا اگر طرفي 

  .عهد شكست، مجال مناقشه نيابد 
يا اگر مذاكره كننده دولت بود  آ-ج 

و طرف يا طرفهاي مذاكره كننده 
دولت يا دولتهاي سلطه جو بودند،  مي 

زادي و آيد همچنان بر اصول با
استقالل گفتگو كرد ويا مي توان منطق 

به سازشي  تعادل قوا را پذيرفت و
زادي و استقالل آسازگارتر با اصول 

تن داد ؟  اين پرسش نه تنها از لحاظ 
گفتگوهاي مصدق بر ( تاريخي تجربه

اهميت ) امريكا و انگلستان بر سرنفت
قتي بسزا دارد، بلكه از اين نظر كه و

        طرف نه خارجي كه داخلي است 
سازش يا عدم سازش با خميني و (

روحانيان قدرت مدار، با گروههائي كه 
پول و اسلحه از رژيم صدام گرفته 
بودند و نقش پيش مرگ قشون صدام 

واجد اهميت بسيار ) را بازي مي كردند
» واقع بيني « يا اگر مصدق آ. است 

امريكا » تي منافع حيا« رويه مي كرد و 
و انگلستان را در ايران مي پذيرفت، از 
كودتا و تجديد استبداد پهلوي 

  :جلوگيري مي شد ؟  پاسخ اينست 
 ايران نمي توانست بنا را بر – 1 –ج 

زيرا مي دانست . تعادل قوا بگذارد 
بنا . طرفهاي او بمراتب قوي تر هستند 

بر اين، ناگزير مي شد توافقي را 
ن با محتواي آمحتواي بپذيرد كه 

قراردادهاي نفتي با كشورهاي منطقه، 
اما اين توافق، مانع از .  تفاوت نكند 

بازسازي . استقرار استبداد نمي شد 
 ، مي گويد  57استبداد بعد از انقالب 

با وجود اين، در خور . به چه دليل  
وري است كه وابستگي بودجه آياد

مد نفت و وابستگي آدولت به در
د داخلي به بودجه دولت و اقتصا

وجود ستون پايه هاي قدرت و 
حضور و نقش حزب توده و بيان 

دين و ايدئولوژي ( هاي قدرت 
و نبود انسجام ) هاي چپ و راست 

ن آدر جبهه ملي، و دشمني روسيه 
روز و نيز غرب با موفقيت تجربه 

مد آمردم ساالري در ايران، به در
د نفت نقشي مهم در باز سازي استبدا

  . مي داد و داد 
روش مصدق :      تجربه مي گويد 

كه مذاكره بر اصل موازنه عدمي يا 
منفي و بنا گذاشتن بر حقوق ملي بجا 

  .بوده است  
در حقيقت، تنها از موضع حقوق . 

ملي ممكن بود سلطه گران ناتوان 
شوند و به حق مردم ايران بر نفت 

اما موفقيت . خويش تمكين كنند 
ن بود كه در آرگرو اين روش د

همان حال كه انسجام جبهه ملي به 
حداكثر مي رسيد، از تشكيل بديل 
وابسته به قدرت خارجي، جلوگيري 

نها كه مصدق را مقصر مي آ. مي شد 
كنند كه چرا سازش نكرد، منطق 
صوري بكار مي برند تا واقعيت 

نقش بخشي از جبهه ملي ( داخلي 
ر كه به بديل وابسته پيوست، نقش د

بار پهلوي و بخشي از ارتش كه در 
كودتا شركت كرد، نقش حزب 

ن بخش از روحانيت كه آتوده، نقش 
جانب كودتاگران را گرفت و بي 
عملي رهبري نهضت ملي در 
روزهاي كودتا و باالخره فعل 

  . را بپوشانند ) پذيري مردم 
نكه جابه جائي آ،  با 60     در خرداد 

سهاي در عوامل روي داده بود، در
: مدند آ مرداد بكار 28كودتاي 

جامعه ملي اينك بهتر مي داند چرا 
گرفتار استبداد است و چرا مي بايد 

زمون آ. به استبداد پايان بدهد 
اجتماعي كه به يمن ميثاق ممكن 
گشت،  اين نتيجه را حاصل كرد كه 
طرفي كه بر اصل موازنه عدمي 
عمل مي كند مي بايد تجسم شفاف 

يرون از حق، حاضر به حق باشد و ب
   . مذاكره و توافق نشود

زمود آزموده را مي توان آيا آ    اما 
زموده وارد گفتگو شد ؟ در آو با 

زادي و آحد دعوت به استقالل و 
.  ري آحقوق ملي و اتمام حجت 

يا اگرآن طرف كه امتحان خود را آ
اين اصول و حقوق را : داده، گفت 

يد مي پذيرد، مي توان با او تجد
نكه در آميثاق و عهد كرد؟ پيش از 

يك دوره طوالني امتحان وفاي به 
نهم به روشي  كه بطور دقيق آعهد، 

  !. معين مي شود، نه ،وشفاف،پيشاپيش
 توضيح اين كه امتحان داده نبايد 
مشروعيت خويش را از قرارداد با 
مشروعيت داران بستاند، بلكه مي 
بايد از رهگذر تغيير اصل و انديشه 
راهنما و عمل خويش بر راست راه 

اين .  زادي بيابد آاستقالل و 
همسوئي در اين راه است كه 

  . روندگان را  مي بايد بهم برساند 
    هنوز مذاكره، بر پايه روابط قوا، 
معاني دارد كه همراه به معني كردن 
واژه هاي ديگر مي ماند براي نوبتي 
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