
  

پرده از،در همه جا و به خصوص در خاورميانه. شكار كردآرهاي ضميرراري توسط ويكيليكس سِّانتشارگزارشهاي س:انقالب اسالمی
بـر سـورپرايز و ايـران گيتهـاي     نه افتضاحي چون افتضـاح اكت  ،با وجود اين. يمهاي منطقه برداشتژسياستهاي امريكا و غرب و نيز ر

... لمان و لهستان و سـوئد و آانگلستان و فرانسه و اسپانيا و پرتقال و ايتاليا و اتريش و سوئيس و (امريكائي و اغلب كشورهاي اروپائي 
اسـرائيل ادامـه    ورد و نه سبب كوتاه تر شدن زمان جنگ ايران و عراق شد كه هنوز مي توانست در سود انگلستان و امريكا وآرا ببار 

اي يابد و نه اثر محاكمه ميكونوس را بر ايران و بر رابطه اروپا با ايران برجا گذاشت و اثر افشاي فسادهاي بزرگ را باز بر ايران و طرفه
رمانـه از  و نه ضد اطالعاتي كه بنـام اطالعـات مح   –هرگاه ايرانيان در حجم اطالعات محرمانه اي . وردآغربي معامله با ايران را پديد 

 ،لختي تأمـل كننـد   ،سال انتشار داده اند 31در طول  ،زاديآكه ايرانيان در راست راه استقالل و  –سوي زورپرستان منتشر شده اند 
ن مي شوند كـه ركـن پـنجم را بـا در اختيـار      آبسا بر . نها شده است و مي شودآنها و كشور آگاه مي شوند كه به آاز بزرگي خدمتي 
  .شركت جويند ،صحيح گذاشتن اطالعات

 ،نها را كه به ايران مربوط مـي شـود  آبرگردان قسمتي ديگر از  ،گزارشهاي سري كه ويكيليكس انتشار داده است و در فصل اول      
شـي  به جنب ،يندگان اندك بهائي بدهندآهرگاه به حقوق خود و به . گاه مي كنندآايرانيان را از واقعيتهاي بسيار  ،ورده ايمآبه فارسي 

  .هرچه همگاني تر بر مي خيزند و سرنوشت وطن خويش را در دست مي گيرند
اين خبرهـا خواننـدگان را از علـت چهـار سـفر      . ورده ايم كه از ايران دريافت كرده ايمآخبرهاي بس مهمي را گرد ،در فصل دوم     

مجلس و رياست جمهوري كه از هـم  » انتخابات«ه و مدهاي زود به زود و اجراي قانون يارانآخامنه اي به قم و هدفش از اين رفت و 
  .گاه مي كنندآ... اكنون تدارك مي شود و
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وھشتمين  خرداد، بمناسبت صدو بيست ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )١۵( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  
  جمال صفری

چكيده اي ازمذاكرات  تيمورتـاش بـه نماينـدگي از طـرف       
تـا    1929و مسـئولين شـركت نفـت درعـرض سـالهاي       خانرضا 

يعني درعرض آن چهارسال پيش از لغو امتيـاز يادداشـت    1932
ت خارجـه  انگلـيس در بـاره مراحـل     از طرف وزار«تنظيم شده 

مختلف مذاكرات نفت ميان دولت ايران و شركت نفت ايـران و  
براي اطالع وزير خارجه  1932تا دسامبر  1929انگليس از ژانويه 

دراينجا مـي  ) 44(»تنظيم كرده است ) سرجان سيمون( متبوعش 
خوانيد و درمفاد اين سـند مهـم، از مسـاعي وزيـر دربـار بـراي       

گــزارش . ي حقــوق حقــه كشــورش اطــالع مــي يابيــد اســتيفا
يكـي از دالئـل عـزل    «بطور واضح نشان مي دهد كه  ،مذاكرات
طي مـذاكرات  . يس استلدولت انگ توطئه و مداخله ،تيمورتاش

طوالني تيمورتاش و سرجان كدمن ــ كه در آن تيمورتـاش بـه   
 ،از درآمـدهاي نفـت پافشـاري مـي كـرد      افزايش سـهم ايـران  

جـود او مـانع از حـل مسـئلة     به اين نتيجه رسيدند كه وانگليسيها 
چاپ مقاله اي تا  .لذا اسباب سقوطش را فراهم كردند ،نفت است

ژانويـه   9در» شـاه و مستشـارانش   «با عنوان  "روزنامة تايمز"در 
عزل تيمورتاش، كـه احتمـاالً بـه دسـتور      هفته پس از ، دو1933

از جلـوگيري  بمنظـور   وزارت خارجه انگليس صورت گرفـت و 
قدرت بـود تـا مـذاكرات نفـت بـه       ش به صحنهبازگشت تيمورتا

  با لغو قرارداد دارسـى  شاه رضا بدين جهت )  45( » .نتيجه برسد
مراتـب، بـدتر از    شمسى قـرارداد ديگـرى كـه بـه     1312 سال در

، فروغي ، داور زاده  تقى كردن » آلت فعل « بود با  قرارداد اول
  .منعقد كردبر ضد  حقوق ملي ايران   تانبا انگلس ،...و ءو عال
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 علي شفيعي

  )۲(روانشناسی استقامت 
 استقامت در تعلیم و تربیت

بر خالف هوش ذاتي قوي : در نوشته پيشين به اين امور پرداختم
"Talent"     كه افـرادي نـادر از آن برخوردارنـد، اسـتقامت و ،

ميتوان آموخت و آموزش داد و هم ميتوان  سخت كوشي را هم
آنرا در هر جمع و جامعه اي تبديل به عنصري فرهنگي نمود تـا  

  .گرايش عمومي نسبت به آن روز افزون گردد
، روانشناس آمريكايي  Duck worthخانم آنگال دوك وورتس 

ــا   از دانشــگاه پنســيلوانيا، در كارهــاي تحقيقــاتي خــويش كــه ب
ــه  ــاين نتيجــه ميرســد كودكــان دبســتاني ب ): 1(عمــل آورده، ب

كودكاني كه از خانواده هـاي تنگدسـت و محـروم از مزايـاي     
اجتماعي و اقتصادي مي آمدند، ضريب هوشي شـان بهيچوجـه   
نميتوانست توضيح دهندة ايـن امـر باشـد كـه تـوان يـادگيري       
خواندن و نوشتن نزد اين كودكان سه تا چهار برابر پـايين تـر و   

  . ودكاني با هوش متوسط بودبد تر از سطح ك
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  فريد راستگو 
  فاجعه های زیست محیطی و گناه مردم

    
آلوده تهران از مرحله هشـدار بـه مرحلـه     يهوا يكماهاز  يشب

مرحلـه قبـل از    يـك  ي،رمرحله اضـطرا . بود يدهرس ياضطرار
 يشـهرها  يناز آلـوده تـر   يكيتهران . است يمرحله مرگ آن

آلـوده   يهوا يشو هشدار در مورد افزا يشودجهان محسوب م
 وشهر تهران عالباً آلوده اسـت   يچون هوا يستن يديجد يزچ

 . برد يناسالم و هشدار بسر م ياردائماً در مرحله بس
 يطاسـت، اول شـرا  هـوا دو موضـوع مـوثر     يبحث آلودگ در
  )ها منابع انتشار آالينده(و دوم منابع آلوده كننده  يجو

  
  یجو شرایط

 10 / 51كيلومترمربـع در موقعيـت    707تهران بزرگ با مساحت 
درجه عـرض جغرافيـايي و در    41 / 38درجه طول جغرافيايي و 

متر از سـطح دريـا قـرار گرفتـه      200ارتفاع حدود يك هزار و 
  . است
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ــخنرانی ابوالحســن بنــی صــدر  در دانشــگاه هــامبورگ، س

  :، پیرامون۱۳۸۹ذر آ ۱۱برابر  ۲۰۱۰دسامبر  ۲درتاریخ 
  

  "جوان و نقش او"
  
ناچیز » نیروی کار«در جریان شئی شدن انسان، جوان نیز در    

) institution(در نظامهای اجتماعی امروز، کار بنیاد . شده است
از این رو، نظامهای . آموزش و پرورش، تولید نیروی کاراست

اجتماعی نیمه باز، برخی بیشتر بسته و بعضی کمتر بسته، فضاهای 
اما ، بنابر ویژگی ها که جوان . خفقان آوری برای جوان گشته اند

ند، نقش او باز و تحول پذیر کردن نظام اجتماعی و را هست
گشودن پهنه استقالل و آزادی انسان به ترتیبی است که انسان از 

  :بندگی بنیادها بدر آید و بنیادها به خدمت انسان در آیند
و یا باز  یا نیمه باز درحقیقت، نظامهای اجتماعی یا بسته و     

  :هستند
عی بسته بماند، می باید نیروهای برای این که نظامی اجتما  - ۱

گروه بندیهای حاکم . را خنثی کنند) force motrice(محرکه 
نیروهای محرکه را از راه صدور و تبدیل کردن به قدرت و 

تولید نیروهای محرکه دراین گونه . تخریب، بی اثر می کنند
نظامها بتدریج کاهش می پذیرد و هرگاه چند نسل در سیستم 

  .جامعه در معرض انحالل قرار می گیرد بسته بمانند،
نظامهای اجتماعی نیمه باز، نظامهائی هستند که، درآنها،   – ۲

بخشی از نیروهای محرکه در رشد بکار می افتند و بخش دیگری، 
بسته به این که روابط قدرت در جامعه . تخریب و خنثی می شوند

سلط بر و با جامعه های دیگر چه توانی را به گروه بندیهای م
جامعه بدهند،و نیروهای محرکه بیشتر در رشد بکار افتند یا 

  .کمتر، نظام اجتماعی بیشتر و یا کمتر باز است
نظام اجتماعی باز، نظامی است که می تواند تمامی نیروهای  – ۳

محرکه را در رشد بکار اندازد و متناسب با رشد انسانهای عضو 
ان، بمثابه نیروی جامعه، تحول کند به ترتیبی که نسل جو

محرکه تغییر و تولید کننده و بکار برنده نیروهای محرکه، نقش 
خویش را در آماده کردن نظامی اجتماعی با زندگی  آزاد و از 

  .لحاظ کیفی و کمی رشد یافته تر، ایفا کند
  . نظام اجتماعی از نوع سوم، در جهان امروز، وجود ندارد    
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۱۳۸۹دی   ۱۲آذر تا  ۲۹ از ۷۶۵شماره 

چـرا خامنـه ای در  -اطـاق بازرگـانی ایـران و امریکـا؟ : ر ضمیر آشـکار مـی شـودوقتی ّس ◀
وقتـی  –سیسـتانی بـا والیـت فقیـه مخـالف اسـت - زیسیون  سـبزواپ -انتخابات تقلب کرد؟

  ۳ ص :...یک گزارش و برکناری متکی و -ه ای به مقدسات قسم می خورد خامن
 -گردنــه ای کــه قــانون یارانــه شــده اســت  –خامنــه ای در تقــالی قبوالنــدن جانشــین  ◀

  ۶  ص؟ ۹۰نسل دهه  -» انتخابات«
  بی هویتی که هویت از دشمن می گیرد و پیشاروی مسئله های خود ساخته، ◀

  ۸  ص :۲ - گرفتار اضطرابی شدید است 
    -تشکیل گروه ترور و خرابکاری در درون رژیم؟  –جنگ پنهان  ◀

  ۹  صچرا کرملیت ویکتور بوت را رها کرد؟ 
  آتشی که به جان جنگلها افتاده است و آتش بزرگ تری که به جان  ◀

  ۱۰  ص: اقتصاد ایران افتاده است 
 ۱۱ ص:است ادعانامه برضد خامنه ای،ادعانامه نماد آزادی برضد یزید ◀

   ؟جنگ پنهان 
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ـای در روابـط مسـلط و : زیرا  جامعـه ه
ـان  ـاری جریــ زیـــر ســـلطه انـــد و مجــ

از . نیروهای محرکه این روابط هسـتند
ـان امـروز، جـو  این رو است کـه در جه

خشونت تا ایـن انـدازه سـنگین و انـدازه 
ـا ایـن انـدازه  تخریب نیروهای محرکه ت

ــ. بــزرگ هســتند اهی کــه از توضــیح کوت
ـای  داده شد، دانسته مـی شـود کـه نیروه

انسان و اندیشه راهنما و دانش و (محرکه 
...) فن و سرمایه و کارمایه و مواد اولیـه و
  :را در دو نوع ترکیب می توان بکار برد

ترکیب با زور که بنوبـه خـود نیـروی از • 
خود بیگانه است و قدرت را بوجـود مـی 

  و. آورد
آزادی انســان و  ترکیــب بــا اســتقالل و• 

جامعه ای که در آن زنـدگی مـی کنـد کـه 
توانائی او  و جامعه را، از راه رشـد، پدیـد 

  .می آورد
جامعــه هــای نیمــه بــاز کــه در رابطــه     

زیر سلطه هستند، بنا بر ایـن کـه  –مسلط 
موقعیــت مســلط یــا زیــر ســلطه را داشــته 
باشــند، از ایــن دو ترکیــب، یکــی بیشــتر و 

جامعـه :  ه می شـونددیگری کمتر، ساخت
هــای مســلط، چــون نیروهــای محرکــه 
جامعه های زیر سلطه را وارد مـی کننـد، 
تا زمانی که نظام اجتمـاعی دیگـر نتوانـد 
ـال کنـد،  نیروهای محرکـه را در رشـد فع
ترکیب مساعد رشد انسان و جامعه بیشتر 
و ترکیبــی کــه قــدرت را پدیــد مــی آورد، 

ـای زیـر سـلطه، . کمتر است در جامعه ه
پــیش از آنکــه اســتقالل جوینــد، ترکیــب 

بیشــتر و ترکیــب نــوع ) بــا زور ( نــوع اول
. کمتر هسـتند) با استقالل و آزادی ( دوم

ـانی مـی  اما در جامعه های مسـلط نیـز زم
ــه را  ــد نیروهــای محرک ـا بای ــه یـ رســد ک
ـام اجتمـاعی تحـول  ـا نظ تخریب کـرد ت
ـان داد  نکند ویا به نیروهای محرکـه امک

ـاز در رشد بکار افت ند و نظام اجتماعی را ب
ـاه گروبنـدیهای . و تحول پذیر کنند هرگ

ـای  صاحب امتیاز توانائی تخریـب نیروه
محرکــه را داشــته باشــند و قشــرهای زیــر 
ـا در حالـت تسـلیم  سلطه ایـن جامعـه ه
ـار  ـا نیـــز گرفتــ بماننـــد، ایـــن جامعـــه هــ
ـاط مــی شــوند و بســا موقعیــت زیــر  انحط

ـای ایـرا. سلطه می یابنـد ن و امپراطوریه
ـا  عثمانی دو نمونه نوعی از این جامعـه ه

  . هستند
ــرای       ــدین خــاطر، جنبشــهایی کــه ب ب

ــلط  ــط مس ـانها از رواب ـائی انسـ ــر  –رهـ زی
ـای زیـر سـلطه روی  سلطه، در جامعـه ه

ـانی روی مـی . می دهنـد ایـن جنبشـها زم
دهند که گروه بندیهای اجتماعی مسـلط 
ـار آنهــا، نمــی تواننــد  و دولــت در اختیـ

یروهای محرکه را از راه صـدور و تمامی ن
در . تبدیل به زور و تخریب، خنثـی کننـد

این زمان، جوان که نیروی محرکه تغییر 
اســت و او اســت کــه نیروهــای محرکــه 
دیگر را تولید می کنـد و در رشـد خـویش 
ـاز و تحـول پـذیر  ـاطر ب بکار می بـرد، بخ

ایـن . کردن جامعه، به جنبش در می آیـد
از سلطه سلطه گر جنبش  برای استقالل 

و ) حق گرفتن تصمیم(و  یافتن استقالل 
ـــوع (آزادی  ـاب ن ـــه حـــق انتخــ از جمل
   :روی می دهد) تصمیم

ـــت •    ـــلطه دول ـــتقالل از س ـــرای اس ب
  .فرعون، قوم زیر سلطه یهود برخاست

از جملــه، بخــاطر پایــان بخشــیدن بــه • 
سلطه دو ابر قـدرت ایـران و روم، اسـالم 

  .پدید آمد
اصـــر، نســـلهای جـــوان در دوران مع• 

ایــران، بــرای اســتقالل از ســلطه روس و 
انگلیس و دست آخر امریکا، چهار نوبت 

  .به جنبش همگانی دست زدند
در هند، نسل جوان بـرای اسـتقالل از • 

  .سلطه انگلستان برخاست
در دیگر کشورهای آسیای زیـر سـلطه،  • 

  .نسلهای جوان برخاستند
ای در اروپای شرقی نسلهای جـوان بـر• 

  .رهائی از سلطه روسیه برخاستند
ـا را نیـز •  ـان و ایتالی جنبش اتحاد در آلم

  .نسلهای جوان به نتیجه رساندند

ـا نیـــز، نســـل جـــوان بـــرای •  در امریکــ
ــرار  ــتان و برق ــلطه انگلس ــتقالل از س اس

  .کردن دموکراسی برخاست
بـدین ســان، در همــه وقــت و همــه جــا،  

ـافتن اســــتقالل و آزادی و  هــــدف بازیـــ
  .بوده است حقوق

با ایـن حـال، در امپراطـوری روسـیه،       
با آنکه موقع مسط داشت، هم در جنبش 
ـائی  کمونیستی و هم در جنبشی که به  ره
ـان  از رژیــم کمونیســت انجامیــد، جوانـ

ــد ــبش کردن ــه جن ــد ک ــه، . بودن در فرانس
ـاه مـه  ـان بودنـد  ۱۹۶۸جنبش م را جوان

ــد ــد آوردن ــه پدی ــه در . ک ــه فرانس ـا آنک بـ
ــت ــود و در بخــش  موقعی ــلطه نب ــر س زی

.  مســلط جهــان قــرار داشــت و قــرار دارد
تأمل در این جنبش ها، ما را از قاعده ای 
ـائی هـم کـه  آگاه می کند که در جامعه ه

  :موقع مسلط دارند، عمل می کند
هرگاه نظام جامعه ای چنان باشـد کـه    

ترکیب نیروهای محرکه بیشتر در ایجـاد 
، تــوان قــدرت بکــار رونــد، چــون جــوان

ابراز جوانی را نمی یابد، به جنبش در می 
  .آید

ـای   ــ ـــه دولته ـــلط ک ـای مس ــ ـــه ه جامع
ـانی کـه ) مثـل روسـیه(دیکتاتور دارنـد  زم

نتوانند تعادل قوای خویش را در مقیاس 
ـار بـردن  جهان حفظ کنند مگـر از راه بک
ــدرت، در  ــد ق ــه در تولی نیروهــای محرک

ایـن تغییـر . معرض تغییر قرار مـی گیرنـد
ـــر زود ـــود اگ ـــی ش ـــر م ـــزرگ ت رس و ب

نیروهای محرکه ای که در جامعه ایجـاد 
می شوند و نیروهای محرکه که از جامعه 
ـافی بـرای  های زیر سلطه مـی سـتانند، ک
فعال کردن نسل جـوان و حفـظ دولـت 

بدین خاطر بود کـه . در تعادل قوا نباشد
رژیــم روســیه از میــان رفــت و رژیمهــای 

ـای شـــرقی تغییـــر کردنـــد ا در امـــ. اروپــ
ـاکم، از راه تـن  فرانسه، گروه بندیهای ح
ـار  ـــبش را مهــ ـــر الزم، جن ـــه تغیی دادن ب

ـان آزادی . کردند بدیهی است که نبود بی
ـانع از آن شـد کـه  بمثابه اندیشه راهنما م
ــتقالل و آزادی  ـا اس ــه بـ نیروهــای محرک
ـا  ـاعی را تـ ـام اجتمـ ــوند و نظـ ــب ش ترکی

  .ممکن است باز کنند
مــی تــوانیم  بــه یمــن ایــن توضــیحات،    

ـان عامـــل تغییـــر  جـــوان را بمثابـــه انســ
ـا . شناسائی کنیم ـائی م برای این که شناس

کاملتر شود، باردیگر یادآور مـی شـوم کـه 
از راه اتفاق نیست که هدف هـر جنبشـی، 
بــه ضــرورت اســتقالل و آزادی و حقــوق 

ـاز و . انســان اســت ــرا بـ ــه ضــرورت، زی ب
تحــول پــذیر کــردن نظــام اجتمــاعی بــه 

استقالل و آزادی و حقوق ذاتـی بازیافتن 
بدین قـرار، جـوان . انسان میسر می شود

ـا کنـد اگـر  نمی تواند نقش خـویش را ایف
  :ویژگی های زیر را نداشته باشد

استقالل در گرفتن تصـمیم و آزادی  – ۱
در گزیـــدن نـــوع تصـــمیم، ویژگـــی اول 
جوان، بمثابه راهبر تغییر نظام اجتماعی 

  .از استاز بسته یا نیمه بسته به ب
دوســـتی و همبســـتگی ویژگـــی دوم  – ۲

چرا که نوع عمـل و هـدف . جوان است
ـام اجتمـاعی  عمل جوان تغییـر دادن نظ

هرگاه نظام اجتماعی امکان رشـد . است
به جوان را ندهد، مرزهای طبقاتی نمـی 
تواند مانع گرایش به اتحـاد و همبسـتگی 

اگر در جنبشهای همگانی، جوانان . شود
ـافع متعلـــق بـــه طبقـــه  ـای دارای منــ هــ

نایکسان و بسا متضاد، شـرکت مـی کننـد، 
بخــاطر یگــانگی در نقــش و همســانی در 
  .این دو ویژگی و ویژگی های دیگر است

ـای ملــی و   – ۳ ـا و مرزهـ ـا تبعــیض هـ تـ
طبقاتی و جنسـی و قـومی جـدا کننـده از 
میــان برنخیزنــد، نظــام اجتمــاعی بــاز و 
تحول پـذیر نمـی شـود و جـوان جـوانی 

ــرده آ ــدنک ــی ده ــت م ــس . ن را از دس پ
تبعیض ستیزی ویژگـی سـوم جـوان مـی 

  . شود
حتی وقتی بخشی از نسل جـوانی کـه  – ۴

برای ایجاد تغییر در جنبش  شـرکت مـی 
کند و روش خشونت آمیز بکار می برد، تا 
ـا بخـــش در  تمـــامی نســـل، در هـــدف، بــ
جنبش موافقت نکنـد، موفقیـت بدسـت 

 از ایــن رو، جنبشــهای موفــق،. نمــی آیــد
. جملگی، از میـزان خشـونت کاسـته انـد

ـارم جـــوان،  بـــدین قـــرار، ویژگـــی چهــ
  . خشونت زدائی است

جــا دارد کــه در بــاره ویژگــی خشــونت      
  :زدائی انقالب توضیح بدهم

ـای   ـای تخریـــب نیروهــ خشـــونت گویــ
محرکــه اســت و جنــبش بــرای رهانــدن 

  .نیروهای محرکه از تخریب
ــه   ــالب اســت ک ــی انق ــی وقت ــر انقالب ه

ور مـردم در آن شـرکت مـی کننـد و جمه
هدف آن استقالل و آزادی و برخـوداری 
ـای  از حقوق، بنا بـر ایـن رهانـدن نیروه
محرکــه از ترکیــب شــدن بــا خشــونت و 
ـا  ـا ب ایجاد امکان برای ترکیـب شـدن آنه

  .استقالل و آزادی و حقوق، می شود
ـا .  چنین انقالبی خشونت زدائی اسـت  ب

ـاره ای از انقال ـــ ــــن، پ ــــود ای ـا، وج ـــ به
دیکتاتوری بعد از پیروزی نخستین را بـه 

انقـالب ایـران انقالبـی . خود دیـده انـد
ـاتوری را پـس از  ـازی دیکت است کـه بازس
سرنگون کردن رژیم شاه، به خود دیـده 

بازســازی دیکتــاتوری و خشــونت . اســت
گستری حاصل انقـالب نیسـت، حاصـل 
مقاومــت ســاختهای دیکتــاتوری و نظــام 

اما این مقاومـت . اجتماعی بسته تر است
ممکــن نمــی شــد اگــر عوامــل درونــی و 
ـا  بیرونی همساز نمی شدند و ایدئولوژی ی
ـان آزادی نمـی  بیان قـدرت، جانشـین بی

از این رو است که هر بار اجتمـاع . گشت
ـان قـدرت میسـر شـده،  عوامل و غلبـه بی
ـاتوری بازگشـــته  بعـــد از انقـــالب، دیکتــ

 دیکتاتوری بعد از انقالب فرانسه و: است
اگــر (دیکتــاتوری بعــد از انقــالب روســیه 

بتوان تصرف قدرت توسـط بلشـویکها را 
و والیت مطلقه فقیـه بعـد ) انقالب گفت

  . از انقالب ایران
عامـل )  type(در این سه نمونه نـوعی     

ـانگیری و (خارجی  در مورد ایـران گروگ
بــا عامــل ) جنــگ و محاصــره اقتصــادی

ـای قـدرت (داخلی  ایجـاد سـتون پایـه ه
ـا  ـاه انقـالب و کمیتـه ه یعنی سپاه و دادگ

ـارزه مســلحانه را ... و ـائی کـه مب و گروهه
زوج ) برای تصـرف قـدرت روش کردنـد 

شدند و بیانهای قدرت یعنی والیت فقیه 
ـار آمدنـد ... و دیکتاتوری پرولتاریا و در ک

  .و باز سازی استبداد را میسر کردند
ـاطر روی  – ۵ این امر که جنبش بدین خ

ـازتر بگـردد می دهد  که نظام اجتماعی ب
ــبش  ــدین خــاطر کــه هــدف جن ــز ب و نی
ـــب  ـــتقالل و آزادی و ترکی ـافتن اس ــ بازی
ــتقالل و آزادی  ـا اس ــه بـ نیروهــای محرک
است، پس ویژگی پـنجم جـوان سانسـور 
ـاز و روشـن  ـاروی خـود را ب ستیزی و پیش

  بخصوص که. کردن می شود
ـان  – ۶ تا پیشا رو باز و روشن نشود، جوان

ند یکدیگر را بیابند و، همسو، بـه نمی توان
باز  و روشن دیـدن آینـده . جنبش درآیند

ــوند ــی ش ـان م ـا بیـ ــدفها، در آرمانهـ . و ه
جــوان بــدون آرمــان، موجــودی  اســت 

این امر کـه تمـامی . جوانی از دست داده
جنبشهای همگانی جهان بین بوده اند و 
آرمانهای جهان شمول داشته انـد، از راه 

ـاکم بیان . اتفاق نیست قـدرت رایـج و ح
ـای  بر جامعه های غـرب و نیـز جامعـه ه
. زیر سلطه وارونه واقعیت را می باوراننـد

القا می کنند که آرمان داشـتن، بریـدن از 
. واقعیت و زندانی ذهنیـت گشـتن اسـت

ــه  ــرآورده رابط ـان ف ــه آرمـ ــن ک ـال ای حـ
مســتقیم برقــرار کــردن بــا خــود و دیگــر 

هدفی . است) واقعیت(نیروهای محرکه 
ـان  که ره آورد ایـن رابطـه مـی شـود، هم

آرمان را اندیشه راهنما، ولـو . آرمان است
ـار  ـازد و در اختی بیان آزادی باشد، نمی س

ـان را جـوانی مـی . جوان نمی گـذارد آرم
ـان آور . سازد ـام اجتمـاعی خفق وقتی نظ

می شود و باز و تحول کردن نظام هـدف 
ــتقالل و  ــت اس ـان بازیاف ــود، آرمـ ــی ش م

ـــــو ـــــه آزادی و حق ق و شـــــکفتن بمثاب
ــردد ــی گ ــتعدادها م ــه ای از اس . مجموع

بیانی کـه تعریـف دقیـق و شـفاف از ایـن 
آرمــان در اختیــار جــوان مــی نهــد، بیــان 

  .آزادی است
ـال و   – ۷ شنیده اید و فـراوان کـه پیـر ح

ــده  ـال و آین ــوان حـ ــت و ج ــته اس گذش

در حقیقــت، پیــر بــا ســاخته و در . اســت
ـا ساخته خود زندگی مـی کنـد و جـوا ن ب

ـاخت و در آن  آنچه می سازد و خواهد س
ـا ظـرف . زندگی خواهد کرد اما گذشته ی

زمانی مـی شـود کـه آینـده تکـرار آنسـت، 
چنانکه در نظامهای اجتماعی بسته و بسا 
نیمه بسته چنین هستند و یا نسـل جـوان 
آن را بسان یک سـرمایه، در ایجـاد تغییـر 

انقـالب و جنـبش . مطلوب بکار مـی بـرد
ـان  انقالبی ـانی روی مـی دهـد کـه زم زم

ــود از  ــی ش ــته ای م ـان پیوس جــوانی، زمـ
ــده ای کــه، در آن،  گذشــته و حــال و آین
ـازتر مـی گـردد و میـزان  نظام اجتماعی ب
ترکیــب نیروهــای محرکــه بــا اســتقالل و 
. آزادی و حقوق انسـان، بیشـتر مـی شـود

تمامی جنبشهای همگانی که جامعه های 
ویژگـی را انسانی به خود دیـده انـد، ایـن 

جنبش همگانی مردم ایـران و . داشته اند
نسل جوانی که در آن شرکت کرد نیز این 

ـا . ویژگـــی را داشـــت ایـــن ویژگـــی بــ
  :ویژگیهای دیگر همراه است

دست آوردهای نسـلهای پیشـین کـه  – ۸
در اختیــار نســل جــوان قــرار مــی گیرنــد، 

ـار . هستند» معلومات« ـات بک این معلوم
و فــن، بمثابــه تغییــر مــی آینــد اگــر علــم 

از . یافته های جدید بر آنها افزوده شـوند
. این رو، ویژگی جوان خالقیت او اسـت

ـابی اسـتعداد دیگـراو  دانشجوئی و فـن ی
البته استعداد دانشجوئی را  انسان .  است

دارا  است و این استعداد در جوان است 
  و. که بیشترین بازدهی را پیدا می کند

ـارن«انسانی که امـروز در  – ۹ و » یـروی ک
ـاچیز شـــده اســـت،  ــ ـــده ن مصـــرف کنن
موجودی چنـد بعـدی و مجموعـه ای از 

استعداد ابتکار و ابداع : استعدادها است
و خلــق و اســتعداد یــافتن و یــا پــذیرفتن 
ـابی  اندیشه راهنماو استعداد علم و فـن ی
و اســـتعداد رهبـــری و اســـتعداد انـــس و 

ــه (اســتعداد اقتصــادی  ــردن بهین ــار ب بک
ـایعات و نیروهای محرک ـا حـداقل ض ه، ب
و استعداد هنر آفرینـی ) در زمان مطلوب

ـازی و اسـتعداد ... واستعداد فرهنـگ س
ایــن اســتعدادها مجموعــه ای را تشــکیل 
ـار انـداختن  می دهند و ویژگی جوان بک

انقالبی کـه . همساز این استعدادها است
ـای آن و اســـتقالل و  ـان آزادی راهنمــ بیــ

مـی  آزادی و حقوقمندی انسان هدف آن
شود، وقتی تحقق مـی یابـد کـه جـوانی، 
ــه مجموعــه ای از اســتعدادهای در  بمثاب

جامعه ها بـه یمـن . کار و فعالیت، بازآید
ـات  بازیافتن جوانی است که به ادامه حی

  و. توانا می شوند
بدیهی است که خـودانگیختگی از  – ۱۰

چـرا . بارزترین ویژگی های جوان اسـت
ســان خــود انگیختــه صــفت ان̋ کــه اوال 

ـای .  مستقل و آزاد است جوانی که نیروه
ــــدون خــــود  ـازد، ب محرکــــه مــــی ســـ
انگیختگی، از این کار ناتوان مـی شـود و 
موجودی فعـل پـذیر و آلـت قـدرت مـی 

ـا .  گردد ـار و ایجـاد و ̋ ثانی اسـتعداد ابتک
خلــــق و دیگــــر اســــتعدادها بــــودن 
خودانگیختگی، از قوه بـه فعـل در نمـی 

  و . آیند
ـــــــــودان – ۱۱ ـــــــــزان خ گیختگی می

)spontanété  ( هر جامعـه هـم انـدازه
برخورداری انسان از اسـتقالل و آزادی و 
هــم انــدازه رشــد انســان و جامعــه و هــم 
اندازه حقوقمندی دولـت را بدسـت مـی 

در جامعــه هــای اســتبداد زده، بــا . دهــد
نظام اجتماعی بیشتر بسـته، میـزان خـود 

آن . انگیختگــی نیــز در کــاهش مــی شــود
باردار جنـبش مـی شـود،  زمان که جامعه

هـم بـه ایـن دلیـل . جوانی باز آمده است
کــه جنــبش خــود انگیختــه اســت و هــم 
ــدین خــاطر کــه نســل جــوان شــرکت  ب

هـم کننده در آن، خودانگیخته اسـت و 
بــدین لحــاظ کــه ســازندگی ویژگــی بــارز 

این جوان اسـت کـه تولیـد . جوان است
می کند و بار تکفل، یعنی مصـرف تمـامی 

او اســت کــه بــر دوش مــی  جامعــه را نیــز
  و. گیرد
خودانگیختگی و سازندگی و دیگر  – ۱۲

ویژگی های جوانی توانائی هایی هسـتند 
ــد ــر همراهن ـائی هــای دیگ ـا توانـ ــه بـ . ک

ـائی مـدار اندیشـه و : بخصوص با این توان

ـا  ↔عمل انسان، مدار باز مادی  معنوی ی
ـان  ــن . آزادی اســت ↔انسـ ــل آزاد ای عق

ـال آنکـــه. مـــدار را دارد مـــدار عقـــل  حــ
مــادی  ↔قدرتمــدار، مــدار بســته مــادی

ـان . است  راست بخواهی مدار بسـته انس
روحیه انسـان، در مـدار . قدرت است  ↔

بــاز، روحیــه امیــد و شــادی و احســاس او 
در مــدار بســته،  .احســاس توانــائی اســت

روحیه انسان، ناامیدی و غم و کزکردگی 
ـادی و . اســـت بـــدین ســـان، امیـــد و شــ

رون و سیمای جوان را احساس توانائی د
از ایـن روسـت . زیبا و او را فعال می کنند

کــه داشــتن اندیشــه راهنمــائی کــه بیــان 
آزادی است نه تنها ویژگـی جـوان اسـت 
ـاز  بلکه برای این که عقل جـوان، مـدار ب
نیابد،  قدرت را که ضـد ارزش اسـت، بـه 
ـان مـی  جوانان توانائی می باوراننـد و چن

ـا  شود که امروز، رابطـه هـا، در جامعـه ه
ـان نقـش . تغییر یافته اند در همه جا، انس
  :وسیله را دارد

از سیاسی و اقتصادی  بنیادهای جامعه• 
ــی و  ــیم و تربیت ــی و اجتمــاعی و تعل و دین

ـان  وهنری و فرهنگی رهبری کننـده  انس
تغییـر . قدرت هدف شـده انـد و) وسیله(

این رابطه به رابطه ای که انسان رهبـری 
ـا وسـیلهء او و رشـد او در کننده و بنیاد ه

استقالل و آزادی، هدف باشند، جوان از 
موقعیــت وســیله رهــا مــی شــود و ســمت 

برای رها شدن . رهبری کننده را می یابد
از بند ایفای نقش وسیله و بازیافتن نقـش 
ــه  ــه  اندیش ــوان ب ــه ج ــت ک ــری اس رهب
ـان آزادی باشـد . راهنمائی نیاز دارد که بی

ل پـــذیری انـــدازه وســـیله شـــدن را فعـــ
ـان بدسـت مـی  جامعـه، بخصـوص جوان

در جامعه های غرب، خشـنودی و . دهد
ناخشنودی و امیـد و ناامیـدی واحسـاس 
ـائی سـنجش مـی  توانائی و احساس ناتوان
ـاز و بسـته  ـا مـدار ب ـا ربـط آن را ب شوند ام
عقل انسان و اندازه وسیله بـودن و فعـل 

وگرنـه بـر . پذیری او را معلوم نمـی کننـد
ـان انـدازه همگان دانس ته می شد که بهم

کـه انســان وســیله و فعــل پــذیرمی شــود، 
ناخشنودتر، نا امیدتر و احساس او، بیشتر 

ـاتوانی مـی گـردد بـدین قـرار، . احساس ن
ـاه شـما بخواهیـد بـه یمـن شــادی و  هرگ
امیــد و احســاس توانــائی، بتمامــه فعــال 
بگردیـد، یعنـی جـوانی خـود را بازیابیــد، 

ــد بیــانی را اندیشــه را ــد کــه بای ـا کنی هنمـ
عقلهــای شــما را همــواره بــر اســتقالل و 
آزادی خود عارف نگاه دارد و شـما را بـر 
ـازی  ـاعی بـ ـام اجتمـ ــی  نظـ آن دارد در پ
باشید که ، در آن، رهبـری همـواره از آن 

  و. انسان باشد
تمیزدهنـــــده اســـــتقالل و آزادی  – ۱۳

انســان از بنــده قــدرتی، کــه در نظامهــای 
او با واقعیـت و اجتماعی می شود، رابطه 

دیـدیم کـه وقتـی جامعـه . حقیقت است
ـا  باردار جنبش می شـود، رابطـه جـوان ب

توضیح . واقعیت، رابطه مستقیم می شود
ـا  ـان ب این که، بهنگام جنبش، رابطـه انس

 - واقعیت کـه رابطـه از راه قـدرت اسـت 
ــه  ـانطور ک ــت را همـ ـان واقعی ــی انسـ یعن
ـان  ـا او هم قدرت می خواهد می بیند و ب

را مــی کنــد کــه قــدرت دســتور مــی کــار 
. جای به رابطه مسـتقیم مـی دهـد - دهد

ــت  ـا واقعی ـا بـ ــه مـ ــدانیم رابط ـا ب از کجـ
مستقیم یا از راه قدرت اسـت؟ از جملـه، 
ـا ایــن محــک کـه وقتــی رابطــه مســتقیم  ب
اســـت، چـــون دلیـــل وجـــود واقعیـــت 
وحقیقــت در آنهــا اســت، عقــل نیازمنــد 

  . توجیه اندریافت خود از آنها نیست
ایــن کــه وقتــی رابطــه از راه قــدرت  حــال

ــه  برقــرار مــی شــود، عقــل نیازمنــد توجی
زیرا آنچه را عقل مشاهده مـی کنـد . است

مجاز هستند و . واقعیت و حقیقت نیستند
عقل برای نشاندن آنها بـه جـای واقعیـت 

بـرای . یا حقیقت، نیازمند توجیه می شود
مثال، جوانان دختر و پسر که شما هستید 

. ا یکدیگر رابطـه برقـرار کنیـدمی توانید ب
هرگاه عاشق یکدیگر بگردید، رابطه شـما 

بخـالف دروغـی . با یکدیگر مستقیم است
که البد شنیده اید، عشق کور نیسـت و بـه 
شما امکان می دهد دو واقعیتی که هستید 

  .را همان که هستید ببینید
  16 در صفحه

 "جوان و نقش او"
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دنباله گزارشـي را مـي    ،در فصل سومده ا

به خامنه اي كه بـه ايـن واقعيـت     خوانيد
مــي پــردازد كــه او همچنــان از ســاختن 
هويت خويش ناتوان و از دشـمن هويـت   

او نتوانسته است از  ،در حقيقت. مي گيرد
راه رشد هويـت بجويـد و از راه جنايـت و    

از راه . خيانت و فساد هويت جسـته اسـت  
توجيه اين هويت است كه هر سخني را با 

  .من به پايان مي بردغاز و با دشآدشمن 
ـ  ،باوجود اين       اد موفـق  ژاو و احمدي ن

شده اند ايران را صـحنه جنـگ پنهـان و    
شكار بـا غـرب و اسـرائيل و كشـورهاي     آ

در فصــل چهــارم، . عــرب منطقــه بكننــد
ـان دهنـده در    گزارش و اطالعات بس تك

  .شكار مي خوانيدآباره جنگ پنهان و 
ه هاي اطالعات و داد ،در فصل پنجم      

ايــن داده هــا و . وريــمآاقتصــادي را مــي 
ـان  آنند كه آاطالعات، حاكي از  تشي به ج

اقتصاد كشور افتاده است كه نابود كننـده  
ـان جنگلهـاي    آتر از  تشي است كه بـه ج

  .كشور افتاده است
ـا    ،و در فصل ششم       ـاي تجاوزه خبره

به حقوق بشر را از نظـر خواننـدگان مـي    
  :    گذرانيم

  

ّشـكار  آر ضمير وقتي س
ــود ــي شـ ــاق : مـ اطـ

ــران و   ــاني ايـ بازرگـ
چرا خامنه اي  - امريكا 

ــات تقلـــب  در انتخابـ
سبز   اپوزيسيون - كرد؟

ــا واليــت  -  ــتاني ب سيس
 –فقيــه مخــالف اســت 

ــه   ــه اي ب ــي خامن وقت
ــي    ــم م ــات قس مقدس

يك گـزارش   - خورد 
  ...:و بركناري متكي و

  
ترجمـه   ،در شـماره پـيش   :انقالب اسالمي

ــهائ  ـاي گزارش ــهاي  هـ ــد از گزارش ي چن
محرمانه ارسالي از سفارتخانه هاي امريكـا  
به وزارت خارجه اين كشور در بـاره ايـران   

در ايــن . را از نظــر خواننــدگان گذرانــديم
ـاي يكچنـد ديگـر از     شماره نيز ترجمه ه
ــيم     ــي ده ــار م ــها را انتش ــن گزارش . اي

 3نظر خواننـدگان را بـه ايـن     ،پيشاپيش
  : لب مي كنيمواقعيت مهم از واقعيتها ج

ناتواني سفارتخانه ها و دسـتگاههاي   – 1
چراكـه  . اطالعاتي امريكا در اخذ اطالعات

اطالعات موجـود در گزارشـها، اطالعـاتي    
يعنـي   ،ايـران » ركـن پـنجم  «هستند كه 

ـات را از   ،ايرانياني كه با قبول خطـر  اطالع
انتشـار داده   ،يم بيرون مي كشندژدرون ر

ـات موجـود    . اند در گزارشـها  هنـوز اطالع
بخش كوچكي از اطالعاتي را تشكيل مي 

 ،زاديآدهند كه ايرانيان در راه استقالل و 
  و .انتشار داده اند

دستگاه اطالعاتي امريكا از حفاظـت   – 2
مگر اين كـه فـرض   . اطالعات ناتوان است

ــا انتشــار   ايــن باشــد كــه حكومــت اوبام

گزارشها را روشي براي تحميل تغييـر بـه   
شكار كـردن  آامريكا و نيز  دستگاه حاكمه

 ،ماهيت دولتهاي طـرف رابطـه بـا امريكـا    
كما اينكه ناظران بر ايـن  . انتشار داده باشد

ينده سفيران و مقـام  آنظر شده اند كه در 
و مگر . دارهاي بسياري تغيير خواهند كرد

  ...اينكه 
ـات در بـاره رابطـه      -  3 بسياري از اطالع

ـاي سياسـي      امريكا بـا اشـخاص و گروهه
امري كه بسـيار درخـور   . انتشار نيافته اند

  .تأمل است
  
ــ  ٭ ــدي ن ــه اي و احم ــا ژخامن اد ب

 ،تشكيل اطاق تجارت ايران و امريكا
البته با نامي ديگـر موافقـت كـرده    

  :بودند
  
ـام  : (2009وريل آ 22گزارش به تاريخ  ◀ ن

وزارت : مــي گويــد) حــذف شــده اســت
براساس اين پيش بيني كـه   بازرگاني ايران،

ـا  ، ابط ايران و امريكا خوب مـي شـوند  رو ب
ــران و امريكــا   تشــكيل اطــاق بازرگــاني اي

نجا كه حساسيت آو از . موافقت كرده است
اطاق، اطاق بازرگاني ايـران و   ،وجود دارد

ـان شـخص   .  امريكا ناميده نخواهد شد هم
  :ور مي شودآنكات زير را ياد

اد دستور العمل ژخامنه اي به احمدي ن – 1
ـنجم را نخسـت بـه     داه است كـ  ه برنامـه پ

  .  تصويب مجمع تشخيص مصلحت برساند
ـاران     -  2 ـياري از همك حسيني بر خالف بس

خود، بر اين نظر است كه سال جاري براي 
ـال خـوبي خواهـد بـود     ،كار و كسـب  . س

ـبيني او ــل خوشـ ــه   ،دالي ــي اينســت ك يك
ـ   اد ژانتخابات سبب مي شود كه احمـدي ن

بدهـد و  مقام رياست جمهوري را از دست 
ديگري اينست كه روابط اقتصادي ايـران و  
ـاد ايـران وارد    امريكا، شوك مثبتي بر اقتص

  .مي كند
خامنه اي از حمايت خود از احمـدي   -  3
بدين خاطر كاسته است كه خاتمي از  ،ادژن

ـيني  . نامزد شدن انصـراف داده اسـت   حس
پيش بيني مي كند كه مير حسين موسـوي  

پيـروز مـي   در انتخابات رياست جمهـوري  
  .شود

ـنايع   – 4 اجتماع ماهانه اطاق بازرگاني و ص
ـا حضـور نماينـدگان حكومـت     از  ،تهران ب

ـاق   آكار  ،جمله وزيران ـاع اط مدتر از اجتم
بازرگاني و صنايع ايران مفيد تر است چـرا  

عالوه بر مطـرح شـدن    ،ن اجتماعآكه در 
انتقادها به سياستهاي حكومـت و شـكايتهاي   

ارهائي كه حكومت مي راه حلها و ك ،اطاق
ـاق    ـتهاي اط تواند در عمل كردنهاي خواس
انجام دهد نيز مورد بحث و تصميم گيـري  

ـاع    . قرار مي گيرنـد  چنانكـه در پـي اجتم
وزير نفت كميته را مأمور رفع نگراني  ،اخير

  . هاي اطاق كرد
در اجتماع هاي اطاق بازرگاني و صنايع     

ـتانها    ،ايران ـاي شهرس نيـز  نمايندگان اطاقه
از  ˝اين اجتماع ها عموما . شركت مي كنند

  .ماده نمي شوندآپيش 
ـادرات   – 5 هر ايراني كه بخواهد جواز ص

مي بايد عضو اطاق بازرگاني باشد  ،را بگيرد
و وزارت بازرگاني و اطاق با صـدور جـواز   

  .بنام او موافقت كنند
ـام او حـذف    : ارزيابي ارزيابي كننده كـه ن

ظر است كه منبـع  شده است گرچه بر اين ن
ـيح سياسـت     از موقعيت خوبي بـراي توض
̋ اقتصادي و رشد برخوردار است اما معموال

ينده را نهاد رياست جمهوري آساله  5برنامه 
مداخلـه زود  . تهيه و تسليم مجلس مي كند

ـاي     ـلحت، گوي هنگام مجمع تشـخيص مص
ـادي     ـتهاي اقتص ـنجاني از سياس نگراني رفس

خامنه اي  ،ويهانژدر ماه . اد استژاحمدي ن
اد نوشت و خواسـت  ژنامه اي به احمدي ن

 20ساله منطبق بر طرح چشم اندازه  5برنامه 
ـلحت بـه    ساله باشد كه مجمع تشخيص مص

  .تصويب رسانده بود
نه اطاق بازرگاني  ،در عمل: انقالب اسالمي

ايران و امريكا تشكيل شد و نه موسوي به 
اما چرا خامنه اي . رياست جمهوري رسيد

  : ست به تقلب بزرگ زدد

  
ن رو دســـت بـــه آخامنـــه ای از  ٭

ــی  ــه م ــات زد ک ــب در انتخاب تقل
خواست مهار هر سه قوه را بطور 

  :...ورد وآکامل بدست 
  
گزارش سفارت امريكا از دوبي به تاريخ  ◀
ــه ژ 10 ــد و تحــول  2010انوي در بــاره تول

در قسمتي از اين . نيروي مخالف سبز  است
پاسـخ داده مـي   به ايـن پرسـش    ،گزارش
ــ : شــود ــه اي احمــدي ن اد را ژچــرا خامن

  :بركشيد؟
ـات   ،در جمهوري اسـالمي ايـران    • انتخاب

اال اينكه تا . زاد و سالم نبوده استآهيچگاه 
دستكاري در انتخابات از طريق  ،2009سال 

رد صالحيت نامزدها توسط شوراي نگهبان 
ـات  . مـد آبه عمل مي  در  ،تقلـب در انتخاب
ـا   . مـد آمل مي سطح پائيني بع ـيجي ه از بس

. براي تقلب در انتخابات نيز استفاده مي شد
) 88خـرداد   22(وئـن  ژ 12اما در انتخابات 

جوانان و رأي دهندگان شهرها بطور وسيع 
. از مير حسين موسوي حمايت مي كردنـد 

او نياز به چندين مليون رأي داشـت بـراي   
اد به ژاين كه برنده شود و يا او و احمدي ن

ـا هرگـز    . وم برونددور د ـيم و بس ما نمي دان
راء در واقع چگونـه شـمارش   آدانسته نشود 

تنها دانسته است كه ميزان شركت . شده اند
در . مردم در دادن رأي بسيار باال بوده است

راء آهــيچ نــه معلــوم كــه ( ،راءآشــمارش 
از روي قرار و قاعـده  ) شمارش شده باشند

نتيجه ايـن كـه احمـدي    . تقلب شده است
ـيار  ،ادژن ـان دور اول  ،با اختالف بس   ،در هم

  .برنده شد
چرا چنين شده است؟ اينك كـه بعـد از       

بسياري از داليل شناخته شده  ،وقوع هستيم
يــك دليــل تمايــل رهبــر جمهــوري : انــد

اســالمي  يــك دســت كــردن ســه قــوه و 
ـا كـه    تحصيل مهار كامل آ نها بوده اسـت ت

ــويش را در     ــت خ ــت و دس ــت دول دس
پيش رو با غرب و امريكا بـر سـر    گفتگوهاي

ـتر   . قوي كند ،برنامه اتمي ايران ـين بيش با يق
مي توان گفت كه دليل ديگر اينسـت كـه   

تا  1997بعد از رياست جمهوري خاتمي از 
ــه اي ،)1384تــا  1376( 2005 ــر  ،خامن رهب

جمهوري اسالمي ايران تصميم گرفت مانع 
مخصوصا  ،ن شود كه هيچ اصالح طلبيآاز 
ميــر حســين  ،لف سياســي پيشــين اومخــا̋ 

خامنـه  . به رياست جمهوري برسد ،موسوي
اي رفسنجاني را جدي ترين رقيـب خـود   

ـاتمي در او    . مي دانـد  و نيـز محبوبيـت خ
 ،از موسـوي . احساس كاستي بر مي انگيـزد 

ـاتمي حمايـت مـي     هم رفسنجاني و هم خ
بسا خامنه اي به اين نتيجـه   ،از اين رو. كنند

يروزي موسوي قدرت را رسيده است كه پ
ن رقباي او مي گرداند و او را بطور غير آاز 

سيب پذير مي كند و به حاشيه آقابل قبولي 
دليل سوم اينست كه سخت سران . مي راند

سپاه پاسـداران بطـور روز افـزون قـدرت     
اد حمايت مي ژنها از احمدي نآجسته اند و 

ـال   . كنند در انتخابات رياست جمهـوري س
اد حمايت كردنـد  ژاز احمدي ننها آ ،2005

ـال رياسـت جمهـوري او    ـا   ،و در چهار س ب
ثـروت و قـدرت    ،استفاده از پولهاي دولت

سـخت سـران مركـب    . روز افزون جستند
ـابقه    هستند از افسران عالي رتبه سپاه كـه س

ـا مـي   آ. امنيتي داشته اند –كار اطالعاتي  نه
خواسته اند چهار سال ديگر موقعيت خـود  

ـا آجز  .را حفظ كنند ـان ديگـري از    ،نه كس
ـ   اد بـوده  ژسپاه پاسداران حامي احمـدي ن

روايت اينست كه ايـن سـخت سـران    . اند
خامنه اي را متقاعد كرده اند كه انتخابات با 

  .مد به انجام خواهد رسيدآحداقل پي 
ن آجنبش اعتراضي كه ميليونها تـن در        

ـاد   را » رأي مـن كـو  «شركت كردند و فري
ـا بـوده   آم كرد كه معلو ،سردادند نها بر خط

رهبر جمهـوري اسـالمي    ،وئنژ 19در . اند
 ،كه سخت مراقب بود بي طرف جلوه كند

ــراض   ــد و از اعت ــداري ش ـاگزير از جانب نـ
كنندگاه به تقلب در انتخابات خواسـت بـه   

  ...جنبش خويش پايان بخشند
ــالب اســالمي ــزارش شــرح  : انق ــه گ دنبال

. سركوبگري و تحول جنـبش سـبز اسـت   

ارش ديگري به ارزيابي اين جنبش مي گز
پردازد و توضيح مـي دهـد چـرا جنـبش     

ــرا ر   ــود و چ ــي ش ــق نم ــبز موف ــم ژس ي
  :سركوبگر تر نيز مي گردد

  
به  ،در کوتاه مدت ،اپوزیسیون سبز ٭

یم سخت ژیم توانا نیست و رژتغییر ر
  :سرتر و سرکوبگر تر نیز می شود

  
ـا در دوبـي در    ◀ گزارش از سفارت امريك

از بحران تا پات : ياست داخلي ايرانباره س
  : 2010انويه ژ 15شدن به تاريخ 

اپوزيســيون  ،در حــال حاضــر:خالصــه – 1
ـات     ،سبز بيشتر يك مسئله مربـوط بـه انتخاب

رياست جمهوري است تا تهديـدي بـراي   
ــت ر ــمژموجودي ــن  . ي ــه اي ــر ك ــن نظ اي

ـيون  مــي توانــد  ،در كوتــاه مـدت  ،اپوزيس
. قع بينانـه اسـت  غير وا» يم را تغيير دهدژر«
ـاكم بـر ايـران   ژر ـان بـر     ،يم ح ـا همچن بس

خشــونت و ســركوبگري خواهــد افــزود و 
سركوبگري و حذف را عمومي ترين وسيله 

ـار را هـم در    . خود خواهـد كـرد   ايـن ك
ـالگرد انقــالب   و هــم در ) فوريــه 12(سـ

 ،در عـوض . سالروزهاي ديگر خواهد كرد
يم نيز به حذف اپوزيسيون سبز توانا نمي ژر

ـيد از  . دشو اين اپوزيسيون نيز خواهد كوش
ـاد   ژفرصتها بـراي اعتـراض بـه ر    يـم و ايج

و . يم استفاده كنـد ژانشعاب در نخبه هاي ر
ـبز     ـيون س نيز گرايشهاي موجـود در اپوزيس

دليلي در اختيار نيسـت  . راديكاليزه شده اند
ـبز كـه     ـيون س كه معلوم كند عناصر اپوزيس

ـتند  ژخواهان تغيير ر ـ   ،يـم هس تر معـرف بيش
اپوزيسيون سبز  در بـر نمـي   . ايرانيان باشند

 30گيرد اپوزيسيون هاي گوناگوني را كـه  
ـاه را سـرنگون كردنـد   ژر ،سال پيش . يم ش

در (توقــف جنــبش دارد بــه حالــت پــات 
مـي  ) شطرنج حالتي است كه برنده نـدارد 

يم جمهوري اسالمي ژانجامد و  به توانائي ر
مي صدمه جدي  ،در ورود به تعامل با غرب

يم و قشـر سياسـت   ژدر گردانندگان ر. زند
ـادل درونـي جديـد    ژپيشگان ر يم، يك تع

هرچند عوامل بيرون از . مده استآبوجود 
با توجه . ن را كاسته اندآيم، تحرك ژمهار ر

يـم كمتـر از   ژبه توان دو طرف، تحـرك ر 
  .حد معمول است

اين دومين گزارش در باره اپوزيسيون  – 2
وئـن  ژ 12هـوري   از انتخابات رياسـت جم 

ـيش  آهـدف از  . بدين سو است 2009 ن پ
ـاه مـدت     آبيني  نچه ممكـن اسـت در كوت

روي دهد و تشخيص سياستي كه امريكا مي 
بايد در پيش بگيرد و چه تلفيقـي از تـدابير   

ينـده  آمي تواند بيشترين اثر را در ماههاي 
  .داشته باشد

يم تظاهرات ادواري ژرهبري كنوني ر – 3
ـبز  ـيون سـ ــراي  اپوزيسـ ــدي ب ــه تهدي را ن

يم كه مسئله تلقي مـي كنـد   ژموجوديت ر
ي و تجربـه شخصـي   ژايدئولو. كه مي پايد

ـانده   ژسخت سران ر يم را به اين نتيجـه رس
اند كه نبايد به سازش زير فشار و از موضـع  

خامنه اي نيـز   ،رهبر نظام. تن دهند ،ضعف
اشــتباه مرگبــار شــاه و دليــل : گفتــه اســت

اين بود كه شاه عقب  پيروزي انقالب ايران
او همچنين بر اين نظر است كه . نشيني كرد

ـين دليـل سـقوط     ژر يم شوروي نيز بـه هم
مـي بايـد    ،با توجه به اين نظر و رويـه . كرد

ـيون    ژانتظار داشت كه ر يـم برضـد اپوزيس
ن را ســركوب آهمچنــان زور بكــار بــرد و 

چنانكه كه رهبران رديـف اول و دوم  . كند
ـا را از راه زنـداني    او. از توان بيفتند لـي ه

كــردن و دومــي هــا را از راه بكــار بــردن 
  .خشونت ولو به مرگ بيانجامد

ـترات   – 4 ي ژفعاالن اپوزيسيون گفته انـد اس
ـا    ،يم اين بود كه بعنوان پيشگيريژر نـه تنه

ـبز   رهبران و فعاالن كه طرفداران جنبش س
نها آافزون بر  ،از اين رو. را نيز سركوب كند

ـائي   كه بعنوان ف ـبز شناس عاالن اپوزيسيون س
ـاي اصـالح طلـب و     ،كرده بودند گروه ه

جانبداران حقوق زن و فعاالن حقوق بشر و 
ـازماندهندگان    ـتري و سـ ــالي دادگسـ وك
كارگران و طرفداران جبهه ملي و اصـالح  

ـاتمي (طلبان دوم خردادي  كـه  ) دوران خ
ـتگير   ،در اپوزيسيون سبز فعال نبودند نيز دس

يابي رهبران اپوزيسيون كـه  بنابر ارز. شدند

حـدود   ،در خارج از ايران بسـر مـي برنـد   
  . تن دستگير شدند 2000

گزارش به انواع خشـونت   ،در اين بند  -  5
از اعدام بعنوان محارب و : يم مي پردازدژر

  ...كشتن زير شكنجه و 
وسائل ارتباط جمعي بسا محدود تر نيز   -  6

ي يكي از اصالح طلبان معروف م. مي شوند
ـاه    ،گويد ارزيابي او اينست كه هـم در كوت

روزنامه هاي اصالح طلـب جملگـي    ،مدت
يــم بــه بســتن وب ژر. تعطيــل مــي شــوند

و مانع از . ادامه مي دهد» مخرب«سايتهاي 
ديدن و شنيدن برنامه هاي تلويزيونهاي بي 

  .بي سي و صداي امريكا مي شود
در عـــين بكـــار بـــردن خشـــونت و   -  7

شتي جويانه آظاهر  ،موقع بنا بر ،سركوبگري
ـبت   ،از جملـه . نيز به خود مي گيـرد  بمناس

بايد اشاره . (ادژپيروزي پرزيدنت احمدي ن
ـأتي باشـد كـه بـراي رفـع       اش به چند هي

  .!!)اختالف تشكيل داده شدند
ـابي – 8 ــت  : ارزيـ ـات رياس ــي انتخابـ در پ

ـيش بينـي     ،ميزجمهوري مناقشه آ ـياري پ بس
ـنجاني  كردند كه محور حملـه متقابـل    رفس

ـا هـدف خـويش     موافق كردن روحانيان ب
ـا اجـالس فـوري مجلـس     . خواهد شـد  ام

ــت    ــن نيس ــد و روش ــكيل نش ـان تش خبرگـ
ـان    رفسنجاني چه اندازه از حمايـت روحاني
ـار       ـار كـه دسـت انـدر ك ارشد محافظه ك

ـال كـه   . برخوردار است ،سياست هستند ح
 ،مجلس خبرگان تشكيل جلسـه داده اسـت  

مجلس روشن كـرد كـه   ن آبيانيه پايان كار 
روحانيان به اين زوديها دست به عملـي بـر   

پس از  ،در عوض. يم نمي زنندژضد رهبر ر
ـنجاني از   ،امامت نماز جمعه روز قدس رفس

ـاري . امامت جمعه بركنار شد بـه   ،اين بركن
ــه  ــرين وج ــن ت ــه   ،روش ــرد ك ــوم ك معل

در شديد ترين بحران زنـدگي   ،رفسنجاني
بـراي   ،وسيعي توانا به بسيج گروه ،سياسيش

. نيسـت  ،دست يافتن به مقاصد سياسي خود
ـار ر  يـم در  ژقدرت فرضي رفسنجاني بسا بك

اقدام بر ضد موسوي و كروبي و خاتمي نيز 
دو روز اجالس مجلس خبرگان، اميد . مدآ

اپوزيسيون سبز را به اقدامي از سـوي ايـن   
  .مجلس نيز برباد داد

اي اپوزيسيون سبز از قرار بنا دارد روزه – 9
مهم . روزهاي تظاهرات بگرداند ،تاريخي را

ـيش  ـالروز    22روز  ،ترين روز در پ بهمـن س
  ...پيروزي انقالب است

حفــظ اتحــاد گرايشــهاي موجــود در 1- 9
اپوزيسيون سبز و افزودن بـر طرفـداران و   
توســعه جنــبش در ســطح بــه ترتيبــي كــه 

ـات قـومي در    ن آقشرهاي مختلف و جماع
ـار رهبـر   ،شركت كنند ان ايـن  موضوع ك

  .اپوزيسيون است
ايجــاد اخــتالف در نخبگــان حــاكم و  2- 9

كار  ،پراكندن ميانه رو از دور و بر خامنه اي
ـبز    ـيون س ديگري است كه رهبران اپوزيس

  ...بدان مي پردازند
ادامه دادن به تالشهاي غيـر خشـونت    3- 9
تحريم . نكه حكومت فلج بگرددآميز براي آ

كــم كــاري و ســرانجام  ،وســيع حكومــت
برخي از سران اپوزيسيون . اعتصاب عمومي

ـامبر   27(جنبش در عاشورا  ـا  ) 2009دس را ب
مقايسه مي كنند و بـر   57شهريور  17جنبش 

ن آهمچون  ،اين نظرند كه در اين عاشورا
يـم  ژترس مردم از ماشين سـركوب ر  ،روز

  ... فروريخت
) 9موضوع بند (ي سه قسمتي ژاسترات  -  10

ـي  ،كه موسوي ـبز  تهيـه و   رهبر اپوزيس ون س
از جنبـه   ،در موفقيـت  ،تنظيم كرده اسـت 

هاي بسيار، بستگي به اراده تـوده مـردم بـه    
اما رفتار عناصـر مردمـي   . ادامه جنبش دارد

 ،افزون بر اين. اپوزيسيون سبز روشن نيست
راديكاليزه شدن روز افزون عناصر مردمـي،  

ي را كاهش مي ژاقبال موفقيت اين استرات
 ،يم راژيوني كه خشونت ريك اپوزيس. دهد

بـه   ،با خشونت پاسخ مي دهد ،بيش از پيش
يم امكان مي دهد كه بر شدت سركوب ژر

ـته    ،بدين ترتيـب . خود بيفزايد در مـدار بس
خشونت بر خشونت افـزوده مـي    ،خشونت

شود و حاصل اين مي شود كه همه سر و ته 
  .يك كرباس هستند

ـا  يم و اپوزيسيون سبز تنها در خيابانژر - 11 ه
در عرصــه وســائل . رويــاروئي نمــي كننــد

مطبوعات و راديو تلويزيونها (ارتباط جمعي 
ـا يكـديگر    ) و عرصه مجازي سايت ها  نيـز ب

ـتند  گالويز  ـبز اميـدوار    . هس ـيون س اپوزيس
  مجازي ايجاد كند است فضائي 

  4در صفحه 
  

 جنگ پنهان؟
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و از طريق انترنت، ايرانيان درون كشور را از 
ـا  ـتكاري شـده   خبرهاي انتشار نيافته و ي  ،دس

 ،در وسائل ارتباط جمعي معمولي.  گاه كندآ
ـا و    اپوزيسيون ناگزير است از صـداي امريك
ـان     بي بي سي براي رساندن خبـر بـه ايراني

  ...داخل كشور استفاده كند
هيچكس نمي داند و نمي تواند بدانـد   -  12

ايران كـره شـمالي   . چه روي خواهد داد؟
 ،بدين سو) 88خرداد  22(وئن ژ 12از . نيست

ـيش  آرويدادها  هنگي را پيدا كرده اند كه پ
نچـه بـه   آخـواه در   ،بيني صحيح رويدادها

نچه به آقصد مردم مربوط مي شود و هم در 
را مشكلتر مي  ،تصميم نخبه ها راجع مي شود

ـارجي  . كند ـاي خ از راه  ،راديو و تلويزيونه
ـاهده و     ،انداختن پارازيـت  كمتـر قابـل مش
سائل ارتباط جمعـي در  شنيدن شده اند و و

سانسور شـده   ،داخل كشور نيز بيش از پيش
 –شدت عمل عناصر راديكال اطالعاتي . اند

ـان    آامنيتي مانع از  ن شده اسـت كـه ايراني
ـارج از      ـاط جمعـي خ ـائل ارتب بتوانند با وس

ــور ـاره    ،كش ــود را در بـ ــر خ ــالع و نظ اط
  .در ميان بگذارند ،رويدادهاي كشور خود

سخن از اين واقعيت است  ،در اين بند -  13
كه صداي امريكا و بي بي سي بلنـدگوهاي  

اال اينكه توجيـه مـي   . اصالح طلبان شده اند
ـا     –شود كه راديـو   ـا و روزنامـه ه تلويزيونه

. نها مصاحبه كنندآنها نيستند تا با آكساني جز 
ـياري از    ،بنا بر اين بند از گـزارش  شـمار بس

ـارج از     ـبز كـه در خ ـيون س  اعضاي اپوزيس
ـا   ،كشور هستند براي كمك گرفتن از امريك

  . مراجعه مي كنند
ـادي شـدن      - 14 در اين بند صـحبت از ع

وضعيت در ايران است و اينكه  مـردم ايـن   
دريك دولت پليسي «احساس را ندارند كه 

بنظر مي  ،به سخن ديگر. مي كنند» زندگي 
ـا  آرسد كه اكثريت بزرگي از ايرانيها چـه   نه

ـا  آمعترض هستند و خواه يم ژكه بيشتر به ر نه
به زندگي معمولي  ،كه كمتر معترض هستند
بنظر نمـي رسـد كـه    . خود ادامه مي دهند

ــت راديكالهــاي   ــردم از خواس ــت م اكثري
يـم پيـروي مـي    ژدر تغيير ر ،اپوزيسيون سبز

ـترين مـردم     ،از قرار. كنند ـا بيش بسياري و بس
ميز نظام هستند آايران خواستار اصالح صلح 

  .البي با سرانجامي نامعلومو  نه انق
با اين قيد كه هيچكس نمـي دانـد در    -  15

 ،وضعيت ايران چه خواهد شـد  ،يندهآسال 
ـارج   ،بنظر مي رسد ابراهيم نبوي مخالف خ

ايران «يم بجا مي نويسد كه ژشده از كشور ر
در . »در گذار از بحران به وضعيت پات است

يـم  ژنزاع ميان سخت سـران ر  ،كوتاه مدت
 ،بسود هيچيك از دو طرف ،زيسيون سبزبا اپو

غير ممكن است كه . پايان نخواهد پذيرفت
يم خامنه ژاپوزيسيون سبز  ر ،در كوتاه مدت

يم روحاني ايران را ژاي را شكست بدهد و ر
  .به يك جمهوري سكوالر تغيير دهد

براي اينكه بتوانيم در باره روند تحول  – 16
ــروز قضــاوت صــحيح كنــيم  ــران ام  ،در اي

ـالهاي    ب ـبش س ـا جن جاست جنبش امروز را ب
  :مقايسه كنيم 1979 – 1978

ـبش     • شمار شركت كننـدگان در ايـن جن
ــدگان در   ــر از شــمار شــركت كنن ن آكمت

  .جنبش است
ـارگران      • ـبز، اقـوام و ك ـبش س در اين جن

در شـهرهاي   ،شركت نكردند و غير از تهران
ميزان شركت مردم بسيار كمتر  ،بزرگ ديگر

  . بود
ـبش   ،79 -  78ف جنبش سال بخال • در جن

. بازاريان با بستن بازار شـركت نكردنـد   ،سبز
نظاميــان از خــدمت نگريختنــد و اداريــان  
ــاب نكردنــد و عالمتــي از فلــج شــدن  اعتص

ـال  . دستگاه اداري مشاهده نشد  ،1979در س
بازاريان به كارگراني كـه از دريافـت مـزد    

. كمك مالي مي كردنـد  ،محروم مي شدند
  .خبري از اين كمك نبود ،باراما اين 

ـاي    • ـا اعض عالمتي از حضور رفسنجاني و ي
ـاف      ـا قاليب ـازندگي و ي ـارگزاران س حزب ك
ـاهده نشـد و      ـبش مش شهردار تهـران در جن

دوم . كمك مالي به اپوزيسيون سبز نكردنـد 
خردادي ها و عناصر اصالح طلب و ايرانيان 
ـاد     ـندوقي ايج مقيم خارج كوشيدند كـه ص

  .ك به خانواده هاي زندانيانكنند براي كم
ـاه   ژسخت سران ر  • يم مي دانند كـه هرگ

ـيچ  آديگر  ،يندآاصالح طلبان برسركار  نها ه
ـا   ،بنا بر اين. نقشي در دولت نخواهند يافت ب

. تمام توان با اپوزيسيون سبز مقابله مي كننـد 
يـم  ژاما بسياري از اصالح طلبان و مخالفان ر

. مـي دهنـد   ترك ايران را بر مبارزه ترجيح
مهاجرت انبوه فعاالن سياسي جز ايـن نمـي   

ننـد كـه طيـف    آاطالعات حاكي از .  گويد

وسيعي از درس خوانده هاي ايران دسـت  
زن بچه خود را گرفته و اموال خـود را نيـز   

  . ورده اندآنقد كرده و با خود به خارج 
ـبز از    -  17 ـيون س بسياري از دشمنان اپوزيس

ـ  ژاحمدي ن ه اي نزديـك  اد دور و بـه خامن
ـيون  . شده اند شماري از حاميان اين اپوزيس

اد جانشين مي شوند تا كه ژتوسط احمدي ن
. او بتواند با موفقيت بيشتري حكومـت كنـد  

ـان   ،خامنه اي رهبر جمهوري اسالمي نيز  نش
ـازش     داده است كه حذف كـردن را بـر س

اما بسا زير . كردن با مخالفان ترجيح مي دهد
ـاگزير  يم مژفشار نخبگان ر مكن است او را ن
ـا كـه او را   ژكند احمدي ن اد را رها كند و ي
چرا كـه بخـش عمـده اي از    . قاق بگرداند

مخالفت مردم و نخبه ها با شخص احمـدي  
نها آمخالفت  ،اد است و با كنار گذاشتن اوژن

  .نيز از ميان مي رود
تصميم گيري در جمهـوري اسـالمي     -  18

با شـركت   ،حتي پيش از خيزش اخير ،ايران
ـا    . چند قطب انجام مي گرفـت  ـا نـزاع ب ام

اپوزيسيون سبز سبب شد كه اين اپوزيسيون 
ـ  اد در تصـميم  ژبخاطر بيزاريش از احمدي ن

براي مثال  معامله . گيري شركت داده نشود
اد بر سـر سـوخت   ژاحمدي ن: ادژاحمدي ن

ــو  1200دادن (نيروگــاه اتمــي تهــران  كيل
اورانيـوم  درجه براي دريافـت   4.5اورانيوم 

ـاطع اصـالح   !!)  - درجه 20 مورد مخالفت ق
مجلـس و   ،از ايـن پـس  . طلبان قرار گرفت

حكومت هستند كه در تصميم گيري شركت 
يم با اپوزيسيون ژبا توجه به نزاع ر. مي كنند

ــه   ــه شــدن اصــول گرايــان ب ســبز و تجزي
رسيدن به اجماع در  ،از اين پس ،فراكسيونها

م مي تواند يژيم بس دشوار است و رژاين ر
  .ن سرانجام را پيدا كندآاين يا 

ـا    -  19  Officeهمانطور كه طرف تماس ب
Iran Regional Presence گفته است 

ن غير معين بودن آتنها يك امر مسلم است و 
يم پيدا ژچند و چوني است كه مخالفت با ر

يـم و  ژروشن است كه نه رهبران ر. مي كند
ه اند كه نه چهره هاي اپوزيسيون معتقد نشد

ـند   ،در نتيجـه . دارند به وضعيت پات مي رس
هر يك از دو طرف دركار تعيين موضعهائي 

ـا اسـت  آهستند كه قرارشان بر گرفتن  او . نه
همه بازيگران در ترديد هستند از : مي افزايد

رفتن بطرف گرفتن تصميم و عـزم را جـزم   
چنانكه روشن مشاهده مي شود كـه  . كردن

توان سـركوبگري  يم مصمم نيست تمامي ژر
ـار بـراي هميشـه      خود را بكار برد تا كـه يكب

  .كلك اپوزيسيون را بكند
ـبش  : ارزيابي – 20 اپوزيسيون سبز ايران جن

نيـز   2010و تهـران  . همبستگي لهستان نيست
غيـر   ،بـه سـخن ديگـر   . نيسـت  1978تهران 

ـام كنـوني دولـت در      محتمل است كـه نظ
 .تغييـر مهمـي بكنـد    ،در كوتاه مدت ،ايران

ـاه تغييـري نيـز روي دهـد در جهــت      هرگ
يم خواهد شد و نـه در  ژخودكامگي بيشتر ر
ـا وجـود ايـن   . جهت دموكراسي گرچـه   ،ب

ـاتوان   ژاپوزيسيون سبز از تغيير دادن ر يـم ن
حقيقت اينست كه  محتمل  ˝متقابال ،است اما

نچه بـراي  آ. بنظر نمي رسد كه عقب بنشيند
دولت امريكا مهم است اين امـر اسـت كـه    

ـامي   ن ـا فرج زاع جاري در ايران سياسي و ب
  . نامعلوم است

  
اصـالح طلـب   » نماينده«مراجعه  ٭

اگر شوراي امنيت : مجلس به امريكا
 ،بر ضد ايران قطعنامـه صـادر كنـد   

ــ  ــا احمــدي ن اد را در ژمتكــي و بس
استيضاح . مجلس استيضاح مي كنيم

نشد اما متكي پـا بـر زمـين سـنگال     
ــته ــدي نــ  ،نگذاش ــا اد او را ژاحم ب

  :!سرنگون كرد ،موشك بركناري
  
ويكيليكس تعداد ديگـري از گزارشـهاي    ◀

ـا بـه وزارت     ـاي آمريك محرمانه سفارتخانه ه
منتشر  ،2010دسامبر  10خارجه آمريكا را در 

در يكـي از ايـن گزارشـها بـه     . كرده است
ديــدار يكــي از نماينــدگان اصــالح طلــب 

ـامور سـرويس     2007مجلس در آوريل  ـا م ب
ـاره شـده اسـت   مخفي آمري . كا در دوبي اش

ترجمه قسمتي از اين گزارش سفارت آمريكا 
را در زيـر   2007آوريل  18در دوبي بتاريخ 

 :ميخوانيد
نماينده مجلس معتقد است كه خامنـه اي  « 

. جهان اسالم بگردد "امپراتور"مشتاق است 
او  .او آماده است منافع ملي ايران را فدا كند

ا صـرفا يـك   رئيس جمهور احمدي نـژاد ر 
عروسك خيمه شب بازي مـي شـمارد كـه    
تحت امر  براي رسيدن به اين هدف عمـل  

احمـدي   .و در مهار كامل او است. مي كند
نژاد، به نوبه خود، بيشتر محافظه كاران عمل 
ـاف را بـه عنـوان     گرا مانند الريجاني و قاليب

نماينده مجلـس  . رقباي اصلي خود مي بيند
ـيس جمهـوري، ا    ـاظ  مدعي اسـت رئ ز لح

  .اصالح طلبان نگراني ندارد
ـاي ايـران و         ـنش ه در صحبت پيرامون ت

امريكا، نماينده مجلس نظر داد كه برخـي از  
محافظــه كــاران بــه داليــل زيــر در ايــران 

ـاي  : توجه(خواهان جنگ هستند  ديدگاه ه
شبيه اين ديدگاه از سوي برخي از مخاطبين 

ــر ــد  ديگ ــده ان ـار ش ــه. اظهـ ـان توج   ):پايـ
وب اصالح طلبان و مقاومت بيشتر در سرك - 

  برابر تغيير؛
نزد مردم ايران هم قوي جلوه كنند و هم  -   

  قادر به دفاع از ملت ؛
  .براي پنهان كردن شكست هاي دولت -   

ـابي اصـالح    : تهديد به استيضاح  سـالح انتخ
  طلبها

ــراي   نماينــده مجلــس تالشــهاي گذشــته ب
 استيضاح افراد دولت و رئيس جمهـوري را 

رح كــرد و گفــت آن تالشــها شكســت مطــ
ـتيم آراي الزم را جمـع    خوردند زيرا نتوانس

ـال اگـر قطعنامـه    . آوريم او گفت اما با اينح
ـال قطعنامـه     ديگري در سازمان ملل، بـه دنب

تصويب شود، گروه اصالح طلبها عـزم  1747
دارد اول متكي و سرانجام احمدي نـژاد را  

نماينده مجلس گفـت بـراي   . استيضاح كند
تيضاح كردن متكي شانس بيشتري دارند تا اس

ـا گفـت   . استيضاح كردن احمـدي نـژاد   ام
نماينـده  . تالش خودشان را خواهنـد كـرد  

ـاي   1747و  1737مجلس تصويب قطعنامه ه
ـازمان ملـل را بـه عنـوان      شوراي امنيت س
ديپلماسي مؤثر ستود و بخصـوص تالشـها و   
ـتايش    شعارهاي معاون وزير آقاي برنـز را س

  .كرد
ـتالف   : ينده مجلس گفتنما ـايي ائ هدف نه

ـانون     ـاركت تغييـر ق اصالح طلبان حزب مش
اساسي براي از بين بردن و يا تغيير موقعيـت  
مقام رهبري به يك مقام منتخـب پاسـخگو   

با اين حال برخي از : وي اشاره كرد .ميباشد
ـابق مجلـس      ـيس س اصالح طلبان، ماننـد رئ
ـالف اصـالح     شوراي اسالمي، كروبـي، مخ

ـا    . اساسي هستند قانون نماينـده مجلـس ادع
ـابق       ـيس جمهـور س كرد كـه كروبـي و رئ
خــاتمى و حتــي رئــيس مجمــع تشــخيص 
مصلحت نظام هاشمي رفسنجاني نمي توانند 
آنطور كه مايلند حكومت را انتقاد كنند چرا 

  .كه ممكن است به حاشيه رانده شوند
نماينده اي كـه سـوگند    – 1: انقالب اسالمي

 ،ظ حقوق ملي ايرانيان باشـد يادكرده است حاف
به امريكا مراجعه و توصيه مي قطعنامه بر ضـد  

غير از ايـن كـه ايـن مراجعـه     . ايران صادر شود
گوياي طـرز فكـري    ،نقض استقالل ايران است

است كه قدرت را حاكم بر سرنوشت انسان مي 
نه به مردم ايران كه بـه قـدرت    ،از اين رو. داند

هم چـوب   ،تيجهدر ن. خارجي مراجعه مي كند
ـاز را  توضـيح ايـن كـه از    . را مي خورد و هم پي

يم متهم به دست نشاندگي و سركوب ژسوي ر
. مي شود و از سوي مردم نيز رانده مـي گـردد  

طرف امريكائي هم نه حقـوق ملـي ايـران كـه     
اگـر بـه    – 2و . منافع خود را لحاظ مـي كنـد  

ـا  آجاي  نكه محرمانه به طرف امريكائي بگويد ب
به مـردم ايـران مـي     ،قيه مخالف استواليت ف

ري بـه  آگفت هدف بايد نه به واليـت فقيـه و   
يم بـراي  ژبسا توان ر ،واليت جمهور مردم باشد

. سركوب اصالح طلبان كمتر نيـز مـي گشـت   
قطعنامــه هــا تصــويب شــدند امــا نــه متكــي  

ـ  واقعيتـي   – 3. ادژاستيضاح شد و نه احمدي ن
كشـور را  مردم  ،كه سند از پرده بيرون انداخت

نه ايران و  ،در برابر دو جناح قرار داد كه برايشان
حقوق ملي ايرانيان كه قدرت ارزش دارد و براي 

دسـت بـه    ،در صورت لـزوم  ،وردنشآبه دست 
  .دامان قدرت خارجي مي شوند

ـا در  ◀ ــ ،89ذر آ 22امـ ــدي ن ـا  ،ادژاحم بـ
 21متكي را كه در  ،ميز ترين روشآافتضاح 

بركنار و  ،گال رفته بودذر به مأموريت به سنآ
ي اتمــي را ژرئــيس ســازمان انــر ،صــالحي

پوشيده نبود كه او متكي را . جانشين او كرد
قرار نبـود در دور  . بزحمت تحمل مي كند
ــوري ـام  ،دوم رياســت جمه ــي در مقـ متك

ـا  . وزارت خارجه بماند اما يك سال ماند و ب
چـرا  . ميزي بركنار شدآچنان روش افتضاح 

از رفتن او بـه مأموريـت   اد پيش ژاحمدي ن
سنگال او را بركنار نكرد و چرا صبر نكـرد از  
سفر بازگردد و خود استعفاء دهد و يا بركنار 

  شود؟ زيرا
ـپاه و احمـدي نـژاد را در          متكي رويه س

ـلحه و مـواد مخـدر   (افريقا  ـاد  ) ارسال اس برب
ـا مـي     ـاره افريق دادن موفقيتهاي خود در ق

د وقتـي كـه   آشفته مي شو سخت بر. خواند
احمدي نژاد و سپاه مجبورش مي كنند متهم 
را با گذرنامه مجعول، همراه خود، از نيجريه 

ـتر  . به ايران باز گرداند نارضائي او بازهم بيش
مي شود زماني اطالع پيدا مي كند احمدي 
ـا   نژاد رحيم مشائي را به اردن فرستاده و او ب

شكايت نامه . پادشاه اردن ديدار كرده است
ـنگال مـي   اي  به خامنه اي مي نويسد و به س
طرفه اين كه احمدي نژاد از شـكايت  . رود

آگاه شدن چراغ سبز . نامه او آگاه مي شود
او مي توانـد وزيـر را   : به احمدي نژاد است

ـار دولـت   . تغيير دهد او نيز، بي اعتناء به اعتب
ايران، حكم عزل را زماني به متكي ابالغ مي 

شغول گفتگـو بـوده   كند كه او در سنگال، م
  . است

ـاري وزيـر          برغم افتضاح آميز بـوده بركن
ـام   خارجه، در سفر مأموريت، عزل او اين پي
ـته      ـاب بـه غـرب در برداش روشن را نيز خط

از ايــن پــس، رژيــم يــك سياســت : اســت
خارجي دارد و احمدي نـژاد و خامنـه اي   

ـاه معاملـه بكننـد،     همسو شـده انـد و هـر    گ
نند مطمئن باشند كه مي توا 1+ 5كشورهاي 

در خـود  . معامله به عمـل درخواهـد آمـد   
ايران، طرز عزل وزير، گوياي كاهش تـوان  
رقباي احمدي نژاد در روابط قـواي خـود    

  .با او است
دانستني است كه در ايران، سـه تغييـر را        

تغيير متكي كه  - ا: مي دانستند» خوش يمن«
 تغيير جوان، وزير علـوم  – 2انجام گرفت و 

ـين او    كه شايع است عارف قرار اسـت جانش
. خامنه اي و احمدي نژاد اسـت  -  3شود و 

اما مردم ايران بايد بدانند كه اين سومي در 
  .عهده جنبش پيگير آنها است

    
ـــدهای  ٭ ـــان امی ـــس خبرگ مجل

اپوزیســیون را بــر نیــاورد و روشــن 
شد کـه نفـوذ هاشـمی رفسـنجانی 

  :اندک است
  
ـ  ◀ ا در دوبـي بـه   گزارش از سفارت امريك

ـاريخ    انويـه  ژ 13وزارت خارجه امريكا بـه ت
ـاكي از  ،2009 ــدران  آحـ ــه طرف ــت ك نس

ـته بودنـد بـه اينكـه      اپوزيسيون سبز اميد بس
ـا رهبـر ر    ،يـم ژمجلس خبرگان به مخالفت ب

ـا  آاميد  ،اما اين مجلس. برخيزد ،خامنه اي نه
مجلس خبرگان كه مي . را سخت ناچيز كرد

ـاح   ـار كنـد   تواند رهبر را استيض  ،و نيـز بركن
حمايت قاطعي از رهبري خامنه اي و روش 
او در مقابله با بحران بعد از انتخابات رياسـت  

يــت اهللا آغيبــت . وردآبعمــل  ،جمهــوري
ـان بـود   ـاوجود ايـن كـه    .  رفسنجاني نماي ب

ـات   ،مذاكرات مجلس غير علني بـود  مطبوع
ـنجاني   اعتراض دو نماينده مجلس را به رفس

دو به او اعتراض كردند كه  نآ. انتشار دادند
سپتامبر خود  24چرا در كنفرانس مطبوعاتي 

  . از خامنه اي حمايت نكرده است
ـا  . قدرت دولتي رفسنجاني ناچيز است ◀ ام

ـان  ژبخشي از استرات ي او اينست كه بر حامي
ـان بيفزاينـد   اال اينكـه  . خود در ميان روحاني

روحانيان نيز بطور روز افزون بي توان مـي  
. و به عنايات دولت وابسته تر مي گردند شوند

ـتن از  نفـوذ    ژيكي از كوششـهاي ر  يـم كاس
ـبز اسـت   در . روحانيان هوادار اپوزيسيون س

يـت اهللا  آهفته هاي اخيـر گـرفتن عنـوان    
العظمي و سلب صالحيت مرجعيت از يـك  

ن آمقصـود از  (روحاني اصالح طلب است 
اين اقـدام نبايـد   ). روحاني بايد صانعي باشد

ـياري و  . يم زياد گران تمام شـود ژاي ربر بس
ـاوين    اگر نه بيشتر طالب سنتي كه بـراي عن
ـام   ديني و سلسله مراتب روحاني اهميت تم

ـتند  رهبـر جمهـوري    ،خامنـه اي  ،قائل هس
ـار الزم   اسالمي ايران را نيز فاقد سواد و اعتب
 ،مي دانند و اليق عنواني كه به او داده انـد 

  . نمي دانند
  
سیســـتانی مخـــالف یـــت اللـــه آ ٭

والیــت فقیــه و یــک روحــانی از 
امریکا خواسـته اسـت از او برضـد 

  :یم ایران حمایت کندژر
  
ــي وار آدر  ◀ ـامبر  6(نت ــده آ) 2010دسـ م

ـال    : است بنا بر گـزارش محرمانـه اي در س
يـت اهللا  آكـه نـوه    ،سيد عماد كالنتر ،2008

از اين كه : العظمي سيستاني است گفته است
ـا در   ـا او  ،عـراق قواي امريك ـاوره غيـر    ،ب مش

 ،بــيش از پــيش ،وردآمســتقيم بعمــل نمــي 
كالنتر بر  ،بطور غير قابل تصور. ناراحت است

اينست كه سيستاني افزايش نفـوذ ايـران در   
او مـي  . سياست عراق را خطرناك مي يابـد 

امريكا مي بايد از سيستاني و مرجعيت : گويد
نجف حمايت كند تا كـه در دولـت نقـش    

ـان  «زيرا اين تنها راه . يدا كنندمستقيمي پ پاي
  . »دادن به نفوذ ايران در عراق است

اما اين امر كه به روحانيت شيعه در دولت     
ـتقيم داده شـود بـراي اينكـه      عراق نقش مس
بتواند با روحانيان شيعه اي مقابله كند كه در 

روش معقـولي   ،ايران بر دولت حاكم هستند
رار داشت كه كالنتر همچنين اص. نمي نمايد

ـات     ـام انتخاب ـام زود هنگ امريكا خواستار انج
ـتيم . شود معلـوم   ،اينك كه بعد از وقوع هس

ـاي كالنتـر نتيجـه        ـيه ه مي شـود كـه توص
ـام شـد و    . معكوس داشته انـد  ـات انج انتخاب

سبب تقويت گرايشهاي وابسته به ايران شد و 
اين گرايشها موافق قدرت دادن به سيستاني 

ه دولت را تحت امـر و  و مرجعيت نيستند ك
  .نهي خويش قرار دهند

فرستاده امريكا بهيچ رو به پرسيدن در باره      
. چند و چون تقاضاي كالنتر عالقه نشان نداد

او بيشتر بر ارزيابيهاي كالنتر از مقتدا صـدر و  
ـاره   طرفداران او و پيشگوئي كالنتر در اين ب
 ،متمركز شد كه هرگاه سيستاني قوت نگيـرد 

  .»همه ما را نابود خواهد كرد« ايران
ســخنان عمــاد كالنتــر بــه : انقــالب اســالمي
ـاره    ،فرستاده امريكا با گزارشهاي ديگـر در ب

ـا واليـت فقيـه     آمخالفت  ـتاني ب يت اهللا سيس
  :سازگاري ندارد

در گزارش محرمانه ديگـري از سـفارت    ◀
ـا مـي   : مده استآ ،امريكا در بغداد ديپلماته

ـتاني سـد    ،الهسـ  80يـت اهللا  آدانند كه  سيس
. بزرگ بر سر راه نفوذ ايران در عراق اسـت 

از  ،توانائي سيستاني بر بستن راه نفـوذ ايـران  
چرا؟ زيرا او . ارتش نيرومند امريكا بيشتر است
واليت فقيـه  . به نظام دولتي ايران باور ندارد

ــران و    ــي اي ـام دولت ــه نظـ ــم ســنگ پاي ه
. يم ايـران اسـت  ژي توسعه طلبانه رژايدئولو

در  ،بمثابه مـرد نيرومنـد عـراق    ،ام سيستانين
  .مده استآگزارش محرمانه  15000بيشتر از 

. يةاهللا سيستاني مخالف واليت فقيه استآ      
يت اهللا العظمي حكيم آ ،جانشين احتمالي او

كه از بستگان رهبـر مجلـس اعـالي عـراق     
او بـر  . نيز مخالف واليت فقيـه اسـت   ،است

ـازه   يـت اهللا آاينست كه فقه به   خمينـي اج
. دولـت بخوانـد   نداده بود خـود را رهبـر  

علي خامنـه اي   ،ن جانشين اوآمقامي كه از 
  .نيز مشروع نيست ،شده است

سيستاني به ندرت بطور مستقيم در امـور        
ـا واليـت   . سياسي مداخله مي كند زيرا او ب

  . فقيه مخالف است
گزارشهاي سري ) 2010دسامبر  5(تايمز  ◀

اين . مورد توجه قرار داده است ديگري را
ـاگون ايـران   در  ،گزارشها از مانورهاي گون

بـراي بسـط     ،2010تا فوريه   2004سالهاي 
  : خبر مي دهند ،نفوذ خود در عراق

يم ايران به جماعتهاي شيعه و كـرد  و  ژر •
پول مي  ،گاه سني كه رقيب يكديگر هستند

ـا را  آهدفش از اين كار اينست كه . دهد نه
ـته كنـد   ،بيش از بيش ،ودبه خ ـا بـر    .وابس بن

كه سـفير   ،2009نوامبر  13گزارشي به تاريخ 
بـه وزارت   ،كريستوفر هيـل  ،امريكا در بغداد

  ن آخارجه مخابره كرده و عنوان 
  5در صفحه 

  
  

 جنگ پنهان؟
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ـات   كوششهاي ايران براي مداخله در انتخاب
ايـران  «: تصريح شـده اسـت   ،است» عراق

ـلط بـر س   ياسـت  يكي از صاحب نقشهاي مس
تمامي ابزار ديپلماتيك . انتخاباتي عراق است

ـادي را    و امنيتي و اطالعاتي و نيز ابـزار اقتص
براي اعمال نفوذ در متحدان معارضان خود 

يك دولت عراقي هوادار ايران . بكار مي برد
ـته  آكه شيعه ها موضع متفـوق را در   ن داش

رجحان  ،اسالم گرا نيز باشند̋ باشند و مرجحا
  .»تهران استشماره يك 

گزارش محرمانه ديگري كه ازسفير امريكا  •
ـاكي   ،مخابره شده اسـت  2008در ماه مه  ح

ـنماز عراقـي    10به «است كه ايران  هزار پيش
ـا اينسـت   آوظيفه . حقوق ماهيانه مي دهد نه

ـان را تبليـغ     كه لزوم استقرار دولـت روحاني
نها مي بايد واليـت فقيهـي را تبليـغ    آ. كنند

ـا    ،اهللا بزرگيت آكننده كه  ـتاني ب ن آسيس
ـانع  آ. مخالف است مريت و اعتبار ديني او م

اصلي بر سـر راه سياسـت ايـران در عـراق     
  .است

ـا   ،2009نوامبر  13در گزارش       سفير امريك
ميزان پولي را كه ايران بابت حقوق ماهانه و 

ن را آكمك مالي به كساني مي پردازد كـه  
يـون دالر  ميل 200تا  100معادل  ،مي پذيرند

  .در سال است
ــد  ◀ ـامبر  5(لومون ــهاي ) 2010دسـ گزارش

  : ديگري را مورد توجه قرار داده است
ـليماني  ژ ، 2003از ســال  • ــم سـ ــرال قاس ن

فرمانده سپاه قدس مجري سياست ايران در 
ـائل ديپلماتيـك و   . عراق است اما تمامي وس

ــراي   ــي و اطالعــاتي و اقتصــادي را ب امنيت
ـت  ـتگي   خريدن معارضان و بيش ر كـردن وابس

بكار مي برد تا يـك دولـت    ،متحدان ايران
ـاي      هوادار ايـران در بغـداد و نيـز در ايالته

  . برقرار كند ،عراق
 ،سفير امريكا در عـراق  ،بنا بر گزارش هيل •

يـم  ژسليماني روابط پيش و پس از سـقوط ر 
و عادل  ،رئيس جمهوري ،صدام را با طالباني

 ،)اعـال  مرد شـماره دو مجلـس  (عبدالمهدي 
معــاون رئــيس جمهــوري عــراق و نــوري  
المــالكي نخســت وزيــر كنــوني و ابــراهيم 

و اياد السماعي  ،نخست وزير پيشين ،الجعفري
را حفظ كرده است و )سني و رئيس مجلس(

  .  مورد استفاده قرار مي دهد
ايران ابزارهاي نفوذ ديگري را نيز بكار مي  •
كمك به سازمانهاي مـذهبي و كمـك   : برد
ـا را  آيحاتي به سازمانهاي شيعه كه خود تسل نه

بر مي گزيند و پناهگاه سياست پيشگاني كه از 
ـار      ـا مـي خواهنـد اعتب امريكا مي ترسند و ي

مثل  ،مذهبي خود را افزايش دهند –سياسي 
مقتدا صدر كه سه سال است به قم پناه برده 

  ....است
بـه   ،سفير امريكا در عراق ،2009در نوامبر  •

: جه محرمانه گزارش كرده استوزارت خار
نها در عراق آايرانيها پي برده اند كه قدرت « 

نها بر سر آمانع سياسي اصلي . نامحدود نيست
يـت اهللا العظمـي   آ ،نها بر عـراق آراه سلطه 

ـا   . سيستاني است ـا ب گرچه او ايراني است ام
  . واليت فقيه مخالف است

اد بـه عـراق   ژاحمدي ن ،2008در مارس      
زيـرا  . اما به شهر مقدس نجف نرفـت . رفت

يــت اهللا سيســتاني كــه در خانــه محقــري آ
 ،نزديك زيارتگاه علـي زنـدگي مـي كنـد    

  .گفت حاضر نيست او را به حضور بپذيرد
: شيخ احمد جنتي گفتـه اسـت  : انقالب اسالمي 

ـان  . انكار واليت فقيه انكار خـدا اسـت   دو  ،بـدين س
يه مخالف بدين خاطر كه با واليت فق ،مرجع در نجف

ــزعم او ،هســتند ــر خــدا هســتند  ،ب پــيش از ! منك
ـالف  ،سيستاني . خوئي مرجع بود و با واليت فقيه مخ
ـا   ،در طول تاريخ ،درصد مراجع شيعه 90افزون بر  ب

واليت فقيه كه از كليساي قرون وسطي اخذ شده و 
  .مخالف بوده اند ،ن ارسطو استآنظريه ساز 

  
خامنه ای به مقدسات قسـم خـورد  ٭
ـای کــ ه از دادن اســـلحه بــه گروههــ

عراقــی اطــالع نداشــته اســت و ایــن 
عمل برخالف دستور او انجام گرفتـه 

یعنی  ،اما اگر راست گفته باشد. است
ـانی اسـت کـه آوالیت مطلقه از  ن کس

خالف دستور او عمل می کنند و اگـر 
والیـت فقیـه یعنـی  ،دروغ گفته باشد

ـان و  حاکمیـــت مطلقـــه دروغگویــ
  :اسدان و خائنانجنایتکاران و ف

در گزارش محرمانه اي كه سفير امريكا به  ◀
ـيكس    وزارت خارجه مخابره كـرده و ويكيل

قسمتي  ،انتشار داده و لوموند نقل كرده است
ـالكي      مربوط مي شود كـه سـفر نـوري الم
ـا      نخست وزير عراق بـه ايـران و ديـدار او ب

  :خامنه اي
نـوري   ،وئن خود بـه ايـران  ژدر سفر ماه  •

مداركي را پيش  ،نخست وزير عراق ،يالمالك
روي خامنه اي نهاد كه نه امريكا كه دولـت  

ايران مدعي . عراق خود تحصيل كرده بود
بود كه همه كار مي كند تا وضـعيت عـراق   

يك ايـران  ژزيرا سود استرات. »تثبيت بگردد«
. در اينست كه وضعيت عراق تثبيـت بگـردد  

رهبر  ،اين بود كه نوري المالكي از خامنه اي
براي شروع چرا : جمهوري اسالمي خواست

ـين را كـه     17ايران  ـاي ايلوش فروند هواپيم
ـا   1991پيش از جنگ  ،صدام حسين امريكا ب

به دولت عراق  ،به ايران فرستاده است ،عراق
  .پس ندهد؟ رهبر به او پاسخي نمي دهد

ـا         او بـه   ،بنا بر گفته المالكي به سـفير امريك
ـائي كـه     نـه  ،ميزبانان خـود  مـدارك امريك

ـاكي  . عراقي را ارائه كرده است مدارك ح
ـاوي   از فعاليتهاي مخفيانه ايرانيها در عراق ح
اعترافــات مكتــوب عوامــل عــراق ايــران و 
دســتياران عراقــي مــأموران ايرانــي را كــه 
دستگير شده بودند و عكسهاي اسلحه مأخوذ 
. از اين عوامل را كه مارك ايران را داشتند

ـات   خامنه اي  ـام مقدس سوگند خورد به تم
او . شيعه كه او در جريان امـر نبـوده اسـت   

ـاليتي را    ،طـي حكمـي  ̋ شخصا  هرگونـه فع
ـاتي     ممنوع كرده است كه موجـب بـي ثب

از دستورهاي او «كسي مي بايد . عراق شود
  . »سر پيچي كرده باشد

نرال سليماني نيز سوگند مي خورد ايـن  ژ •
ـ  » بدون اجازه«اعمال  ـام گرفت او . ه انـد انج

وعده مي دهد موضـوع را مـورد تحقيـق    
ــد ــد  . قرارده ــي گوي ـالكي م ــوري المـ : ن

ـاور نكـرده   آسرسوزني به سوگندهاي « نها ب
   .»است

چه سرنوشتي پيـدا كـرده   : انقالب اسالمي
است اسالم كه ولي فقيه او قسم مي خورد 
و مخاطب او مـي گويـد قسـم دروغ مـي     

منـه  اگـر خا  ،چرا كه از ديد المالكي! خورد
اي راست بگويد بدين معني اسـت كـه او   
كاره اي نيست و واليت مطلقه فقيهـي در  

لــت را در دســت آاو نقــش . كــار نيســت
مالي بازي مي كند كه  –مافياهاي نظامي 

بناي كارشان بر نگاه داشـته ايـران در لبـه    
  .پرتگاه جنگ است

برابر گزارشهاي سـري كـه    ،با وجود اين     
 ،بـراي عـراق   ،ه استويكيليكس انتشار داد

در . عربستان خطرناك تـر از ايـران اسـت   
ينــده  ترجمــه هــاي گزارشــهاي آشــماره 

ديگري را نقل مي كنـيم كـه ويكيلـيكس    
    . انتشار داده است

ــيكس ــرغم ويكيلـــ  ،بـــ
 –ئوپليتيــك ادامــه دارد ژ

ــف  ــانآتوقي ــه  ژس و ادام
  :حيات ويكيليكس

  
ـابي از اسـتراتفور و   : انقالب اسالمي يك ارزي

زارش از خبرگزاري فرانسه را در اين يك گ
  :قسمت از نظر خوانندگان مي گذرانيم

  
ــتراتفور  ٭ ــامبر  ۷(اس ): ۲۰۱۰دس

ـــیکس ـــرغم ویکیل ئوپلیتیـــک ژ ،ب
  :ادامه دارد

  
ـتگير شـد   ژسانآ ◀ . بنيانگذار ويكيليكس دس

ئوپليتيـك در  ژ«: او گفت ،پيش از دستگيري
ـار گزارشـهاي     دو بخش پيش و پـس از انتش

شـماري از پـي   . »م خواهد شـد تقسي ،سري
. دسامبر نظر او  را تأييد  مي كنند 6مدها در آ

  :اما استراتفور با اين نظر موافق نيست
منــابع اســتراتفور در امريكــا و نيــز منــابع  •

ــاي ديپلماتيــك   ــارجي و مقامه ـات خ اطالع
ـنبه  ـان در روز دوشـ ـامبر 6(همچنـ ــه ) دسـ ب

ـناد سـري     ـار اس استراتفور مي گفتند كه انتش
. نها مشكل كرده اسـت آار ديپلماتيك را بر ك

يك مقام ارشد ديپلماتيك از كشـوري كـه   
بلحاظ منافع امريكا موقعيت خطيري دارد و 

در اين باره صـحبت   ،در امريكا كار مي كند
ـيم از      ـبر كـرده ايـم ببين ن آمي كند كه ص

كشور و يا ديپلماتهايش در گزارشهاي سـري  
نچـه ايـن   آبنا بر . صحبتي شده است يا خير

ديپلمات مي داند در گزارشي در باره كشور 
ـاي     ،او ــو مگوهـ ـاره بگ ــرافتمندانه در بـ ش

سخن  ،ن كشور مقامهاي امريكائيآحكومت 
  . رفته است

ـاي   • ـاكي از گفتگوهــ ــهائي حــ گزارشـ
ـتند  ـا  . ديپلماتهايي با مقامهاي امريكائي هس ام

 ،نها با مقامات امريكائي گفتگو مي كنندآاگر 
ـنگتن    ن جهت نيآاز  ـته بـه واش ست كه دلبس

هستند و يا مي خواهند با اين مقامها گفتگـو  
از اين رو است كه بـه قـول روبـرت    . كنند

مي خواهند وضعيت  ،گيت وزير دفاع امريكا
  .ها را روشن كنند

ـا نيـز    • مقامات اطالعاتي و ديپلماسي امريك
ـار      حالت حرماني را باز گفتـه انـد كـه انتش

. يجاد كرده اسـت نها اآگزارشهاي سري در 
ـار  آبخصوص از لحاظ پي  مدهاي منفي انتش

ـاتي  . اين گزارشها در خاورميانه جامعه اطالع
ـات هـر      امريكا براينست كه مـي بايـد اطالع
ـا   دايره را جدا جدا طبقه بندي سري كرد ت

وضـعيتي كـه اينـك بوجـود      ،يندهآكه در 
  .بوجود نيايد ،مده استآ
يك سري بازتاب انتشار گزارشهاي ديپلمات •

ـته    ـا گذاش امريكا اثري جدي و جهاني برج
ن اثر اعتماد نكردن و سر نسپردن به آاست و 

ديپلماسي و دستگاه . ديپلماتهاي امريكا است
هاي اطالعاتي امريكا بسا فعاليتهاي غير علني 
و طبقه بندي اسناد سري را به پيش و بعـد از  
ـيم كننـد   . انتشار اسناد توسط ويكيليكس تقس

ـئن نيسـت كـه     ،ينباوجود ا استراتفور مطم
ديپلماســي و فعاليتهــاي اطالعــاتي دو دوره 
ـيكس   پيش و پس از انتشار اسناد توسط ويكيل

هنوز زود است براي داوري و نظر . پيدا كند
  .دادن در باره اثر انتشار گزارشهاي سري

ـار     • اما استراتفور بر اين نظر اسـت كـه انتش
 ئوپليتيـك اثـر مـي   ژگزارشهاي سـري بـر   

ـييقها   ژ. گذارد ئوپليتيك مجموعـه اي از تض
عامل جمعيـت و   - است كه نخست جغرافيا 

تحميل مـي   - ن نقش دارند آي در ژتكنولو
. كند و گزينه هاي ملتها را محدود مي كنـد 

يك بخواهد يك قدرت جهاني بگردد ژبسا بل
ـاي كنگـو تعقيـب     و اين هدف را در جنگله

 يـك را ژاما چند و چون موجوديت بل. كند
جغرافياي اين كشور يعني محدود شدنش به 

مغولها زماني بر . لمان معين مي كندآفرانسه و 
ـا  آبخش وسيعي از  سيا و اروپا مسلط شدند ام

پيشرفت فني سوار نظام مغول را بـي فايـده   
كسـي مـي   . كرد و به سلطه مغولها پايان داد

تواند استدالل كند كه ويكيليكس تضييقهاي 
چرا كه انتشار . ه استوردآجديدي را پديد 

ـاظ درپـي    گزارشهاي سري دولتها را از لح
. در مضيقه مي گذارد ،منافع ملي خود بودن

ــن  ــود اي ـا وج ـناد ،بـ ـار اسـ از لحــاظ  ،انتشـ
به مجموعـه اي از كشـورها در    ،ديپلماتيك

قبال مجموعه ديگري از كشورها صدمه نمي 
كشورهائي كه  ،از اين پس ،در حقيقت. زند

ي عقب تر هستند و توانا به ژواز لحاظ تكنول
حاضـر نمـي    ،حفاظت از اسرار خود نيستند

. شوند طرف گفتگوي صادقانه با امريكا شوند
ـا كشـورهائي برنـده و    آروشن نيست كـه   ي

ـاخت  . كشورهائي بازنده مي شوند يا خير س
ي ژقدرت كه جغرافيا و جمعيـت و تكنولـو  

كشـوري  . صدمه نمي بينـد  ،برقرار كرده اند
ضييقها مي شود و كشور ديگـري بـه   گرفتار ت

ــوال ويــ    ـاع و اح ــن اوضـ ـار ژيم ه گرفتـ
ـاع و   ،در حقيقت. محدوديتها نمي شود اوض

ئوپليتيك همچنان تعيين مي كننـد  ژاحوال 
كه چه كشوري با كدام كشور گفتگـو مـي   

ـا  . كند و به چه ترتيب گفتگـو مـي كنـد    تنه
  .  روش تغيير مي كند

فور بـه  بديهي است اسـترات : انقالب اسالمي
اين واقعيت نمي انديشد كـه چـرا شـفاف    

ـاگزير مـي   آشدن رابطه هاي دولتها  نها را ن
را كه جز منافع » منافع ملي«كند اصطالح 

» حقـوق ملـي  «قشرهاي حاكم نيستند با 
ـامي مـردم يـك      جانشين كنند كه بـه تم
كشــور و بــه تمــامي مردمــان كشــورهاي 

  .مختلف تعلق دارند

اي جاسوسي و ضد كار ديپلماسي و فعاليته •
جاسوسي دستكاري كـردن محـدوديتهاي   

نها بقصد حفظ منافع آئوپليتيك و كاستن از ژ
ديپلماتها و مأموران جاسوسـي و ضـد   . خود

جاسوسي خود را در مضيقه نمي گذارنـد و  
ـا     ،نهاآ. ناتوان نمي كنند ـار، خـود را ب در ك

. مضــيقه هــاي جديــد تطبيــق مــي دهنــد
تگاه تلگـراف و  همانطور كه في المثل با دسـ 

البته تطبيق . ماشين فتوكپي تطبيق مي دادند
دادن با محدوديتهاي جديد زمان مي برد و 

 ،خــرآدســت  ،امــا. تمــرين مــي خواهــد
  .ئوپليتيك صدمه ناديده برجا مي ماندژ
ـا از سـخن    • ـان آبسا برداشت م ـار   ژس و انتش

بسا اين فكر . نادرست باشد ،گزارشهاي سري
ـا را  ژامريكا انتشار گزارشهاي سري  ئوپليتيكه

تنهــا در جانشــين شــدن  ،تغييــر مــي دهــد
 ،محدوديتهاي پيشين با محدوديتهاي جديد

در بـر   ،وردآتمامي تغييرهائي را كه ببار مي 
ـار گزارشـهاي    . نگرفته باشد بسا قصـد از انتش

ســري، ايجــاد تغييــري در جامعــه امريكــا و 
اين تغيير روي نداده . تغييري همه جانبه باشد

جمهور مردم  –مردم امريكا  ،در واقع. است
ـاي  آاز قرار نيك  – ـا  آگاهند كه ديپلماته نه

چه مي كنند و چگونه به شغل خـويش مـي   
ـته   ژهمانطور كه . پردازند ـتالين نوش زف اس
ـادقانه   «گاهند كه آنها آ ،است ديپلماسـي ص

ـاممكن اسـت كـه     ب خشـك و  آهمانقدر ن
   !»هن چوبيآ

ي كار ديپلماسي البته تا وقت: انقالب اسالمي
بسود خود كردن روابط قوا و خـدمتگزاري  

ـا     ،سلطه گري است ـادقانه ن ديپلماسـي ص
اما هرگاه ملتي بنا را بر اصـل  . ممكن است

موزانه عدمي گذاشـت و بـراي كشـورهاي    
ـافع قائـل نشـد و      ديگر در كشور خـود من

ديپلماسـي   ،حافظ حقوق ملي خـود شـد  
  .صادقانه ميسر مي شود

    
 7(گــزاري فرانســه گــزارش خبر ٭

و  ژســانآدســتگيري ): 2010دســامبر 
  :ادامه حيات ويكيليكس

  
خود را  ژسانآولين ژ ،2010دسامبر  7در  ◀

ـليم كـرد    ـال   . به مقامات انگليسـي تس بـه دنب
ـيس    دستور توقيفي كه قاضي سوئدي بـه پل

او خـود را در   ،بيني المللي داده شـده بـود  
ـيكس  . اختيار پليس انگلستان گذاشـت  ويكيل

يك سازمان جوان است كه يك رهبر ̋ نسبتا 
ـين منـد   آهنوز بنيادي با كردارهاي . دارد ئ

 ،نگشته است تا كه ولو كاركنانش تغيير كردند
ـان آتوقيـف  . بنياد بتواند ادامه حيات دهد   ژس

. زموني است از توانائي ادامه حيات سازمانآ
اما استفاده از انترنت براي انتشار اسناد ادامـه  

  .فتخواهد يا
منفعت عظيمي براي سازمان  ژسانآتوقيف  •

ويكيلــيكس روش جديــدي بــراي . او دارد
ـينه اي     رويه اي ابداع كرده اسـت كـه پيش

ن رويه  انتشار اسناد محرمانـه  آ. ديرين دارد
. بقصد اثر گذاشتن بر سياستهاي دولتها است

ممكن است به ادامـه    ژسانآهر چند توقيف 
در  ،مه بزند امالط ،حيات او براي دراز مدت

ــدت  ـاه م ــهاي   ،كوتـ ـار گزارش ـانع انتشـ مـ
ـناد سـري در   . ديپلماتيك نمي شود انتشار اس

  .اينترنت نيز ادامه مي يابد
ـته    • ـاد نجس در سازمانهاي غير دولتي كه بني

ـاي   اند و كساني كه بتوانند جانشين چهره ه
هنوز بار نيامده اند و اعضا  ،نها بگردندآاصلي 

ـا تغييـر    هنوز نياموخته اند  چگونه خـود را ب
اوضاع و احوال تطبيق دهند، نقش رهبري 

ـازمانهاي تروريسـت   . سخت مهم است از س
ـا    ،گرفته تا سازمانهاي خيريه سازمانها اغلـب ب

هسـت و   ،بودن و نبودن بناينگـذران خـود  
  .نيست مي شوند

ـاده اسـت    ژسانآ • ـاد نه او . ويكيليكس را بني
ـا را   است كه حاميان را بر مي انگيزد و كمكه

ـام مـي     ـا را انج جلب مي كند و مصاحبه ه
گزارشها از . دهد و به انتقادها پاسخ مي دهد
ـارج   ،تنشها و مخالفتها در درون سازمان به خ

 CNNدر مصــاحبه اي بــا . درز كــرده انــد
ـازمان  ـا    ،پرسشها در باره مديريت س ـيش ه ن

ـاس    ـان آبودند كه بـه رگ حس زده مـي   ژس
ـاوز   در سوئ ژسانآهرگاه . شدند ـاطر تج د بخ

جنســي محاكمــه شــود و يــا در انگلســتان و 

ـائي   ،امريكا به جرم ديگري تحت تعقيب قض
ـيكس   ،قرار گيرد و مجرم شناخته شود ويكيل

. ن را مـديريت كنـد  آنياز به كسي دارد كه 
ـاي او      ژسانآ ـا كسـي را دارد كـه بـه ج  ،بس

اما مسلم نيسـت كـه او   . سازمان را اداره كند
  .جانشين داشته باشد

ـازمان را     • عالوه بر خطري كـه رهبـري س
ــد  ــي كن ــد م ـاظ  ،تهدي ـيكس از لحـ ويكيلـ

ـا بـر   . يستيك نيز رنجور استژلو چون دولته
ن آوب سرور  ،زيربنايش فشار وارد مي كنند

مهمتر از همه اين كه پي . از كار افتاده است
ـيكس بـود     ـالي عمـده ويكيل  ،پال كه منبع م

ــت   ـته اس ـابش را بسـ ـانكي  (حسـ ـارت بـ كـ
ممكـن  ). يليكس نيز لغو اعتبار شده استويك

اســت رويــدادهاي ماههــاي اخيــر انتشــار  
ـناد سـري را از نزديـك     دهندگان بالقوه اس

بخصوص اگـر  . شدن به ويكيليكس باز دارند
ـند      ژسانآبا  ـا او بـد باش ـا ب ـند و ي . موافق نباش

ـا      ـناد ب بخصوص كه انتشار سـري جديـد اس
وبرو ر ،انتظار داشت ژسانآهمان استقبال كه 

مردم امريكا نسبت به وزارت خارجـه و  . نشد
و   ژسانآديپلماتها خشمگين نشدند اما نسبت به 

  .سازمان او خشمگين شدند
سخنگوي  ژ،سانآبالفاصله بعد از دستگيري  •

ويكيليكس اعالم كرد كه توقيف او كار گروه 
چـه   ،در حقيقـت . را متوقف نخواهد كـرد 

ـار   ،در توقيف بمانـد و چـه نمانـد    ژسانآ انتش
ـا  250000 كـه   -  ،سند وزارت خارجه امريك

متوقـف   –ن منتشر شـده اسـت   آبخشي از 
نخواهد ماند و همچنان از واگذار كنندگان 

سندهاي سـري را دريافـت خواهـد     ،اسناد
ايـن  . ويكيليكس را نيز از ميان نمي برد. كرد

ـايت خـود را دارد   بـه  . سازمان هنوز وب س
اينك  ،مريكائيدنبال از كار انداختن سرور ا

بـدين  . از سرور سوئيسي استفاده مـي كنـد  
ـات    ،در كوتاه مدت ،سان ويكيليكس بـه حي

پرسش اينسـت كـه   . خود ادامه خواهد داد
يك بنيادي زنده ايجاد كرده است  ژسانآيا آ

  .يا خير
به سوئد بـرده و   ژسانآمعلوم نيست هرگاه  •

بعنوان تجاوز جنسي محكوم شود چه اثـري  
جريان . يكيليكس خواهد گذاشتبر اعتبار و
ماهها و بلكه سالها مـي توانـد    ژ،سانآاسترداد 

او مـي توانـد دوران زنـدان    . بطول انجامد
ـان از  آخود را در كار تصوير شهيد  زادي بي

ـا از خـود شـهيد    . خود ساختن بگذرانـد  ام
ـار    ـنش بب اگـر  . وردآساختن  مي تواند واك
ابه يك بمث ،ويكيليكس به اعتبار او وابسته نبود

  .سازمان حياتمندي بيشتري مي داشت
ـان در بنـد     • نبـود  «دولتهاي غـرب همچن

گيگابايــت فايــل  1.4زيــرا . هســتند» تــأمين
  ،از راه انترنـت  ،كامپيوتري وجود دارند كه

. ميان چندين هزار كس توزيـع شـده انـد   
 ،تهديد كرده است هرگاه كشته شـود  ژسانآ

ن اسـت  ممك. اين فايلها انتشار خواهند يافت
ـات جديـدي در    فايلهاي انتشار نيافته اطالع
ـامي را در بردارنـد     ـا اس ـند ام . برنداشته باش

نامهاي منبع ها و ديپلماتها و ارتشي ها كه در 
مي تواننـد   ،اسناد منتشر شده حذف شده اند

  ...منتشر شوند
ويكيليكس با پرسش مي ماند يا نمي مانـد   •

از  ايروبرو است كه سازمانهاي نو در مرحله 
ـا   ،غاز گشته خودآزندگي تازه  ن روبـرو  آب

يا مي تواند در اوضاع و احوال آ. مي شوند
مـدير   ،در صـورت لـزوم   ،ميـز آخصومت 

ـات خـود     خويش را جانشين كند و بـه حي
ممكـن اسـت زود    ژسانآادامه دهد يا خير؟ 

ـا اگـر   . زاد شودآ حياتمنـدي   ،زاد نشـد آام
ـئوال قـرار مـي      ويكيليكس زير عالمـت س

ـيكس از     ،باوجود اين.ردگي اگـر هـم ويكيل
ـيكس      ،ميان برود ـازماني كـه ويكيل نـوع س

  . است برجا مي ماند
هنــوز گزارشــهاي بســيار : انقــالب اســالمي

. دارند كه درج خواهند شـد ديگري وجود 
يم بـرويم  ژاينك به سراغ خبرها از درون ر

يـم  ژكه بر وضعيتي پرتو مي افكنند كـه ر 
  :نستآدر 

  
  6در صفحه 

  

 جنگ پنهان؟
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ــالي  خام ــه اي در تق ن
ــين   ــدن جانش  –قبوالن

گردنه اي كـه قـانون   
ــده اســت   ــه ش  - ياران

نسل دهه  - » انتخابات«
  :؟90

  
  

بيماري خامنـه اي و مسـئله   
يـا خامنـه اي   آ. جانشيني او

مي خواهد در حيات خـود  
  :مجتبي جانشين او شود؟

  
ـار        و بايـد  اسـت  سيد علي خامنـه اي بيم

. بكند شفكري به حال آينده خود و فرزند
ـا  . او براي چهارمين بار به قم رفت شنيده ه
بـه قـم،    هاحاكي از اين است كه در سـفر 

عالوه بر تالش براي زير دست قـرار دادن  
جامعه مدرسين حوزه علميـه قـم و تحقيـر    

ـازي بـراي    آيات عظام و همچنين  زمينه س
ـلي   ،مرجع داخل كشور شدن دو هدف اص

ـ وي كسب : را تعقيب مي كند اد جواز اجته
و  مجتبـي بـراي   از بزرگان حوزه علميه قم

زمينه سازي براي رهبر شدن او و نيز از سـر  
راه برداشتن رقيبي بوده است كه هاشـمي  

  . رفسنحاني است
به قـم،  ش ، در يكي از سفرهايبنا بر اطالع    

مي فرستد و از شبيري زنجاني  نزدفردي را 
ـاد   تصـديق  مجتبـي را  او مي خواهد اجته

فكـر مـي   : اراحت پاسخ مي دهـد او ن. كند
ـاد  كردم كـه شـما را بـراي      تصـديق اجته

  .خودش به اينجا فرستاده است
درون و بـرون بيـت    اطالعات واصـل از  •

احتمال واگذاري واليت از سـوي   گوياي
ـتن بـه   سيد علي به سيد مجتبي و  قـم و  رف

همچنين گفتـه  . هستندسكونت در آن شهر 
ـ  اومي شود كه در يكي از سفرهاي  ه قـم،  ب
مطـرح   را جريان حذف هاشمي رفسنجاني 

، حمايـت برخـي از   از قـرار ده اسـت و  كر
ـاره  روحانيون قـم را   ، بـه دسـت   در ايـن ب

  .آورده است
مــاجراي تشــكيل گروهــي بــراي حــل  •

ايـن گـروه   : اختالف حكومـت و مجلـس  
 طرحي را تهيه كرد شامل افزايش اختيارات

ـارات شوراي نگهبان و كاهش  مجمـع   اختي
 اختيــاراتمصــلحت و افــزايش  تشــخيص

ـاهش   ــري و كـ ـاراترهب ــس اختيـ و  مجل
ـارات  ـ ر افزايش اختي امـر   .ييس جمهـور ئ

مهمي كه البته از مردم پنهان نگاه داشته مي 
ـا بـه       ،شود ـتن و افـزودن ه ربط ايـن كاس

ربط مستقيم دارد با دو هدفي كه  ،اختيارات
زود به زود به قم مي  ،خامنه اي بخاطرشان

  .رود
ن كودتــاي انتخابــات رياســت در جريــا •

ـبت  خامنـه اي   ،88خرداد  22جمهوري  نس
ـاس خطـر     ـنجاني احس به اكبر هاشمي رفس

يكـي از داليـل حمايـت همـه     . كرده بود
اد اين بـود كـه ايـن    ژجانبه او از احمدي ن

به قول برخي روحانيون، تنها كسي  ،شخص
اســت كــه مــي توانــد بــه جــان هاشــمي 

سالها قبـل   ازاد ژاحمدي ن .رفسنجاني بيفتد
 . سر ناسازگاري داشـت با هاشمي رفسنجاني 

ـبب شـد كـه       اين دليل و داليـل ديگـر س
ـتار بعـد      ـات وكش از دستور تقلـب در انتخاب

ـا  نصادر كانتخابات قالبي را  زمينـه  كـه  د ت
هاشـمي  خـود و حـذف    وليعهدي  فرزنـد 

  . كندفراهم را رفسنجاني  
كه با  انددر اين انديشه  حاكماناز بعضي  •

مي توان واليـت  رفسنجاني ف هاشمي حذ
ـا   . جشن گرفتقبوالند و سيد مجتبي را  ام

به نظر مي رسد كه در شرايط فعلي كه كل 
نظام زير سئوال مردم و مخالفان قـرار دارد  

ـا بـر  . اسـت كاري بيهوده  نصب جانشين  بن
  :شعار قبل از انقالب

  ما مي گيم شاه نمي خواهيم 
  نخست وزير عوض مي شه 

ـ به خـوبي ميدان ان منفور مردم حاكم     د ن
كروبـي و موسـوي را    نمي تواننـد  كه آنها 

مي داشتند اين توانائي را اگر . توقيف كنند
ـا  تا به حال آ ـتگير و اعـدام كـرده    نه را دس

بــه نتيجــه رســاندن طــرح حــذف . بودنــد
ســان اجــرا شــدني آ هاشــمي رفســنجاني 

  .نيست
ـاران وي در   خامنه اي ،از قرار       ايـن  و ي

ـنجاني  تالش هستند كه ابتدا هاشمي  را رفس
و بعـد بـه قـول     كنندتا حد ممكن تضعيف 

ـار  .خودشان سر مار را از تنش جدا كنند  ك
قصد تضعيف  گوياينيز  رفع اختالفگروه 

ـا حـذف    . هاشمي رفسنجاني است ـا ب اما آي
مشـكل    ،بر فرض انجام ،رفسنجاني هاشمي

  ؟حل خواهد شد يم ژر
به عنوان يـك طيـف    هاشمي رفسنجاني     

ـ  قصـد حـذف   ان مطرح است و اگر حاكم
ـنجاني  هاشمي  ـته باشـ  رفس بايـد   ،دنرا داش

ند كه بايد اينبار دست به يك درگيري نبدا
ـابق خـود    بسيار شديد تر با هم رده هاي س

در اين صـورت عـالوه بـر هاشـمي      .بزنند
ـاطق     ،رفسنجاني ـال ن بايد فكري هم بـه ح

 وا منتجــب نيــ وحســن روحــاني  ونــوري 
ـيد حسـن خمينـي     وموسـوي   وكروبي  س

 وموسوي خوئيني ها  وموسوي بجنوردي و
موسوي  ومحتشمي پور  وموسوي اردبيلي 

ـاتمي   و الري  وعبـداهللا نـوري    ومحمد خ
جـوادي   ولنكرانـي   وطاهري خرم آبادي 

 ومعــاديخواه و موســوي تبريــزي  وآملــي 
ا روحاني هدهو ... ريشهري  و ورضا استادي 
ـا ماننـد   ياني ديگر بكنند زيـرا ا و غير روح نه

يك طيـف  متصل و هم  هدانه هاي تسبيح ب
ـاه قـرار برحـذف    . را ايجاد كرده اند هرگ

ـام    يايد حـذف كليـه ا  ب ،باشد ـا را بـه انج نه
يم نيـز خـود در   ژر ن صورت،يدر ا .رساند

   .معرض حذف شدن قرار مي گيرد
  

خطرنــاك اجــراي گردنــه 
قانون هدفمند كردن يارانه 

احمدي  –خامنه اي ها كه 
  :ن گير كرده اندآاد در ژن

  
يارانه ها كه هيچكس  كردن هدفمندقانون 

بــه جــز احمــدي نــژاد و برخــي از يــاران 
ـا خبـر      نزديك وي از چنـد و چـون آن ب

كـه  ورده است آوضعيتي را بوجود نيست، 
ـ ژردوئل ميان به وضعيت  م و مـردم مـي   ي

 پر كردهم اسلحه خود را از گلوله يژر .ماند
با توجه بـه   اما. آماده تيراندازي مي باشد و

ـيش بينـي وضـعيتي كـه     ناتوان بـودن از   پ
چكانـدن  جـرات   ،يدآممكن است بوجود 

در اين دوئل كه يك طـرف   .ندارد ماشه را
 آن مردم به تنگ آمده و خشم فروخـورده 

خيانتكار  ومتغلب  حاكماناز و سخت متنفر 
ـته     قرار دارند و جنايتكاري ـال گذش كـه س

انجام كودتا و سركوب شديد، آنها را  نضم
ـاي تهـران و      فتنه گـر خوانـد و در خيابانه
شهرستانها به جـرم برانـدازي و تبليـغ عليـه     

هر دو طرف . به خاك و خون كشاند ،نظام
  :آماده هستند

ـ   كـه خـود را قدرتمنـد و    ان طرف حاكم
ـادا ماشـه را    پيروز مي داند از ترس اينكه مب

شـديد و  متقابل مله بچكاند و در نهايت با ح
ـاط عمـل    روبرو شود،مردم شكننده  با احتي
  .شده اندنهاآ مردم متوجه ترس .مي كند

ـاي حاكميـت و بـه          قول ها و وعـده ه
ــخصــوص  ــدي ن ــس از ادژاحم ــي پ ، يك

ـايي     .دنديگري، عملي نمي شو ـار بـه ج ك
ـاي او   است رسيده كه ديگر كسي به حرفه

ـار  . گوش نمي دهد ـ اعوان و انص ت حكوم
اجراي  الزم برايز، فاقد آگاهي و دانش ني

ـان    .هستند قانون يارانه ها ـاي آن لذا گفته ه
بـه عمـل نمـي     نيز يكـي پـس از ديگـري،   

جراي امردم همچنان منتظر اعالم  .پيوندند
نيروهاي نظامي به آماده باش  .هستندقانون 

ـاي سـركوبگر    –انتظامي  – سپاهي و باند ه
قـداران  حراستي و چما – واواكي –امنيتي 

همه منتظر داده شده است و چاقو به دست 
ـانون به راستي اگر اين . اعالم اجرا هستند  ق

به سود مردم مي باشد، پس اين همه نيروي 
ـاده     چراانتظامي و سركوبگر  بـه حالـت آم
تدارك سركوب بنفسـه   ؟باش در آمده اند

بيانگر زيانمند بودن اين قانون بـراي مـردم   
نـد و بـه خـوبي    مطلع نيكنيز  مردم. است

ـا رانـت    اين اجراي ميدانند كه  ـانون تنه ق
به سود و ثـروت  خواران حاكم بر دولت را 

مـدهاي  آمقابله با پـي  لذا آماده . ندامي رس
  .ن مي شوندآ

معتقدند كـه   حكومتمقامات نزديك به      
ـ نفر متخصـص بـر روي ا   2000بيش از  ن ي

ـار كارشناسـي    ،نآقانون و روش اجراي  ك
ـاد كـه    ا .كرده اند ما از هر متخصـص اقتص

مي كند  اطالعيبي  اظهار وال مي شود،ئس
و حتي مسوالن اجراي اين طرح نيز خـود  

  :خبر ندارند كه چه خواهد شد
فرزين مي گويد كه نمي داند نتيجه كار  •

ـا بـه    چه خواهد شد و آيا پرداخت يارانه ه
مردم ادامه خواهد يافت يا نه و مي گويـد  

  .آن با خبر است تنها احمدي نژاد از
ـازمان    • ــل سـ ــدير عام ــرادي م ــروز م به

ـاحبه    هدفمندي يارانه ها در تلويزيـون مص
مي كند و مي گويد كه نمي داند كه مبلـغ  

هزار تومان براي چند ماه اسـت و مـي    81
ـا    ـاه و ي گويد نميداند براي يك ماه يا دو م

  .سه ماه و شايد هم براي چهار ماه باشد
ـا   كواكبيان نماينده مجل • س مي گويـد م

 ،را تصويب كـرده ايـم   قانونكه خود اين 
 .نمي دانيم كه چگونـه اجـرا خواهـد شـد    

ـا   ئر يس جمهور يا مسئوالن بيايند و بـراي م
  .توضيح دهند

يس جمهـور  ئفرمانده نيروي انتظامي به ر •
ـانون نامه مي دهد كـه ايـن    قـرار اسـت    ق

چگونه انجام شود و ما را از زمان آن مطلع 
انند جريان افزايش قيمت بنـزين  سازيد تا م

ـا را  بنزينكه مردم برخـي از پمـپ    تـش  آه
ــويم   ـافلگير نش ــد غـ ــ. زدن ن در ياو همچن

ـامي      گفتگويي مي گويـد كـه نيـروي انتظ
در جايي  .آماده مقابله با فتنه اقتصادي است

ـاده حمايـت از    :مي افزايد بسيج و سپاه آم
  .نيروي انتظامي در اين قضيه هستند

ليخاني نماينده مجلس مـي  قدرت اهللا ع •
يك نفر بيايد و به ما توضيح دهد كه  :گويد

قرار است چگونه و از چه  قانوناين اجراي 
  .زماني آغاز شود

ـامي   • رادان قائم مقام فرمانده نيروي انتظ
ـا فتنـه       :مي گويد ـاده مقابلـه ب اين نيـرو آم

  .اقتصادي است
ايـن وزارتخانـه   : مي گويد واواكوزير   •

ـ  ـا فتنـه      برنامه ري ـايي جهـت مقابلـه ب زي ه
  .اقتصادي مهيا نموده است

ـاري مـي    ژاحمدي ن  • اد در پاسـخ خبرنگ
خـودم   ،هر وقت قرار بر اجـرا شـد  : گويد

  !خبرتان مي كنم
  ...و

ـتي       ـانون    آ به راس ـا قصـد از اجـراي ق  ي
ـا فتنـه     هدفمند كردن يارانه ها مي باشـد ي

ـاپيش  تـدارك مـي شـود و    كه ست اي پيش
امي و امنيتـي بـراي سـركوب    نيروهاي نظ

  ؟مردم خود را آماده ساخته اند
ـانون در رابطه با اجراي اين         ـا   ق ، نـه تنه

تأكيد متخصصان منتقد بر عدم موفقيت آن 
ـادي و  مي كنند ، بلكه حتي متخصصان اقتص

نيز از موفقيت آن  يمژراجتماعي نزديك به 
ـتند    –افـرادي چـون تـوكلي     .نا اميـد هس

... نادران و –سن رضايي مح –خوش چهره 
ـا موفقيـت    قانوناين اجراي معتقدند كه  ب

ـيده    .روبرو نخواهد شد ـايي رس  كار بـه ج
نيـز متوجـه    حكومـت كه حتي خود  است

خطرناك بودن اجراي آن، آنهم بـه ايـن   
صورت و بدون برنامه شده است و از ترس 

  .ن را نداردآجرات اعالم آغاز 
رانه ها، بر يا كردنهدفمنددر باره قانون     

 تأمل، مسائل زير قابل اطالعات واصلاساس 
 :هستندو بررسي 

ـ هدفمندي يارانه ها اصال  - 1 ي برنامه اجرائ
نــدارد و هــيچ اقتصــاددان برجســته و تــيم 

نكـرده   را تهيهاجراي آن طرح كارشناسي 
 .است 

ـان   ،قانوناجراي اين  از - 2  ونه خود دولتي
 اطـالع نه نماينـدگان مجلـس و نـه مـردم     

مي برنـد   ،تنها يك گروه خودخواه .ندارند
و مي دوزند و هنوز نمي دانند چه وقـت و  

 . ن را اجرا مي كنند و يا نمي كنندآچگونه 

ـاس  ": وب سايت كلمه مي نويسـد       براس
ــرح    ــراي ط ــراي اج ـان، ب ــر كارشناسـ نظ

هــا، وجــود چهــار  هدفمنــد كــردن يارانــه
  :شرط در جامعه مورد نظر الزامي است پيش

  نرخ رشد اقتصادي باال،) 1
ـازي قيمـت   • ـا در شـرايط    خطر آزادس ه

  :ركود
يكــي از اثــرات حــداقل كوتــاه مــدت      

هــا  اجــراي طــرح هدفمنــد شــدن يارانــه
ـا  حذف يارانه( ـاد ركـود در بخـش    ) ه ايج

توليد و به تبع آن در بخش اشتغال نيـروي  
زيرا حذف يارانه انـرژي باعـث   . كار است

خصوصاً در صنايع  هاي توليد افزايش هزينه
بزرگي مانند فوالد، سيمان، خودرو سازي و 

خواهد شد و به نسبت سهمي كه انـرژي  ... 
ـا دارد      ـاي آنه ـام شـده كااله در قيمت تم

يابـد   قيمت كاالهاي توليد شده افزايش مي
ناشي از (و اين پديده موجب افزايش تورم 

شود كه بـه   در اقتصاد كشور مي) فشار هزينه
ـاد كشـور    ركود تـورمي م  وجـود در اقتص
از طرف ديگر، چون قـدرت  . خواهد افزود

ـا افـزايش     خريد اكثريت جامعه متناسـب ب
ها افزايش نخواهد يافـت در طـرف    قيمت

تقاضــا باعــث كــاهش تقاضــاهاي كــل در 
ـاهش   اقتصاد كشور شده در نهايت باعث ك
عرضــه كــل و كــاهش اشــتغال و افــزايش 

د در شرايطي كه اقتصا. بيكاري خواهد شد
ـال   ـيم درصـدي را     1388كشور س رشـد ن

ـازي    تجربه كرده است اجراي هدفمنـد س
نــرخ رشــد ) حــذف يارانــه هــا(هــا  يارانــه

اقتصادي كشور را منفي خواهد نمود و بـه  
ـادي از      ـاهش نـرخ رشـد اقتص هر حال، ك

ـين    پيامدهاي حذف يارانه هاست و بـه هم
ــي از     ـان يك ــه كارشناسـ ــت ك ــل اس دلي

مـذكور را   هاي اجراي سياسـت  شرط پيش
ـا    داشتن نرخ رشد اقتصادي باال دانسته انـد ت

اقتصاد كشور بتواند كاهش ركود اقتصادي 
را كه به واسـطه اجـراي سياسـت مـذكور     

  .واقع خواهد شد تحمل نمايد
  نرخ تورم پائين،) 2
پائين بـودن نـرخ تـورم يكـي ديگـر از            

هاي الزامـي چهارگانـه اجـراي     شرط پيش
ـا  حـذف يارانـه  (ا ه هدفمند شدن يارانه ) ه

ــذكور براســاس  . اســت اجــراي طــرح م
ـاي كارشناسـي      بيني پيش ـايي كـه نهاده ه

ـام    ــت انجـ ـتقل از دول ــر مسـ ـتقل و غي مسـ
ـا   15اند، اثرات تورمي آن را بين  داده  60ت

انـد يعنـي بـه هـر      بيني نمـوده  درصد پيش
ها، موج تورمي  جهت سياست حذف يارانه

هد جديدي را به اقتصاد كشور تحميل خوا
حال اندازه و شدت اين موج تورمي . نمود

ـتگي    چه خواهد بود به عوامل متعـددي بس
دارد كه متأسفانه همه شرايط آن براي يك 
خيـزش تــورمي شـديد در كشــور فــراهم   

  .است
ـا،   به هر حال، به واسـطه حـذف يارانـه        ه

دولـت تصـميم دارد در وهلـه اول كــاال و    
خدمات تحت مالكيـت و مـديريت خـود    

...) ب، برق، بنزين، گاز، گازوئيـل و   د آمانن(
را به قيمت چندين برابر به مردم بفروشـد و  

ـا ميـزان    هزينه هاي زندگي مردم متناسب ب
افزايش قيمت كاالها و خدماتي كه دولـت  
گران خواهد كرد و همچنين سـهمي كـه   
ـانوار      ـبد هزينـه خ كاالهاي مـذكور در س

يابد كه اين موج تـورمي   دارند افزايش مي
ـا و خـدمات     اثر مستقيم گران شـدن كااله

  .دولتي است
ـتقيمي نيـز         ولي اين گراني اثرات غير مس

خواهد داشـت كـه آن هـم ناشـي از اثـر      
تورمي گران شدن كاالها و خدمات دولتي 
بر سايركاالها و خدمات مورد استفاده مردم 

كاالها و شده است مانند افزايش بهاي تمام 
ـازي،  بر م خدمات صنايع انرژي انند فوالد س
كه به واسطه افزايش ... سيمان، پتروشيمي و 

بهاي تمام شده كاال و خدمات مـذكور بـه   
يابـد و مـردم    ناچار قيمت آنها افزايش مـي 

بايــد بهــاي گرانتــري جهــت خريــد آنهــا 
اين امر نيز موج تورمي جديـدي  . بپردازند

ـتقيم آن    -  را متوجـه   - عالوه بر اثـرات مس
لذا ايجاد يك مـوج   .مردم خواهد ساخت

ها امري  تورمي جديد ناشي از حذف يارانه
مسلم و غيرقابل اجتناب است كـه بـر مـوج    
تورم موجـود سـوار خواهـد شـد و آن را     
تشــديد و قــدرت تخريــب آن را افــزايش 

دقيقاً به همين دليل است كـه  . خواهد داد

ــورم   ــرخ ت ــد هرچــه ن كارشناســان معتقدن
 ،تـر باشـد  ها كم موجود قبل از حذف يارانه

موج حاصل از جمع شدن تورم موجـود و  
ها كمتر و قدرت  تورم ناشي از حذف يارانه
  .پذير خواهد بود تحمل فشار تورمي امكان

  انضباط مالي در كار كردهاي دولت،) 3
ـيش       فـرض   انضباط مالي دولت سـومين پ

ـا     حـذف  (اجراي هدفمند شـدن يارانـه ه
معناي انضباط مالي دولت به . است) ها يارانه

هاي ساالنه دولـت   توازن درآمدها و هزينه
ـيم و     ـاالنه تنظ است كه در قالب بودجـه س
پس از تصويب مجلـس توسـط حكومـت    

. شـود  طبق ضوابط و قانون بودجه اجرا مي
بنابراين، جهت كاهش اثرات مخرب حذف 

هاي  ها، حكومت بايد براساس بررسي يارانه
كارشناسي دقيق اثرات و پيامدهاي اجراي 

بينـي نمايـد و    ين سياست را مطالعه و پيشا
ـات و   براي عوارض قابل پيش بيني آن الزام

ـا     راهكارهاي اصولي را پيش بينـي نمايـد ت
عــوارض آن را بــر جامعــه و نهادهــاي    

فراهم نمـودن  . اقتصادي به حداقل برساند
ـتن     ـات نيازمنـد داش برخي الزامات و امكان
يك برنامه بلند مدت است كه از ورود يك 

وك غيرقابل تحمل اقتصادي و اجتماعي ش
  .جلوگيري نمايد

بــا ايــن اوصــاف، اوالً آيــا حكومــت در       
ـانون حـذف يارانـه    ـا   خصوص اجراي ق ه

 5حـداقل  (داراي يك برنامـه بلنـد مـدت    
بوده است و به عبارت ديگر تمهيدات ) ساله

الزم براي اجراي ايـن سياسـت را فـراهم    
كـه  نموده است؟ از شواهد امـر پيداسـت   

ــه تنهــا خــود برنامــه   متأســفانه حكومــت ن
مشخصي در اين خصـوص نـدارد بلكـه از    
اجراي قانون برنامه چهارم توسعه كشور نيز 

حتـي از اجـراي   . خودداري نموده اسـت 
ـاله اخيـر    صحيح برنامه و بودجه هاي پنج س

ـات   نيز به انحاء مختلف منحرف شده و تخلف
مراجعـه  . مالي متعددي مرتكب شده اسـت 

ـبات و   به گز ارش هاي متعدد ديـوان محاس
ــورد   ــور در م ســازمان بازرســي كــل كش

ـالي و برنامــه   ـات مـ اي دولــت در  تخلفـ
ـترده       سال ـاي حجـم گس ـاي اخيـر گوي ه

از . انضباطي مالي دولت است تخلفات و بي
توان به واريـز نكـردن هـزار     آن جمله مي

ميليارد تومان از درآمد حاصـل از فـروش   
ـال  نفت توسط دولت به خزانـه د  و  86ر س

اشاره  87هفت هزار ميليارد تومان در سال 
ـار حكومـت بـر     . نمود ـال فش همچنين اعم

ـاي دولتـي جهـت     بانك مركزي و بانك ه
ـاد كشـور در قالــب      تزريـق پـول بــه اقتص

ـازده و    اعطاي تسهيالت به طرح ـاي زود ب ه
ـتاني   طرح بـه واسـطه تصـميمات    (هاي اس

ـالي الزم حكومـت    بدون برنامه و پشتوانه م
هاي دولتـي   و شركت) در سفرهاي استاني

كه باعث افزايش معوقات بانكي و در آستانه 
ـا گرديـده    ورشكستگي قرار دادن بانـك  ه

  .است
  .اعتماد باالي مردم به عملكرد دولت) 4
ـاالي جامعـه بـه          ـاد ب ضرورت وجود اعتم

هاي حـذف   شرط دولت يكي ديگر از پيش
ـاخو   حذف يارانه. هاست يارانه اه ها خـواه ن

ـالي و روانـي   ) در كوتاه مدت( فشارهاي م
. زيــادي را بــه جامعــه وارد خواهــد نمــود

ـا و   چنانچه مردم به دولت به واسطه رفتاره
عملكرد آن اعتماد داشته باشند به اميد بهبود 

ـادي  ـان در بلنـد مـدت، در     شرايط اقتص ش
ـالي آن را   كوتاه  مدت، فشارها و عوارض م

ـايه   تواند كنند و دولت مي تحمل مي در س
هاي بلند  اعتماد مردم و آرامش جامعه برنامه

ــن خصــوص اجــرا   مــدت خــود را در اي
  ".نمايد

ـيش        ـار پ در شرايط فعلي، كداميك از چه
  نياز باال در كشور وجود دارد؟

  
  :به دولت اعتماد ندارند مردم ٭
  

ـايت   مقالـه منتشـره در  در رابطه با      وب س
بــه كلمــه بايــد افــزود كــه اعتمــاد مــردم 

بر اساس نظر سنجي  .وجود نداردحاكميت 
ـتبداديان نهادهاي مورد اعتماد  ـيش از  اس ، ب

درصد مردم از چگونگي اجـراي ايـن    70
بي اطالع بوده و اميدي بـه اجـراي    قانون

 .نداشــته انــد يت خــودآن و بهبــود وضــع
ـادي  بنابراين با  مـردم،   وجود اين بـي اعتم

ـاز  سوال اينئس بـر   اصـرار  يـم ژرت كه آيا ب
  ؟ن را دارد آاجراي 

  7در صفحه 

 جنگ پنهان؟
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ـته وب         در رابطه با گرانـي بايـد بـر نوش
ـيار ب  گرانيسايت افزود كه  ـتر بس ن از آ يش

ــود   ــي ش ــت و م ـا  هس ـنده يـ ــه نويسـ ك
ورد كـرده  آبـر نويسندگان اين وب سايت 

چرا كه گراني كاالهاي مورد مصـرف  . اند
ــر را بــاال   ــه قيمتهــاي كاالهــاي ديگ روزان

ني غير از گراني ناشـي  اين گرا. خواهد برد
ـته   از باالرفتن هزينه توليد است كه در نوش
منتشره در وب سايت كلمه بـدان پرداختـه   

  :عالوه بر اين. شده است
ـين بانـك مركـزي و     - 1 بنا بر ادعاي دروغ

ـارد   100حـدود  دولـت   ،ادژاحمدي ن ميلي
ــره ارزي دارد امــا هيچكــدام از  دالر ذخي

دود مسئوالن اعالم نمي كنندكـه ايـن حـ   
يــا آ ميليــارد دالر بــه اصــطالح ذخيــر 100

ـا عـالوه بـر     نسـت؟  آپشتوانه پول است و ي
ايـن   ،وقتي پولي در حساب ذخيره نيسـت 

ميليارد دالر از كجا پيدا شد؟ برفـرض   100
چـه   ،نآدر برابر  ،وجود و قابل خرج بودن

ميــزان تعهــد و قرضــه وجــود دارد؟ ايــن  
نها آيم در پاسخ ژمده اند و رآپرسشها بعمل 

ـاد   آ .كلمه اي نگفتـه اسـت   ـان از اقتص  گاه
ـات       ـار و اطالع ـاس آم معتقدند كـه، بـر اس

ـيش از   دارد بـه امسال، حكومت خود نياز  ب
  :ميليارد دالر جهت هزينه هاي زير 100

ــد   60حــدود  -  ميليــارد دالر جهــت خري
  ،كاالي مورد نياز از خارج از كشور

ــدود  -  ــد  21ح ــت خري ـارد دالر جه ميليـ
  ،رد نياز از كشورهاي ديگرخدمات مو

خريـد  كه خـرج  ميليارد دالر  20حدود  - 
نها به كشور آو وارد كردن كاالهاي قاچاق 

  )ورد قاضي مرتضويآبنا بر بر(مي شود 
ـيچ وجـه   بنابر اين   ذخيره ادعايي دولت به

ـاي كشـور را    در شرايط فعلـي   رفـع نيازه
   .نخواهدكرد

ـاخير      حكوم -  2 ـا بـه ت ت احمـدي نـژاد ب
بدست قصدش  اختن پرداخت يارانه ها،اند

ـانكي   ـپردن   آوردن سود ب ـاطر س مبلـغ  بخ
بابـت   ،در حقيقـت  .بانك است يارانه ها به 

ـا حـدود      5 - 3تاخير در پرداخت يارانـه ه
ـان سـود     ـارد توم دسـت آورده  بهزار ميلي

ـا ميـزان     است كه تقريبا برابر خواهد بـود ب
 81پرداختي صوري به مردم كه به هر فـرد  

  .تومان واگذار شده استهزار 
به هر حال بر اساس بررسي وضعيت تـورم   

دركشور بـه نظـر مـي رسـد كـه در دوره      
ـا   ،هدفمندي يارانه ها قانوناجراي  مردم ب

چند چرخه تورمي روبرو گردند كه قبال از 
خطــر آن  يـم ژمقامــات رسـوي برخـي از   

در زيــر بــه وضــعيت . گوشــزد شــده بــود
مــي  احتمــالي تــورم و چرخــه هــاي آن 

 :پردازيم
تصويب قانون گراني قبل از  ،چرخه اول •

از تصـويب  بـه طـور مشـخص،    : بدين سـو 
هزار تومان بـه   81واريز مبلغ  قانون تا زمان

ـاب ــدگان حسـ ــت كنن ــزايش  ،هاي درياف اف
ـاي اساسـي بـه حـدود     قيمتهاي   30كااله

  .درصد رسيد
گراني بعد از واريز صـوري   ،چرخه دوم •

ـا   :پديد آمد يارانه ها به حساب مردم آمار ه
هـزار   81واريـز   در پيد كه ننشان مي ده

هاي تومــان بــه صــورت صــوري بــه حســاب
دريافت كنندگان كـه هنـوز حـق خـرج     

، قيمـت برخـي از   ن را نيافتـه انـد  آكردن 
و ... تاكسي و واقالم از جمله كرايه اتوبوس 

همچنين قيمت خانـه و محـل مسـكوني و    
ه ش يافتدرصد افزاي 20اجاره آن حداقل تا 

    . است
ـيار اثـر گـذار     ،چرخه سوم • گراني كه بس

حامل هاي  ،خواهد بود بعد از اعالم قيمت
دولت كه مدعي برنامـه  . انرژي خواهد بود

به نظر مـي   ،ريزي دقيق در اين مورد است
ـاي انـرژي و      رسد كه در مـورد حامـل ه
محاســبه قيمــت آن، بــه مشــكل برخــورده 

ـا  .است يكـي از   يبر اساس آخرين گفته ه
در حال بررسي قيمـت  حكومت  مسئوالن،

  : بنزين است به يكي از سه شكل زير
هر ليتـر بنـزين و    برايتومان  600قيمت  - 

   ،ليتر بنزين يارانه اي 60ن  آعالوه بر 
   ،تومان براي هر ليتر 800قيمت  - 
   .قيمت هزار تومان براي هر ليتر - 

در  حكومـت با سه قيمت گفته شده فوق،    
زيرا تا بـه   .قدم اول گير افتاده است همان

تومان  500الي  400حال صحبت از حدود 
ـا بـر       قيمت بنزين بـود و كرايـه تاكسـي ه
اساس همان ميزان افزايش يافته بود و اگـر  

 حكومـت يكي از قيمت هاي فوق از سوي 
ـته شـود  به اجـرا   را بـدتر  وضـعيت   ،گذاش

  .خواهد كرد
ميزان كـه بـر    البته ناگفته نماند كه به هر      

ـاي   قيمت بنزين افزوده شود بر ديگر كااله
ـاي انـرژي نيـز افـزوده       مرتبط با حامـل ه

ايــن در حــالي اســت كــه  .خواهــد شــد
ـال جـرات اعـالم قيمـت      حكومت تا به ح
... برق و –گاز  –از جمله گازوئيل  كاالهائي

با اجرايي شدن قيمـت  . را پيدا نكرده است
سـوم   حامل هاي انرژي بايد منتظـر مـوج  
مـوج  تورم باشيم كه بسيار شـديد تـر از دو   

ـا    .بودخواهد  قبلي  زيرا تاثير اين حامـل ه
  .در زندگي مردم بسيار شديد خواهد بود

ـا   ،چرخه چهارم • ـاز    ،گرانـي ه بعـد از آغ
مصرف حامل هاي سوختي از سوي مـردم  

ـا  وو كارخانجــات   ومعــادن و شــركت هـ
ـا و   ومرغداري ها  خواهـد  ... دامپـروري ه

ـاده اگـر    . ودب ـبه س زيرا بر اساس يك محاس
يك مرغداري در هر دوره پرورش كه تا به 

ريالي به ميزان حدود  160حال با گازوئيل 
هزار ليتر گازوئيل مصرف مي كرد يعني  30

حال اگر قرار باشد  ،هزار تومان 500حدود 
كه قيمت گازوئيل همانگونه كه شايع شـده  

گازوئيـل  هزينه  ريال برسد، 2500به حدود 
اين مرغداري در هر دوره پرورش مرغ از 

ميليـون   5,7بابت گراني گازوئيل به حدود 
ـيد   بايـد افـزايش  البتـه  . تومان خواهد رس

ـاز ايـن     و قيمت بـرق   ـاز مـورد ني آب و گ
ايـن افـزايش   . فـزود اها را هـم   مرغداري

بهاي توليد مرغ موجب مي شود كه  هزينه
گـران شـدن مـرغ گـران     . ن گران شودآ

پاشــنه  .وردآنهاي ديگــر را ببــاور مــي شــد
ـاي انـرژي    يمژرآشيل  . ، قيمـت حامـل ه

ـا   است بخصوص قيمت گازوئيل  كـه تقريب
ميليـون ليتـر در كشـور     90روزانه حـدود  
  .مصرف مي شود

بـه   ،با افزايش قيمت حامل هاي انـرژي      
ـاي توليـدي افـزايش     تدريج قيمت كااله
خواهد يافت و در نتيجـه افـزايش قيمـت    

رت خريد مردم كاهش مي يابـد و ايـن   قد
ـاهش توليـد و فـروش      كاهش موجـب ك

شركت ها شـده و در نتيجـه   و كارخانجات 
بيكــاري  ميــزان  كــاهش توليــد و فــروش،

 .يافتافزايش خواهد 
ـاهش قـدرت        موج گراني و بيكاري و ك

ـات مردمـي    خريد موجب گسترش اعتراض
ـان اسـت كـه    ن آ  خواهد شـد و ايـن   زم

ــت و نيروهــ  ـامي از  دول ــي و نظـ اي امنيت
زيـرا قشـر    .رسيدن آن وحشـت دارنـد  فرا

ـار    مستضعف بيشر از هر قشر ديگر تحـت فش
اين اعتراضات هرگاه . د گرفتنقرار خواه

جمع با اعتراضات ديگر گروههاي اجتماعي 
ـا ژر ،شوند ـا آن را     يم مافياه تـوان مقابلـه ب

ـتبداديان، زيـرا   .نخواهد داشت ـبش   اس  جن
ـ    ز آن طبقـه  زرگ را ااعتراض بـه تقلـب ب

ـان از    متوسط رو به باال  مـي داننـد و قصدش
ـار قشـرهاي متوسـط بـه      ،قانون يارانه ها مه

اينك ترسشان اينست كـه تـورم   . پائين بود
مهار بگسلد و جمهور مردم را به حركت در 

  . وردآ
ـتفاده    ژبودند ر برخي معتقد      ـا اس از يـم ب

ـاه محـرم بـه     احساسات مذهبي مردم، در م
قانون را بـه اجـرا مـي     ص دهه اول،خصو
ـيد و  . گذارد اما دهه اول محرم به پايان رس

ترس  ،از اتفاق .خبري از اجراي قانون نشد
ـتر   ژر يم از اجراي قانون در ماه محـرم بيش

اســت زيــرا مــردم كشــور در اجتماعهــاي 
يـم مـي   ژگوناگون شركت مـي كننـد و ر  

ـبش  شـعله   آ ،ترسد كه در اجتماعها تش جن
  .ور گردد

  
بي اعتمادي مردم به دولـت انـدازه    ٭

  :نمي شناسد
 
ت از طريـق صـدا و   حكومچندي قبل،     

كـه اوراق قرضـه   اعـالم كـرده بـود    سيما 

ـاز و   ومربوط به پروژه هاي شركت نفت  گ
پتروشيمي را مي خواهـد از طريـق بانـك    

در آن تبليغ كه مرتـب از   .ملي عرضه كند
طريق كانالهاي مختلف پخش مي شد گفته 

ساله و با سود  4كه اين اوراق قرضه  مي شد
درصــد و بــدون نــام و بــدون ماليــات  15

ـا برگشـت آ  .د بودنخواه ـا  نه  5,14سـود   ب
درصد محاسبه خواهد شد و سود را هر سه 

 .يكبار پرداخت مي كنند هما
مدتي كـه  . اين طرح به شكست انجاميد      

ـا از صـدا و    گذشت، بار ديگر همان تبليغ ه
اين بار سود خريد اوراق  .دشدنسيما پخش 

ـا  .كردنددرصد اعالم  16قرضه را  ز مـردم  ب
ـار ديگـر    . استقبال نكردند ـيش ب چند روز پ

در صد به  18همان تبليغات و اين بار با سود 
ـالي اسـت كـه     .شدمردم عرضه  اين در ح

ـاي     سود اين اوراق تقريبا از كليـه سـود ه
ـا مـردم از خريـد ايـن      .بـود بيشتر  بانكي ام

  .راق خودداري كردنداو
  
انتخابات مجلـس در سـال   «
رياست » انتخابات«ينده و آ

  :92جمهوري در سال 
    

 مجلس در سال آينده »انتخابات« ٭
وقتي رأي مردم ديگـر بـه حسـاب    

   :يدآنمي 
 
ـا ژريكي از معضالت  ◀ نزديـك   يم مافياه

از تـرس   يـم ژر. شدن به هر انتخاباتي است
برگزاري شروع مجدد اعتراضات مردمي از 
ـام   . انتخابات شوراها خـودداري كـرد   بـه ن

، آن را بــه ســال بعــد »تجميــع انتخابــات«
مگر  به خيال خود بر جامعه تا . موكول كرد

ـات را بـي سـر و صـدا      مسلط شود و انتخاب
يم  هم از تحريم ژر ،در حقيقت. انجام دهد

همگاني چون تحريم انتخابات در مصر مـي  
ـا بـر گزارشـهاي خبرگز   (ترسد  ـا بن  10 ،اريه

درصــد از مــردم مصــر بيشــتر در انتخابــات 
شركت نكردند و البرادعـي از هـم اكنـون    
خواستار تحريم انتخابات رياست جمهوري 

و هم از مشاركت حتي اكثريت ) مصر است
 . واقعي مردم در انتخابات

، ينـده اميدوار بود كه تا انتخابات آ يمژر     
بـر  ا اما نه تنه .دكنبتواند جنبش را سركوب 

بـر   ،هايش، بلكه با ندانم كاريمردم غلبه نكرد
حالت فلجـي كـه بـه    . نارضائي مردم افزود

ـا را    دولت اجازه نمي دهد قانون يارانـه ه
يكي مـردم و ديگـري    ،دو طرف ،اجرا كند

يم را در يك رودرروئي قرار داده است ژر
ـار   ژيعني طـرف ر  ،كه يك طرف يـم گرفت

اند كـه  زيرا مي د. وحشتي روز افزون است
  . يم استژپس رفتني ر. مردم ماندني هستند

ـ         ـاي  ژخامنه اي و احمـدي ن اد و مافياه
ـات بعـدي،   حاميشان  مي پنداشتند تا انتخاب

ـتگير      مي تواننـد موسـوي و كروبـي را دس
 .بخواباننـد و به قول خودشان فتنـه را   كنند

ساختار فتنه را نيز انتشار دادند و همه روز از 
داد ... گيري سران فتنـه و نزديك بودن دست

ـاري جـز افـزودن بـر       ـا ك سخن دادند ام
مخالفان خود و تشـديد انـزواي داخلـي و    

ـال حاضـر   .خارجي خويش نكردند  ،در ح
بسياري از همراهان فعلـي خـود از جملـه    

قاليباف و محسن رضايي و باهنر  والريجاني 
نيـز  ... عباسپور تهراني و ونادران  وتوكلي  و

 .انده اند و مي رانندبه موضع مخالف ر
ـان در   از هم اكنون ◀ ـار ، شـوراي نگهب  ك

ــدگان   بررســي صــالحيت برخــي از نماين
معناي اين بررسي . مي باشد كنوني مجلس

اينست كه شـماري از نماينـدگان مجلـس    
  . مافياها نيز رد صالحيت خواهند شد

، هـم از  يـم ژسـران ر فشار وارده بر كـل      
م از سـوي  و ه نسوي نيروهاي بيرون از آ

بــه نفــس اســتبداديان  ننيروهــاي درون آ
به قـول يكـي از   . تنگي گرفتار كرده است

ـيدن را هـم       :آنها حتـي فرصـت نفـس كش
، اميدواريم تا آخـر بـه   با وجود اين. نداريم

ـيم  اگـر بـراي    زيـرا . همين شكل ادامه ده
، يـك لقمـه   دست از تقال برداريملحظه اي 

 .مخالفان خواهيم شد

  
ریاست جمهـوری  »انتخابات« ٭

از هـــــم اکنـــــون  ۹۲در ســـــال 
مـالی را رو در  –مافیاهای نظـامی 

  :روی یکدیگر قرار داده است
 
ــر  ◀ ــمژراگ ـاي   ي ــه هـ ــد از گردن بتوان

ـانون  خطرناك پيشارو، از جملـه    اجـراي ق
ـات « وهدفمندي يارانه ها  مجلـس   »انتخاب

شوراي و انتخابات شوراها بي خطر بگذرد، 
و در ايـن    ،كنـد و موقعيت خود را تثبيت 

ـاي   رفسنجاني بين، هاشمي و باند او و نيروه
تخابات رياسـت  ان ،كنار زنداصالح طلب را 
ـاني   ،92جمهوري سال  با خطر تحريم همگ

 ،كه به جنبشي بازهم همگاني سرباز مي كند
 . روبرو خواهد شد

حاال، با توجه به اين واقعيت است كه از       
خـود را   هايبرخي گروهها و افراد شمشير

  :كشيده اند
ـيد علـي     • ـار س حسين شريعتمداري يار غ

ـان   ـا نزديك  ،خامنه اي در نجواهاي پنهاني ب
يس جمهوري مي كند كه اوال ئصحبت از ر

ژنرال نباشد و ثانيا مطيـع رهبـري باشـد و    
 .ثالثا مشكوك نباشد

ـا ديـروز بـه     :قا معتقد استآحسين      اگر ت
به خود حاال  هي شك داشتئفردي مانند مشا

احمدي نژاد هم مشكوك شده است و فكر 
ـاك  اين دو مي كند كه  براي ايران خطرن

، براي رياسـت جمهـوري   بنظر او .شده اند
ـين      آينده مي تـوان از افـرادي ماننـد حس
ـا      ـادل ي صفار هرندي يا غالمعلـي حـداد ع

 .حتي مهدي چمران استفاده كرد
ـار  مشكل انتخابات آينده، • شـدن   بي اعتب

ـال در    ي نـژاد  جناح احمد ـان ح و در هم
 : استاد ژكار محلل جستن براي احمدي ن

ـاهي    به قول برادر احمدي نژاد اگـر دادگ
ـاه خـواهم     ،تشكيل شود مـن در آن دادگ

منظـور   –گفت كه چه فردي از اين جناح 
 اد اسـت ژمحمود احمدي ن جناح برادرش

در حال خرج كردن ميليون ها تومان از  –
آينـده رياسـت    سرمايه مملكت بـراي دور 

 .استجمهوري 
ــراي رياســت        ــژاد، ب جنــاح احمــدي ن

. اسـت كرده  ريزيآينده، برنامه  جمهوري
ـا قصدش اينست كه اگر  ي ئبتواند رحيم مش

ـامزد يا رحيمي يا فردي ديگر را به عنوان   ن
ـئوال  .وارد ميدان كندرياست جمهوري   س

ـاتي  قرار است تا آن زمان، : اينست چه اتفاق
را  شوراي نگهبانمي توانند  روي دهند كه

ـاح را   صالحيت  ناگزير كنند نامزد ايـن جن
افـرادي  كه است تصويب كند؟ زيرا معلوم 

ـاي  ... مانند جنتي و يـزدي و    و ديگـر اعض
با نامزد رياسـت جمهـوري   شوراي نگهبان 

ـا  شدن كساني  ـيم مش ي ئمانند رحيمي و رح
ـا  نامزدبنابراين يا بايـد ايـن   . مشكل دارند ه

ـان  تغيير كن ـاح  ند يا افراد شوراي نگهب و جن
ـ  اد قـدرتي بجويـد كـه بتوانـد     ژاحمدي ن

شوراي نگهبان را مجبور به تأييد نامزد ايـن  
 .جناح كند

اد قــدرت ژهرگــاه حاميــان احمــدي نــ •
مانع از حضـور  خويش را حفظ كنند نه تنها 

در انتخابات رياست اصالح طلب نامزدهاي 
 بلكـه از نامزدشـدن   خواهند شد،جمهوري 

ـاف و    كساني چـون   ـاني و قاليب علـي الريج
   .محسن رضايي نيز جلوگيري خواهند كرد

حاكم معتقدند كه هيچ كس  استبداديان •
مقام  به »انتخاب شدن«به جز آنها صالحيت 

 ،اگر چنين شود. رياست جمهوري را ندارد
ـا     يا بايد جناح احمدي نژاد حـذف شـود ي

و در برابــر ايــن  .جنــاح حــامي خامنــه اي
مردم هستند كه اتحاد  ،يمژزيه عمومي رتج

 .و انسجام روز افزون مي يابند

ـــود٭  ـــه ن ـــی  ،ده ـــه خاموش ده
   :استبدادیان پیر

  
با توجه به سن و سال بسياري از اعضاي  ◀

و   75هيــات حاكمــه كــه برخــي بــاالتر از 
ـيش   85برخي  سال سن دارند و در طول ب

ـته بـراي خـود دفتـر و       ـال گذش از سي س
هايي ايجاد نموده انـد، دهـه   دستكي و باند
نها آدهه پايان دوره حاكميت  آينده ايران،

 . است
 وريشـهري   وافرادي ماننـد احمـدجنتي      

ـيرازي    وواعظ طبسي  ـائري ش ـارم   وح مك
 وشـجوني   وابوالقاسـم خزعلـي    وشيرازي 

ـباح يـزدي    ونوري همداني  محمـد   ومص
 ومقتــدايي  ومحمــدي گيالنــي  و يــزدي

و خوشوقت  وحمد مروي ا و امامي كاشاني
و هاشمي رفسنجاني و خامنـه   مهدوي كني

شـماري   و اي اگر بيماري زودتر او را نبـرد 
 ءجـز ... بزرگ از اعضاي مجلس خبرگان و

ـيده انـد   . افرادي هستند كه به پايان راه رس
ـايش     ـا فرس تغيير كردن نسل حاكمان هـم ب

ـايش     ژر ن را آيم همـراه اسـت و هـم فرس
ـانوني    .شيدشتاب و شدت خواهد بخ ايـن ق

. ن پيروي مي كنندآاست كه استبدادها از 
يم ژيم پهلوي و رژيم شوروي و رژچنانكه ر

ـان بردنـد،   ... تاتورك وآ ـانون فرم  از اين ق
 . مردند

ـاي   ،در كنار اين روحانيون برخي چهره ه
ـان   كـه   دسياسي نيز هستن در چـراغ عمرش
  ،انـد  جملـه ن آ از  . اسـت شرف خاموشي 

ــب اهللا عســ  ـا داوري  وگراوالدي حبي رضـ
ـاني  و ـاهي    وجواد الريج ـادر ش  وجـواد م

 ....حداد عادل  و ومحمود كاشاني 
  
ــود، دهــه  ٭ نســل  حضــوردهــه ن

در صـحنه سومی ها وچهارمی ها 
  :سیاسی ایران است

  
ـته    ◀ ـال گذش ـات س  ،در گير و دار انتخاب

ـان در    حاكميت از حضـور پـر   شـور جوان
ـاد و د    ر اعتراضات گسترده بـه وحشـت افت

ي شديد خـود را  جلسات مخفي خود، نگران
ـار كـرد  سيل عظيم جواناني  از بـه  كـه   اظه

 . مدندآجنبش در
جـذب   صـرف آن، تالش خود را  بعد از    

ـان     ـتر جوان او از جـذب  . كـرد هر چـه بيش
شكاف  اي ايجادبر يمژر .جوانان ناتوان شد

سيار ب نسل اول و نسل دوم با نسل سوم،ميان 
مـي   نـد مـدعي بود  يـم ژسران ر. تقال كرد

ند نسل سوم و چهارم را به سوي خـود  نتوا
ـاي خـود را     .كنندجذب  او نتوانسـت ادع

 . ثابت كند
ـا         ـبش   جوانان، در روزه ئي كـه در جن

بـراي  ديگـر ارزشـي   شكارا گفتند آ ،بودند
امام جمعـه   –غزه  –لبنان  –امام  –خميني 

–خامنـه اي   –ولي فقيه  –وكيل مجلس  –
ـامي   –بسيج  –ن سپاه پاسدارا  –نيروي انتظ

ـان  ـاز جمعـه    - شوراي نگهب ....  وزيـر و  –نم
 . قائل نيستند

جوانان قبـل از   ازقطعا  90جوانان دهه  و    
يكـي از   .خود، بسيار متفاوت خواهنـد بـود  

 : هشــدار مــي داد ،ئيمســئوالن در گفتگــو
ـا بـه ارزشـهاي       جوانان نسل بعـدي نـه تنه

كـه بـه خـود    انقالب هيچ پايبندي ندارند بل
نظام جمهوري اسالمي و حتي دين اسـالم  

ـتند   ـاه   ،بـدين ترتيـب    .نيز پايبنـد نيس هرگ
ـتقالل و    ،90جوانان دهه  زادي آبداننـد اس

مد ترين وسيله و هـدفي اسـت   آانسان كار
، همانگونـه كـه در   كه انسان رشد ياب دارد

سـرنگون  يم پهلـوي را  ژرجوانان  57سال 
نها نيز آ ،ردندبي بنياد ك سلطنت راو  كردند

ن آلتهاي آمي توانند به حاكميت قدرت و 
 . پايان دهند ،بر انسان

سـال   8باوجود  ،خامنه اي: انقالب اسالمي
 ،ســال رهبــري 20رياســت جمهــوري و 

منهـاي عنـوان   . هنوز هويت نجسته است
از ايـن  . هيچ هويتي از خود ندارد ،رهبري

ـازي و      رو است كـه دائـم از دشـمنان مج
هويت مي گيرد و همـين   ،اقعيو ˝استثناء

واقعيت او را گرفتار اضطرابي جانكاه كرده 
  :است

  
  8در صفحه 

 جنگ پنهان؟
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بي هويتي كه هويـت  
از دشمن مـي گيـرد و   
پيشاروي مسـئله هـاي   

گرفتــار  ،خــود ســاخته
  اضطرابي شديد است

 - 2 -:  
  

در داخــل كشــور، از طــرق مختلــف،  - 44
هاى ايمان مردم، بخصوص نسل جوان  پايه

بارى و  و بند ى بى نند؛ از اشاعهرا متزلزل ك
ـاذب      ـاى ك ـا تـرويج عرفانه  - اباحيگرى، ت

ـان حقيقـى     ـا تـرويج    - جنس بـدلى عرف ت
 ،ى كليساهاى خانگى بهائيت، تا ترويج شبكه

ـا مطالعـه و     اينها كارهائى است كه امـروز ب
بينى دشمنان اسالم دارد انجام  تدبير و پيش

  ).در ديدار با مردم قم . (ميگيرد
ـارج    ب - 45 راى اينكه مـردم را از صـحنه خ

ى اساسى ايـن اسـت كـه     ليكن نكته. كنند
دشمنان ملت ايران و دشمنان نظام اسالمى 

ى تالشى  در طول اين سى و دو سال، همه
انــد،  را كــه در ايــن دو مــورد انجــام داده

 ،هاى خسارتبارى بوده است گذارى سرمايه
 (.اى نگرفتند و شكست قطعى خوردند نتيجه
  ).يدار با مردم قم در د

ـات دشـمن نـه     - 46 دستهاي دشمن و تبليغ
ـات دينـى     فقط نتوانسته مـردم را از احساس

ـات    به عقب بنشاند، بلكه روز روز اين احساس
در  (.تر شده است تندتر و اين معرفت عميق

  ).ديدار با مردم قم 
بدون ترديد دشـمن در جـدا كـردن     - 47

 .مردم از نظام اسالمى شكست خورده است
  ).در ديدار با مردم قم (

سال گذشته در انتخابات، چهل ميليون  - 48
در . اى صندوقهاى رأى رفتندپ ،مردم كشور

واقع يك رفراندوم چهل ميليـونى بـه نفـع    
ـات    نظام جمهورى اسالمى و به نفـع انتخاب
ـين بـود كـه دشـمن را       انجام گرفـت؛ هم

  ).در ديدار با مردم قم (. عصبانى كرد
جه داشته باشيد؛ دشـمنان دو  اين را تو - 49
ـال   نكته ى اساسى را در باب دين دارند دنب

  ).در ديدار با مردم قم( .ميكنند
اين را توجه داشته باشيم؛ هر آنچـه را   - 50

  كه دشمن بر روى آن تكيـه ميكنـد و نقشـه   
ـا   راه دشمن و طرح كلى دشمن برروى آنه
متمركز است، او ميتواند براى ما هـم يـك   

ـار    قشـه طرح كلـى و ن  ى راهـى را در اختي
  ).قم در ديدار با مردم(.بگذارد

ــكالت   - 51 ــه آن زحمــات و مش ــردم ك م
و اوائل انقالب را تحمل كردند،  60ى  دهه

امروز با پيشرفتهاى عظيمى كـه پيـدا شـده    
است، اطمينانشان بيشتر و اميدشان به آينـده  

ايستند  تر است و در مقابل دشمن مى روشن
در ديـدار  (.خنثى ميكننددشمن را   و توطئه

  ).با مردم قم 
بدين سان بيشترين تكـرار  : انقالب اسالمي

پـس  . مربوط مي شود بـه ديـن و مـردم   
بيشترين ترس او نيز از دو واقعيت مرتبط 

ديني كه واليـت مطلقـه   : با يكديگر است
نظريـه   ،كه بـه قـول منتظـري    –فقيه را 

 –واليت فقيه نيز از مصاديق شرك است 
كــرده » اوجــب واجبــات«كــه واجــب و بل

يـم واليـت   ژمردم با ر. اسالم نيست ،باشد
ـار واليـت مطلقـه      فقيه كه ايـران را گرفت

تـرس  . مخالفنـد  ،خامنه اي كـرده اسـت  
خامنه اي شديد است زيرا او حتي در كار 

نست كه فرزنـد خـود را جانشـين خـود     آ
» مـردم قـم  «نكته بس گويا اين كه . كند

كـه از   بيشتر همان بسـيجي هـا هسـتند   
سراسر كشور به قم بـرده شـده انـد و در    

يعنـي   ،او نه به مسائل واقعـي  ،نهاآحضور 
همان مسائل كه مدعي اسـت دشـمن بـا    
قلب واقعيت ساخته اسـت و نـه از نقـش    
مردم سخن مـي گويـد و نـه سـخني در     

ـان مـي    آتحبيب  مرتـب از  . وردآنها بـر زب
دشمن حـرف مـي زنـد و مـي ترسـاند و      

ــركوبهاي جنايتكا ــه دس ــانش را ژران خيم
پـس اگـر سـخن او را    . توجيه مـي كنـد  

بـراي   ˝او به قم رفته بود اوال: عريان كنيم
اين كه روحانيان را بترساند كه اگر چشـم  

دين و روحانيت  ،يم وارد شودژزخمي به ر
مردم را بـه   ˝نيز از ميان رفته است و ثانيا 

بسيجي و پاسدار تهديد كند به اين كـه او  
هدفهاي . مدآكوتاه نخواهد از سركوبگري 

ــيش    ــماره پـ ــفر او را در شـ ــر سـ ديگـ
ــانديم ــواهيم  . شناس ــدي خ ــل بع در فص

دانست چرا ناگزير شد نوبت سومي به  قم 
  .برود
ـيرت    - 52 ـان بـراى بص افزائـى   تالش جوان

خود جوانها بايد در اين زمينه تـالش  . است
ـناخت، روشـهاى     . كنند دشـمن را بايـد ش

ـارى اسـت   دشمن را بايد شناخت؛ ايـن   ك
ـا   (.خود جوانهاست  كه بر عهده در ديدار ب

   ).مردم قم
كلمـه اي كـه در تمـامي    : انقالب اسـالمي 
. دشـمن اسـت   ،مده اسـت آجمله هاي او 

يعني هم از دشمن است كه مـي خواهـد   
ـاد   رفتار جنايتكارانه و خيانت بارانه و پرفس

ـاتوان از  ژر يم مافياها را توجيه كند و هم ن
دشـمن اسـت كـه مـي     از  ،يافتن هويـت 

امــا او از دشــمنان . كوشــد هويــت بگيــرد
ـان   . سخن مي گويد پس اضـطراب او هم

اضطراب جانكاهي است كه مستبدان پيدا 
او خود را در محاصره دشـمنان  : مي كنند
  .مي انگارد

  
مســائل مهــم آخــرين يكچنــد از  ٭

كـه ايـن سـان    ماههاي دهه هشتاد 
  :ترس به جان خامنه اي افكنده اند

  
ـتاد ده  • ـان اسـت و از     ه هش ـال پاي در ح

   :ظهور امام زمان خبري نيست؟
  

ـتاد اسـت         . امسال آخرين سال دهـه هش
دهه نود را كه از چند ماه ديگر آغاز ميشود، 

زيـرا كـه    .خوانـد  يمژرميتوان دهه سقوط 
ـاي    دهه هشتاد پايان مي پـذيرد و دروغ ه

از  ،حكومــت منصــوب خامنــه ايو  يــمژر
ـان،   ره جمله دروغ در با ـام زم بـر  ظهور ام

يـم و احمـدي   ژر. شكار مي شـود آهمگان 
ـان   اد مدعي بودند ژن ـام زم در دوران ما ام

ـا فريـب و تزريـق      ظهور خواهد كـرد و ب
ـادات   كردندخرافات سعي  ـا اعتق ، با بازي ب

. دنــبــه حكومــت خــود ادامــه ده مــردم،
ـيد علـي    حكومت  احمدي نژاد و خـود س

ــه اي  ــت خامن ـاله ،اوو بي ــول سـ اي در ط
دند با استفاده از باورهاي كرگذشته، تالش 

ـام   مذهبي مردم و تبليغ نشانه هاي ظهور ام
ـ فريب را  زمان، مردم  بـه برخـي از   . ددهن

  :كنيماين نشانه ها توجه 
سيد خراساني خواندن سيد علـي خامنـه    •

ـان       ـام زم ـان ام اي كه مـي گوينـد در زم
، برخـي  بارهدر اين  .حضور خواهد داشت

 :ر نهاده و چنين گفتندپا را فرات
ـين تجليـل از     -  جنتي كه شنبه شـب در آي

ـال     ـان از منكـر فع  آمران به معـروف و ناهي
فردي  به نقل از  سخنراني مي كرد، اصفهان

: گفـت  ناميـد،  »يك عالم بـزرگ «كه او را 
اي سپهساالر لشكر مواليمان  اهللا خامنه آيت«

  ».صاحب الزمان هستند
زيرنظر (سايت مركز اسناد انقالب اسالمي  - 

ـاه   26هم روز ) روح اهللا حسينيان  88دي م
در گزارشــي بــه نقــل از فــردي كــه او را 

اســماعيل شــفيعي سروســتاني، پژوهشــگر «
دشـمنان  « : نوشـت  كرد، معرفي »مهدويت

ـا  خود را براي مقابله آماده كرده  اند ولي م
غفلت كرديم، در زمان رياسـت جمهـوري   

ـيس جمهـور، كم   ـيوني بوش زير نظر رئ  يس
  ».امام زمان شكل گرفت براي شناسايي

ـيا    20« :به گفته وي      ـاد و س روز قبل موس
ـتند و   ـان هس  اعالم كردند به دنبال امام زم

ـاني    ـيد خراس اعالم نيز كرده بودند شايد س
 زيرا در جواني در .اي باشد اهللا خامنه آيت

ـيد    خراسان بوده است و سيد يماني نيـز س
ـ   را در كـودكي در  حسن نصراهللا باشـد زي

 . است يمن بوده
ـاي اينترنتـي    -  ـايت ه عنـوان   برخي از س

اي در  آيـت اهللا خامنـه  «كرده بودند كـه  
ـاني اسـت   كـه بـر    »واقع همان سيد خراس

ه طبق برخي منابع شيعيان، شخصي است ك

زمــان ظهــور امــام زمــان در پيشــاپيش  در
ســپاهي بــا پــرچم هــاي ســياه، از ســمت  

جنگ با دشمنان او، بـه   خراسان ايران براي
اين افراد معتقدند كـه  . حركت در مي آيد

كامال بر آيـت اهللا   نشانه هاي سيد خراساني
ـئله    ــن مسـ ــت و اي ــق اس ــه اي منطب خامن

ـام   نشاندهنده نزديك بودن زمان ظهـور  ام
  .م شيعيان استدوازده

همچنين بر مبناي ايـن روايـت اينگونـه         
ـپاه      ـيد  "تبليغ مي شـود كـه فرمانـده س س

نام دارد،  "شعيب بن صالح"كه  "خراساني
  !همان محمود احمدي نژاد است

ـاال  به جـز           ـاي دروغ ب ـاره   ،ادعاه در ب
عبـداهللا شـهبازي در وب    ،دروغهاي ديگـر 

  :سايت خود مي نويسد
، انــدكي پــس از نهمــين 1384 در ســال...

جمهوري ايـران و صـعود    انتخابات رياست
ـابي عجيـب    دكتر محمود احمدي نژاد، كت
ـين    (در شهر مشهد منتشر شد ـيد حس دكتر س

انتشارات هاتف، : سجادي، دهه ظهور، مشهد
ـاب ايـن     . 1384چاپ اول،  ـام كامـل كت ن

ـتاد  «،بنا بر اين كتاب). است ] 1380[دهه هش
  ».اهللادهه ظهور انشاء

ـان        ـاب، چن ـيم،   كـه مـي   درعنوان كت بين
) 1390 - 1384(هــاي پــس از انتشــار  ســال

ـنده  . خوانده شـده » هاي ظهور سال« نويس
بينيم، فـردي اسـت    كه مي كتاب نيز، چنان

ـين سـجادي    به ـيد حس ـار   . نام س محـل انتش
ـار    . كتاب نيز مشهد اسـت  ـان دقيـق انتش زم

ـاب     چنان. روشن نيست كـه منـدرجات كت
دهد اندكي پس از صـعود دكتـر    مي نشان

ـات   احمدي  24/ 1384تيـر   3نژاد در انتخاب
ـته شـده   رياست 2005ژوئن   جمهوري نوش
  .است

در اين كتاب، مطالبي مندرج است كـه       
ـال  هــاي بعـد بــه وســعت رواج داده   در س

  :سجادي نوشت 1384در سال . ندشد
 60اگر دهه انقـالب بـود و دهـه     50دهه «

دهــه بازســازي و  70 دهــه جنــگ و دهــه
 80سازندگي و تجديد قـوا و نفـس، دهـه    

ـام    انشاءاهللا دهه ظهور است و نهضـت و قي
اي و جهــاني امــام زمــان  انقــالب و منطقــه

  )137 - 136ص (» ).عج(
ــه   ســجادي حــوادثي خــونين را در منطق

بيني كرده است مانند وقوع كودتا در  پيش
، )106ص (» سـفياني «سوريه به فرمانـدهي  

با شيعيان لبنان و سپس لشكركشـي   جنگ او
ــراق  ــه ع و پيوســتن ) 102 - 101صــص (ب

ـا و   سوريه، به رهبري سفياني، به جبهه آمريك
ـا و   سركوب خونين حزب اهللا توسط آمريك

ــداهللا، حــاكم   ــك عب ــرور مل ــرائيل و ت اس
 - 131صـص  (عربستان، بـه دسـت القاعـده    

  .هستندو غيره كه همه عالئم ظهور ) 132
ـات  از ديدگاه س     شـعيب  «جادي، مشخص

در » سفياني«، شخصيتي كه مانند »بن صالح
  :روايات ظهور نام برده شده، چنين است

ـالح داراي     « ـات، شـعيب بـن ص طبق رواي
 - 1جـواني اسـت   : هاي زير اسـت  ويژگي

 - 4با محاسني كم،  - 3الغر،  - 2گندم گون، 
اي  صــاحب بصــيرت، داراي يقــين و اراده

  )106ص (» .ناپذير خلل
ـيت احاديـث را، كـه    سج    ادي اين شخص

را به دسـت  ) عج(فرماندهي سپاه امام زمان 
  :گونه معرفي كرده است دارد، اين

با مشخصاتي گندم گون ... شعيب بن صالح«
و يا سبزه با محاسني كـم پشـت و متوسـط    

ـاي ايـران     ... القامه ـيس و فرمانـده نيروه رئ
  )54ص (» .نژاد است چون احمدي

انده نيروهاي ايرانـي  شعيب بن صالح فرم«  
بــا مشخصــاتي شــبيه ... اســت و رئــيس آن

ـا   : جمهور ايران نژاد رئيس احمدي ـبزه، ب س
» .ريش كم و از اهالي ري يا اطراف تهـران 

  )45 - 44صص (
ـاب سـجادي،      -  ـار كت اندكي پـس از انتش

نـژاد و انقـالب    احمـدي «كتابي با عنـوان  
در بيروت انتشار يافت كـه  » جهاني پيش رو

ـادي  (گرفـت  شابه را پـي مـي  مضموني م ش
فقيه، احمدي نجاد و الثوره العالميه المقبلـه،  

  ).ميالدي 2006انتشارات دارالعلم، : بيروت
ـا      شادي فقيه در اين كتاب مطالبي مشابه ب

مندرجات كتاب سجادي را مطـرح كـرده   
بـر  » شعيب بن صالح«است از جمله انطباق 

  :نژاد احمدي
ر آورده كــه از عمــار ياســ... شــادي فقيــه«

ـالح   و دو . المهدي علي لوائه شعيب بـن ص

ـاره ويژگـي   ـاي   سه حديث ديگر هم درب ه
ـا ايـن    شعيب بن صالح ذكر كرده و در انته

ـته    ها را با احمدي ويژگي نژاد منطبـق دانس
شعبي است و  و است چرا كه او اوالً مردمي

جوان، الغر، رهبر نظامي و . ثانياً صالح است
از تهـران  . سـت مهـم ه  و مرد درجـه يـك  

آمــده، كــم لحيــه اســت و جســور و ) ري(
هاي شعيب بـن   ها ويژگي شجاع است؛ اين

برداشـت اول، دوره جديـد،   (» .انـد  صالح
  )77، ص 1387شماره چهارم، تيرماه 

ـاي متعـدد، از    اكنون از سوي وبگاه هم -  ه
ـيار نزديـك اسـت   «جمله وبگاه  ، »ظهور بس

ـال مـي    ر د. دنشـو  اين تبليغات به جـد دنب
آخرين مقاله مندرج در وبگاه فوق، مـورخ  

  :، چنين آمده است1389مرداد  5
در اين مقاله ثابـت خـواهيم كـرد كـه     «   

ـام       احمدي ـان سـردار بـزرگ ام نژاد هم
ـا   . باشـد  و سيد خراساني مي) عج(زمان ـا ب م

ـ  انطباق نشانه ر هاي روايي شعيب بن صالح ب
نـژاد ثابـت خـواهيم      خصوصيات احمدي

نژاد بر   العاده احمدي يرات فوقكرد كه تأث
ـادي    فضاي سياسي ايران و جهان امـري ع
نيســت و او همــان ســردار بــزرگ مهــدي 

باشد كه بنا بر روايات چنـد   مي) عج(فاطمه 
ـان زمينـه    سال پيش از ظهور در ميان ايراني

ـا ثابـت   . ساز ظهور آشـكار خواهـد شـد    م
ـال شـگفت   مي انگيـز مستضـعفان و    كنيم اقب

ـيت بـزرگ بـدون    محرومان به ا ين شخص
ما نشان خـواهيم داد  . دليل و پشتوانه نيست

كه ذلت روزافزون استكبار و صهيونيسـم در  
ـاده توسـط      ـارق الع ـيت خ برابر اين شخص
روايات عصر ظهور بشارت داده شده است، 
ما راز ايجاد موج قدرتمند مهدويت توسط 
احمدي نژاد و بشارتهاي مكرر او به نزديكي 

در . شما بيان خـواهيم كـرد  ظهور را براي 
گانه شعيب بـن   12اين مقاله انطباق صفات 

. صالح را بر احمـدي نـژاد خـواهيم ديـد    
اميدواريم كه در اين لحظات نـوراني و در  
ـا در     ـاچيز م آستانه نيمه شعبان، اين اقـدام ن
ـيد    معرفي و رفع غربت از سردار بـزرگ س

ـار   ) عـج (خراساني و امام عصر مقبـول آن ي
  » .پنهان باشد

ـاه     -  ـا از سـوي وبگ ـاي   تبليغات فـوق تنه ه
ـانيون   . متعدد و ناشناس نيسـت  برخـي روح

  :كنند سرشناس نيز همين رويه را دنبال مي
ـيرازي    محي »اهللا آيت«    ـائري ش الدين ح

ـا     ـام جـم، ب اخيراً در گفتگويي با روزنامه ج
، چنين »حوادث اخير مقدمه ظهور«عنوان 
  :گفت

ـام   خواهند ها را مي اين... « فردا تحويل ام
ـان و جنـود او    زمان بدهند كه به ابزار، ارك

اگر حاال پااليش نشـوند و در  ... تبديل شوند
ـااليش بشـوند كـه      دوره حضرت مهـدي پ

بصيرت  هاي بي اگر آدم... ديگر فايده ندارد
ـان بشـوند و يـك     بيايند جزو جنود امام زم
طرحي مطرح شود و از سـوي ايـن افـراد    

ها روي امام  ود، آيا همينبصيرت باور نش بي
ـير نمـي  ) عج(زمان ـند؟ بايـد ايـن      شمش كش

ـايي كـه     مسائل پيش بيني شـود و آن چيزه
ممكن است در عصر ظهور اتفاق بيفتد بايـد  

مردم بايد بصير ... قبالً خودش را نشان دهد
هرچه غربال   تر شويم، هرچه فشرده... شوند

. شويم و هرچه عددمان كم شود بهتر است
خواهد قيام كند،  ي كه حضرت ميآن روز

ـاران او    گروه بسيار فشرده  313اي دارد و ي
  [+]» ...نفر هستند

ـين سـجادي   « -  ـيد حس ـازگر  »دكتر س ، آغ
ــور«بحــث  ــه ظه ــت؟»ده در آن ...، كيس

ـين انجمـن كـه بـراي      سال ها يكي از مبلغ
آمـد فـردي    سخنراني از مشهد به شيراز مي

ـام   بود بـه  انجمـن  » .مهنـدس سـجادي  «ن
تيه براي مبلغين خود از عناويني چـون  حج

  ....كرد استفاده مي» مهندس«و » دكتر«
  ...و

بر اساس همين باورها بود كه خامنـه اي       
شد سيد خراساني و محمود احمـدي نـژاد   
شد شعيب بن صالح و البته از خوبي روزگار 
اين است كه اين هر دو به يكديگر باورمنـد  

اد در نيستند و حتـي محمـود احمـدي نـژ    
ـيد علـي خامنـه اي را     رابطه با امام زمان س

در اين رابطه به درگيري هاي  .قبول ندارد
   :شهبازي مي نويسد: ينه توجه فرماييدبكا
هيئــت دولــت،  1388تيــر  31در جلســه  - 

محمود (برخورد شديدي ميان رئيس كابينه 
و محمدحسين صفار هرندي، ) نژاد احمدي

. خ دادوزيــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمي، ر
برخي مطلعين ماجراي جلسه فوق را چنين 

  : كنند روايت مي
در اين جلسه صفار هرندي در اعتراض بـه  «

ـايي هـزار   : نژاد گفت احمدي حتي اگر مش
ـ      ـته باشـد، شـما بايـد از ام ـا   رحسن داش آق

ـبانيت     احمـدي . اطاعت بكنيد ـا عص نـژاد ب
هاي من در  همه كارها و برنامه: جواب داد

ـا    اطاعت از آقا اس ت اگر شـما از نايـب آق
  » !كنيد اطاعت مي

ـياري روشـن شـد        به اين ترتيب، براي بس
نژاد واقعاً مدعي است با امام زمان   احمدي

  . رابطه مستقيم دارد) عج(
ـيس    1388مرداد  4در  -  صفار هرنـدي، رئ

شوراي ترويج فرهنگ ايثار و شـهادت، در  
  : جلسه اين شورا گفت

ـام  هر كس ادعا كند مستقيم « با خود آقا ام
ارتباط دارد، در ذهن ما حجتي ) عج(زمان 

ـا     براي پذيرش اين ادعا وجـود نـدارد و م
مان با آن حضـرت از طريـق نايـب     طارتبا

  ]7[» .است) عج(امام زمان 
ـان     اين گفته، ـين اسـت و نش مؤيد خبر پيش

ـايي را از    مي ـين ادع دهد صفار هرندي چن
  . نژاد شنيده است  احمدي

برخي فريب كاريهاي  ،به جز موارد فوق     
 حكومـت ديگر نيز از سوي خود رهبري و 

دهنـد  مـي   كه نشانانجام گرفته اند  كودتا
. آنها خود را مرتبط با امام زمان مـي داننـد  

در دوران  ن حضـرت لذا، مـدعي ظهـور آ  
مي  اوخود هستند و مدعي ارتباط مستقيم با 

ـا    .باشند از جمله، حجت االسالم منتجـب ني
  :مي نويسد

ـاي  د«       ر سال اول رياست جمهوري آق
نژاد، با دو واسطه نقل شد كه ايشان  احمدي

ـتان و در   در سفر استاني به سيستان و بلوچس
پاســخ بــه اعتــراض يكــي از معــاونين كــه 

بارات كشور محدود اسـت و چـرا ايـن    اعت
ها ميليارد توماني به هـر   هاي ده همه وعده

نگـران  ": شـود، گفتـه اسـت    شهر داده مي
ظهـور  ) عج(نباشيد دو سال ديگر امام زمان 

     ".كند ت را حل مي كند و همه مشكال مي
ــده -  مــي، نقــل  اي از شــوراي اســال نماين

ـا    قات رئيس كرد روزي در مال مي جمهـور ب
ــري م ــه   ،قــام معظــم رهب ايشــان نســبت ب

اظهاراتش و وعـده ظهـور حضـرت در دو    
سال ديگر مورد اعتـراض شـديد رهبـري    

ـاني كـه   ": واقع شد و در جواب گفت كس
و پـس  «: اند با ايشان در تماس هستند، گفته

ـار كــرده      از خـروج از دفتـر رهبـري، اظه
ــت ــي ": اس ــور م ـان تص ــن   ايشـ ــد م كن
ـيس   رئيس جمهـور   جمهور او هستم، مـن رئ

     »!!باشم مي) عج(امام زمان
پس از سفر بـه نيويـورك و شـركت در     - 

اهللا  قات با آيـت  س سازمان ملل، در مال اجال
ـام  «: آملي، اظهار كرده اسـت  جوادي هنگ

ــه ســخنراني  ــور اطــراف ســر و  هال اي از ن
ــه    ــردم و هم ـاهده ك ــود مشـ ــورت خ ص
مخاطبان ميخكوب شـده و مجـذوب مـن    

قات در سطح  ين مالدي ا و سي . »گرديدند
    . شدوسيع در ميان مردم پخش 

ـاهي سـر     -  بين خواص شايع است كـه گ
ســفره خــوراك، يــك بشــقاب و قاشــق و 
ـته و     ـار گذاش ـالي كن چنگال را در جاي خ

ـان      اظهار مي ـام زم ـا ام كنند اين بـراي آق
    . است

شخصي نقل كرده است، روزي يكـي از   - 
جمهـور مـن را دعـوت بـه      نزديكان رئيس

كت در نماز جماعت آقا كرد و مـن بـه   شر
تصور اينكه امام جماعت، مقام رهبري است 

ـيم  ـاهده    . با او به محلي رفت ـاز مش وقـت نم
ـالي كـه     كردم صف نماز تشكيل شـد در ح
ــط     ــدارد و فق ــور ن ــت حض ـام جماع امـ

وال كـردم  ئاي پهن است، وقتي سـ  سجاده
: آورند؟ گفتنـد  كه رهبري كي تشريف مي

ـيس  ــت،  ! هـ ـام جماع ــي  امـ ــرت ول حض
  . است) عج(عصر

ـيس   -  ـارات رئ جمهـور،   اخيراً بارها در اظه
اين جمله فراوان بـه  ... معاونين، مشاورين و

ــي ـار م ـام   كـ ــت را امـ ــن دول ــه اي رود ك
و . فرمايـد  مديريت يا اداره مـي ) عج(زمان

  .موارد فراوان ديگر
ـيس  -  جمهـور   در روزهاي گذشته آقاي رئ

ـ  كساني را كه  كننـد بـه    يهاله نور را انكار م
مخدوش بودن عقيده متهم كـرده اسـت و   

جمهور در امور روحانيت طـي   مشاور رئيس
اي، از تقدير و تشكر مراجع عظام و  مصاحبه

  جمهور در  علما و روحانيون از رئيس
  

  9در صفحه 

 جنگ پنهان؟
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بودن ) عج(خصوص مورد عنايت ولي عصر
جمهـوري،   از سخنان رئيس  و استقبال فضال

مشـكل  "را بـه  حكايت كـرده و منتقـدان   
ترديـد در  "و  "داشتن در اصل مهـدويت 

ـتور    "اعتقاد به ولي عصر  متهم كـرده و دس
ـادات خـود    "داده است كـه   بايـد در اعتق
    ».تجديدنظر كنند

قاي منتجب نيا بند آخـر  آالبته زماني كه * 
ايــن مطلــب را نوشــتند قبــل از انتخابــات 

ـا  و تقلب بـزرگ و   رياست جمهوري كودت
ـات  احمـدي نـژ   .بود ن دوره آاد، در تبليغ

دي هاله  –كه سي  خود مدعي بود كساني
ن را جعـل كـرده   آنور را تهيه كـرده انـد   

ـين    . بودند ـاي دروغ پيش با ايـن دروغ ادع
   .خود را تكذيب كرد

 يـم ژربرخي ديگر از فريبكاري هاي اين  •
ـان در    ـام زم حكومـت  در رابطه با ظهور ام

  :ادژخامنه اي و احمدي ن
راه حركت امام زمان توسط  كشيدن نقشه- 

   ،فردي به نام سهرابي
ـار    -  فرستادن صلوات در ابتداي كليـه اخب

راديو و تلويزيون به اين اميد كه اگر چنـد  
ـان      ـام زم ـتاده شـود ام ميليون صلوات فرس

  .ظهور خواهد كرد
ديـدار احمـدي نـژاد از     در بارهغلو در  - 

ـتان    ـاه عربس عربستان و جريان رفتن با پادش
ـ  ـا در جلسـه     به زي ـازي ه ارت مكـه و آن ب

  .كنفرانس و كعبه
برگزاري جشن هاي بسيار پـر هزينـه در    - 

  .روز تولد امام زمان
نصب پالكاردهايي در رابطه با خـواهش   - 

  .از امام زمان براي ظهور هر چه سريعتر
ـا    -  ارسال مفاد تعهدنامه وزرا به جمكـران ت

  .امام زمان در جريان كار باشد
ـترش مسـجد    هزينه ه -  اي بسيار بـراي گس

  .جمكران در قم
انتشار داستانهاي فراوان در رابطه با ديدار  - 

  .امام زمان با برخي ها و اعالم زمان ظهور
انتشــار داســتان غــش كــردن آيــت اهللا  - 

بهجت در هنگام وضو كه بعدا گفتند كه در 
ـان را ديـده    هنگام وضو تولد قاتل امام زم

د ايشان تكـذيب  است كه بعد از سوي فرزن
  .شد

ـيدعلي خامنـه   براي  شجره نامه نساخت -  س
  .به امام زين العابدين واتصال ا بقصداي 

ـا  -  ي در برخـي سـفرها   يگفته مي شود مش
ـادر و      ـتور توقـف خـودرو را ص ناگهان دس
براي دقايقي البالي درختان كنار جاده گم 

ـا رابـط    شود و پس از آن ادعا مي مي كند ب
  .است هامام زمان حرف زد

علم الهدي امام جمعه مشهد و به اصطالح  - 
 دانشمندان هسته:... استاد اخالق مي گويد 

اي كه سال گذشته به مشهد آمدنـد، بـراي   
من نقل كردند كه براي پيشبرد برنامه هسته 

دســتگاهي خريــده بودنــد كــه در آن  اي
ـا       ـامرئي زده شـده بـود كـه ب حفره هاي ن

ه نمي شد الكترونيكي هم ديد دستگاه هاي
ـار    ـتگاه ك و اين سبب شده بود كه اين دس

. نظر ما را محقق نكنـد  نكند و اهداف مورد
ـا       كار به بن بست خورده بـود كـه در آنج

ـام  ـان   متوسل به وجود مقدس ام ) عـج (زم
شده بودند و بعد از آن متوجه علت عيـب  

 .دستگاهها شده بودند
ــت در روز  -  ـاز والي ــن آغـ ــزاري جش برگ

عســگري  بــه دليــل شــهادت امــام حســن 
   .همزماني با روز مرگ عمر

  ...و - 
ـا جهـت        همه و همه اين فريب كاري ه

نهــا عــوام آاز ديــد  ،فريــب مــردم ايــران
 از فساد و خيانتنها آو غافل كردن  ،كالنعام

ـام اسـالم در   و جنايتي است   يـم ژركه به ن
  . بطور مستمر انجام مي گيرندواليت مطلقه 
 ،رس روز افـزون همـين تـ  : انقالب اسالمي

يم از قانون تقسـيم بـه   ژهمراه با پيروي ر
ــي از دو  ــذف يك ــزواي او را در  ،دو و ح ان

درون و بيــرون مرزهــا تشــديد و گرفتــار 
. شــكار كــرده اســتآجنگهــاي ســري و 

ن را مردمـي  آبديهي است بهاي سـنگين  
مي پردازنـد كـه تحـت اسـتبداد واليـت      

  :مطلقه امثال خامنه اي هستند
  

  

تشـكيل   –جنگ پنهان 
ــرور و   ــروه تـــ گـــ
ــاري در درون  خرابكـ

چرا كرمليـت    - يم ژر
ــوت را رهــا  ــور ب ويكت

  :كرد؟
  
  

جنگ پنهان بر ضـد برنامـه   
  :اتمي ايران

  
 5(مجلـه نـوول ابسـرواتور    : انقالب اسالمي

ــاره ) 2010دســامبر  مقالــه طــوالني در ب
جنگ پنهاني اسرائيل بر ضد برنامه اتمـي  

يـــن ايـــران انتشـــار داده اســـت داراي ا
  :اطالعات

ـا    ،خرابكاري ،حمله هاي انترنتي     حملـه ب
ـانتريفو  ها ژويروس بقصد از كار انداختن س

ـا   ، 1+ 5پيشاپيش گفتگوهاي كشورهاي ...  ب
ــران ــو و در ژدر  ،اي موضــوع  ،دســامبر 6ن

تحقيق گيرونسان جوور و هانري گيرچـون  
  :حاصل تحقيق اينست. شده اند

ـا    • ــه بـ ــي ك ــدهي  آويروس ــه فرمان ن ب
 ،ها حمله شـده اسـت  ژكامپيوتري سانتريفو
ـتاكس نـت   آ. كرمي با دو سر است ن را اس

وئن گذشته كشف ژن را در ماه آ. مي نامند
كردند اما يك سال و نيم است عمـل مـي   

ن ويروس را بـراي يـك مأموريـت    آ. كند
وارد : برنامـه گـذاري كـرده انـد     ،شيطاني

ـار  . تغذيه برقي بعضي موتورها مي شـود  مه
ــي  ن را بآ ــت م ـپس آدس ن را آورد و سـ

ن را مجبور به حركت در آ. ديوانه مي كند
ـان شـديد مـي     جهت غلط و با سرعتي چن

بعـد از  . كند كه سرانجام منفجرش مي كند
ـال     ،نكه كار خود را كردآ ـان را بـه ح جري

عادي برمي گرداند بدون اين كه اثـري از  
  .خرابكاري خود باقي بگذارد

ـازگ  • ـام شـده   بنابر تحقيقي كه به ت ي انج
است، استاكس نت هـدفي سـخت دقيـق    

برهم زدن سازمان تأسيسات نطنز و از : دارد
يــا مأموريــت آ. هاژكارانــداختن ســانتريفو

  ويروس با موفقيت انجام گرفته است؟
ـيس جمهـوري    ،در ماه اكتبر        معاون رئ

ـات    ايران فاش گفت كه ويروسي بـه تأسيس
هـزار   30اتمي ايران حمله كرده و بيش از 

ـامپيوتر را  ــرده اســت آكـ ــوده ك  29در . ل
ـ  ،نوامبر اد پـذيرفت كـه حملـه    ژاحمدي ن

ويروســـي انجـــام گرفتـــه و شـــماري از 
ـا او  . ها را از كار انداخته اسـت ژسانتريفو ام

گفت خسارت جزئي بوده و حمله ويروسي 
يا او زيان وارده را كمتـر  آ. مهار شده است

ـين  آژورد نكرده است؟ آبر ،از واقع  انـس ب
اطـالع   ،نـوامبر  16در  ،ي اتميژالمللي انر

ـار  ژداد كه نيمي از سانتريفو هاي نطنز از ك
ـانتريفو  2006از . افتاده اند ها شـروع  ژكه س

ـادني   ،بكار كردند تا كنون چنيني از كار افت
در . را تأسيسات نطنز به خود نديـده بودنـد  

ديپلماتها تأييد مي كنند كه ويروس  ،انسآژ
ــت  ـتاكس ن ــل  ،اسـ ــي از  عام ــف نيم توق

رالف النگر كه كارشناس . ها استژسانتريفو
چنين حمله : جرائم انترنتي است مي گويد

ـا يـك     اي نياز به سالها تـدارك دارد و تنه
دولت مي توانسته است چنين حملـه اي را  

يا ويروس استاكس نت در آ. به انجام رساند
  :اسرائيل ساخته شده است؟

شـمال  يا همانطور كه مـي گوينـد در   آ  •
ـاخته شـده      ،بندر تل آويو ايـن ويـروس س

ـاد و  آاست؟  يا در نزديكي ساختمانهاي موس
 ،در يكي از بناهاي فوق العاده مدرن ،ارتش

ـته انـد كـه      بنائي كه شركتهائي محـل جس

ايـن   ،فنون بس پيشرفته را توليد مي كننـد 
ويروس ساخته شده است؟ داليلـي وجـود   

ـ   ه دارند كه اجازه مي دهند پاسخ مثبـت ب
هارون ب كه افسر آ: اين پرسش داده شود

ـيح مـي    ،سابق اطالعات بـوده اسـت   توض
اغلب شركتها را نابغه هاي كـوچكي  «: دهد

ايجاد كرده اند كه در خدمت ارتـش و در  
ـنود بـوده انـد     . كار جنگ الكترونيـك و ش

ـا بـراين   ،اينان افسران ذخيـره بشـمارند    ،بن
امر مسلم ديگر . »ماده عمل هستندآهمواره 

ـار    اين كه سازمانهاي اطالعاتي غـرب در ك
. جنگ پنهان برضد برنامه اتمي ايران هستند

ـات نطنـز از    2002در سال  كه وجود تأسيس
ـاد   مأموريـت مقـدم ايـن     ،پرده بيـرون افت

. سازمانها از كار انداختن اين تأسيسات است
ـائي كـه    (بوب وودوارد  ـار امريك روزنامه نگ

ـاب   خـرين آدر ) واترگيت را افشا كـرد  كت
ـتور      ـان را كـه بدس ـات پنه خود شمار عملي

ـام گرفتـه انـد    بدسـت   ،حكومت بوش انج
اين عمليات همچنان انجام مي . داده است

ـان    . گيرند ـاس اهميتش ـات بـر اس  ،اين عملي
ـيا بـراي    : درجه بندي شده انـد  ـات س عملي

متوقف كردن فعاليت تأسيسات اتمي ايران 
. انددرجه دوم بوده  ،يا به تأخير انداختنشان

برضـد القاعـده بـوده     ،نآعمليات مقدم بر 
ـين  . اند اينتلجنت سرويس انگليس نيز به هم

عمليات با همين درجه بندي مشغول بـوده  
رئيس انتليجنت  ،اكتبر 28در . است و هست

ـانه اي    ،سرويس جون ساورس سـكوت افس
رئيس انتليجنت سرويس را شكست تا كه از 

ت ضرور اسـ «: او گفت. ايران صحبت كند
كه سازمانهاي اطالعاتي مي بايد دسـت بـه   
عمليات مشترك بزنند تا كه كار توليد بمب 

  . »اتمي را بر ايران مشكل بگردانند
ــت تــاريخي     ــن مأموري تمــامي  ،بنــام اي

ـاد   ،جاسوسان حتي جاسوسان اسرائيل  اتح
ـان بـرگمن  . مقـدس كردنـد   روزنامـه   ،رون

ـاره      ـابي در ب ـتن كت ـار نوش نگاري كه در ك
ـاد اسـت  عمليا ـيح مـي    ،ت سري موس توض

برنامـه اتمـي ايـران يـك     «دهد كه چسان 
ـات   ،»امان«انقالب فرهنگي در  اداره اطالع

رؤساي . وردآارتش اسرائيل و موساد پديد 
نهــا تصــميم گرفتــه انــد بطــور كامــل بــا آ

ســازمانهاي اطالعــاتي خــارجي همكــاري 
ـا  .  كنند خواه اين سازمانها دوست باشند و ي
ـا روش    اين . نباشند ـالف اسـت ب تصميم مخ

ـائي و بـه     ـار در تنه سنتي اين سازمانها كه ك
ســازمان جاسوســي و ضــد . »تنهــائي بــود

ـازمانهاي   ،درتفاهم ،جاسوسي فرانسه نيز با س
ـات بـر    ،اطالعاتي كشورهاي ديگر در عملي
  .شركت دارد ،ضد فعاليتهاي اتمي ايران

  
  :یک همبستگی بی سابقه ٭
  
ـ  • ـاري  يكي از نتايج اين همبس تگي و همك

ـازي    ،بي سابقه كشف يك كارخانه غنـي س
 ،افراهيم هالوي. ديگر در كوه هاي قم بود

ـاد مـي گويـد    كشـف  «: رئيس پيشين موس
ـين     ،تأسيسات اتمي قـم  ـتگي ب تبلـور همبس

  .»المللي بر ضد برنامه اتمي ايران است
ـا تحليـل   : غاز شـد آ 2003كار در سال       ب

ـامي   قمر مصنوعي ،عكسهائي كه هليوس نظ
گرفته بود وقتي توسط يـك واحـد    ،فرانسه

ــد    12 ــي و ض ـازمان جاسوس ــري از سـ نف
با تصويرهائي مقابلـه داده   ،جاسوسي فرانسه

 ،شدند كه رادارهاي امريكائي گرفته بودند
ـاتي    ـازمانهاي اطالع حاصل را  در اختيار س

موساد موفق شد منبعي را . مؤتلف گذاشتند
ـاخ آبه استخدام در  ـا در  ورد كه در س تن بن

ـته اسـت    عكسـها از  . دل كوه شـركت داش
ـا  . درون تونل را نيز او در اختيار قرار داد ام

ـائي كـه      ـاختن بن هنوز در باره هـدف از س
 ،ن نصـب مـي شـدند   آتأسيسات اتمـي در  
ـال  . ترديد وجود داشت همـه   ،2007در س
يك سازمان اطالعاتي : چيز معلوم مي شود

فهرست  بر ،از قرار انتليجنت سرويس ،ديگر
تجهيزاتي كه براي تونل سفارش داده شده 

ديگر شكي باقي نمانـد  . دست يافت ،بودند
كه ايرانيها قصد دارند يك كارخانـه سـري   
ـاد      ـازي اورانيـوم در دل كـوه ايج غني س

  .كنند و بمب اتمي بسازند
در افشاي اين تأسيسات  نيز اتحاد مقدس  •

ـتان   آدر : برجا بـود و عمـل كـرد    ـاز تابس غ
ـاب تقلـب    ،2009 ميـز  آبالفاصله بعد از انتخ

 ،اليـزه  ،اد به رياسـت جمهـوري  ژاحمدي ن
كاخ رياست جمهوري فرانسه مي خواهـد  

. پرده بردارد» تأسيسات اتمي قم«از وجود 
ـان  يـك منبـع انتليجنـت     ،اما در همان زم

توسط دايره ضـد   ،سرويس در تأسيسات قم
جاسوسي ايران شناسائي و دستگير و اعـدام  

اسرائيلي ها كه نگران جان منبـع  . مي شود
ـاريخ اعـالن     ،هاي خود بودند ـتند ت خواس

ـأخير افتـد     . وجود تأسيسات اتمي قـم بـه ت
ـبورگ    ،سرانجام در اجالس سـران در پيتس

ــراون و  ،ن اجــالسآدر حاشــيه  اوبامــا و ب
ـات را  آوجود  ،به اتفاق ،ساركوزي ن تأسيس

ـله  . شكار كردنـد آبر جهانيان   ،در ايـن فاص
كه  - از طريق پايگاه خود در تركيه  موساد 

بخاطر تيره شدن روابط با تركيه بسته شـده  
ـاد در    –است  ـاه موس كه بزرگ ترين پايگ

ـات داده  » منبـع « ،خارج از اسرائيل بود نج
  .شد

هيچ كار مهم تـر از   ،در اين جنگ پنهان •
يــم را اســتخدام ژجاســوس و كاركنــان ر

سازمان جاسوسـي و   ،غازآدر . كردن نيست
لمان بود كه بهترين شكار را آضد جاسوسي 

موفق شـد يـك    ،2002در سال : انجام داد
ورد كـه  آكافرماي ايراني را به خـدمت در 

كارفرمائي او در بناي ساختمان اتمي نطنـز  
بـه او  . شركت داشت ،نآو ايجاد تأسيسات 

او جزئيات بنا و . داد» دوفين«نام مستعار در 
ـازمان جاسوسـي     و ضـد  تأسيسات را بـه س

او بر گزارشهاي سري . لمان دادآجاسوسي 
ـامي ايـران نيـز      در باره تحقيقات اتمـي نظ

ن شـخص  آ ،2004اما در سال . دست يافت
توسط دايره ضد جاسوسي ايران شناسائي و 

همسـر او موفـق شـد از طريـق     . كشته شد
ـامپيوتر  (» بيمه عمـر  «او . تركيه فرار كند ك

بـه  . دورآشوهر خود را نيز با خـود  ) دستي
صفحه مدرك موجود در ايـن   1000يمن  

ـاتي غـرب و بـه     ،كامپيوتر سازمانهاي اطالع
 ،ي اتمـي ژانس بين المللي انرآژ ،نهاآدنبال 

ـار    پي بردند كه ايرانيها شروع كرده انـد بك
  .براي توليد كالهكهاي اتمي

ســـيا دنبالـــه كـــار ســـازمان  ،2005در  •
ـان را مـي   آجاسوسي و ضد جاسوسـي   لم

بكه اي را متالشي مـي كنـد كـه    گيرد و ش
ـيس   ،پتر گـروس . ايران ايجاد كرده بود رئ
را بـه   Brain Drainسيا عمليات برن درن 
هــدف ايــن عمليــات . اجــرا مــي گــذارد

خريدن دانشمندان اتمي و افراد رده باالي 
بـه كمـك   . جمهوري اسالمي ايران اسـت 

» دهها فراري بالقوه «سيا فهرستي از  ،موساد
ند و از كساني شروع مي كنـد  را تهيه مي ك

از .  كه در خارج از ايران اقامت داشته انـد 
نجلس و آنها در لوس آطريق خانواده هاي 

ـاريس و تورنتـو   ـا   ،دوبي و پ ـاط   آب ـا ارتب نه
ـا عسـگري    ژ. برقرار مي كند نرال علـي رض

. نها است كه جـذب شـد  آيكي از ̋ احتماال 
ـالهاي  ،او ـا تحصــيل  ،1970در سـ در امريكـ

ـاور    كرده ب ـاع و مش ـاون وزارت دف ود و مع
ايـران   ،رئيس جمهـوري ميانـه رو   ،خاتمي

ـ . بود اد بـه  ژبعد از انتخاب شدن احمدي ن
ـاط    ،2004رياست جمهـوري در   ـا او ارتب ب

ـال بعـد   . برقرار شد ـام سـفر    ،سـه س او بهنگ
ـارون ب  آ. خصوصي به تركيه ناپديد شد ه

ـار  : مي گويد اطالعاتي كه عسگري در اختي
پيشـرفت مهمـي در سـردر    گذاشت سبب 

وردن از چند و چون برنامه اتمـي ايـران   آ
  . »شد

  
  :ابزار ضد اطالعات ٭
  
بهنگام سـفر   ،شهرام اميري ،محقق جوان •

ديلي . گريخت ،2009وئن ژدر  ،به عربستان
ـيا او را در       تلگراف خبـر مـي دهـد كـه س

او فاش كـرد  . ريزونا تخليه اطالعاتي كردآ
ــه  ــران ك ــگاهي در ته ــه دانش ن آاو در  ك

مركـز برنامـه    ،در حقيقت ،تدريس مي كند
ميليون  5سيا به او  ،از قرار. اتمي ايران است

ـيا    آاما . دالر مي دهد يا او حقيقـت را بـه س
ماه بعـد از   14گفت؟ يا مأمور دوجانبه بود؟ 

ـاره  . او به تهـران بازگشـت   ،گريختنش در ب
همچنان  ،صحت  اطالعاتي كه او به سيا داد

بسا اطالعات داده شـده  . د داردترديد وجو
يم ايران بتواند از ژحقيقت نداشته باشند و ر

ـتفاده   ،نهاآ بمثابه ضد اطالعات بس قوي اس
عمليــات بــرن درن را  ،ايــن مــاجرا. كنــد

ـيس   ،اكتبر 9در . متوقف نمي كند معاون رئ
جمهوري ايران ناگزير شد بگويد شماري از 

اتمي ايران كار مي  كساني كه در تأسيسات
ـاتي    ،كرده اند بتازگي توسط دوايـر اطالع

با لحنـي تهديـد   . خريداري شده اند ،غرب
ـياري از  : ادامـه داد  ،ميزآ ـا بـه جـرم    آبس نه

  .خيانت به كشور اعدام شده اند
دو طرف، اين جنگ را جنـگ مـرگ و        

ـيا و متحـدان   . زندگي مي دانند موساد و س
ـتن   دس ،اين دو سازمان از قرار ـار كش ت بك

مسئوالن و دست انـدركاران برنامـه اتمـي    
ـيار محتمـل اسـت كـه     . ايران شده انـد  بس

برخي از گروه هاي دشمن دولت مركزي 
ـاي كـرد و بلـوچ و       ،ايران يعنـي گـروه ه

ـار گرفتـه شـده     ،ذريآ در عمليات ترور بك
ـازمانهائي كـه در فهرسـت     . باشند حتـي س

 ،سازمانهاي تروريست وزارت خارجه هستند
بسا بكار كشتن مسئوالن برنامه اتمـي ايـران   

يــك   ،2007انويــه ژدر . گرفتــه شــده انــد
 ،به اسم اردشير حسـن پـور   ،ساله 44محقق 

. علت مرگ گاز سمي بـود . مرده يافت شد
ـار   او در كارحانه تبديل اورانيوم اصفهان ك

ـال پـس از    3. مـي كـرد   انويـه  ژدر  ،نآس
بـه اسـم مسـعود     ،يك استاد فيزيك ،2010

ـار يــك    ،علــي محمــدي  در اثــر انفجـ
ـار خـود رو او   ،موتورسيكلت ـته   ،در كن كش

ـاالخره . شد دو خـود رو متعلـق بـه دو     ،و ب
كارشناس اتمي توسط ماده منفجره اي كه 

منفجر شـدند و   ،نها چسبانده شدندآبه بدنه 
او يكي از معدود . يكي از دو استاد كشته شد

كارشناسان جدا كردن ايزوتوپ در ايـران  
  . دبو
نكه اجراي برنامه اتمـي ايـران را   آبراي  •

دوايـر غـرب ابـزار     ،بازهم به تأخير اندازند
: بكــار گرفتــه انــد ،كمتــر خشــن ،ديگــري

قطعنامه هاي شوراي امنيت فروش صـدها  
كاال و تجهيزات را ممنوع كرده اند كـه در  

نقـش كليـدي    ،پيشبرد برنامه اتمـي ايـران  
ــد ـافتن  . دارن ـتجوي يـ ـا در جسـ و  ايرانيهـ

بـراي بـه   . نها در بازار سياه هستندآخريدن 
گمـرك   ،دام انداختن خريـداران ايرانـي  

امريكا عمليات سخت سنجيده اي را تـدبير  
ـته اسـت     ،2007در . كرده و با اجـرا گذاش

يكي از جيمز باندهاي گمرك خود را يك 
تاجر اهل بالت جا زد و با يك واسطه خريد 

قـرار   ،پايتخت گرجستان ،ايراني در تفليس
پليس محلي به اين واسطه . مالقات گذاشت

اجازه ورود مي دهد و سپس او را تحويـل  
ـ   ،همين طـور . امريكا مي دهد ه ژدايـره وي
ـيس    ،گمرك كانادا ـار پل اطالعات در اختي

كانادا گذاشت و پليس محمود يادگاري را 
ـادائي   –اين جوان ايراني . توقيف كرد كان
سودوســر تران ،از طريــق مــالزي ،از تورنتــو

Transducer    وسيله اندازه گيـري ضـرور
ـتاد  ،هاژبشار سانتريفوآدر  . به ايران مي فرس
شخصي به اسم كوين چن  ،2010انويه ژدر 

او از طريـق هنـگ   . م توقيف شـد آدر گو
ـات    ،كنگ و تايوان ـني و قطع به ايران چاش

  .موشك صادر مي كرد
  
اجــرای برنامــه اتمــی ایــران بــا  ٭

  :مشکل روبرو است
  
ـازهم   • سازمانهاي جاسوسي غرب روشي ب

الت و ادواتـي  آدر : ظريف تر بكار مي برند
ـتكاري و   ،كه ايـران مـي خـرد    ـا را  آدس نه

ـات پيچيـده تـر    . خراب مي كنند اين عملي
ـا . هستند پـدر و دو پسـرش    ،سوئيس تينره

براي شبكه عبدالقادرخان كار مي كردند و 
كار شبكه فروش محرمانه تجهيـزات اتمـي   

ـا اسـت    او. بود رس كه جوان تـرين تينره
ـات    ،2003پذيرفت كه در سال  طـي عملي

ـاد    مشترك سيا و انتليجنت سـرويس و موس
او به ايـران  . ناگزير شد به دستور عمل كند

ـا  . پمپ هاي ايجاد كننده خالء  فروخت ام
ـا بـر قـول    . قبال پمپها خراب شده بودنـد  بن

لبرايت كه در واشنگتن يك سازمان آداويد 
ـته   غير دولت ي متخصص در انتشار سـالح هس

توضيح مي دهد كـه   ،اي را اداره مي كند
ـيش از تحويـل بـه ايـران     ،اين پمپها بـه   ،پ

 ،زمايشـگاه اتمـي  آامريكا برده شـدند و در  
ـتاده     آمعيوب شـدند و   ـاه بـه ايـران فرس نگ

  . شدند
  

  10در صفحه

 جنگ پنهان؟
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جنگ پنهان قلمرو ديپلماتيـك   ،بتازگي •
يكا مصـمم  حكومت امر. را نيز در برگرفت

شــد كشــورهائي را كــه هنــوز بــه ايــران 
 ،ورده هاي حساس را صادر مي كننـد آفر

ـار منصـرف شـوند      از . قانع كنـد از ايـن ك
خـر  آتابستان بدين سو و به دنبال قطعنامـه  

ــت  ــوراي امني ــه    ،ش ــورن ب ــرت اينه روب
ـتاده شـد     او . پايتختهاي ايـن كشـورها فرس

پرونده هاي سنگيني را زير بغل داشت كـه  
 ،در ماه اكتبـر . ر سري تهيه كرده بودنددواي

او فهرستي از شـركتهائي را  . او در پكن بود
ـات چينـي قـرارداد كـه بـه       در اختيار مقام

سخت  ژلياآايران فيبر كاربن و لوله هائي از 
ورده هاي ممنوعه آبادوام و  فشارسنج  و فر

ديگر مي فروشند كه در كارخانه هاي غني 
او بـه چينـي   . تنها سخت نياز اسآسازي به 

ـاه  جلـو فـروش ايـن       ها حالي كـرد هرگ
ـات   ،ورده ها را به ايران نگيرنـد آفر مطبوع

گاه خواهد كـرد و  آبين المللي را از ماجرا 
فاش شدن ماجرا سيماي چين را بمثابه يك 

  .ملكوك خواهد كرد ،كشور مسئول
ـاگون     • ـاي گون ـان در قلمروه جنگ پنه

ـار    اتمـي  برنامـه  : وردآنتيجه مطلـوب را بب
. ايران گرفتار مشكالت مهمـي شـده اسـت   

عضــو مؤسســه مطالعــات ،پاتريـك كلوسون 
مـي   ،سياسي در باره خاورميانه در واشنگتن

كارخانه غني سازي ايران متوقـف  «: گويد
كادرهاي علمي ايران بـه قتـل   . شده است

مي رسند و از كشور مـي گريزنـد و ديگـر    
ـانتريفو    كـه   ژنمي دانند چگونـه هـزاران س

را  ،شان را برنامه گذاري كرده بودنـد ساخت
. »از قرار داريـم موفـق مـي شـويم    . بسازند

فرانسوا هيسبورگ نظر او را تأييد مي كند و 
ـا    ،پيش از اين«: مي گويد ـان م زمان به زي

ـازي   بازي مي كرد و اينك به زيان ايران ب
  .»مي كند

يا ايران در حال چشم آبه اين پرسش كه     
مه خـود اسـت؟ اولـي    پوشي از اجراي برنا

ـان    ،هنونن ـابق مفتش ـين   آژرئيس س انـس ب
ي اتمي كـه اينكـه در دانشـگاه    ژالمللي انر

بـر   ˝ابـدا : مي گويد ،هاروارد كار مي كند
اين باور نيستم كه ايران دسـت از اجـراي   

ن اين كـه  آدليل . برنامه اتمي خود بردارد
ـاي غنـي    ايرانيها در كار ساختن كارخانه ه

ـتند   سازي در مخفـي گا  ـاي ديگـر هس . هه
براي اين كه كار را بر سازمانهاي جاسوسي 
غرب هرچه مشكلتر كنند در چندين محـل  

ـين   آژ: او مي افزايد. تونل مي كنند انـس ب
 ،ي اتمي اطالعات دقيق و هنوزژالمللي انر

ـاره   ،از جمله عكسهاي منتشر نشـده اي  در ب
ـا آعملياتي دارد كه بسا هـدف از   توليـد   ،نه

ـام فرانسـوي   .  ستكالهك اتمي ا يك مق
او . وجود اين اطالعات را تصديق مي كند

محتمل است كه كـره  : همچنين مي گويد
الت و ادواتــي را داده آشــمالي بــه ايــران 
ـا نمـي     آاست كه ايران به  ـاز دارد ام ـا ني نه

  .تواند از جاي ديگري تهيه كند
ـا  ،با وجود اين • برخـي   ،در حكومت اوبام

ليتهاي اتمـي ايـران   فعا ̋،فعال ،فكر مي كنند
ـتند  كسـي كـه اغلـب از    . تحت كنترل هس

: مـي گويـد   ،كاخ سفيد اطالع مـي گيـرد  
بـه يمـن   : مقامات كاخ سفيد مـي گوينـد  «

از  ،شــبكه جاسوســي فنــي و انســاني خــود
 ،نچه در تأسيسات اتمي ايران مي گذردآهر
ـاختن  . گاه هستندآ و اگر تهران شروع به س

ن آاز  ،روز 4در كمتـر از   ،بمب اتمي كنـد 
حكومت اوباما بـر اينسـت   . مطلع مي شويم

بـراي   ،نچه پيش بيني شده بودآكه بيش از 
چه اندازه . وقت در اختيار دارد ،ديپلماسي

وقت در اختيار دارد؟ بدبين ها مي گوينـد  
ـال    . يك سال . ديگـران مـي گوينـد دو س

بعضي مي گويند بايد فكـر ايـران اتمـي را    
ر گرفت و در پذيرفت و همه امكانات را بكا

: ديگراني مـي گوينـد  . مهار نگاهش داشت
ـيم و بـه    كافيست جنگ پنهان را تشديد كن
هدف خود كـه محـروم كـردن ايـران از     

  . برسيم ،توان توليد بمب اتمي است
از ديد ديگري  ،در اين امر ،در اسرائيل       

مـي   ،روزنامه نگار ،رونان برگمن: مي نگرند
اد دسـت بـه   موسـ  ،1970در پايان «: گويد

ـأخير     يك رشته عمليات مخفي بقصـد بـه ت
در . انداختن اجراي برنامه اتمـي عـراق زد  

كتور اتمي را قبل آمنبع يك ر  ،1979سال 
ـين   ،از اين كه تحويل عراق داده شود از ب

ـال پـس از     ،با وجـود ايـن  . برد  ،نآسـه س
اسرائيل به اين نتيجه رسيد كه چاره ديگري 

بـدون   ،عـراق را  جز بمباران نيروگاه اتمي
    . ندارد  ،چراغ سبز امريكا

ايجاد يك گروه تروريسـتي  
ــك  ژدر درون ر ــم؟ ملـ يـ

عبداهللا و مقامات امريكـا در  
باره كشتن رهبـران ايـران   

نگرانـي   –گفتگو كرده انـد  
امريكا از اقـدامات سـوئيس   

  :در قلمرو اتم ايران
  
ــرور خــود  ٭ ایجــاد یــک گــروه ت

یم بقصد کشتن ژتکاپو در درون ر
کارشناســـــان و خرابکـــــاری در 

  :تأسیسات اتمی و موشکی
  
در  ،بنــا بــر اطــالع از  منبعــي از عــراق ◀

ـاي   ،يمژدرون ر از افراد سپاه و ديگر نيروه
مسلح يك گروه تـرور تشـكيل داده شـده    

تجهيزات فني پيش رفته را سازمانهاي . است
ـار    جاسوسي كه بنا بر تحقيق دو روزنامـه نگ

ـاري مـي ك   ـار   ،ننـد با يكديگر همك در اختي
خرابكاري با حمله . گروه گذاشته مي شوند

ـياري از   ويروسي نيز سبب شده است كه بس
  .ها از كار بيفتندژسانتريفو

ـار سـومي    ،ن دو انفجارآافزون بر        انفج
ن آيم سـخني از  ژنيز روي داده است كه ر

ـات موشـكي    . نگفته اسـت  ـار در تأسيس انفج
  .ده استباد نيز كار اين گروه بوآخرم 

خامنـه اي سـخت    ،بنا بـر ايـن اطـالع         
شفته و دستور داده است به هـر قيمـت   آبر

ـا هنـوز      ـائي شـوند ام افراد اين گروه شناس
دســتگاههاي اطالعــاتي مــوفقيتي بدســت 

  .نياورده اند
ـايت اسـرائيلي    ◀ دبكا نيوز كه يك وب س

دسامبر اطـالع داده اسـت كـه     5است در 
ـ  ـان   ه مـأمور حفاظـت  ژيك واحد وي از ج

ـاي   دانشمندان اتمي و خانه ها و خانواده ه
ـان وي   ،نهاآ ـا هم ـا كـه مـأموران     ژب گـي ه

 ،يم دارندژحفاظت از مقامات رديف اول ر
ايـن واحـد را واواك و   . تشكيل شده است

به اتفاق تشكيل  ،سپاه پاسداران و سپاه قدس
تصميم به ايجاد اين واحد بعـد از  . داده اند

 ،شناس اتمي ارشدن گرفته شد كه دو كارآ
ـا  آتـرور شـدند و يكـي از     ،نوامبر 29در  نه

بــه كاركنــان  ،بــر اثــر ترورهــا. كشــته شــد
تأسيسات اتمـي وحشـت تـرس داده و در    

  .مده اندآصدد تغيير شغل بر
يم از سـهولت تـرور ايـن دو    ژرهبران ر    

بدون ايـن   ،نهم در قلب تهرانآ ،كارشناس
ـاد شـود    ،كه براي تروريستها مزاحمتي ايج

. شـفته شـده انـد   آهم شگفت زده و هـم بر 
ـيش     ـا پ ترورها مي گويند ايـن دو از ماهه
تحت تعقيب و مراقبت بوده اند بدون ايـن  

. يم بوئي ببرنـد ژكه دستگاههاي اطالعاتي ر
  :دبكا نيوز مدعي است دو امر مسلم هستند

ـار رفتـه اسـت   آ – 1  ،لت منفجره اي كه بك
ه لت منفجرآاين . ساخت ايران بوده است

ـات   ،نآرا سپاه قـدس توليـد و از    در عملي
. تروريســتي در عــراق اســتفاده مــي كنــد 

قطعات بمب تحقيق كننـدگان را بـه ايـن    
ـتاده      ـاي فرس نتيجه رسانده اسـت كـه بمبه

از راه مخفــي بــه ايــران  ،شــده بــه عــراق
در ترور ايـن   ،نهاآبازگردانده شده اند و از 

  .دو متخصص اتم استفاده شده است
ـارس    ،اري و خانواده اوشهري  -  2 ـاه م از م

خانه خود را تخليه و در خانه امنـي   ،گذشته
. تحــت حفاظــت ســكني داده شــده بــود

نها آافرادي كه از تأسيسات اتمي و مديران 
از او نيـز حفاظـت مـي     ،حفاظت مي كنند

مي  ،وزير واواك ،حيدر مصلحي. كرده اند
ن واحـد حفاظـت   آپذيرد كه دشـمن در  

نسته است نشاني محرمانه او نفوذ كرده و توا
  .را بيابد و او را بكشد

خبر دبكـا نيـوز اطالعـي را    : انقالب اسالمي
تصديق مي كند كه از عراق دريافت شـد ه  

  .است
  

ملک عبدالله و مقامات امریکـا ٭ 
در باره به قتـل رسـاندن رهبـران 

  :ایران گفتگو کرده اند
  
گزارشــي در  ،دســامبر 1در  ،اســتراتفور ◀

نهم يك آ ،رهاي شهرياري و عباسيباره ترو
ـامبر بـر سـر     5هفته پيش از  مـذاكرات   دس

واجـد  . انتشار داده است ،برنامه اتمي ايران
  :اين نكات

شـهرياري  : صالحي گفـت  ،نوامبر 29در  •
. اجراي طرحهاي بزرگي را برعهده داشت

ـا   او همچنين به دشمنان ايران هشدار داد ب
يمهاي ژر اد نيزژاحمدي ن. تش بازي نكنندآ

غــرب و صهيونيســتها را ترتيــب دهنــدگان 
ـازمان   آترورها خواند و  نها را متهم كـرد س

ـتند    ـا همĤهنـگ هس . دهندگان اين تروره
اين ترورها مقامات ايران را بـه ايـن نتيجـه    
رسانده است كه امريكا و انگلستان و اسرائيل 

  . ترتيب دهندگان اين ترورها هستند
ـالف  محتمل است گروههاي سياسي  • مخ
ـند و    ژر ـا زده باش يم دست به ايـران تروره

از كمـك قـدرتهاي    ،در اين كار ˝احتماال 
تـأملي در  . خارجي نيز برخوردار شده انـد 

روش و وسيله بكار رفته معلوم مي كند كـه  
ـا دقـت برنامـه گـذاري      ترورها از پيش و ب
ــدگان از امكانــات الزم   ــرور كنن شــده و ت

 روش عمــل محــل. برخــوردار بــوده انــد
ترديد باقي نمي گـذارد كـه بكاربرنـدگان    

ـاهر    آ ،لت منفجـره آ ـته و م ـائي كاركش دمه
ـتن شـهرياري و عباسـي    . بوده اند براي كش

لت منفجره اي را بكار برده اند كـه فقـط   آ
  .اين دو را بكشد

ترور شهرياري و عباسي خود مي گويـد   •
كــه تروركننــدگان قربانيــان خــود را مــي 

چون . ا بوده اندنهآشناخته اند و در تعقيب 
ـين      ـاي تعي مي دانسته اند ايـن دو نقـش ه

در صدد  ،كننده در برنامه اتمي ايران دارند
ـا   ،به سخن ديگر. مده اندآنها برآترور تروره

از نــوع تــرور هركســي در دســترس قــرار 
تيم ترور هر دو را تحـت  . نبوده اند ،گرفت

نظر داشته اند و منتظر فرصتي بوده اند كـه  
لـت  آ. ن دو را ترور كنندآبدون مزاحمت 

ـاخته انـد   آمنفجره را  . دمهاي متخصـص س
او . عباسي كشته نشد زيرا در خود رو نمانـد 

خودرو را ترك كـرد و بـه    ،پيش از انفجار
. ن بـود آي رفـت كـه همسـرش در    ژپاسا

ـپاه      احتمال مي رود او كـه عضـو ارشـد س
تعليم ديده و تمـرين كـرده بـوده و     ،بوده

در حال وقوع است  دريافته است انفجاري
  .و خودرو را ترك كرده است

حمله ها گزارشهائي را تصديق مي كنند  •
ـا آبنا بـر  . كه ويكيليكس انتشار داده است  ،نه

ـات      ـتان و مقام ـاه عربس ملك عبـداهللا پادش
ـاندن رهبـران     امريكائي درباره به قتـل رس

   .ايران گفتگو كرده اند
ـاتي   • امر مسلم اينست كه سازمانهاي اطالع

ـاري در برنامـه اتمـي ايـران      در كار خرابك
ـتفاده مـي     ـالف اس ازگروههاي سياسي مخ

زاد كردستان چندين آزندگي حزب : كنند
تــرور انجــام داده اســت كــه روحانيــان و 

ـتان  ژمقامات ر ـان   ،يـم در كردس ـا  آقرباني نه
ـا  . بوده اند جند اهللا نيز در بلوچستان تروره

سازمان مجاهدين خلق كه در . كرده است
ره فعاليتهــاي اتمــي ايــران بــه امريكــا و بــا

اسرائيل اطالعات مي دهد و جدائي طلبان 
اما تهديد هستند براي  ،ولو ناچيز ،ذري كهآ
ن آاما هيچيك از اين گروهها . يم ايرانژر

قابليت  حرفـه اي را كـه در قلـب تهـران     
  . ندارند ،دست به اينگونه ترورها بزنند

ــز محتمــل بنظــر نمــي رســد        كــه  و ني
ـارجي خــود ايـن ترورهــا را     قـدرتهاي خ

ـال نـدارد     . رهبري كرده باشند ـاز احتم و ب
بـدون كمـك قـدرتهاي     ،گروهي ايرانـي 

ـند    ـا باش . خارجي توانا به انجام ايـن تروره
گروه ايراني برخـوردار   ،تركيبي از اين دو

ـا   از مساعدت خارجي مي تواند اين تروره
  . را انجام داده باشد

  
محرمانـه ای کـه بنا بر گـزارش  ٭

 ،ویکیلـــیکس انتشـــار داده اســـت
واشنگتن نگران اقدام خـود سـر 

ســوئیس در مــورد برنامــه اتمــی 
  :ایران است

  
ـايمز   ◀ ـنگتن تـ ـامبر  12(واشـ ) 2010دسـ

گزارشي سري از گزارشهائي را مورد توجه 
ـار داده    ـيكس انتش قرار داده است كه ويكيل

  :است
واشنگتن نگـران كوششـهاي تـك روانـه         
. يس در مورد مسئله اتمي ايـران اسـت  سوئ

زيرا ممكـن اسـت كوششـهاي سـوئيس را     
ـا  ،به غلط«ايران  تلقـي  » پيام از سوي امريك

كند و گمان برد كه فشار بين المللي جدي 
  .نيست

ـپيگل  آاين سند را نخست مجله       لماني اش
ـا    ،نآبنا بر . انتشار داده است ـابي امريك ارزي

ـاطر  اينست كـه كوششـهاي سـوئيس با    رخ
ن را آاسـت و   2008تاريخ گزارش . هستند

سفير امريكا در سوئيس به وزارت  ،پتر كنوي
در ايـن  . خارجه امريكا مخابره كرده اسـت 

اصطالح طـرح سـوئيس   «او از به  ،گزارش
صـحبت  » براي حل مشـكل اتمـي ايـران   

وزير  ،كرده و گفته است ميشلين كالمي ري
محض باال بـردن موقعيـت    ،خارجه سوئيس

لحـن  . اين طرح را تهيه كرده اسـت  ،ودخ
ـتانه اسـت و    گزارش نسبت به سوئيس دوس
ـافع      ـافظ من بي طرفي سـوئيس را بمثابـه ح

ـتايد  ـا  از ايـن كـه وزارت    . امريكا مي س ام
ـار    ـتور ك خارجه سوئيس طرح خود را دس
خود كرده است ابراز نگرانـي مـي كنـد و    

ـاي  آياد ور مي شود كه چندين نوبت پيامه
  .ن داده استغلط به ايرا

ـالمي    ،بنا بر گزارش       طرح سـوئيس را ك
ـا   ،بهنگام سفر بـه ايـران   ،ري در ماه مارس ب

مقامــات ايــران در ميــان گذاشــته اســت و 
ـان شـركت سوئيسـي       ـاز مي معامله بر سـر گ

EGL   اقـدام  . مـده اسـت  آو ايران بعمـل
وزير خارجه بدون ترديد به مقامات ايـران  

تواننـد در   اين باور را داده است كـه مـي  
  . برابر فشارهاي بين المللي مقاومت كنند

ـاي           اين سند چنـد روز بعـد از گفتگوه
  .منتشر شد ،نوژدر  ،و ايران 1+5كشورهاي 

قـول احمـدي    ،بدين سان: انقالب اسالمي
اد به نخست وزير ابوظبي تحقـق يافتـه   ژن

خامنه اي و او ايران را گرفتار جنگ : است
از جنـگ  . ه انـد شـكاري سـاخت  پنهان و آ

ــكارآ ــگ و فــروش     ،ش ــه جن ــد ب تهدي
تسليحات به كشـورهاي عـرب و حضـور    
نظامي امريكا در اطراف ايران و مانورهـاي  

هرگـاه  . نظامي و تحريم اقتصادي نمايانند
نوبـت بـه حملـه     ،مـردم ايـران برنخيزنـد   

ـار    ژر. نظامي نيز خواهد رسـيد  يـم بـي ك
ضربه هائي كه به قصد كشور وارد . نيست
ـا اسـت     ،نـد مي ك . ويرانگـر تـر از تحريمه

طرفــه ايــن كــه افــزايش واردات را دليــل 
  :!شكست تحريمها مي گرداند

  

ــه جــان  آ تشــي كــه ب
جنگلها افتـاده اسـت و   

تش بزرگ تري كـه  آ
به جان اقتصـاد ايـران   

  :افتاده است
  
های ايران در آتـش  همه جنگل ٭
  :سوزند می

 
گزارش  ،به گزارش ايلنا ،89ذر آ 20در  ◀

ـاكنون    : استشده  ـا ت طبق آخـرين خبره
هــاي  هــزار هكتــار از جنگــل 35بــيش از 

مريوان و سروآباد در آتش سوخته است به 
طوري كه مناطق جنگلي در خـط مـرزي   
 . ايران با عراق به طور كامل محو شده است

هاي مناطق شمال، شـمال شـرق و    جنگل   
. دنسـوز  غرب كشور همچنان در آتش مـي 

ي در هــــاي زاگــــرس غربــــ جنگــــل
هــاي گلســتان درشــمال و   مريوان،جنگــل

جنگل ابر در سمنان درشمال شـرق كشـور   
 . در حال حاضر در محاصره آتش هستند

بــه گــزارش ايلنــا، از شــمال كشــور خبــر  
ـان در    رسـد كـه آتـش    مي سـوزي همچن

 . مناطق مختلف استان گلستان،ادامه دارد
ـيني       مجلـس  » نماينـده «سيد نجيب حس
ـاي   وزي جنگـل سـ  آتـش «: ه اسـت گفت ه

ـا     ـار نشـده و ب گلستان هنوز ادامه دارد و مه
ـاد در طـي چنـد روز     وجود شدت وزش ب

ـته    گذشته آتش گسترش چشـم  گيـري داش
 » .است

ـئوالن كشـور در    انتقاد از او با    عملكرد مس
ـاي  «: سوزي گفـت  برخورد با اين آتش ج

ـتان كـه       تعجب است كـه بـه جنگـل گلس
ـبد جنگـل    ـاي كشـو   بعنوان گل سـر س ر ه

شود و به تمام مردم ايران تعلـق   شناخته مي
ـار  . شـود  دارد به صورت ملي نگاه نمي انتظ

رود كه هم وزير كشور و هم وزير جهاد  مي
ـتان بعنـوان نقطـه     كشاورزي به منطقه گلس

  . بحران نگاه كنند
  
 :همچنان درآتش  جنگل ابر •
رسد كه  از شمال شرق كشور نيز خبر مي    

ـاي ابـر د   آتش جنگل ـتان   ه ـاهرود اس ر ش
شنبه آغاز شـده اسـت    سمنان كه از روز سه
ـا  . همچنان ادامه دارد طبق آخرين اخبار ت

ــه آتــش در منــاطقي در جنگــل   روز جمع
 . ابرمهار شده ولي هنوز خاموش نشده است

ـاكنون حـداقل      35به گفته منابع محلـي ت
هاي ايـن منطقـه در آتـش     هكتار از جنگل
  .سوخته است

  
وميسـت تـا سـال بيني اکون پيش ٭
کاهش مازاد حسـاب جـاري : ۹۴

  ايران
 
ــزارش ايســــنا ◀ ــه گــ  ،89ذر آ 21 ،بــ

ـاه نـوامبر      2010اكونوميست در گـزارش م
ـال     ـاري ايـران در س خود مازاد حساب ج

ـارد و   ميليـون دالر   900گذشته را يك ميلي
بـرآورد  ) درصد توليد ناخالص داخلي 0.5(

ـا هفـت     و پيش ـاخص ب بيني كرد كه اين ش
ـال   300رد و ميليا ميليون دالر افزايش در س

 2.2(ميلـون دالر   200ميليارد و  9جاري به 
 .برسد) درصد توليد ناخالص داخل

ـال     1390اين موسسه انتظار دارد كـه در س
ـاهش     ـاره ك تراز حساب جاري ايـران دوب

ــه  ـته و ب ــون دالر  9داشـ ـارد ميلي  1.9(ميليـ
 .برسد) درصد توليد ناخالص داخلي

ـاري ايـران     1391در سال  ـاب ج تراز حس
ـارد و    ميليـون   400شاهد كاهش يـك ميلي

ميليـون دالر   600دالري به هفت ميليارد و 
خواهد ) درصد توليد ناخالص داخلي 1.4(

اين شاخص به سطح  1392بود و طي سال 
درصـد   0.5(ميليـون دالر   200سه ميليارد و 

 .يابد كاهش مي) توليد ناخالص داخلي
ـالي اسـت كـ    1393سال  ه بـراي ايـران   س

 300كســري حســاب جــاري دو ميليــارد و 
ـيد كـه     ميليون دالري به ثبت خواهـد رس

ـالص داخلـي      0.3منفي  درصـد توليـد ناخ
 .خواهد بود

ـال    به پيش  1394بيني اكونوميست، طـي س
كشورمان با تراز حساب جاري منفي هفـت  
ميليارد دالري دست و پنجـه نـرم خواهـد    

ـاري   ـارد و  م 16كرد كه نسبت به سال ج يلي
  .دهد ميليون دالر كاهش نشان مي 200

و هنوز ايـن رونـد صـوري    : انقالب اسالمي
چرا كه بنا بـر رقمهـائي   . است و نه واقعي

. است كـه حكومـت در اختيـار مـي نهـد     
ـاز   ،وگرنه فروش ثروت كشور كه نفت و گ

باشد و بخشي از نفت و گاز كه بهدر مـي  
هزينه . كسر بزرگ ثروت كشور است ،رود
ئي كه انجام مي گيرند و منتشـر نمـي   ها

كسريهائي هستند كه در محاسـبه   ،شوند
. اكونوميست نمـي تواننـد ملحـوظ شـوند    

ـادهاي بـزرگ    رانت خواري و قاچاق و فس
  .نيز در محاسبه منظور نمي شوند

  11در صفحه 

 جنگ پنهان؟
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ميليــــــــــارد دالر،  ۴۰واردات  ٭
  :ميليارد دالر ۲۰صادرات 

 
در هشت  ،89ذر آ 14به گزارش ايلنا در  ◀

ميليارد دالر كاال از  12ماه اول امسال ايران 
ميليارد دالر كاال به اين  2امارات وارد و تنها 

ـاي   .صادركرده است كشور مهمترين كااله
 صادراتي غير نفتي ايران پروپان مايع شده،
ـاي نفتـي    هيدروكربورهاي گازي و گازه

 .بوده است
 آمارهاي ارائه شده نشان مي دهد ميزان     

ـاني    واردات كاال به كشور در ايـن دوره زم
. دهد  درصد را نشان مي 23افزايشي برابر با 

 40بر اين اساس كل واردات كاال به كشـور  
ميليـون دالر گـزارش شـده     288ميليارد و 

 .است 
رئيس كـل گمـرك در ايـن خصـوص         

ـاالي وارداتـي     : گفت وزن ايـن ميـزان ك
هزار  974ميليون و  29درهشت ماهه امسال 

ـا مـدت     تن بود كه از اين نظر در مقايسـه ب
 .درصد كاهش داشت 3/3مشابه سال قبل

ــده        ــالم عم ــوص اق ــدي در خص محم
ـال   : وارداتي ادامه داد در هشت ماهـه امس
ـاالي وارداتـي     طالي خام عمـده  تـرين ك

ـاص   ـا اختص درصـد از   8/  69ايران بود و ب
ـاه نخسـت را بـه     كل ارزش واردات جايگ

 .ادخود اختصاص د
شــمش از آهــن و فــوالد غيــر : وي گفــت
درصـد سـهم ارزشـي در     3/  82ممزوج با 

جايگاه دوم قـرار گرفـت و محصـوالت از    
آهن يا فوالد غير ممزوج تخت و گرم نورد 

درصد سـهم از ارزش، رتبـه    1/  67شده با 
 .سوم را به خود اختصاص داد

در مــدت يــاد شــده امــارات : وي افــزود
صد از كـل ارزش  در 31/ 17متحده عربي 

واردات كشورمان را به خود اختصاص داد 
ـادركننده     و به عنوان بزرگتـرين كشـور ص
. كاال به ايران در رتبه نخست جاي گرفـت 

سهم امارات از واردات كشـورمان در ايـن   
 .ميليون دالر بود 559ميلياردو 12مدت 

/  58ميليـون دالر و   457ميليارد و3چين با    
به دوم را بـه خـود   درصد سهم ارزشي رت 8

ميليارد  2اختصاص داد و كشور آلمان نيز با 
درصد در رتبه سوم  7ميليون دالر و  833و 

كشورهاي سـوئيس و تركيـه   . جاي گرفت
درصـد از   6/ 3درصـد و  6/6نيز به ترتيـب  

ــود    ــه خ ــران را ب ــل واردات اي ارزش ك
ـارم و    اختصاص دادند و در رتبـه  ـاي چه ه

 .پنجم قرار گرفتند
ر بخــش ديگــري از ســخنانش در   او د   

خصوص وضعيت كاالهاي صادراتي كشور 
ـادرات غيرنفتـي  : نيز گفـت  ماهـه  8وزن ص

هزار تن بود كه به  830ميليون و  44امسال 
ـته    27/ 2لحاظ وزن نيـز   درصـد رشـد داش

 .است 
ـال  به گفته وي درهشت       ماهه نخست امس

ـازي   صادرات غيرنفتي بااحتساب ميعانات گ
ـيد كـه    ميليون  290د و ميليار 20به  دالر رس

درصد  26/  2نسبت به مدت مشابه سال قبل
 .افزايش يافته است

ـادرات    : اردشير گفت وزن ايـن ميـزان ص
هزار تن بود كـه   830ميليون و  44غيرنفتي 

 .درصد رشد داشت27/ 2به لحاظ وزن نيز 
 ،)89ذر آ 12(بــــه گــــزارش ايلنــــا  ◀

ــخنگوي وزارت   ــجاعي، س ـا ش سيدعليرضـ
ـارت    بازر ـاره بـه تج ـارد   60گاني با اش ميلي

ـاري،    ـال ج دالري ايران در هشت ماهه س
ـا    24رشد : گفت درصدي تجارت ايـران ب

ـال      ـابه س ديگر كشورها نسبت بـه مـدت مش
اثـر بـودن و شكسـت     گذشته به معناي بـي 

 .هاست تحريم
ــالمي ــالب اسـ ــت را ببـــين: انقـ و ! وقاحـ

ســـخنگوي وزارت بازرگـــاني افـــزايش   
ــارات وواردات از چــين  ــه و ام را ... و تركي

   !!دليل شكست تحريم مي شمارد
  
مقایسه چند رقـم از دو اقتصـاد  ٭

  :ایران و ترکیه
  
ميليـون نفـر    73جمعيتي حدود  تركيه ◀
 954توليد ناخالص ملـي خـود را بـه     .دارد

ـانده   مـد سـرانه   آدر. اسـت ميليارد دالر رس
ـادراتش، در دالر  13040 ـاه اول  8و صـ مـ

. ميليارد دالر بوده است 282.، سال مسيحي
    .و اين صادرات، نفت و گاز نبوده اند

ميليـون نفـر جمعيـت     73ايران حدود  ◀
 300ن حدود آتوليد ناخالص داخلي . دارد

 4000مد سرانه مـردمش  آميليارد دالر و در 
ـاز   ،دالر و صادرات غير نفتيش با احتساب گ

ــي  8در  ـاري شمس ـاه اول ســال جـ  20 ،مـ
بخـش بـزرگ از توليـد    . ستميليارد دالر ا

ناخــالص داخلــي را فــروش نفــت و گــاز  
  . تشكيل مي دهند

ـالص          بديهي است بخشـي از توليـد ناخ
ـا تشـكيل مـي     ملي هر دو كشور را قرضه ه

با اين تفاوت كه دولت تركيـه دارد  . دهند
قرضه هاي خود را مـي پـردازد و دولـت    
ايران دارد بر قرضه هاي خود مي افزايد و 

ـ  ـاب    آر بـر بنا ب ورد اكونوميسـت كسـر حس
  .جاريش سال به سال بيشتر مي شود

  
نهايی قیمـت  سناريوهای نيمـه ٭

  :بنزین و گاز
 
ـاد  1389آذر 21 ◀  ،به گزارش دنياي اقتص

ـناريو پـردازي    بازار گمانه زنـي  ـا و س ـا   ه ه
حامل انرژي كه احتماال بـه   7درباره قيمت 

صورت همزمان تغييـر خواهـد كـرد، داغ    
ـاني     .شده است به ميزاني كه بـه مقطـع زم

ـانون هدفمنـد كـردن يارانـه     ـا   اجراي ق ه
شــويم و بــه ميزانــي كــه  تــر مــي نزديــك
ـات دقيقـي در     دستگاه هاي اجرايـي اطالع

هــاي انــرژي در  خصــوص قيمــت حامــل
ـانه   ها قرار نمـي  اختيار رسانه ـا   دهنـد، رس ه

اشتياق و تمايل بيشتري براي كسب و انتشار 
هــا در  ت و گمانــهآخــرين اخبــار، اطالعــا

 .ها دارند خصوص قيمت
 :محاسبه قيمت گاز به صورت شهرستاني •
هاي انرژي، نحـوه افـزايش    از بين حامل    

ـا   قيمت گاز بعد از هدفمند شـدن يارانـه   ه
ـا قـرار    بيش از ساير حامل ها در صدر خبره

اي كه مديرعامل شركت ملي  دارد؛ به گونه
ايـن    ايران در مورد نحوه واقعي شـدن  گاز

قيمت گاز مصرفي «: گويد حامل انرژي مي
مــردم در زمــان اجــراي قــانون هدفمنــد 

ــه اي و شهرســتاني  هــا منطقــه كــردن ياران
 » .شود محاسبه مي

جـواد  «به گزارش واحد مركزي خبـر،      
ـته،    «: افـزود » اوجي ـاز در گذش قيمـت گ

شد، اما در روش جديـد   استاني محاسبه مي
ان به صورت بهاي گاز مصرفي براي مشترك

 » .شود شهرستاني محاسبه مي
كشــور از نظــر آب و «: وي توضــيح داد    

ايام سال به دو بخش  هوايي به پنج منطقه و 
هفت ماهه و پنج ماهه تقسيم و دامنه مصرف 

 » .پله است 12نيز شامل 
ـاز مصـرفي        ـاي گ وي همچنين درباره به

صــــنايع در زمــــان اجــــراي قــــانون 
ـاس   «: ا گفـت ه هدفمندكردن يارانه بـر اس

مصوبه مجلس، دولت مكلف شده اسـت در  
 65بهاي گاز مصرفي صنايع را بـه    پنج سال،

ـارگروه   درصد نرخ بين المللي برساند كه ك
هــاي مختلفــي بــراي اتخــاذ  دولــت روش

ـيش بينـي      روش مناسب افـزايش قيمـت پ
  » .كرده است

 
جزئيــات نحــوه افــزايش قيمــت    •

  :اي گاز منطقه
 
ـالي از  مديرعامل ش     ركت ملي گاز در ح

محاسبه بهاي گاز به صورت شهرستاني بعـد  
ـا   از اجراي قانون هدفمند كـردن يارانـه   ه

ـارس «دهـد كـه خبرگـزاري     خبر مـي  » ف
هــاي جديــد گــاز بــراي  جزييــات قــبض

ـاس  . سـت ها را منتشر كر تهراني ايـن   بـر اس
گــــزارش، بعــــد از اجــــراي قــــانون 

ر ها قيمت گاز طبيعي ب هدفمندكردن يارانه
، 3، سرد 2، سرد 1سرد (منطقه سرد  5اساس 

ـين مـي  ) 5و سـرد   4سرد  شـود كـه در    تعي
كه شامل تهران و حومه است  3منطقه سرد 

ميزان مصرف گاز طبيعـي و قيمـت آن در   
 . متفاوت است 10هاي يك تا  دهك

ـاز در منطقـه تهـران بـراي      •  10قيمت گ
 : دهك در آمدي

 اين گزارش در مـورد قيمـت و مصـرف      
هاي مختلـف بعـد از    بهينه گاز براي دهك

كـه   3ها در منطقـه سـرد    هدفمندي يارانه
: افزايـد  شود، مي شامل تهران و حومه مي

هـا در   اينكه هدفمند كردن يارانه با فرض«
سال جاري اجرايي شود، بهاي گاز بـراي  

 150هاي يك و دو كه از صـفر تـا    دهك
ريـال   75متر مكعب مصرف كنند با قيمت 

 100مترمكعب بـا قيمـت    200تا  151 و از
 . شود ريال محاسبه مي

نيز از  7تا  3هاي  قيمت گاز براي دهك    
ريـال،   130مترمكعب با قيمت  350تا  201

 200متر مكعـب بـا قيمـت     500تا  351از 
متر مكعب با قيمـت   650تا  501ريال و از 

 . ريال محاسبه خواهد شد 250
از  8هـك  همچنين بهاي گـاز بـراي د      

متر مكعب بـا قيمـت هـر متـر      680تا  651
متر مكعب  710تا  681ريال، از  320مكعب 

 711ريـال، از   390با قيمت هر متر مكعب 
متر مكعب با قيمت هر متـر مكعـب    740تا 

متـر مكعـب بـا     770تا  741ريال و از  460
ريـال محاسـبه    530قيمت هر متر مكعـب  

 » .شود مي
براي «: آمده است اين گزارش در ادامه    

متر مكعب با قيمت  800تا 771از  9دهك 
 830تـا   801ريـال، از   700هر متر مكعب 

 850متر مكعب با قيمـت هـر متـر مكعـب     
متر مكعب بـا قيمـت    860تا  831ريال، از 

 890تـا   861ريـال، از  1000هر متر مكعب 
ــا قيمــت هــر متــر مكعــب   متــر مكعــب ب

بـا   متـر مكعـب   920تا  891ريال، از 1150
 921ريـال و از  1300قيمت هر متر مكعب 

متر مكعب با قيمت هر متـر مكعـب    950تا 
در نهايت در . شود ريال محاسبه مي 1450

متر مكعـب بـا    980تا 951نيز از  10دهك 
تا  981ريال، از 1600قيمت هر متر مكعب 

ــر    1010 ــر مت ــت ه ــا قيم ــب ب ــر مكع مت
متـر  1040تـا   1011ريـال، از   1800مكعب

ريـال،   2000قيمت هر متر مكعبمكعب با 
متر مكعب با قيمـت هـر    1070تا  1041از 

 1100تـا   1071ريـال، از   2200متر مكعب 
 2400متر مكعب با قيمت هر متـر مكعـب   

متر مكعب با قيمت 1130تا  1101ريال، از 
تــا 1131ريــال، از  2600هــر متــر مكعــب 

متر مكعب با قيمت هـر متـر مكعـب    1160
متـر مكعـب    1190تا  1161ريال، از  2800

ريـال، از   3000با قيمت هـر متـر مكعـب    
متر مكعب با قيمت هر متـر   1220تا  1191
متـر   1250تـا   1221ريـال، از  3200مكعب

ريـال   3400مكعب با قيمت هر متر مكعب 
به باال با قيمت هـر متـر مكعـب     1251و از 

  شود ريال محاسبه مي 3500
 . 

  :عدم بررسی جزئیات قیمت آب •
 

ي ديگر، هدفمندسازي قيمت آب نيز از سو
طي روزهاي گذشته از ديگر خبرهايي بود 

هاي مختلفي در مورد آن عنوان  كه روايت
ـار نظـر جديـدي     شد، اما وزير نيرو در اظه
ـات قيمـت آب    اعالم كرده است كه جزئي

 . هنوز بررسي نشده است
وزير نيرو با بيان اينكه هنوز بخشنامه جديـد  

ـا عنـوان    ـان    دولت را ب نزديـك شـدن زم
ـا نديـده    اجراي قانون هدفمندي يارانـه  ه

بحث قيمت آب در قانون «: گويد است مي
ها هنوز بسته نشده پس در  هدفمندي يارانه

ـار     مورد قيمـت آب نمـي   ـيچ اظه تـوان ه
وگو با  در گفت» مجيد نامجو» «.نظري كرد

در پاسخ به اين سوال كه يكـي از  » فارس«
كـه قيمـت آب   مسووالن وزارت نيرو گفته 

ــه  ــدي ياران ـانون هدفمن ــراي   در قـ ـا ب هـ
مشتركاني كه مصرف آب آنها در حد الگـو  

ـان افـزايش خواهـد      5تا  4باشد  هـزار توم
ـار داشـت   بحـث قيمـت آب   «: يافت، اظه

ـايي نشـده اسـت    ـين  » .هنوز نه وي همچن
ـانون     ــد قـ ـنامه جدي ــالغ بخشـ ـاره اب دربـ

هاي اجرايـي   ها به دستگاه هدفمندي يارانه
ع نزديك شدن زمان اجراي قانون با موضو
هنوز چيزي به ما براي اجرا ابـالغ  «: گفت

در ايـن  «: وزير نيرو ادامه داد» .نشده است
ـيون اداري را در   ــده اتوماسـ ــد روز بن چن

ـاون   سيستم وزارت نيرو نديده ام كه ببينم مع
ـا ابـالغ      اول رييس جمهوري چيـزي بـه م

ـايد هـم ابـالغ      كرده است يا خير؟ البتـه ش
 » .باشد شده

فعال خبـر جديـدي   «: وي خاطر نشان كرد
ـانون هدفمنـدي يارانـه    ـا   در خصوص ق ه

  » .ندارم
 :!نرخي 3سامانه توزيع بنزين  •
ـاي   ها در مورد قيمت حامل زني گمانه     ه

ـتم نمـي   شـود،   انرژي فقط به آب و گاز خ
ـاي پرطرفـدار    بنزين نيز از ديگـر حامـل   ه

ـاالي  آن  نفتي است كه به دليل حساسيت ب
ـناريوهاي مختلفـي در مـورد     در جامعه، س

بندي آن عنوان شـده   قيمت و نظام سهميه
ـين خبرگـزاري    در . است در » مهـر «اين ب

انـدازي    گزارش جديـدي از نصـب و راه  
 3سامانه پرداخت بهاي بنـزين بـه صـورت    

ـا  «: نرخي خبر داده و گفته است همزمان ب
هاي سوخت غيرمجاز،  افزايش ابطال كارت

ـين    ل حذف نظام سهميهاحتما بنـدي و تعي
اي و آزاد  نرخ جديد براي بنزين نيمه يارانه

ــه      ــوري ك ــه ط ــت، ب ــه اس ــوت گرفت ق
ـاكي   پيگيري هاي خبري از وزارت نفت ح

ـامانه    از تكميل پروژه نصب و راه انـدازي س
پرداخت بهاي بنزين به صورت سه نرخـي  

جايگاه بنزين در  100در بيش از دو هزار و 
 . استسراسر كشور 

ـا اجــراي طــرح       بــر    ـاس بـ ايــن اسـ
گيري بنزين آزاد با كارت هوشمند  سوخت

از ابتداي خرداد ماه و تعيين سهميه ماهانـه  
ـاز     500 ـاي شخصـي، ف ليتر براي خودروه
ـامانه    سوم اي جديـد،   اين طرح با نصـب س

امكــان عرضــه بنــزين بــا نــرخ ســوم را در 
هاي سراسـر كشـور فـراهم كـرده      جايگاه
 .است

اي انجام شده  اين سامانه به گونه طراحي     
است كه براي استفاده از بنزين با نـرخ دوم  

اي  و سوم ابتدا بايـد سـهميه بنـزين يارانـه    
هاي هوشمند سوخت به پايان برسـد   كارت

اي  بنـزين يارانـه    اين سهميه و پس از پايان 
ـا نـرخ دوم و     امكان سوخت گيري بنـزين ب

 » .شود ميسوم با كارت هوشمند فراهم 
بـر  «: افزايـد  اين گزارش در ادامـه مـي      

اســاس اعــالم مســووالن وزارت نفــت بــا  
ــه   ــدي ياران ـانون هدفمن ــراي قـ ـا،  اج هـ

ـازي شـده در    موجودي بنـزين ذخيـره   س
ـا نـرخ   كارت ـاي   هاي هوشمند سوخت ب ه
) اي بنزين معمولي يارانه(100اي فعلي  يارانه

ــه ( 150و  ــوپر ياران ــه  ) اي س ـان عرض تومـ
ـان وجـود     به عبارت ديگر. دشو مي اين امك

دارد كه با آزادسازي يارانه بنزين و حـذف  
بندي، نـرخ اول بـراي عرضـه     نظام سهميه

ـارت   بنزين ذخيره ـا    سازي شـده در ك ـا ب ه
ـپس دو   قيمت هاي فعلي اختصاص يابد و س

اي  نرخ جديد براي عرضه بنزين نيمه يارانه
اين بين  در. و آزاد توسط دولت تعيين شود

ـتقبال از خريـد بنـزين نيمـه       با توجه بـه اس
ـته، بنـزين     يارانه ـال گذش  400اي در دو س

ترين گزينه براي تعيين نرخ  توماني محتمل
اين نـرخ   دوم بنزين توسط دولت بوده كه

دوم هم تاكنون توسط هيچ يك از اعضاي 
از سـوي ديگـر   . كابينه تكذيب نشده اسـت 
ـي   هم اكنون بررسي و رايزني ن ها بـراي تعي

نــرخ ســوم بنــزين در بــين دولتمــردان و  
مسووالن مختلف در حال انجام اسـت كـه   

رســد توافــق نهــايي در بــين  بــه نظــر مــي
ايـن نـرخ مراحـل     دولتمردان براي تعيين 

 » .گذارد پاياني خود را پشت سر مي
هم يارانـه مـي    ،بدين قرار: انقالب اسالمي

ـاال مـي رونـد     هنـوز  ! ماند و هم قيمتها ب
از . قيمتها باال رفتـه انـد   ،ا نشدهقانون اجر

اجراي قانون هدفمند سازي  ،اين رو است
ويز تشـديد سـركوب هـا    آيارانه ها دست 

  :شده است
  
   

زادي آادعا نامـه نمـاد   
برضد يزيد، ادعـا نامـه   
  :برضد خامنه اي است

          
  

قرنهــا اســت كــه بــه جــاي اينكــه بــه : انقالب اسالمی
) ع(د آزادي، حسين بن علي مسلمانان بگويند شهيد و نما

در عوض، گانـدي  . كيست، او را ضد يزيد معرفي مي كنند
در پي آن مي شود كه بداند چرا همه جا كربال و چرا همه 

ـام كـرد و   ) ع(جا عاشورا است و چرا حسين بـن علـي    قي
انديشه او را بخشي از انديشه راهنمائي مـي كنـد كـه بـه     

ـنهاد كـرد   ـاد اسـتقالل و   آن شـهيد و ن : مردم هند پيش م
ـان و خشـونت      آزادي انسان، بخاطر كرامـت و حقـوق انس

ـام بمثابـه   ... گستري امويان و آزادي بيان و و براي اينكه ام
ـاه بـه     الگوي عمل به حقوق بگردد و به انسانها بگويـد هرگ
ـتمگر در      ــل سـ ــت فع ــد، آل ــل نكنن ــود عم ــوق خ حق
ستمگستري شده اند، براي اينكه بر بي تفاوتها درس دهد 

و . كه قرباني اول دستگاه ستمگستر آنها هستند، قيام كـرد 
اينك، در ايران، علي خامنه اي، دم از واليت فقيه مي زنـد  

  :و همان كار را مي كند كه يزيد كرد
، بـــه گـــزارش ایســـنا، شـــهال ۸۹آذر  ۱۰در ◀

جاهد، متهم به قتل الله سـحرخیزان، همسـر 
ـ بـه دار  ـابق  ـ فوتبالیسـت س ناصر محمدخانی 

این حکـم پـس از تاییـد . جازات آویخته شدم
ــوه ــیس ق ــت رئ ــور و موافق ـالی کش ــوان عـ   دی

 ۸قضاییه با اسـتیذان، پـس از گذشـت حـدود 
صــبح روز  ۵ســال از وقــوع جنایــت، ســاعت 

ـاه در محوطـــه داخلـــی  ۱۰چهارشـــنبه  آذرمــ
 .زندان اوین به مرحله اجرا درآمد

عبدالصــمد خرمشــاهی هنگــامی از اجــرای    
شــهال جاهــد آرام : شــت گفــتحکــم در بازگ

ــه دار رفــت ــه . بــاالی چوب او گفــت مــادر الل
سحرخیزان قصاص تقاضا کرد و محمد خانی 

هـر چـه وکـال . نیز این خواسته را تاییـد کـرد
ـادر  ـانی و م تقاضای بخشش کردنـد محمـد خ

ـندلی را از زیـر ... الله نپذیرفتند بـرادر اللـه ص
 ...پای شهال جاهد کشید

ینما خــانم مــریال زارعــی و از هنــر منــدان ســ    
کارگردان فیلم شهال جاهد، مهناز افضـلی در 
جمعی که پشـت در زنـدان اویـن جمـع شـده 

همه گریه می کردنـد ... بودند، حضور داشتند
 ...و این اعدام را باور نداشتند

، بـــه گـــزارش دانشـــجونیوز، ۸۹آذر  ۱۴در ◀
ـالگرد سـید  نیروهای امنیتی پـس از مراسـم س

د تعدادی از رهبران آئین اهـل خلیل عالی نژا
حق را احضار و برای ساعاتی تحت بازداشت 

ــد ــرار دادن برخــی از فعــاالن و . و بــازجویی ق
ـان از جملـــه ســـید  رهبـــران اقلیـــت یارســ
ـــدین  ـــدریُ، ســـیدحجاب ال نصـــرالدین حی
ــیاوش  ـان، س ــروز تیموریـ ــز و فی ـامیُ، هرم الهـ
ــورت  ــه ص ـان ب ــیدفرهاد ذالنوریـ ـاتیُ و س حیـ

ـاه، صـــحنه، جداگانـــه در شـــهر های کرمانشــ
ـای امنیتـی  قصرشیرین و تهران توسـط نیروه
ـاعاتی در ادارات واواک  ــ ـــرای س ـار و ب احضــ
شهرهای مربوطه تحت بازجویی و بازداشـت 

 .بودند
ــی ۸۹آذر  ۱۵در ◀ ـا، در پ ــزارش رهانـ ــه گ ، ب

اعتراض غالمحسن عرشی، زندانی سیاسی، به 
زنــدان  ۳۵۰شــرایط نامناســب بهداشــتی بنــد 

م رســیدگی پزشــکی بــه مشــکالت اویــن و عــد
ـا رئـیس ایـن  زندانیان، وی به دسـتور بزرگ نی

 .بند به سلول انفرادی منتقل شده است
ـا، ۸۹آذر  ۱۵در ◀ ، بــــــه گــــــزارش  رهانـــــ

ای در نشسـت خبـری  غالمحسین محسـنی اژه
امروز خود از صدور حکم اعدام بـرای هفـت 
ــه اتهــام ورود و توزیــع مــواد مخــدر در  نفــر ب

 .زندان خبر داد
، بـــه گـــزارش دانشـــجونیوز، ۸۹آذر  ۱۶در ◀

 ۲۸پور از سوی شـعبه  حکم اعدام سعید ملک
دادگاه انقالب تهران به قضاوت مقیسه ابـالغ 

ـات ســـعید ملـــک.شـــد ـاه  اتهامــ پور در دادگــ
ـاد فـی« االرض از طریـق تهیـه و  محاربه و افس

هــای مســتهجن جهــت فروپاشــی  توزیــع فیلم
ق تبلیـغ اقـدام علیـه امنیـت از طریـ«؛ »نظام

تـوهین «؛ »علیه نظام و درج مطالـب مـوهن
ــــی و درج  ـات و ضــــروریات دین ــــه مقدســـ ب

ـاویر تـــوهین بـــه رهبـــر و بنیانگـــذار «؛ »تصــ
ــالمی ــوری اس ــز » جمه ـال «و نی ــیل مـ تحص

ایــن در حــالی . عنــوان شــده بــود» نامشــروع
ـات را  است که ملـک ـاه ایـن اتهام پور در دادگ
   14در صفحه     .رد کرده است

 جنگ پنهان؟
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مناســــبت ب ،خــــرداد۲۶«
ــتمین  ــت و هش ــد و بیس ص

  »سالگردتولددکترمصدق 
  

 خانرضا  ،بدون شک تیمورتاش دیگر اینکه
در . را در جریــان امــور قــرار مــی داده اســت

بــا تمدیــد امتیــاز نفــت  ۱۹۲۹مــذاکرات  
ــده اســت  « موافقــت کــرده و درگــزارش آم

دولت ایران موافقت کرد که به جـای امتیـاز 
نفـت داده  امتیازی جدید به شرکت ،دارسی

ــاریخ عقــد قــرار داد  شــود کــه مــدت آن از ت
شصـت سـال باشـد )  ۱۹۲۹تابستان ( جدید

چکیــــده  - » ) ۱۹۸۹تــــا  ۱۹۲۹یعنــــی  از  
  :ش به شرح زیر استگزار

  
اوایل : (اول مذاکرات درتهران دور  

  ) ۱۹۲۹ژانویه 
  
  

درعــرض مــدت ایــن مــذاکرات، توافقهــای 
ان زیرنسبت به تنظیم قرارداد جدید نفت می

جنــاب اشــرف تیمورتــاش وهیئــت عالیرتبــه 
  :شرکت به عمل آمد

دولت ایران موافقـت کـرد کـه بـه جـای  – ۱
بـه شـرکت نفـت  امتیاز دارسی امتیاز جدیـد

از تاریخ عقد قـرارداد  داده شود که مدت آن
شصـت سـال باشـد )  ۱۹۲۹تابستان ( جدید

   ۱۹۸۹تا  ۱۹۲۹یعنی  از  
تحـت به جای حق السهم سـابق ایـران  – ۲

ــرار ــه  ق ــی ک ــانزده در صــد% (  ۱۶دارس ) ش
ــود،  ازســود خــالص ــین شــده ب شــرکت تعی

شرکت نفت ایران وانگلـیس اعـالم آمـادگی 
کرد دولـت ایـران را درعوایـد شـرکت نفـت 
سهیم سازد به این معنـا کـه مقـداری از کـل 
سهام  شرکت را به ایران اختصاص دهـد بـه 
طوری که دولت ایران با داشتن ایـن سـهام، 

واند نماینـده ای درهیئـت مـدیره شـرکت بت
ــه  ــم درآتی ــران ه ــدی ای ــد و عای ــته باش داش

میــزان اســتخراج نفــت بــه ( برمبنــای تونــاژ
محاســبه گــردد و نــه بــر مبنــای ) حســب  ُتــن
در صــــدی از ســــود خــــالص ( پورســــانتاژ 

  ). شرکت
ــه  – ۳ ــالیانه ب ــوع س ــی مقط پرداخــت مبلغ

دولت ایران، و موافقت دولت ایـران کـه بـه 
ــه  ازاء ــن پرداخــت، شــرکت نفــت از تأدی ای

طبـــق قـــوانین داخلـــی ( مالیـــات بردرآمـــد
ــران ــات برســرمایه و از )ای ، از پرداخــت مالی

  .پرداخت عوارض گمرکی، معاف باشد
شرکت موافقت کرد که ازکـل زمینهـای  – ۴

نفــت خیــز ایــران کــه امتیازاســتخراج نفــت 
بـه شـرکت ) دارسـی  دادتحت قرار(درآن ها 

ــل نفــت واگــذار شــده اســ ت، مســاحت قاب
مالحظه ای به تدریج کسر وبه دولـت ایـران 

  .برگردانده شود
اغلب مواد مربوط بـه عملکـرد معمـولی  – ۵

شـــرکت درایـــران، مـــورد موافقـــت قطعـــی 
  .طرفین قرار گرفت

ایــن مــذاکرات بــه علــت اخــتالف طــرفین  
درتفســیر حــق الســهم، میــزان ســهام ایــران 
ــت، نیزنحــوه  ــکیالت شــرکت نف درکــل تش

ت شــرکت ازپرداخــت مالیــات طبــق معافیــ
. قـــوانین ایـــران، بـــه شکســـت انجامیـــد

%  ۲۵تیمورتـــاش پافشـــاری مـــی کـــرد کـــه 
از کـل سـهام شـرکت ) بیست وپـنج در صـد(

باید در اختیـارایران قـرار گیـرد بـه انضـمام 
  :حق السهم ایران طبق صورت زیر

تــا میــزان شــش میلیــون تــن از نفــت  –الــف 
تـن سـهم شـلینک در هـر  ۲استخراج شده، 

  ایران،
 ۳از هشت میلیون تن تا ده میلیون تـن   - ج 

  شلینک درهرتن سهم ایران، 
) از ده میلیون به باال(افزون براین میزان - د

  .سه شلینک و نیم  در هر تن
در این تاریخ هنوز قانون مالیـات بردرآمـد ( 

در ایران وضع نشده بود کـه طبعـاً  شـامل در 
  .) آمد شرکتها نیز شد

  
از ( دوم مذاکرات نفت در لنـدن دور 

  ) ۱۹۳۰تا فوریه  ۱۹۲۹آوریل 
  
رئــیس ( در آســتانه عزیمــت ســرجان کــدمن  

ـــت ـــدیره شـــرکت نف ـــت م ـــران، ) هیئ از ای
تیمورتاش نسخه ای از طرح پیشنهادی خود 

را که مایـل بـود پایـه تنظـیم قـرارداد بعـدی 
این نسخه همـان . قرار گیرد، برایش فرستاد
قبلــی بـه آنهــا اشــاره  مـوادی را کــه درسـطور

شــده دنبالــه مــذاکرات نفــت بــر پایــه طــرح 
کـه (تیمورتاش و طرح متقابل شـرکت نفـت

ـــان ) موادمـــذکوردرفوق را دربرنداشـــت می
عیسی خان فیض کمیسرنفت ایران در لنـدن 
ــدگان مســئول شــرکت  ازیــک طــرف ونماین

عیسـی خـان . ازطرف دیگر، ازسـرگرفته شـد
ش درتمـاس عالوه براینکه دائمـاً بـا تیمورتـا

" ِســرویلیام مکــی لــین تــاک"بــود، ازوجــود 
نیزبــه عنــوان مشــاورمالی در جریــان ایــن 

  .مذاکرات استفاده کرد
موضوعاتی که از نظر شـرکت  حـائز اهمیـت 
بودند، هر چند وقـت یـک بـار میـان هیئـت 
مدیره شرکت و مشاوران حقوقی و مالی آنهـا 

در . مــورد بحــث و بررســی  قــرار مــی گرفــت
 .Mrن مــذاکرات مسـتر جکــسبخشـی از ایــ

Jacks   ) مـــدیر محلـــی شـــرکت نفـــت در
هم که دراین تاریخ به لندن آمده بود ) ایران

  .شرکت داشت
ـــان ایـــن  چنـــدین طـــرح مختلـــف درجری
مذاکرات تنظیم شد که نکـات مـورد توافـق 
طــرفین را بــه صــورتی  دیگــر، یــا بــه نحــوی 

نیزجـدولهائی کـه . تعدیل شده، در بر داشت
ــد  ــز، در آن درآم ــرار داد آت ــران، تحــت ق ای

محاسبه شده بود، تهیه شد و مـورد بحـث و 
ــت ــرار گرف ــی ق ــه . بررس ــالی ک ــان ح درهم

که مواد مربوط ( بخشهای عمده سند جدید
به عملکرد شرکت را در معـادن نفـت ایـران 

علی االصول مورد موافقت ) در بر می گرفت
قرار گرفته بـود، هنـوز تکلیـف ارقـام نهـائی 

م دولت درشرکت نفـت، حـق مربوط به سها
السهم حاصل از فروش نفت برمبنای مبلغـی 
مقطــوع در هــر تــن نفــت اســتخراج شــده، 
پرداخــت مالیــات بــه دولــت ایــران، دربــاره 
هیچکدام ازاین مـواد توافـق کامـل حاصـل 

  .نشده بود
سرجان کـدمن  ۱۹۲۹در بیست و یکم اوت  

در پاسخ اسـتعالم جنـاب اشـرف تیمورتـاش 
مــذاکرات نفــت بــه کجــا کــه پرســیده بــود 

رسیده، وضع طرفین را بـه نحـوی کـه درآن 
تــاریخ وجــود داشــت، بــه اطــالع معظــم لــه 
رساند و قول داد که تا ماه آینـده پیشـنهادی 

سـرجان کـدمن درضـمن . قطعی عرضه کند
پیامش به وزیر درباراعالم داشـت کـه خیـال 
ــه  ــتند ک ــران بفرس ــه ته ــترهرن را ب دارد مس

ای ایشـان تشـریح موضع کلـی طـرفین را بـر
این مطلب را بـه پیـام خـود افـزود کـه . کند

شخصاً نیز آمـادگی دارد درصـورت لـزوم بـه 
معظم درمذاکرات دوجانبـه بـاتهران بیاید و

  .شرکت کند) جناب اشرف تیمورتاش(  له
نتیجــه مباحثــات هیئــت  ۱۹۲۹در ســپتامبر 

عقـد (مدیره شرکت درباره همـین موضـوع 
توسـط عیسـی خـان ) قرارداد جدید با ایران

اطــالع دادنــد کــه مشــغول تنظــیم نامــه ای 
هستند که درآن ایرادات ونظـرات حکومـت 

ازآنجا . ایران مفصالً توضیح داده شده است
ــت ایــن نامــه پــیش  کــه احتمــال نمــی رف
ازاواخراکتبر بدست اولیـای شـرکت برسـد، 
نیزازآنجا که الاقل دوهفته وقت الزم بود که 

ــرد،   مفــادش درلنــدن مــورد بررســی قرارگی
سرجان کدمن به جناب اشرف درنامه خـود 
توضــیح داده بــود کــه طبــق محاســباتی کــه 
شخصــاً انجــام داده، حــق الســهم و درآمــد 
سالیانه ایران ازعوایـد نفـت بـا شـرایطی کـه 
مکــانی بــرای عقــد قــرار داد جدیــد پیشــنهاد 
کرده کمتـراز آن میزانـی اسـت کـه در حـال 

ــران مــی شــود و ــن  حاضــرعاید دولــت ای ای
شرایط با آن قولها و وعده هایی کـه قـبالً در 

  .لندن به ایشان داده شده بود منافات دارد
ــــر ــــل اکتب ــــرف  ۱۹۲۹دراوای ــــاب اش جن

تیمورتــاش رســماً اعــالم داشــت کــه نظــرات 
دولت ایران کـه قراراسـت بـه شـرکت نفـت 
ابــالغ گــردد، تقریبــا تکمیــل شــده و ایشــان 
ــده  ــد کــه درعــرض یکــی دو روزآین امیدوارن
. نســخه تکمیــل شــده را بــه لنــدن بفرســتند

جناب اشرف درنامه خود به سرجان کـدمن 
پیشنهاد کرده بود موقعی کـه مسـتر هـرن بـه 
تهران می آید بهتراسـت عیسـی خـان فـیض 
ــا خــود  ــاک را نیزب ــین ت ــرویلیام مــک ل وس

در ضــمن، طــرفین موافقــت . همــراه بیــاورد
کردند تا موقعی که این نامه، لنـدن نرسـیده 

ــت مــ ذاکرات شــرکت بــا عیســی خــان اس
عـالوه بـراین تعویـق، . عجالتًا متوقف گردد

تعویــق هــای دیگــری هــم پــیش آمــد ناشــی 
ازموضــوعی کــه عیســی خــان هنوزاطالعــات 
ـــران  ـــت، ازته ـــه الزم داش ـــاتی را ک وتعلیم
دریافــت نکــرده بــود و لــذا ســرجان کــدمن 

تصمیم خود را دایربـه فرسـتادن مسـترهرن 
  .تبه تهران به تاخیر انداخ

مستر جکس با تلگراف  ۱۹۳۰در دهم ژانویه 
از تهران بـه سـرجان کـدمن اطـالع داد کـه 
جناب اشـرف تصـدیق مـی کنـد کـه شخصـاً 
باعث این تأخیرهـا شـده انـد ولـی درضـمن 
امیدوارهستند که تا اواسط فوریه یـک فقـره 

  .پیشنهاد قطعی تسلیم شرکت نمایند
آخـرین طـرح شـرکت  ۱۹۳۰درهفتم فوریه 

ر جریان مذاکرات بـا عیسـی خـان نفت که د
اما دراین . درلندن تهیه شده بود تکمیل شد

مرحله بود که مباحثات وبررسیهای طـرفین 
روی طرح مزبور، به تعویق  افتاد زیرا معلوم 
شد که تلفیق بـین خواسـته هـای حکومـت 
ایران، نظرات شـرکت نفـت درمـورد میـزان 
سهم  آتی ایران درکل عملیات شرکت، حـق 

ایران ازهر تـن اسـتخراج شـده، و آن  السهم
مبلغ مقطوع  که شرکت قراربود همـه سـاله 
به ایران بپردازد و از پرداخت مالیات معـاف 
گردد، نیل به توافق درباره همه این مسائل، 
بــا شــرایطی کــه طــرفین پــیش مــی کشــیدند، 

  .عمالً غیرممکن است
   

: دور سوم  مذاکرات نفت در تهـران 
  )  ۱۹۳۱تا مارس  ۱۹۳۰از ماه مارس 

  

میان جناب اشرف تیمورتاش و مسـترجکس  
  رئیس کل تشکیالت شرکت نفت ایران

گرچه مذاکرات مربـوط بـه تجدیـد نظـر در 
رســـی مســـکوت گذاشـــته شـــد، داقـــرار داد

مشورتها وتبادل نظرهای  مهم درعرض این 
)  ۱۹۳۱تا مـارس  ۱۹۳۰مارس ( دوازده ماه 

 میان طرفین صـورت گرفـت زیـرا در همـین
دوره بــود کــه قــانون اخــذ مالیــات ازدرآمــد 
شــرکت هــا ومؤسســات بازرگــانی ازتصــویب 
مجلس شورای ملی ایران گذشت و از بیست 

ــارس  ــم م ــروردین (  ۱۹۳۰ویک ــر اول ف براب
  .به معرض اجرا  گذاشته شد)  ۱۳۱۲

در بیســت و ســوم مــارس  دوروز بعــد، یعنــی 
س بــه جــان کــدمن چنــین مســترجک ۱۹۳۰

  :گزارش داد
رتـاش، مـی ومیصاحبه دیروزی ام بـا تدرم« 

خواستم بی آنکه معظـم لـه نیـت مـرا درک 
کنــد، ایــن نکتــه را کشــف کــنم کــه آن قــول 
سابقشــان کــه گفتــه بودنــد تــا اواســط فوریــه 

لـذا . شرحی به شما خواهند نوشت چـه شـد
ــتم کــه تصــویب الیحــه اخــذ  ــه ایشــان گف ب
مالیات ازشرکتها ومؤسسات تجاری، درست 

کرات مهــم  میــان دولــت درمــوقعی کــه مــذا
ایران و شـرکت نفـت بـرای تجدیـد نظـر در 
امتیازنامــه دارســی درجریــان اســت، ممکــن 
است در لندن این طور تعبیرشود کـه دولـت 

ســپس بــه . ایــران ابــداً چنــین خیــالی نــدارد
طورخیلی محرمانه به من گفت و اجازه داد 
گفتــه اش را اگــر خواســتم بــه اطــالع شــما 

پیشرفت مذاکرات صرفاً برسانم که تاخیر در 
ناشــی از ایــن موضــوع اســت کــه دولــت مــی 
خواهـــد مـــذاکرات نفـــت را در لحظـــه ای 

وزیـر . بسیارمناسب به نتیجه مطلوب برساند
دربار به بیانـات خـود ادامـه داد و گفـت کـه 
درعرض چند هفته آینـده تغییـرات مهـم در 
ــی  ــت و وزرائ ــد گرف ــورت خواه ــه ص کابین

ت حل مسائل مهم جدید و با اقتدار که کفای
و داخلی و خارجی، منجمله مسـائل مربـوط 
به نفـت را داشـته باشـند، متصـدی کارهـای 

عمــر مجلــس . وزارتخانــه هــا خواهنــد شــد

فعلی به گفته وزیر دربار، در پـائیز امسـال بـه 
پایان می رسد و اعضای کنونی مجلس که می 
خواهنــد دو بــاره انتخــاب شــوند، بــه طبــع 

به تصویب لـوایحی کـه خیلی  بیشتر از سابق 
دولت تقدیم مجلس  مـی کنـد عالقـه نشـان 

  .!دهند
تجدیــــدنظردر قــــرارداد دارســــی یکــــی 
ازاقدامات بسیارمهم دولت است که احتیاج 
. به پشتیبانی بسیارقوی از طرف مجلـس دارد

بنابراین بهتراست شرکت زیاد نگران نباشـد 
چون لحظه ای که مـذاکرات نفـت دو بـاره 

شود، کم کـم  دارد نزدیـک   باید ازسر گرفته
می شـود و بـه محـض اینکـه ایـن مـذاکرات 
ــذیرفت الیحــه محتــوای قــرارداد  پایــان پ
جدید پـیش از انحـالل دورۀ قـانون گـذاری 

  » .فعلی تقدیم مجلس خواهد شد
  

ـــل   ـــازدهم آوری ـــرجان  ۱۹۳۰دری س
ــین پاســخ  ــه جکــس چن ــه نام کــدمن ب

  »:داد
  
ش درباره مذاکرات کلی با جنـاب تیمورتـا« 

که درنامه اخیرتان به آن اشـاره  کـرده ایـد، 
مــن منتظــر اقــدامات تهــران هســتم وهــیچ 
اقــدامی ازایــن ســو انجــام نخــواهم داد کــه 

  . مخّل آن مذاکرات گردد
چنانکه می دانیـد تمـام مسـاعی مـن متوجـه 
این هدف است که طرحی مثبت که به حـال 
طرفین مفید و رضـایت بخـش باشـد، جـای 

را بگیرد و لذا ) رداد دارسیقرا(قرارداد سابق
حاضرم صبرکنم تا آقای  تیمورتاش قدم اول 

تمایــل بــه رســیدن بــا تــوافقی . را بــردارد
درامتداد همین خطوط و تنظیم قـراردادی 
ســـالم، دوســـتی انگیـــز، و پایـــدار، یکـــی از 

  ».آرزوهای دیرین واساسی من است
مباحثـات و تبـادل نظرهـا در بـاره موضـوع  

طبق قوانین داخلـی ایـران  مالیات بر درآمد
که مسائل دیگر را کم و بیش تحت الشعاع  - 

ادامــه  ۱۹۳۰در سرتاســر ســال  –کــرده بــود 
مــاه دســامبر ( یافــت و در آخــر همــین ســال 

مســـترجکس دو بـــاره تهـــران را بـــه ) ۱۹۳۰
 ۱۹۳۱مقصد انگلستان ترک کرد و تا ماه مه 

در لنــدن بســربرد  کــه درمــذاکرات اولیــای 
  .ر داشته باشدشرکت نفت حضو

  
ــران و    ــذاکرات در ته ــارم م دور چه

  )    ۱۹۳۲تا ژوئن  ۹۳۱از آوریل : ( لندن
  

ــل  ــور  ۱۹۳۱دراول آوری ــاب اشــرف تیم جن
تاش درنامه ای خطاب به مسترگرین هاوس 
ازاوخواست از طـرف وی ازسـرجان کـدمن 
خواهش کند کـه نسـبت بـه مطالـب منـدرج 

صـی توجه خا) خطاب  به ایشان(درنامه اش 
جناب اشرف درپیامش تاکیـد . مبذول گردد

ــا  کــرده بــود کــه ســرجان کــدمن بالشــک ب
نظراوموافق است که مصالح طرفین ایجاب 
می کنـد، و بـه سـود هـر دو طـرف اسـت کـه 
روابطشان را بی درنـگ بـر پایـه ای متـین و 
مســتحکم کــه متناســب بــا مقتضــیات کنــونی 

جناب اشرف ایـن . جهان باشد استوارسازند
ا نیز بـه پیـامش افـزوده بـود کـه تمـام نکته ر

اشکاالت موجود که سد حسن تفـاهم میـان 
طرفین شده بود درحال  حاضر از بین رفتـه 
ــه هــیچ  اســت و تصــویب قــرار داد جدیــد ب
مشــگلی برخــورد نخواهــد کــرد اگــر نکــات  

  :چهارده گانه زیر قبالً حل و فصل شوند
تجدید نظردرمساحت نفت خیز کشـور   -  ۱

نفــت در آن، تحــت قــرارداد  کــه اســتخراج
به شرکت نفت دارسـی واگـذار شـده  ۱۹۰۱

  .است و تقلیل این مساحت
الغاء حق احداث لوله نفت که امتیاز آن  – ۲

در سراسر کشور، تحت قـرارداد دارسـی، بـه 
  .مستردارسی  واگذارشده است

ــه  -  ۳ حــل مســئله پرداخــت حــق الســهم ب
ا و تعیین نرخی ثابت تـ) ازعواید نفت( ایران

میزانی معـین کـه از  آن بـه بعـد حـق السـهم 
ــت  ــزایش اســتخراج نف ــه نســبت اف ــران ب ای

  .افزایش  یابد
جســـتن راهـــی بـــرای مشـــارکت دادن  – ۴ 

دولت ایران درعملیات شرکت به نحوی کـه 
ایرانیان ازمنافع شرکت در کشـورهای دیگـر 

  .نیز بهره مند گردند
پیدا کردن راه حلی بـرای ایـن موضـوع  – ۵

» حق السهم« غی کافی تحت عناوین که مبل
به دولت ایران » عواید ناشی  ازمشارکت « و 

و ایــن مبلــغ، درشــرایط  تولیــد  . تعلــق گیــرد

  ۲,  ۵ ۰۰/  ۰۰۰نفت، به هیچ وجـه کمتـر از 
  .لیره استرلینگ درسال  نباشد

میــزان اســتخراج نفــت ایــران بــه نحــو   -  ۶
  .تصاعدی افزایش یابد

ــگاهه  -  ۷ ــداث پاالیش ــرای اح ــران ب ا در ای
تأمین نفت مـورد نیـاز کشـور بـه نحـوی کـه 
دیگر احتیاج بـه وارد  کـردن نفـت و بنـزین 

  .تصفیه شده از خارج نباشد
ــایر  – ۸ ــت شــرکت در س ــادن نف ــعه مع توس

کشورها به نحوی صورت گیرد که بـه تولیـد 
  .نفت ایران لطمه نزند

حل مسئله پرداخـت مالیـات بـه دولـت  – ۹
با رعایت قوانین داخلی  ایران توسط شرکت

ایــن موضــوع حــائز اهمیــت خاصــی . ایــران
است زیرا دولت بریتانیای کبیر رسـماً اعـالم 
کرده است که این مسئله بایـد  میـان دولـت 
ایران وشرکت نفت ایـران و انگلـیس حـل و 

  .فصل گردد
حل مسئله مالیـات بـه طـور موقـت بـا   -  ۱۰

 ۱۹۳۱ژانویــه  ۲۵پــذیرفتن مفــاد یادداشــت 
لت ایران که تسلیم سـرجان کـدمن شـده دو

دایر بـر اینکـه آن مبلـغ مقطـوع سـالیانه کـه 
ــدن از  ــاف ش ــرای مع ــرار اســت ب ــرکت ق ش
پــرداختن مالیــات داخلــی بــه خزانــه ایــران 
بپردازد به هیچ وجه  نباید کمتـراز دویسـت 

  .هزار لیره باشد
حــل ســریع اختالفــات گذشــته میــان   -  ۱۱

ــت مربــوط   ــرکت نف ــران وش بــه دولــت ای
مطالبات عقب افتاده ایران با توجـه بـه ایـن 
ــه  ــاز شــدید ب ــران نی ــت ای ــه دول موضــوع ک

  .افزایش پشتوانه طالی خود دارد
موافقت شرکت نفـت کـه محصـوالت  – ۱۲

نفتی خود را کـه در داخلـه کشـور تولیـد مـی 
شود به همان قیمـت تمـام شـده بـرای رفـع 
     نیاز دولت بفروشد وهیچ گونه مبلـغ اضـافی

  .روی آن نکشد) وان سودبه عن( 
تأمین نیازهای داخلی ایران از حیـث  – ۱۳ 

 نفت تصفیه شده و سایر مواد مشـتق از نفـت 
  .به قیمت منصفانه)  بنزین و غیره( 

تأســـیس یـــک شـــرکت فرعـــی بـــرای  – ۱۴
از آنجـا کـه . استخراج نفت آباد درکرمانشـاه

بعضــی ازمــواد منــدرج در ایــن یادداشــت بــا 
رمذاکرات قبلی تبـاینی نکات پذیرفته شده د

آشکار و تلفیق ناپذیر داشت، شرکت بـه ایـن 
نتیجه رسید که ادامه بحث و گفتگـو تحـت 
چنین شرایطی غیرممکن است و تنها کـاری 
که کـرد ایـن بـود کـه در تـاریخ بیسـت ودوم 

ــل  ــاش را ۱۹۳۱آوری ــه تیمــور ت دریافــت نام
ــتر  ضــمن یادداشــت مختصــری توســط مس

الع داد و بقیـه گرین هاوس به معظم له اطـ
ــاریخ  را بــه عهــده مســتر جکــس کــه در آن ت
درلندن بود واگذار کرد که پـس از بازگشـت 
بــه تهــران نظــرات شــرکت را حضــوراً بــرای 

  . وزیر دربار روشن  سازد
پس از باز گشت مسـتر جکـس بـه تهـران در  

، یک سلسله مذاکرات متوالی ۱۹۳۱تابستان 
میان وی و جناب اشرف تیمورتـاش صـورت 

رفــت کــه در آنهــا آقایــان تقــی زاده، داور، گ
کمیسـر  نفـت ایـران در ( وعیسی خان فـیض

عیسـی خـان در . هم شـرکت داشـتند) لندن
این تاریخ مخصوصاً برای شـرکت درهمـین  

  .مذاکرات به تهران احضارشده بود
مســتر جکــس در دیــداری کــه در اول ژوئیــه 

بــا تیمــور تــاش داشــت بــه معظــم لــه  ۱۹۳۱
خواسته  هـای ایـران منـدرج اطالع داد که 

مـــواد ( در نامـــه مـــورخ اول آوریـــل ایشـــان 
چنــان ســخت و غیــر قابــل ) چهــارده گانــه 

ــرای  ــذاکرات ب ــه م ــه ادام ــتند ک ــول هس قب
تجدید نظر در قرار داد دارسی را به کلی بـی 
حاصل می سازند زیرا آن مواد طوری تنظیم 
شده اند که فقط  حافظ منافع ایران هستند 

اعتنائی بـه منـافع سـهامداران و کوچکترین 
  . شرکت نفت ندارند

درمالقـــات بعــــدی میــــان تیمــــور تــــاش  
  )  ۱۹۳۱مورخ ششم  ژویه ( ومسترجکس 

کــه طبــق قــانون ( مســئله مالیــات بــر درآمــد 
تصویب شده در ایران به درآمدهای شـرکت 

نیزمسـائل مربـوط  بـه ) نفت تعلق می گرفت
اد ایجاد پاالیشـگاه و تجدیـد نظـر در قـرار د

ــرار  ــود بحــث و بررســی مجــدد ق دارســی م
از آنجــا کــه مــذاکرات ایــن جلســه . گرفــت

اهمیتــی فــوق العــاده درتاریخچــه اخــتالف 
نفــت ایــران و انگلــیس احــراز کــرده اســت، 
عصاره نظرات جناب اشرف  تیمورتـاش کـه 
در آن جلسه ابرازشده است به طـور خالصـه 

که خیلی طوالنی تر » .در زیر آورده می شود
  13در صفحه  از  مالقات قبلی بود،
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مناسبت صـد ب ،خرداد۲۶«
و بیســـــــت و هشـــــــتمین 

  »سالگردتولددکترمصدق 
  
  مالیات بر عواید  شرکت   -  ۱
  

حکومـت : جناب اشـرف  تیمورتـاش  گفـت
ــد   ــات بردرآم ــرخ مالی ــادر نیســت ن ــران ق ای
شرکتها را که طبق  قانون تعیین شـده اسـت 

دی اما درعین حال چنین قصـ. عوض نماید
هم ندارد که این نرخ را تا چنـد سـال آینـده 

اگر شرکت  نفـت بـا خواسـته . افزایش  دهد
مبلـغ دویسـت  دولت ایران دایربـه دریافـت 

بــه ازاء معــاف کـــردن  (هزارلیــره در ســال 
موافقـت نمایـد ) شرکت از پرداخت مالیـات

حکومــت ایــران حاضراســت رســماً تضــمین 
 بدهد که نـرخ مالیـات وضـع شـده را تـا سـه
ســال ، حتــی تــا پــنج ســال ، بــه هــیچ وجــه 

  . افزایش ندهد
مستر جکـس جـواب داد مبلغـی  کـه جنـاب 
اشرف پیشـنهاد مـی کننـد دوبرابـرآن مبلغـی 
است که  شـرکت نفـت، تحـت قـانون فعلـی 
.  مالیات ایران، مکلف به پرداخـت آن باشـد

ـــران   ـــت ای ـــر دول ـــدیر، اگ ـــه هرتق ـــی ب ول
حاضرباشـــد شـــرکت را بـــرای بقیـــه دوران 
امتیازاز پرداخت مالیات معاف سازد، آنوقت 

حاضراســت بــه شــرکت )   مســترجکس( وی 
شرکت نفت ایـران و انگلـیس   - متبوع خود

توصیه نمایـد کـه همـه سـاله مبلـغ یکصـد و 
پنجاه هزار لیره  بـه طورمقطـوع  بـه دولـت 

  .ایران بپردازد
در اینجا جناب تیمورتاش پیشنهاد کـرد کـه  

را که شرکت مکلـف حاضراست نرخ مالیاتی 
به پرداخت آن  می باشد تا مدت هشت سال 
تثبیت کند وبه شـرطی کـه دریافـت مقطـوع 
ســـالیانه ایـــران ، بـــه ازاء معافیـــت شـــرکت 
ازپرداخت مالیات، همان دویست هزار لیره 

مســــترجکس گفــــت .  اســــترلینگ  باشــــد
ــه  ــرف را ب ــاب اش ــنهاد جن ــت پیش حاضراس
اطالع هیئت مـدیره شـرکت نفـت درلنـدن 
برساند ولی حاضرنیست به آنهـا توصـیه کنـد 

  .که  آن را  حتماً بپذیرد
  
مسئله تعیین حق السهم ایران  از هر تن   – ۲

  استخراج شده 
  
طرفین موافقت کردند که بهتر است تعیین  

تکلیف این قسمت به زمانی موکول شود کـه 
ــــد  ــــورد تجدی ــــرارداد دارســــی م کــــل ق

  .نظرقرارگرفته باشد
  
  الیشگاه نفت در آبادان احداث پا  -  ۳
  

موافقت شد که تعیین تکلیـف ایـن ومسـئله 
نیزبه همـان زمـان تجدیـد نظـر درقـرار داد 

  .دارسی موکول گردد
  
  تجدیدنظر در قرار داد دارسی  – ۴
  

ــامطلوب  پــس از اینکــه  مســترجکس بــه اثرن
خواســــته هــــای چهــــارده گانــــه جنــــاب 

مـــواد منـــدرج درنامـــه اول آوریـــل (اشـــرف
ه کرد وگفت این خواسته ها من اشار) ایشان

حیــث المجمــوع تــأثیری بســیاربد درلنــدن 
بخشــیده اســت ، معظــم لــه جــواب  داد کــه 
ـــه  ـــن زمین ـــران درای ـــت ای ـــبات دول محاس
بسیارساده اسـت زیـرا برمبنـای وجـوهی کـه 
ــه  مختلــف  الزم دارد  ــه  زمین ــت  در س دول

  :تنظیم شده  است
ه برای  خرید طال ک( یک  میلیون لیره    – ۱

کسری  پشتوانه اسکناس مملکـت را جبـران 
  ).کند

برای انجـام برنامـه ( یک  میلیون لیره   -  ۲ 
  ).های اقتصادی واجتماعی 

بـــرای  نوســـازی ( پانصـــد هـــزار لیـــره   – ۳
  ).ارتش

  جمعاً دومیلون و پانصد هزار لیره
جناب اشـرف فرمودنـد بهتـر اسـت شـرکت 
نفــت و انگلــیس  درآتیــه مبلــغ یــک میلیــون 

نصــد هزارلیــره در ســال بــه عنــوان حــق وپا
السهم ایران از شش میلیون تن  تولیـد نفـت 
بپــردازد بــه اضــافه مبلغــی درمقابــل تمدیــد  
امتیازنفت برای سی سال دیگر کـه بهـای آن 

  .باید دقیقاً محاسبه وتعیین گردد 

در دنباله ایـن مطلـب  جنـاب اشـرف اظهـار 
 داشتند  که دولت ایران یکی ازاین دو شق را

  :خواهان است
  تضمین تولید، یا – ۱
تضمین مبلغی نقد که همه سـاله ایـران  – ۲ 

  .در یافت کند
اگـــر  شـــق اول تـــرجیح داده شـــود در آن    

صورت  تولید نفت باید میان هشت  میلیـون 
ــدی  ــن  در ســال باشــد وعای ــون ت و ده  میلی

.  شـلینک  ۵ایران ازهر تـن اسـتخراج شـده 
شـد آنوقـت ایـران  اما اگر شق  دوم پذیرفتـه 
اعم از انکـه منبـع ( باید درکل سهام شرکت 

اســـتخراج نفـــت درداخـــل کشورباشـــد یـــا 
ــردد و درآمــدی کســب ) درخــارج  ســهیم گ

ــر از دو  ــال  کمت ــی آن درس ــم کل ــه رق کندک
درمقایـل . میلیون و پانصـد هزارلیـره نباشـد

مخالف مسترجکس تیمورتاش خواسته خود 
لسـهم را تعدیل کرد وحاضـر شـد کـه  حـق ا

  ۳از) درهرتن نفـت اسـتخراج شـده ( ایران 
شــلینگ  ۱۰شــیلینگ آغــاز و تــدریجاً بــه 

پس ازاینکـه  مسـترجکس جـواب داد . برسد
کـــه شـــرکت نفـــت حاضـــر نیســـت چنـــین 
.  پیشنهادی راحتـی مـورد بررسـی قـرار دهـد

تیمورتاش جواب  دادکه  در این صـورت راه 
حل  آشکار برای دولت ایران ایـن اسـت کـه  

ــئل ــرارمس ــر درق ــد نظ ــی را داد ه تجدی دارس
یکسره کنار بگذارد و استیفای حقوق  کامـل 

که شامل حقـوق  گذشـته هـم مـی ( خود را 
تحـــت همـــان قـــرار دارد ازشـــرکت ) شـــود

  .بخواهد
ـــاب  در اینجـــا مســـتر جکـــس ازحـــرف جن
ــــارابراز تعجــــب  کــــرد وپرســــید  وزیردرب
مگردولت ایران حق السهم سـالیانه خـود را  

ه بـــه طورکامـــل درعـــرض ســـنوات گذشـــت
ــان  ــه ایش ــت ک ــرده اس ــت نک ــای  ( دریاف آق

ــاش  ــی ) تیمورت ــه م ــی را ارائ ــین راه حل چن
  دهند؟

جناب اشرف در پاسـخ مسـتر جکـس اظهـار 
ــران، تحــت  ــا مــل ای ــوق  ک داشــت کــه حق

ــــانزده در صــــد  % )   ۱۶( قراردارســــی ، ش
ــافع خــالص شــرکت اســت امــا نحــوه . ازمن
» سـودناب«محاسبه ایـن منـافع خـالص یـا 

مالً در مـتن قـرارداد تصـریح نشـده اسـت کا
وتا موقعی که این مشـکل حـل نشـود دولـت 
ایران واقعاً نمی داند چه مقدار ازحق السهم 
خود را دریافت کرده چون هرچه درگذشـته 

به ایـن . به دستش رسیده علی الحساب بوده
دلیل  است  که دولت ایـران تصـمیم گرفتـه 
                    راهـــی بیندیشـــد کـــه بـــه کمـــک آن بتـــوان

شـرکت را ارزیـابی کـرد » مخارج حقیقـی «
وسپس آن را ازکل درآمدسالیانه کاسـت وبـه 

را بدسـت » سـود نـاب« این ترتیـب میـزان 
  .آورد

شــرکت درگذشــته یــک طرفــی عمــل کــرده 
ــــه  ــــایرمناطق اینک ــــه درس ــــه اینک منجمل
درسایرمناطق نفت خیز  جهـان کـه درآنجـا 
سهامداراست ازسهم ایران سـرمایه گذاشـته 

ابل منافعی  که از  این حیث بدست اما در مق
  .آورده دیناری به دولت ایران نپرداخته

ـــه  ـــن مصـــاحبه مســـترجکس ب ـــان ای در پای
پیشــنهادهای  خــود جنــاب اشــرف درســال 

اشاره کرد و گفـت کـه ) دو سال قبل(  ۱۹۲۹
ــاریخ ایشــان  ــاش( در آن ت ــای تیمورت دو ) آق

شلینگ از هـر تـن نفـت  را بـه عنـوان  حـق 
از کــل  در آمــد %   ۲۵یــران و االســتراخ درا

بـه ) چه در ایران وچه  در خارج ( شرکت را 
عنوان حـق السـهم ایـران قبـول داشـتند بـه 
شرطی  که در آمد ایران از محصول  نفت، تا 
سه سال  بعد ازامضای  قرار داد جدید، کمتر 

ــال نباشــد ــره درس ــون  لی ــک میلی ــا .  از ی ام
شــرکت نفــت ایــران و انگلــیس  فقــط بــا 

از کل  سهام شـرکت %  ۲۰یص  دادن تخص
به اضافه یک شـلینگ و نـیم درهـرتن نفـت 

  .استخراج شده  موافق بود
اختالف  میـان پیشـنهادهای طـرفین در آن  

تــاریخ چنــدان زیــاد نیــود امــا  پیشــنهادهای 
جدید جناب  اشرف بـا ارقـامی کـه درسـابق 
قبــول داشــتند اختالفــی چنــان وســیع پیــدا 

چ وجــه قــادر  بــه کــرده  کــه شــرکت  بــه هــی
  .پذیرفتن آنها نیست

جناب اشرف جـواب  دادنـد کـه پیشـنهادها 
مربــوط  بــه دوســال  قبــل بــوده و اوضــاع و 
احوال از ان  تاریخ  به بعد خیلی فرق  کرده 
با این نتیجه که پیشنهادهای سابق  ایشـان را  

  .باید مرده  و از بین رفته تلقی کرد

از  : (مـذاکرات در تهـران  مدور پنج 
  )  ۱۹۳۱ماه ژوئیه تا اوت 

  
مسـتر جکـس  ۱۹۳۱در تاریخ یازدهم ژوئیه  

مالقـــات و مصـــاحبه مجـــددی بـــا جنـــاب  
تیمورتاش داشت کـه درآن مسـائل زیرمـورد 

  .بحث و بررسی قرار گرفت
  

مســئله تعلــق مالیــات بــه در آمــدهای   
  شرکت طبق  قوانین داخلی ایران

  
جنــاب اشــرف  تیمــور تــاش دوبــاره همــان  

درخواست سابق  خود را تکرارکـرد و گفـت 
که دولت متبـوعش  در مقابـل ایـن امتیـازی  
که قراراست برای شرکت قایل شود و آنها را 

) تحــت قــوانین ایــران(از پرداخــت مالیــات 
  ۲ ۰۰, ۰۰۰معاف دارد، هیچ مبلغـی کمتـراز
مسترجکس . لیره در سال قبول نخواهد کرد

کـرد، جواب داد، و جناب  اشـرف  تصـدیق  
که  چون طرفین نمی توانند در این بـاره بـه 
توافق برسند تنها راه حلی که باقی مـی مانـد  

ی نایــن اســت  کــه هــردو  طــرف  کارشناســا
برای تعیین میزان مطالبـات سـالیانه تعیـین 

مستر جکس سـپس  پیشـنهاد کـرد کـه .  کنند
% )  ۱۰( این مبلغ مقطوع معادل ده در صد 

خالص شرکت باشد حق السهم ایران ازسود 
یا اینکه، به عنوان شق ثـانی، بـرای هـر یـک  

تــا حــد ( میلیــون تــن نفــت اســتخراج شــده 
پانزده هزار لیره، و ) نصاب  چهار میلیون تن

اضـاف برحـد نصـاب  ( برای هرمیلیـون تـن 
بیســت هــزار  لیــره بــه دولــت ایــران ) مزبــور

جنــاب اشــرف تیمورتــاش  . پرداخــت گــردد
وانند ایـن پیشـنهاد را اظهارداشتند که نمی ت

بپـــذیردو ســـرانجام میـــان طـــرفین توافـــق 
حاصل شد که مسترجکس دراین باره با وزیر 

) آقـــای  حســـن تقـــی زاده( دارائـــی  ایـــران 
  .صحبت کند

  
  تجدید نظر درقرار داددارسی 

  
جناب اشرف  تیمور تاش  مـدتی  طـوالنی در 
بـــاره منفوریـــت قـــرار داددارســـی درچشـــم 

و اظهــار داشــت  کــه  ایرانیــان صــحبت کــرد
هیچ کابینه ایرانی قادر نیست با تجدید نظـر 
در قــرار داد مزبــور موافقــت کنــد مگراینکــه 
ـــراردادی کـــه ممکـــن اســـت  ـــوع ق درهرن

ــرار ــین ق ــازات داد جانش ــردد امتی دارســی گ
ـــــران  ـــــرای ای ـــــاعدتری ب وشـــــرایط  مس

جناب اشرف دردنبالـه بیانـات  .منظورگردد
بـه  خود اظهارداشتند که دولـت ایـران بایـد

یک در آمـد کـافی وتضـمین شـده دسترسـی 
داشته باشد کـه حـداقل آن درآمـد بـه هـیچ 
وجه نبایـد ازبـاالترین میـزان دریافـت شـده 
توسط دولت ایران درعرض بهترین سالهای 

کمتر )تحت قرار داددارسی( درآمد شرکت، 
  .باشد

پس ازمقداری بحث ومکالمه درباره شرکت 
ا داده می نفت عراق، وحق السهمی که به آنه

شــود، تیمورتــاش پیشــنهادی بــرای تجدیــد 
نظردرقرارداد دارسی ارائه کرد که اگرقبـول 
.  می شد مسئله تمدید امتیـازازبین مـی رفـت

اما پس ازمقداری صحبت دراین باره، پس از 
اینکــه معلــوم شــد موافقــت شــرکت بــا نظــر 
جناب  اشرف بدست آمدنی نیسـت، طـرفین 

بـاره ادامـه   موافقت کردند که بحث در ایـن
  .نیابد

درمرحلـــه آخرمـــذاکرات مســـترجکس ، بـــا 
توجه به رویه جناب اشرف ، دوبـاره بـه ایـن 
ــئله  موضــوع اشــاره کــرد کــه بهتراســت مس

%   ۱۶بـر مبنـای ( محاسبه حق السهم ایران
. بـه عهـده متخصصـان) از سود ناب شرکت 

ـــژه واگـــذارگردد جنـــاب . وحسابرســـان وی
رشناسان و اشرف جواب داد که استخدام کا

حسابرسان خارجی برای تقبـل ایـن قسـمت 
متضــمن مخــارجی کــالن اســت کــه دولــت 

تـأمین اعتبـارش  ایران در حال حاضر محل
را ندارد و فقط  موقعی عهده داراین مخارج 
خواهد شد که از رسیدن به توافـق  مسـتقیم 
ـــا شـــرکت کـــامالً مـــأیوس  شـــده باشـــد . ب
ه واگرکاربه این مرحلـه کشـید آنوقـت، بنـا بـ

ما کارشناسـان خـود را بـا « : گفته وزیردربار
روشهای بسیارمسالمت آمیـزتعیین خـواهیم 
کرد تا دعاوی ایران  را امتحان کنند و سپس 
بــرای احقــاق حقــوق حقــه خــود کــه شــامل 
وصول مطالبات عقب افتاده نیز خواهد بود 
  .»علیه شرکت نفت اقامه دعوا خواهیم کرد

  : نامه کدمن به تیمور تاش 
  

درهنگامیکه تیمور تـاش بـرای همراهـی بـا  
محمدرضا پهلـوی کـه بـرای تحصـیل عـازم 
سـویس بودنـد تـدارک مـی دیدنـد، سـرجان 
کدمن رئـیس کـل شـرکت نفـت نامـه ای در 

ــتم اوت  ــاش نوشــت و  ۱۹۳۱هف ــه تیمورت ب
اتخاذ سیاست وی را در قبـال شـرکت نفـت 
ــدید  ــران ش ــان بح ــیس در زم ــران و انگل ای

در سرتا سر جهان  ۱۹۳۳تا  ۱۹۲۹اقتصادی 
. که به جنگ جهانی منجر شد شاره می کند

اجازه بفرمائیـد ایـن : در این نامه آمده است
نکته را قبٌال به طورمقدمـه بـه استحضـارتان 
برسانم که مستر جکس درتشریح وضع کسـاد 
بــازار نفــت در دنیــا کــه حقیقتــاً مایــه تاســف 

گذشـته . است بـه هـیچ وجـه اغـراق نگفتـه
ید  اقتصادی که اکنون سرتا سر ازبحران شد

جهان را فرا گرفته و افزایش مصرف سـالیانه 
نفت و فرآورده های نفتی  را متوقـف  کـرده 

و فقط خدا می داند که این وضع تـا ( است، 
ــه خواهدداشــت موضــع شــرکت ) کــی ادام

نفت به دالیلی کـه در پـائین ذکـر مـی شـود، 
  : فوق العاده متزلزل وبی ثبات شده است

تولید نامحدود نفت از کانالهای جدید  – ۱ 
آمریکـــا و سرازیرشـــدن آن بـــه بازارهـــای 

  جهانی، 
ورود محصوالت نفتی روسـیه و رومـانی  – ۲ 

به بازارهـای اروپـائی و روبروکـردن شـرکت 
نفــت ایــران و  انگلــیس بــا وضــعی کــه در آن 
ــن دو  ــدات اضــافی ای ــا تولی ــت ب دچــار رقاب

ا بـه کشورشده است کـه مـا زاد نفـت خـود ر
بهائی بسیارارزان وغیراقتصادی به مشـتریان 

  .اروپائی عرضه می کنند
پائین آمدن نـرخ کرایـه کشـتیهای نفـت  – ۳

کش به میزانـی کـه تـاکنون سـابقه نداشـته و 
ــای  ــه بازاره ــت ب ــدن راه ورود نف ــاه ش کوت

  . جهانی
درلیست مسائل : در ادامه آن نامه آمده است 

بایـد هـر نوع  اول، دومسئله اصلی هست که 
چــه زودتــر حــل شــود ولــی هیچکــدام حــل 

اولی . نشده و به همان وضع سابق باقی است
مســئله اخــذ مالیــات ازشــرکت نفــت تحــت 
قواینن جاری ایـران اسـت و دیگـری مسـئله 
پرداخت حـق السـهم ایـران تحـت قـرارداد 

  .دارسی
ــه ایــن   ــاً متمایــل ب در مــورد مالیــات مــا قوی

ور شـود نظربوده ایم که از هر حیث کـه تصـ
بهترهمین است که توافق کنـیم بـرای چنـد 
سال آینده مبلغـی مفطـوع بـه دولـت ایـران 
پرداخت شود که  ضمناً برای خود ماهم، بـه 
هنگام محاسبه مسائل مالی آشکار گردد کـه 
. در فواصل زمانی معین چه مقدار بدهکاریم

اما از مذاکراتی کـه تـا امـروز صـورت گرفتـه 
            کـه توافـق دربـاره  بدبختانه چنین برمی آید

کــه درتمــام اوضــاع و » مبلغــی عادالنــه« 
احــوال مــورد قبــول طــرفین باشــد، چقــدر 

  .دشوار است
بنــابراین مــا، یکــی از طــرفین قضــیه، چنــین 
احساس می کنیم که راه حل رضـایت بخـش 
برای هر دومـان ایـن باشـد کـه بـرای  سـال 

رقمــی تعیــین کنــیم کــه هــردو طــرف  ۱۹۳۰
ه را چنـد سـالی  ادامـه راضی باشند و این روی

دهیم تا آن که بازار جهـانی از حـال رکـود و 
کسادی  بیرون آید و آتیه بازار نفت صریح تر 

راجع به این قسـمت، . و روشن تر دیده شود
نامه ای جداگانه به مسـترجکس مـی نویسـم 
که می دانم به زودی مالقاتی با شما خواهـد 

  .داشت
بـه آن نسبت به حق السهم، شخصاً متمایـل  

عقیده هسـتم کـه در تمـام اوضـاع و احـوال 

ــــترجکس  ــــه مس ــــنهادهایی را ک ــــر پیش اگ
ــه عمــل  حضــورتان تقــدیم کــرده اســت پای

من هم . قراردهیم، خیلی خوب خواهد شد
مثل  جنابعالی نگران این قسمت هسـتم کـه 
قضـــیه بـــه شـــکایت و تعیـــین داورنکشـــد و 
اختالفات طرفین بـا توافـق ذوجـانبی حـل 

لی مســـترجکس هـــم از غـــرض اصـــ. گـــردد
پیشنهادی که خدمتان داده بود همـین بـود 
که کار به داوری نکشد و امیداوارم که جناب 
ــنهاد  ــاره، پیش ــن ب اشــرف پــس ازتفکــردر ای

  .تسلیم شده را قبول فرمائید
در باره مسائل مهم تر کـه میـان جنابعـالی و  

مسترجکس مورد بحث قرار گرفتـه، تجدیـد 
در این مرحلـه ) غیرهنظر در امتیاز  دارسی و 

ــرایم  ــات ب ــتیم وارد شــدن در جزئی ــه هس ک
مشکل است ولی ناچـارم بـا کمـال صـراحت 
ــان برســانم کــه در حــال حاضــر  ــه اطالعت ب
اختالف نظـری شـدید میـان خواسـته هـای 
دولت ایران و نظرات شـرکت نفـت در بـاره 
ایــن موضــوع کــه راه حــل ممکــن وعادالنــه 
ــه آن رســید، ــوان ب ــه مــی ت  چیســت و چگون

خود من پس ازتفکر زیاد به این . وجود دارد
نتیجه رسیده ام که کل مسئله تجدید نظر در 

فقط  –منجمله تمدید مدت امتیاز  –قرارداد 
موقعی می تواند به طورمـؤثر و نتیجـه میـان 
طرفین مـورد مـذاکره قـرار گیـرد کـه زمـان 
برای کار مساعدتر باشـد و اوضـاع و احـوال 

ر نفت حکمفرماسـت آشفته کنونی که در بازا
فقط در یک چنـین زمـانی . از بین رفته باشد

ــت  ــک دق ــا ی ــود و ب ــد ب ــالً مقدورخواه عم
منطقــی امکانــات آینــده را حســاب کــرد و 
ترتیب نقشه ای وسیع و فرگیـر را داد کـه در 
مقابل تحوالت زمان ایستادگی کند و اساسی  
محکم برای تعیین روابط اقتصادی طـرفین 

  . تشکیل دهد
ع بــر ایــن موضــوع کــه جنابعــالی در از اطــال

ــی  ــتید خیل ــا هس ــازم اروپ ــده ع ــپتامبر آین س
معشوف شدم و امیدوارم بعد از ورودتـان بـه 
ـــه  ـــوب ب ـــین فرصـــت مطل ســـویس، در اول

    .دیدارتان نایل گردم
  :در دور ششم مذاکرات در تهران 

  
مســتر جکــس در  ۱۹۳۱در ســی ام مــاه اوت 

ــاش  ــور ت ــه تیم ــه در خان ــم ک ــی مه کنفرانس
حضار دیگر جلسـه . تشکیل شد، شرکت کرد

عبـــارت بودنـــد از آقایـــان تفـــی زاده، وزیـــر 
، عیسی خـان )وزیر دادگستری ( دارائی، داور

مدیر کـل در آمـدهای (فیض و مسیو کالویه 
در این جلسه موضـوعات زیرمـورد ). داخلی 

  :بحث و بررسی قرار گرفت
  
مالیات  درآمد قابل وصول  از شرکت ها  – ۱

  و خارجی  داخلی 
  

در آغاز جلسه، تقی زاده گفت کـه در بودجـۀ 
ســال آینــده اش، مبلــغ دویســت هــزار لیــره 

ـــره  ۲۰۰,  ۰۰۰( ـــافتی ) لی ـــوان دری ـــه عن ب
مقطوع از شرکت نفـت، پـیش بینـی کـرده و 
کمتر از این میزان درسال نمـی توانـد قبـول 

دنباله مباحثـات سـپس بـر گشـت روی . کند
و همــان خطــوطی کــه در جلســات ششــم 

یــازدهم ژوئیــه محورمــذاکرات قــرار گرفتــه 
جناب اشرف تیمور تاش اظهـار داشـت . بود

  که قانون مالیات بر در آمد ایران اقالم زیر 
  .را مشمول مالیات داخلی قرار داده است

 فروش  نفت درایران، -  ۱
  استخراج نفت در ایران، – ۲
انتقال نفت توسط لوله به یکـی از بنـادر   -  ۳

  از آنجا به خارج، خلیج فارس و
  .تصفیه نفت در ایران – ۴

سپس متدهائی که برای محاسبه بهای نفـت 
  خام به کارمی رود، منابع شرکت نفت از

فروش  محصوالت خـود در ایـران، منـافعی 
که شرکت ا ز انتقال  نفت به خارج یا تصفیه 
آن در ایــران بدســت مــی آورد، همــه ایــن 

  .مسایل مورد بحث وبررسی قرار گرفت
جنـاب اشــرف تیمورتــاش اظهارداشــتند کــه 
نرخ مالیات برشرکتها درکشورهای  خـارجی 

نوســان دارد ومــوقعی %   ۳۰و %  ۲۰میــان 
که مردم ایران بـه ایـن نـوع مالیـات عـادت 

  کردند حکومت ایران نرخ مالیات را
.  متناســـب بـــا نیازهـــای کشـــورتغییرخواهد

جناب وزیردربارسپس پرداخت بـه موضـوع 
فتی  که شرکت نفت هرساله بـه مالیات هنگ

و  مـی  خزانه داری انگلستان پرداخته اسـت
  14در صفحه   .پردازد
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بمناسبت صد  ،خرداد۲۶« 
و بیســـــــت و هشـــــــتمین 

  »سالگردتولددکترمصدق 
  
  

معظم له گفتنـد ازآنجـا کـه حکومـت ایـران 
حکومـت  اکنون دیگراز رسیدن به تفاهی بـا

 انگلستان درمسئله مالیات مأیوس شده است
ــتقیماً ب خــود  ــد قضــیه را مس ــه ناچــار بای ب

اگر دولـت انگلسـتان . شرکت نفت حل کند
به توافقی  در این ماده با دولت ایران رسیده 
بود شرکت دیگرمجبورنمی شد بار پرداخت 
دونــوع مالیــات یکــی بــه دولــت انگلســتان و 

لـذا  . دیگری به دولـت ایـران را تحمـل کنـد
اهش اگر  تقصیری در ایـن قضـیه هسـت گنـ

ولـی بـه هرحـال . انگلستان است و نه ایران 
صحبت اضافی دراین بـاره الزم  نیسـت زیـرا 
طرفین موافقت کرده اند که منـافع شـرکت 

  .سال به سال ارزیابی  شود
  
نحوه محاسبه حق السـهم ایـران از در   -  ۲ 

  :آمد شرکت نفت 
  

جناب اشرف مجـدداً بـه شـرح مبنـای غلـط 
نیزبه آن اشاره  محاسبه سود شرکت که سابقًا

تعیین حق  کرده بود پرداخت و گفت برای 
السهم ایران سیسستمی  بایـد مـورد اسـتفاده 
قرار گیرد که نه تنهـا قابـل اطـالق بـه آینـده 
باشــدبلکه بــدهیهای عقــب افتــاده را نیــزدر 

از آنجــا کــه حکومــت ایــران هرگــز . برگیــرد
اسمیت را به عنوان سندی  –قرارداد آرمیتاژ 

خته است مواد آن را نمی توان پایـه معتبرنشا
تفسـیر بــرای ارزیــابی  بــدهیهای شــرکت بــه 

در ایــن مــذاکره : توضــیح.( ایــران قــرار داد
اســمیت  –تیمورتــاش قــراردادی کــه آرمیتــاژ

مستشــارمالی امضــاء کــرده بــود، برســمت 
      دولـت ایـران مبلغـی مقطـوع « نشاخت زیرا

بایـــت کـــل ) ظـــاهراً یـــک میلیـــون لیـــره( 
افتاده خود دریافت می کـرد مطالبات عقب 

اسـتدالل . و پرونده این ادعـا بسـته مـی شـد
دولت ایران برای رد ایـن سـند همیشـه ایـن 
بود کـه قـرارداد مزبـور بـه تصـویب مجلـس 
شورای مجلس مـالی ایـران نرسـیده اسـت و 

  .) بنابراین اعتبار قانونی  ندارد
ــق   ــود از طری ــدوار ب ــبالً امی ــران ق دولــت ای

شـرکت ایـن مسـئله حـق  کنارآمدن بـا خـود
السهم را به نحـوی کـه مـورد قبـول طـرفین 

اما  اکنون که مـذاکرات بـه .  باشد حل  کند
شکست انجامیده انتظارحکومت ایران ایـن  
اســت کــه شــرکت نفــت درمســئله تعیــین 
بــدهیهای گذشــته اش بــا مقامــات ایرانــی  

جنـاب اشـرف  سـپس دالیـل . همکاری  کند
عتبــار شــناختن دولــت  ایــران را  بــرای بــی ا

قرارداد آرمیتاژ اسمیت برشمرد وگفت یکـی 
از مهمترین این  دالیل مغایر بـودن قـرارداد 

)  قرارداد دارسی( امضا شده با قرار داد اصلی 
است درحالی  که امتیاز نامه دارسی از نظرما 

قــانون اســت و هــیچ دولتــی حــق نــدارد « :
بدون اجازه مجلس  شورای ملی آن را جرح 

  ».کند و تعدیل
  
مسئله انتقال  فعالیتهـای  آینـده شـرکت  – ۳

  به  کشورها  دیگرغیرازایران
  

جناب  اشرف  گفتند دولت ایران بایـد پـاره 
ای  تضمینات در دست داشته باشد کـه اگـر 
روزی شرکت تصمیم گرفـت مرکزعملیـاتش 
را به کشوری دیگر منتقل سازد چنین انتقالی 

در این . زندبه منافع اقتصادی ایران  لطمه ن
زمینه مخصوصاً به شرکت نفت عـراق و ایـن 
که  فعالیتهای آتـی شـرکت ممکـن اسـت بـه 

  .خاک عراق  منتقل  گردد اشاره کردند
مستر جکـس درپاسـخ جنـاب تیمورتـاش بـه 
تشریح موضع شرکت نفت ایـران و انگلـیس 
در قبال شرکت نفت عراق پرداخت و گفـت 
 اگردولت ایران به حرف شرکت گـوش داده
و در تمام شرکتهائی  که شرکت نفت ایران و 
انگلـــیس  درآنهـــا  ســـهیم اســـت، منجملـــه 
شرکت نفت عراق ، قبول مشارکت کرده بود 
از منافع شـرکت اخیـر هـم بـه  نسـبت سـهم 

  .خود بهره مند می شد
جناب اشـرف سـپس اعـالم داشـت کـه نامـه 

سرجان کـدمن راه   ۱۹۳۱مورخ هفتم اوت 
ا به طور قطـع بسـته تجدید نظر درقرار داد ر

دولت ایران مدتی  طوالنی در انتظـار . است

و بالتکلیفی  به سربرده و سالها صبر کرده تا 
مگر مذاکرات برای  تجدیـد نظردرقـرار داد 
دارسی به نتیجه برسـد امـا هـیچ بهـره ای از 

لـذا دولـت . این همه صبر و بردباری  نبـرده
متبوع وی ناچار است دامن قرارداد دارسـی 

ــود را  را ــه خ ــوق جق ــبد و حق ــم بچس محک
تحت همان قـرار داد تـا دینـار آخـر وصـول 

در قبـال پرســش مسـتر جکـس ازآقــای   .کنـد
ــــان حاضــــرند  ــــا  ایش ــــه آی ــــاش ک تیمورت
خاطرسرجان کـدمن را مطمـئن سـازند کـه 
موضعی کـه حکومـت ایـران درحـال حاضـر 
نســبت بــه قــرار داد آرمیتــاژ اســمیت اتخــاذ 

صـحت و بـه  کرده هیچ نـوع خدشـه ای بـه
ـــی وارد نخواهـــدکرد،  ـــالت امتیازدارس اص

  :جناب  اشرف رسماً اعالم داشت که
امتیازدارسـی در حکـم قـانون اسـت و لــذا  « 

ــزام  ــرای  ر دو طــرف  ال ــاد آن ب اجــرای  مف
اعتبار ایـن امتیـاز را تـاکنون کسـی  . آوراست

امتیاز نامه . انکار نکرده وهرگز نخواهد کرد
بـا رضـایت کامـل دارسی قانونی است که جز

طرفین نمی تواند لغو شود یا  این  کـه مـورد 
مـن حتـی ازایـن  . جرح و تعدیل  قرار گیـرد

ــر مــی روم و مــی گــویم کــه ازنظــر  هــم فرات
حکومــت کنــونی  ایــران امتیــاز نامــه دارســی  

متأسـفانه کلیـه اعمـال .  سندی است مقدس
ــیش از  ــه پ ــار ک ــاهان قاج ــتبدادی  پادش اس

سی ایران انجام گرفته نوشته شدن قانون اسا
حکم قانون را دارندو قبول مفـاد آنهـا بـرای 
ــد از مشــرطیت الزم اســت . حکومتهــای  بع

ــــــک  ــــــه ی ــــــه دارســــــی  ب ــــــاز  نام امتی
پدربیماروسالخورده شباهت دارد که ازبـین 
بردنش ناجوامردی  است و بایـد  صـبر کـرد 

لـذا . تا عمـرش  بـه طـورطبیعی بـه سربرسـد
اجــازه مــی  ازطــرف دولــت متبــوعم بــه شــما

دهم قول مؤکد ما را به سرجان کدمن ابالغ 
کنید و بگوئید که مـا امتیـاز  نامـه دارسـی  را 
ــی  ــی  م ــر تلق ــم و معتب ــانونی  محک ــالً ق عم

  ».کنیم
پس ازیک اشـاره مجـدد بـه احتمـال تسـلیم 

بـرای  ( این قضیه به یک دادگاه بین المللـی 
جناب اشرف اظهار نظـر ) صدوررأی دواری 

اگر چنین وضـعی سـرانجام پـیش  کردند که 
آمد شـکایت دولـت ایـران از دسـت شـرکت 
نباید شکایت ازدولت انگلستان تلقی  گـردد 
ولذا  روابط  صمیمانه دولتین کماکان ادامـه 

پــس از اینکــه مســتر جکــس . خواهــد  یافــت
قــول داد نظـــرات و درخواســـتهای دولـــت 
ایران را بی درنگ بـه لنـدن مخـابره کنـد و  

ا متقــابالً بــه اطــالع دولــت پاســخ شــرکت ر
  .ایران برساند، جلسه پایان یافت

  
ادامه مذاکرات نفـت در ( دور هفتم  

  )تهران
  

ـــپتامبر ـــل  س ـــرف  ۱۹۳۱دراوای ـــاب اش جن
تیمورتاش  تهـران  را بـه مقصـد اروپـا تـرک 
کرد ولـی درغیـاب او مـذاکرات مربـوط  بـه 

آقـای  ( نفت درتهران میان وزیر دارائی ایران
و رئیس محلی شرکت نفت ایـران ) تقی زاده

        وعــده ای دیگــر) مســتر جکــس ( و انگلــیس 
  .ادامه یافت) وابسته به طرفین( 

مسـترجکس بـه سـرجان  ۱۹۳۱در اول اکتبر
ــران  ــه اگردولــت ای ــدمن گــزارش داد ک ک
درارجاع قـرارداد آرمیتاژاسـمیت بـه داوری 

کــه درایــن تــاریخ (وابطـال آن موفــق گــردد 
راه .) مین بـودمهمترین مسئله مورد بحث ه

برای عملی  شـدن مهمتـرین خواسـته آنهـا، 
قابـل ( یعنی تجدید نظردر حق السهم ایران

گشـوده خواهـد ) به بعـد ۱۹۱۳پرداخت از 
  .شد

ازلندن به مسترجکس  ۱۹۳۱در بیستم اکتبر 
اطالع داده شد که سرجان کدمن هنـوزهم 
امیدوار است کلیه این مذاکرات مربـوط بـه 

میت را به سوی کانالهـای قرار داد آرمیتاژاس
) سـرجان کـدمن(ایشـان. دیگرمنحرف سازد

همیشه این آمادگی را داشته اند کـه قـرارداد 
جدیــد را جــایگزین قــرارداد آرمیتاژاســمیت 
ســازند کــه ایرانیــان مفــاد آن را بهتربفهمنــد 
ــا اوضــاع و  ومــوادش بیشــتر قابــل تطبیــق ب

  .شرایط  امروزی جهان باشد
نــین تفــاهمی  بــا همزمــان بــا رســیدن بــه چ 

ایران، یا به هر تقدیر بالفاصله پس ازنیـل بـه 
ایــن تفــاهم، شــرکت نفــت ایــران وانگلــیس  
ممکن است بکوشد به توافقی با دولت ایران 
ــه  ــته اش برســد ک ــدهیهای  گذش ــاره ب در ب
ــه  ــه حــال  طــرفین عادالن مفــادش نســبت ب

  .باشد

  جنگ پنهان؟
  
، بــه گــزارش دانشــجونیوز ، ۸۹آذر  ۱۶در ◀
میدرضا خادم از اعضای جبهه ملی ایـران و ح

ــــس از  از بازداشت ــــدادهای پ ــــدگان روی ش
ـا حکـم  انتخابات ریاسـت جمهـوری دهـم، ب
ــه ریاســت  شــعبه پــانزدهم دادگــاه انقــالب ب
ـاه حـبس  ـار م قاضی صلواتی به سه سال و چه

 .تعزیری محکوم شد
، بـــه گـــزارش دانشـــجونیوز، ۸۹آذر  ۱۶در ◀

ـــ ـنعتی ش ــ ـــگاه ص ـــجویان دانش ـــه دانش یراز ب
ـاعت  ــجو سـ ــه  ۱۳: ٤۵پاسداشــت روز دانش ب

بهانه صرف غـذا صـف طـوالنی مقابـل سـلف 
  .سرویس دانشگاه ایجاد کردند

آذر به گزارش دانشجونیوز این مراسم  ۱۶در   
در حرکتــی خــود جــوش از چنــد روز قبــل بــا 
شــعار نویســی بــر روی شیشــه هــا و آینــه هــای 

آذر  ۱۶خوابگاه و نصب پوسترهای مربوط به 
پشت درب اتاق ها آغاز شده بود که با واکـنش 
ـاره کـردن و  حراست و انجام اقداماتی نظیر پ
ــعارها  ــردن ش ـاک ک ــترها و پـ ــتن پوس برداش

 .همراه بود
، به گـزارش کلمـه، مصـطفی ۸۹آذر  ۱۷در  ◀

تاج زاده و محمد نوری زاد، پس از گذرانـدن 
ـاه از دوران حــبس خــود در  ـار مـ حــدود چهـ

. ممنوع المالقات شدند قرنطینه زندان اوین،
محمد نوری زاد گفته است اعتصاب غـذا مـی 
کند تا روز عاشورا، جنازه او شهادت دهد کـه 

 .حاکمان، یزید و یزدیان هستند
، مــاموران واواک، در حــالی ۸۹آذر  ۱۸در ◀

حســین مهــدوی از فعــاالن سیاســی در اســتان 
لرستان را بازداشت کـرده انـد کـه بـه صـورت 

سته بودند برای دریافت کـیس تلفنی از او خوا
کــامپیوتر شخصــی اش کــه در تفتــیش بهمــن 
گذشته از منزل او برده بودند به واواک خـرم 

 .آباد مراجعه نماید
، به گـزارش دانشـجونیوز، در ۸۹آذر  ۱۸در ◀

آذر در دانشـگاه پلـی  ۱۶پی برگـزاری مراسـم 
نفـر از دانشـجویان  ۱۵تکنیک تهران حـدود 
های امنیتی بازداشـت این دانشگاه توسط نیرو

ـازجویی در  ۱۰. شده اند ـان پـس از ب تـن از آن
ـابقی  دفتر پی گیری واواک  آزاد شده انـد و م
بازداشت شدگان به زندان اوین منتقـل شـده 

دانشــجویان آزاد شــده از ضــرب و شــتم . انــد
  شدید خویش در دفتر پی گیری وزارت 

  
 

آخـرین دور  مـذاکرات ( دور هشتم   
  ان و لندن و پاریس در لوز) نفت

  
پیروتلگرافــات مختلــف ودوســتانه از لــوزان 
میــان جنــاب  اشــرف  تیمورتــاش  وســرجان 
         کدمن، و مسافرت سرجان کـدمن بـه لـوزان 

ـــگ(  ـــاق دکتریان ـــه اتف ـــاب اشـــرف ) ب جن
وارد لنـدن   ۱۹۳۱تیمورتاش دراوایل نوامبر

         شدند وبا رئیس هیئـت مـدیره شـرکت نفـت 
ن مـذاکراتی و سایرهمکارا) سرجان کدمن( 

را لندن شروع کردند که دنباله آن در پاریس 
  :ادامه یافت و به نتایج زیرانجامید

یــک فقــره توافقنامــه مقــدماتی میــان  – ۱
طرفین امضا شد که جناب اشرف تیمورتاش 

 ۲۵پس ازباز گشـت بـه ایـران درنامـه مـورخ 
خودبه سرجان کـدمن اطـالع  ۱۹۳۲مارس 

فقنامه را در داد که هیئت وزیران متن آن توا
تصـویب  کـرده ) ماه قبـل(  ۱۹۳۲ماه فوریه 

  .است
متنی  کامل ترودقیقترکه درلنـدن تهیـه   -  ۲

ــه  ــتم م ــود دربیس ــده ب ــران  ۱۹۳۲ش ــه ته ب
  .فرستاده شد

یک فقره توافقنامه فرعی میان طـرفین   -  ۳
به امضاء رسید که شرکت نفت به موجب آن 

بــه میــزان یــک (متعهــد شــد مبلغــی مقطــوع
درازاء کلیـه مطالبـات گذشـته ) لیره میلیون

 ۱۹۳۱تا آخر  دسـامبر ۱۹۱۳از(دولت ایران 
  .بپردازد) 

بــاالخره درپایــان گــزارش کارشــناس وزارت 
ــه وزیرخارجــه متبــوعش  خارجــه انگلــیس ب

تاریخچــه « : ســرجان ســیمون آمــده اســت
به بعد اتفاق افتاد  ۱۹۳۲وقایعی که ازماه مه 

نـوامبر  ۲۷درو منجربه لغو امتیازنامه دارسی 
گردیــد بــه طــور کامــل در گــزارش  ۱۹۳۲

رسمی شرکت به سهامدارش قید شده اسـت 
  )  ۴۶» .و تکرار آن لزومی ندارد

  
  ...ادامه دارد

 

از دانشجویان منتقـل . اطالعات خبر داده اند
ــه هــادی  ــوان ب ــدان اویــن مــی ت ــه زن شــده ب

 .شاکری و محسن محبوبیان اشاره کرد
ـــر از  ۱۰۰۰د ، حـــدو۸۹آذر  ۱۶در روز  ◀ نف

ـــه  ـــر اقـــدام ب دانشـــجویان دانشـــگاه امیرکبی
ـــد ـــع اعتراضـــی کردن ـــن . برگـــزاری تجم ای

مـــرگ بـــر "دانشـــجویان شـــعارهایی چـــون 
" ، یا حسین میرحسـین"الله اکبر" ، "دیکتاتور

ــد...و  ــین ایــن دانشــجویان . ســر دادن همچن
ـا دانشـجویان  حلقه ای را به نشانه همبستگی ب

تشــکیل دادنــد و زنــدانی در محوطــه دانشــگاه 
 .سرود یار دبستانی را خواندند

، به گزارش جرس، در ادامـه ۸۹آذر  ۱۸در  ◀
ـاالن  ـاران و فعـ ــت روزنامــه نگـ ــوج بازداش م
ـادی انـواری، یکـی دیگـر از  مطبوعاتی، امیر ه
. خبرنگاران روزنامه شـرق نیـز بازداشـت شـد

ـاد و دیگـر  وی سابقه فعالیت در روزنامـه اعتم
لـب را نیـز در کارنامـه روزنامه های اصـالح ط

 .خود دارد
، بـــه گـــزارش کمپـــین بـــین ۸۹آذر  ۱۸در ◀

المللـی حقـوق بشـر در ایـران از وقـوع اعــدام 
های دسته جمعی مخفیانه کـه بـدون رعایـت 
ـاد مشـهد  تشریفات قانونی در زنـدان وکیـل آب

ــرد ــه . صــورت مــی گی منــابع مطلــع محلــی ب
ـاریخ  ۹کمپین گفتند که   ۹تـن دیگـر نیـز در ت

  . ماه اعدام شده اندآذر 
، به گزارش ادوار نیـوز، پـس ۸۹آذر  ۱۸در  ◀

ــــه بازداشــــت  ــــوط ب ـار مرب ـــ ـار اخب از انتشـــ
ـاه،  دانشـــجویان ســـه دانشـــگاه رازی کرمانشــ

 ۱۶صــنعتی امیرکبیــر و صــنعتی شــیراز در روز 
آذر، اکنون خبری که سایت ادوارنیـوز منتشـر 

دهد که دانشگاه هنر تهران را  کرده، نشان می
ـافه نیز با ید به فهرست دانشـگاههای فـوق اض

کرد، چرا که شـش تـن از دانشـجویان آن نیـز 
ــده ــه .اند  بازداشــت ش ــجو ب ــن شــش دانش ای

نامهای وحید نصرتی، هومن جعفری، سوین 
ـادقی، حجــت صــحرایی و  ــد صـ ــیوا، مجی ش

 بازداشت “ روز دانشجو”سعیدی در 
ـاءالله شــــــــمس ۸۹آذر  ۱۹در ◀ ،  ماشـــــــ

من صنفی روزنامـه الواعظین، نایب رئیس انج
نگــاران ایــران وســخنگوی انجمــن دفــاع از 
ـاه انقـــالب  ـات، توســـط دادگــ آزادی مطبوعــ

  .ماه زندان محکوم شد ۱۶تهران به تحمل 
ـــوهین بـــه رئـــیس جمهـــوری و     ـام او ت اتهــ

تضعیف نظام جمهوری اسالمی اعالم شـده و 
محکومیــت او قابــل تجدیــد نظــر خــواهی 

 .است
وله، علی   دویچه، به گزارش ۸۹آذر  ۱۹در  ◀

شــکوری راد عضــو شــورای مرکــزی جبهــه 
ـاد وی روز قبـل  گفتـه . مشارکت به زنـدان افت

ـائیه، روز   ۲۲بود که روسای مجلس و قـوه قض
پیـروزی قطعـی موسـوی را بـه وی  ۸۸خرداد 

 .اند تبریک گفته
تـن از  ۱۳، به گزارش رهانا ، ۸۹آذر  ۲۱در ◀

ل فعالین دانشجویی دانشگاه شهرکرد بـه دلیـ
تصــمیم بــرای اســتقبال از محمــد حیــدرزاده 

آذر بـه  ۱۵دانشجوی آزاد شـده از بنـد ،در روز 
 .کمیته انضباطی دانشگاه احضار شدند

ــه ۸۹آذر  ۲۱در ◀ ــه گــزارش کلمــه، ریحان ، ب
طباطبایی، خبرنگار سرویس سیاسی روزنامـه 

ـاران  شـــرق، هـــم بـــه فهرســـت روزنامـــه  نگــ
 .بازداشتی این روزنامه پیوست

، به گزارش هرانا، فرزاد مـدد ۸۹آذر  ۲۲در ◀
ـاموران واواک بــه ســـلولهای  زاده توســط مــ

ــد  ــرادی بن ـایی شــهر کــرج  ۸انف ــدان رجـ زن
منتقل شد ضمن تهدید وی، اقدام به ضـرب و 

 .شتم ایشان نمودند
، بــه گــزارش جــرس، پــس از ۸۹آذر  ۲۲در ◀

برگزاری تجمعات مربوط به سالروز بازداشت 
و ) دفتـر تحکـیم عضـو زنـدانی(میالد اسـدی 

آذر در دانشـگاه صــنعتی  ۱۶همچنـین مراســم 
خواجه نصیر، بیش از سـی تـن از دانشـجویان 
آن دانشــگاه بــه حراســت احضــار و بــازجویی 

دانشجویان پس از احضار بـه حراسـت .شدند
عیسـی (دانشگاه، مورد توهین معاون حراست 

ـالین  - ) عباسی که در بازداشتهای گسـترده فع
شگاه در سال گذشته نقـش دانشجویی این دان

ــزایی داشــت  ــه س ــرار  - ب ـازجویی ق ــورد بـ م
 .گرفتند
ـا ۸۹آذر  ۲۳در  ◀ ، حسن شـهابی، بـرادر رض

ـنديکای  شهابی عضو زندانی هيئـت مـديره س
ـا  کارگران شرکت واحـد اتوبوسـرانی تهـران ب
اظهــار اينکــه از ديــروز بــرادرش بــه اعتصــاب 
ـا  ـان داده اســت امـ ــود پايـ ــذای خشــک خ غ

عتصــاب تــر بــه ســر مــی بــرد بــه همچنــان در ا
: کمپين بين المللی حقوق بشر درايران گفـت

ـا بـرادرم تلفنـی  ۴ديروز ساعت «  و نيم عصر ب
او گفت به درخواسـت عـده ای از . حرف زدم

ـارگری و سياســـی و همـــين طـــور  ـاالن کــ فعــ

خانواده اش که از وضعيت او نگران بودنـد از 
امروز به اعتصاب خشک خود پايان مـی دهـد 

 ».در اعتصاب تر خواهد ماند اما
: ، جرس گزارش کرده اسـت۸۹آذر  ۲۳در  ◀

ــتقالل  ـائيه از اس ــوه قضـ ــيس ق ــه رئ در حاليک
ــده هــای سياســی امنيتــی داد  قضــات در پرون
ـابع جـرس از  ـای من سخن می دهد، شنيده ه
ـای زنــدانيان سياســی حکايــت  ـانواده هـ خـ

ــری دارد ــط . ديگ ــدا توس ـائی ابت ـام قضـ احکـ
ـاه بازجو به اطالع مت هم می رسد، سـپس دادگ

ـاقی"تشکيل می شود و بعد  ـامال اتف قاضـی " ک
پرونده همان حکمی را صادر می کند که قـبال 

  :چند نمونه. بازجو به متهم گفته بود
ــديانی عضــو شــورای مرکــزی •  ابوالفضــل ق

سازمان مجاهدين انقالب اسالمی، زمانی کـه 
ـاه مراجعـه  برای تسليم دفاعيه خـود بـه دادگ

از قاضی می شـنود کـه حکـم وی يـک می کند 
قديانی بـه قاضـی مـی گويـد . سال حبس است

. شما که هنوز دفاعيه مـرا اسـتماع نکـرده ايـد
مــی شــنود کــه آنــرا هــم خــواهيم خوانــد، امــا 

 !حکم تو يک سال حبس است
ـان نهضـت •  ـاخه جوان ـاور رئـيس ش عماد به

آزادی ايــران، حکــم شــگفت انگيــز ده ســال 
ـازجو مـی شـنودزندان خود را ابتـدا ا بعـد . ز ب
ـال زنـدان ! توسط قاضی اتفاقا ـان ده س به هم
 .محکوم می شود

محمد فريد طاهری عضو شـورای مرکـزی • 
ـال حـبس  نهضت آزادی ايـران، حکـم سـه س
خــود را ابتــدا از بــازجو شــنيده ســپس توســط 

به همان سه سال محکـوم ! قاضی کامال اتفاقی
 .می شود

ـابع جـــرس در تهـــران•  ـای منــ ـنيده هــ ، شــ
حکايت از آن دارد که بازجويان دکتر ابراهيم 
ــــران و  ــــزدی دبيرکــــل نهضــــت آزادی اي ي
سالمندترين زندانی سياسی با هشتاد سال سن 
ــد  ــر داده ان ــه وی خب ــدد، ب و بيماريهــای متع
حکم شما پانزده سال زندان است که هماننـد 
دکتــر کيــانوری دبيرکــل حــزب تــوده ايــران 

ـای  ـبس خــود را در خانــه هـ امــن دوران حـ
 .واواک خواهيد گذراند

ـنبه  البته دادگاه دکتر يزدی که قرار بود سـه ش
آذر برگزار شود بدون هـر گونـه توضـيحی  ۱۶

اميدواريم قاضی اين بار بـرای . به تعويق افتاد
ـان را  حفظ ظاهر هم کـه شـده حکـم بازجوي

 .انشاء نکند
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  )۲(روانشناسی استقامت 
  

ـانم مدت زمانی دراز  طول کشید تا باالخره خ
دوک وورتــس، از طریــق آزمونهــای متعــدد و 
متنوع گوناگونی دلیل این کاسـتی و کمبـود را 

  :پیدا کرد
دلیــل اصــلی ایــن امــر، نداشــتن اســتقامت و 

کان مزبـور مداومت بوقت  یادگیری  نزد کود
ـای  .بود ـانواده ه ـان در خ در واقع ایـن کودک

ــتقامت و  ــی، اس ــر دلیل ــه ه ـال ب ــویش، حـ خ
ــه  ـاری را نیاموخت ــر کـ ـام ه ــداومت در انجـ م

خانم دوک وورتس در پژوهشـی دیگـر . بودند
ـان در  ـاد گیـری آن نیز شاگردانی را کـه تـوان ی
ــر از حــدّ  ـاگون بهت ــای درســی گونـ ــته ه رش

ژوهش او بـه ایـن در این پ. متوسط بود، آزمود
ـان دبسـتانی  نتیجه رسید که تعدادی از کودک
هــم هوشــمندند و هــم در آمــوختن دروس 

اما . خویش سخت کوش و با استقامت هستند
در میان آنها کودکان زیادی نیز وجود داشتند 
کـه بــه هــیچ وجــه بــا هــوش نبودنــد، ولــی در 
ـادگیری پـــر  ـار یــ ـا بخـــواهی در کــ عـــوض تــ

ــتقامت، ســخت کــوش و دارا ــداومتی اس ی م
ـا . زیاد بودند این استقامت و سخت کوشی آنه

ـای شـگرفی  سبب میشد که آنها با بلند پروازیه
اهدافی طوالنی و درازمـدت را بـرای خـویش 

بــا . در نظــر گرفتــه، ســخت دنبــال میکردنــد
ـا کمتـر از حـدّ  وجودیکه هوش و اسـتعداد آنه
ـاً بــا مشـکالت و ســختی  متوسـط بــود  و طبیعت

تنابی نیز میبایسـتی دسـت و های غیر قابل اج
  .پنجه نرم میکردند

ـانم آنگـــال دوک وورتـــس و  ـات خــ تحقیقــ
ـاران او از دانشــگاه پنســیلوانیا بخــوبی  همکـ
نشان میدهند کـه اسـتقامت و سـخت کوشـی 
. همراه با مداومت، امـوری آمـوختنی هسـتند

ـای  ــته هـ ــر رش ـائل در اکث ــن خصـ ــتن ای داش
تحصیلی و تخصصی از ارزشی فوق تصور زیاد 

امر استقامت از مـدارس ابتـدائی . برخوردارند
بهنگام فراگیری خواندن و نوشتن آغاز گشته 
تا پایان تحصیالت هر دانشجو و حتـی بعـد از 

  )۲. (آن نیز ادامه می یابد
در زندگی شـغلی و حرفـه ای نیـز اسـتقامت و 
سخت کوشی همراه با مداومت، جزء صـفات 

در شخصــیتی بشــمار میاینــد کــه در ایــن اثنــاء 
بسیاری از رشته های گوناگون علمـی و حرفـه 

بـرای . ای بخوبی تحقیق و تفحص شده انـد
ـــن خصـــلتها در آموزشـــهای  ـأثیر ای ــ ـال ت ــ مث
مــدیریت و کارفرمــائی، در آمــوختن زبانهــای 
ـا بطـور  خارجی و یا در انـواع ورزشـها، نـه تنه
کامل مشهود است، بلکه جزء بخشـی مهـم از 

ـا بشـمار ارکان تعلیم و تربیت در ایـن ر شـته ه
  ..میاید

حال اگر داشـتن اسـتقامت و مـداومت بـرای 
ـا  ـالیتی، ت ـار و فع رسیدن به موفقیـت در هـر ک
ایــن انــدازه مهــم هســتند، در اینصــورت ایــن 
ــیم و تربیــت  ــتی هــم در تعل ـائل میبایس خصـ
ـا، و هــم افـــراد در  ـانواده هـ ـان در خـ کودکـ
. جامعــه، از اهمیــت شــایانی برخــوردار باشــند

نشــــگاه پنســــیلوانیا پــــس از پژوهشــــگران دا
ـات خـویش توصـیه  ـایج تحقیق دستیابی به نت

  :شان به پدران و مادران اینست
فرزنــدان خــود را خیلــی زود، یعنــی از همــان 
ــراوان و  ـای ف ــه هـ ـا زمین ـالی، بـ اوان خــرد سـ
ـای درســی، هنــری و  گســترده ای از فعالیتهـ

ـال . ورزشی آشنا کنیـد ـانس و اقب ایـن عمـل ش
ـاندآنها را به منتها در ـا آنکـه . جـۀ خـود میرس ت

زمانی فرزندان شما خود به موضوع و یا رشـته 
ـان  ای بر خورد کنند که سخت مورد عالقه ش

بطوریکــه آن موضــوع و یــا رشــتۀ . قــرار گیــرد
علمی و تحصیلی تمامی عالیق و تخیالت آنها 

ـان در آورد ـاری . را برانگیختـــه و بـــه هیجــ یــ
ـافتن  ــدان جهــت یـ ــه فرزن ـاندن ب ــۀ رسـ عالق

ـاد اهمیـت  خویش خاص به احتمال خیلی زی
ـای مـورد  بیشتری دارد تا آنکه آنها در رشـته ه
ـند والــدین خــود آمــوزش فــرا گیرنــد و  پسـ

از همــۀ ایــن امــور  .صــاحب تخصــص شــوند
مهمتر، آموختن خصلت  پایداری و استقامت 
ـالیتی اسـت ـار و فع . به فرزندان خود در هر ک
 پــدران و مــادران میتواننــد و بایســتی خصــائل
شخصیتی استقامت، مداومت و سخت کوشی 

یا دستکم این . را به فرزندان خویش بیاموزند
ـان مـورد تحسـین و تشـویق و  خصلتها را در آن

   .ترغیب قرار دهند
ــه خــواص  جملگــی روانشناســانی کــه در زمین
استقامت مطالعه و تحقیق کرده اند، تأکیدی 

ـائی کـه  :فراوان به این امر دارند یکـی از کاره
ن و مادران به جد باید از آن پرهیز کننـد، پدرا

تمجیــد و تحســین فرزنــدان خــویش بخــاطر 
  .هوش ذاتی قوی و فوق العادۀ  آنها است

ـارول دووک   ـام ک  Carolخانم روانشناسی بن
Dweck  از دانشگاهStanford  در یک سـری

از تحقیقات بسیار جالب و مجذوب کننده ای 
ــد ـان میده ــت، نشـ ــل آورده اس ــه بعم  ):۳(ک

ـان مـورد  کودکانی که بخاطر هـوش قـوی ش
تمجید و تحسین فراوان قرار گرفته و تشـویق 
میشوند، غالباً خیلی سریع در کارهای سـخت 
ـار را در  و طاقت فرسا قطـع امیـد کـرده، آن ک

ـاد"آنها در حقیقت . نیمه رها میکنند بـه " معت
ـاطر  تحســـین و تمجیـــد بـــیش از انـــدازه بخــ

ش در مدرسـه نمرات خوب و عالی اولیۀ خـوی
ـا . میشوند ـالیتی ب ـا فع ـار و ی و هر زمان که در ک

ـا شکسـت  ـا واپـس زدگـی و ی اولین سـختی و ی
مرحلــه ای برخــورد نمودنــد، فــوراً آن را رهــا 
ـار  کـــرده، حاضـــر نیســـتند محکـــم بـــه آن کــ
چســبیده تــا رســیدن بــه پیــروزی و موفقیــت، 

در عــوض اگــر . دســت از انجــام آن برندارنــد
ــد ـان ابت ـان از همـ ــت و کودکـ ـاطر زحم ا بخـ

مشقتی که در کار و فعالیـت خـویش میکشـند، 
مورد تمجید و تحسین و تشویق قـرار گیرنـد، 
خصلت استقامت و سخت کوشی و مـداومت 
در هر کار و فعالیتی را می آموزنـد و پـس از آن 
در تمامی کارها و فعالیتهای خویش تا رسیدن 
ــروزی در هــدف و مقصــود  ــت و پی ــه موفقی ب

ـــت از ـــویش، دس ـــته،  خ ـــر نداش ـــری ب پیگی
ـا "باصطالح بنـی صـدر  تجربـه را در نیمـه  ره

  ".نمیکنند
بــد تــر از رهــا کــردن کــار و کوشــش در نیمــه  

ـار : آنستکه اگر زمانی بچه های هوشـمند در ک
ـا شکسـتی  و فعالیتی بـه موفقیـت نرسـیدند و ب
مرحله ای مواجه شدند، نسبت بـه اسـتعداد و 
ـائی خـــویش شـــک و تردیـــد بـــه دل را ه توانــ

میدهند و غالباً عالقـه و شـور و شـوق خـویش 
ـار و فعالیـــت را از دســـت میدهنـــد . در آن کــ

ــوق  ــور و ش ــز ش ــع نی ــر مواق ــفانه در اکث متأس
خــویش را در کارهــائی از دســت میدهنــد کــه 

  .قبالً خیلی خوب آنها را انجام می دادند
ـادگی  ـاطر آم ـان بخ حال بـرعکس اگـر کودک
ـان جهــت ســخت کوشــی و اســتقامت و  شـ

. ومت، مورد تمجید و تشویق قـرار گیرنـدمدا
ـائب، ارادۀ  ـا مشـکالت و مص بهنگام برخورد ب
ـان در افـــزودن بـــه کوششـــها و تالشـــهای  آنــ
ـا کــم  ـا رســیدن بـه موفقیـت، نــه تنه خـویش ت

  .نمیشوند، بلکه افزایش نیز می یابد
ـانم دووک،  ــهای خـ ــر از پژوهش ــی دیگ در یک
ـاگردان مدرســه ای بــه دو دســته تقســیم  شـ

دسته اوّل شاگردانی بودنـد کـه بـه : )۴(شدند
ــر  ــدار هــوش در ه ــدازه و مق ــودن ان ــت ب ثاب

ـاور داشـتند ـاگردانی . انسانی ب دسـته دوّم از ش
ــر خــالف دســته اوّل،  تشــکیل میشــدند کــه ب
ــد هــوش و اســتعداد هــر فــردی  معتقــد بودن
قابلیت توسعه و تکامل داشته، در اثـر سـخت 

 در واقــع. کوشــی، بهتــر و نیکــوتر نیــز میشــود
هوش و اسـتعداد مقـداری ثابـت و غیـر قابـل 

ـال . تغییر نیستند هـر دو دسـته بـه مـدت دو س
پـس از آن مـدت . تحت مراقبت قرار گرفتنـد

ـاگردان گـروه  معلوم شد که نمـرات درسـی ش
دوّم، یعنــی آن دســته کــه بــه غیــر ثابــت بــودن 
هوش باور داشتند، بمراتب بهتر از گـروه اوّل 

ه تحقیـق فـوق خانم کارول دووک نتیج. بود
  :را اینگونه تفسیر میکند

ــذیر از هــوش و " هــر کــس درکــی انعطــاف پ
ـا ارزش  استعداد داشته باشد، به یاد گیـری و ب
ــیدن،  ــالش و زحمــت کش ــودن کوشــش و ت ب

ولی برعکس اگر کسـی بـه . باوری استوار دارد
هــوش و اســتعداد دارای انــدازه و مقــداری 
ثابــت و معــین، و از قبــل تعیــین شــده معتقــد 
ــیدن و  ــت کوش ــویش جه ـادگی خ ــد، آمـ باش
ـاری را  استقامت و مـداومت داشـتن در هـر ک

  )         ۵." (بتدریج از دست میدهد
ـانم دووک     بر اساس نتایج این پژوهشـها، خ

و همکــاران او یــک برنامــه درســی را طراحــی 
ـام  ـــ ــــه ن ــــد ب ـاه مغزشناســــی"کردن " کارگـــ

Brainology Workshop  . در ایــن برنامــه
ان به یک گروه از شاگردان بطـور درسی معلم

چگونــه مفصــل توضــیح داده و آموختنــد کــه 
ــو و تــازه ای از  بهنگــام یــاد گــری ترکیبــات ن
ــه هــای عصــبی در مغــز انســان ســاخته  یاخت

ـانی خـود . میشوند از این مهمتـر آنکـه هـر انس
ـأثیر گـذارد و آنـرا  میتواند بر روی ایـن رونـد ت

ــد ــوتر کن ــر و نیک ــه  .بهت ــود ک ــن ب ــب ای جال
ـالهای  ـا در س شاگردانی که نمـرات درسـی آنه
پیشین بد شده بودنـد، پـس از شـرکت در ایـن 

ـال بعـد "کارگاه مغز شناسی" ، بالفاصـله در س
ـان بهتـر شـد بـه یـک . سطح نمرات درسـی ش

گــروه دیگــر از شــاگردان، تنهــا فنــون جدیــد 
ولــی در مــورد ســاخت . یــادگیری را آموختنــد

زشــی یاختـه هــای عصــبی در مغـز انســان، آمو
با کمال تعجب نمـرات درسـی ایـن . داده نشد

گروه در سال بعـد هـیچ تغییـر نکـرده و بهتـر 
  .نشد

نتــایج ایــن تحقیقــات نشــانگر اهمیــت فــوق 
ــدین، معلمــان : العــادۀ ایــن امــور هســتند وال

مدارس و استادان دانشگاه نباید هوش سرشار 
ــجویان  ـاگردان و دانش ــدان و شـ ــوی فرزن و ق

مجیــد قــرار دهنــد، خــود را مــورد تشــویق و ت
بلکه بر عکس بایستی سخت کوشی، استقامت 
و مــداومت آنهــا را در آمــوختن و یــادگیری، و 
ــری،  ــت دیگ ـار و فعالی ــر کـ ــی در ه ــور کّل بط

عالوه بر این دستاوردهای تحقیقات . بستایند
فوق، بیانگر این واقعیت نیز هسـتند کـه چـرا 

ـامی کـه " کودکان نابغه"تعداد زیادی از  هنگ
ن باالئی میرسند، دیگر اثری از نبوغ در به سنی

ــود ـاهده نمیش ـا مشـ ـار . آنهـ ــت انتظـ در حقیق
انجــام کــاری بــزرگ و یــا انقالبــی عظــیم در 
حرفــه و یــا رشــته ای علمــی را، غالبــاً مغبــون 

دلیــل ایــن امــر، از جنبــه روانشناســی . میکنــد
ـای نابغــه: "اینســتکه تحســین و " کوچولوهـ

از همـه  ستایشی را که در اوان کودکی خـویش
ــر اســاس  ـاطر و ب ــد، بخـ طــرف کســب میکنن
توانائیهــای شگرفشــان در انجــام دادن عملــی 
ـاطر کوشـش و تـالش و  ـاده، و نـه بخ فوق الع
ـار و  ـاندن ک ـام رس استقامت آنان در به سر انج

  .فعالیت خویش است
ــوع جــدّیت و  ــه طبیعــی اســت کــه هــر ن البت
ـا  ــداومت، تـ ــتقامت و م ــتکاری معنــای اس پش

آن اسـتقامت و . ی را نمیدهدرسیدن به پیروز
سخت کوشی مورد نظر روانشناسان اسـت کـه  
ـار و  صاحبان آن  مجذوب و مفتون و شیفتۀ ک

ایـن . فعالیت خویش باشند و یا بتدریج بشوند
جذابیت و شیفتگی عنصر اصلی و کلید واقعی 
ـاری  راه بردن به پیروزی و موفقیـت در هـر ک

ان پژوهشهای روانشـناختی فراوانـی نشـ. است
ـا و  ــدأ همــۀ خالقیتهـ میدهنــد کــه منبــع و مب
ـار و  نوآوریها، شیفتگی و شوق نو آفرینان در ک

ـا همـه در . فعالیت خویش بوده است و این ه
اثر استقامت، سخت کوشی و مداومت در کار 

در اینصـورت . حاصل انسانهای نو آور میشوند
ـان گفـت کـه عالقـه و  ـال اطمین ـا کم میتوان ب

کــاری، ســبب اصــلی شــیفتگی در انجــام هــر 
  . زایش و پرورش ابتکارات و نو آوریها هستند

بهمین دلیل اگر والدین با اصرار و یا بـد تـر از 
آن، بــا زور و اجبــار فرزنــدان خــود را وادار بــه 
آموختن رشته تحصیلی و یا فراگـرفتن حرفـه 
ـا  ای کردند که مورد عالقه آنها نیسـت، نـه تنه

ــه  آن کــار در آنهــا عشــق و عالقــه ای نســبت ب
بوجود نمی آید، بلکه غالباً نیز باعـث نفـرت و 

ـار را . انزجار آنان میشود ـا آن ک غالباً نیز افراد ی
در نیمــه رهــا میکننــد و یــا بــدتر از آن، شــغل و 
ــه آن  حرفــه ای را کــه گــاهی تــا پایــان عمــر ب
ـاری و  ـار و ناچـ اشــتغال دارنــد، از روی  اجبـ

. ندطبیعتاً نارضایتی و عدم شادی انجام میده
البته بعضی موارد و مواقع نیز وجود دارند کـه 
ـارات و توصـیه  انگیزه های بیرونی، مثـل انتظ
ـای درونـی  های پدران و مادران، با انگیـزه ه
ـــیفتگی خـــود  ـــه و ش ـــل عالق ـــدان، مث فرزن
فرزندان، دسـت بـه دسـت هـم داده و نـوعی 
آمیــزش و یــا همزیســتی انگیــزه هــا را در آنهــا 

ــــد ــــس آنگــــال د. بوجــــود میآورن وک وورت
  : مینویسد

ـاری را "  ـا مـداومت ک ممکن است که فردی ب
زیرا والدین او انجام آن کار را بـه . انجام دهد

ولـی بتـدریج  آن . او محوّل و توصیه کرده اند
شخص فرا میگیرد، آن کار را دوسـت بـدارد و 

  ."  با شوق و ذوق فراوان آنرا انجام دهد
ـناخت و آمـوخت ن حال از جنبۀ روانشناسـی ش

ـا اهمیـــت ) ۶( ـئوالهای بســـیار بــ بـــه ایـــن ســ
  :بپردازیم

چگونــه میتــوان اســتقامت، ســخت کوشــی و  
چطــور . مــداومت را آموخــت و آمــوزش داد؟

این امکان بوجود میاید که این خصائل را بـه 
ـا در پرتـو آن  عنصری فرهنگی تبـدیل نمـود ت
هم افراد و گروهها و جمع ها و هم فرهنـگ 

ر آن جامعـــه جامعـــه رشـــد کنـــد و زنـــدگی د
  همواره با شادی و امید سپری گردد؟ 

ـاحبنظران علـم روانشناسـی  ـان ص هنوز در می
ـاق نظـر در  شناخت و آموختن بطور کامل اتف
این زمینه وجود ندارد که خصـلتهای سـخت 
کوشی و استقامت و مداومت را انسان چگونه 
ـا دوره و مرحلـه ای از رشـد  ـان و ی و در چه زم

ت فــرا خواهــد خــویش، خیلــی خــوب و راحــ
ــت ــه . گرف ــد ب ـان معتق ــده ای از روانشناسـ ع

ـا کـه در . هستند) ۷" (پنجره زمان" بـدین معن
ـان  ـا پای دوران رشد هر انسانی از بدو تولـد او ت

عمرش دوره های موقت گذرائی وجود دارند 
ـادر اســـت   ــ ـان ق کـــه در طـــول آن دوره انســ
خصلتی، رفتاری و یا علمـی را خیلـی خـوب و 

ـان ایـن رونـد را از . ی فـرا گیـردبه سهولت و آس
ــد" پنجــره زمــان"راه تشــبیه  ــده ان ایــن . نامی

ـا دوره ای مشـخص " پنجره" ـان و ی پس از زم
ـان . بسته خواهـد شـد ـا کـه اگـر زم بـدین معن

آموختن در آن فاصله زمانی بگـذرد، دیگـر آن 
اصطالح   .امور را به سهولت نمیتوان آموخت

ـان" ــره زمـ ــی " پنج ـاخته بخــش روانشناس سـ
ـنا ـال در . اسـت خت و آمـوختنش بهتـرین مث

ــت ـارجی اس ـای خـ ــوختن زبانهـ ــورد آم . اینم
کودکان خرد سال خیلی خـوب و راحـت در 

ـا (دوران طفولیت  ـالگی ببعـد ت ـا سـه س از دو ی
در کنار زبان مادری ) شانزده و یا هفده سالگی

ـان دیگـر را قادرنـد خیلـی  خویش، چندین زب
ـان  خوب و راحـت و بـدون داشـتن لهجـۀ زب

ـان، آن . دری فرا گیرندما پس از این مـدت زم
یادگیری سریع و راحـت بسـته " پنجرۀ زمان"

یعنی دیگر براحتی آن دورۀ گـذرا . خواهد شد
ـای  ـا سـهولت زبانه و موقت نمیتوان سریع وب

ـا در مـورد خصـلتهای . خارجی را آموخـت ام
استقامت و مداومت و سخت کوشـی عـده ای 

معتقـد " انپنجره زم"از روانشناسان به وجود 
آنها بر این باورند که برای رسـیدن بـه . نیستند

ـان،  مقصود و هدف دلخـواه خـویش، هـر انس
ـا حتـی هـر جامعـه ای  هر جمع، هر گروه و ی
ـار خصـلت اساسـی  باید مجهز به داشـتن چه

  :باشد

از  - ۲. دارای انگیــــزه ای قــــوی باشــــد - ۱ 
. اصولی محکم و غیر قابـل تغییـر پیـروی کنـد

ط شخصی و سازش ناپـذیری  نظم و انظبا - ۳
ـــد ـــته باش ـاالخره . داش ــ ـــتقامت و  - ۴و ب اس

مـــداومت در رســـیدن بـــه مقصـــود و هـــدف 
  .خویش را تا سرانجام کار، رها نکند

ـای هـر گونـه   این چهار خصلت ستون پایه ه
ــرای انســانها و جوامــع  ــروزی و مــوفقیتی ب پی

ـائل را نیـز هـر . بشری بشمار می آیند ایـن خص
و زمــانی از عمــر خــویش انســانی در هــر دوره 

بشرط  داشـتن اراده ای قـوی میتوانـد کسـب 
با این وجود امور و یا راه کارهائی وجود . کند

دارنــد کــه میتواننــد بــه فراگیــری و فرهنگــی 
کــردن اســتقامت، ســخت کوشــی و مــداومت 

  :این امور از اینقرارند. یاری رسانند
امام، پیش آهنگ و الگو داشتن و شـدن : الف

 :و مداومت در استقامت
ـادر  ـا فرزنـدان از پـدر و م در درون خانواده ه
ـانی  خویش، از خواهر و برادر خود و دیگر کس
که به آنها نزدیـک، و بخصـوص مـورد عالقـۀ  
ـا هســتند، درس اســتقامت و مــداومت و  آنهـ
ســخت کوشــی را خیلــی ســریع و راحــت فــرا 

ـار . میگیرند ـادرا ن در طـرز رفت اگر پـدران و م
ه اســتقامت و ســخت خــویش نشــان دهنــد کــ

ـا چـه  ـالیتی ت کوشی و مداومت در هر کار و فع
ـائل را هـم بـه  اندازه اهمیت دارند، ایـن خص
فرزنـدان خـویش بطـور غیـر مسـتقیم و بسـیار 
ـاز و ســازنده آمـوزش میدهنــد  و هــم در  کارس
ـال میکننـد . آنان این صفات را برانگیخته، فع

نوجوانــان و جوانــان نیــز نــه تنهــا از والــدین 
بلکه از شخصیتهای برجسته و محبـوب خود، 

خویش در هر رشته و زمینه ای، این صـفات را 
می آموزند و بطور خود جوش آنها را  تقلیـد و 

  .نزد خویش تمرین میکنند
یــک ) ۸" (یــاد گیــری از روی مــدل و الگــو" 

ـادگیری  ـناخت و ی اصل مهم در روانشناسی ش
ـان رشـد در . است این اصل اساسـی تـرین ارک

. ده، هر جمع و هر جامعه ای اسـتهر خانوا
هر انسانی که برای خویش امام، اسـوه، الگـو و 
پیش آهنگی در امر استقامت و سـخت کوشـی 

نه تنها ایـن صـفات را . و مداومت داشته باشد
فرا خواهد گرفت، بلکـه خـود بتـدریج بـرای 
ـام و پـیش آهنـگ  نسل خود و نسـل آینـده، ام

ـاهراه اصـلی و و. خواهد شد اقعـی ایـن امـر ش
ـا و  ـامی فرهنگه رسیدن به رشد و آزادی در تم
ـاریخ بـوده، هسـت و  جوامع بشری در طول ت

بــه ایــن امــر مهــم در نوشــته ای . خواهــد بــود
ـاالری و اسـتقامت  دیگر تحت عنوان مردم س

  .بطور مفصل خواهم پرداخت
ـار و : ب ـبت بـه ک یافتن عالقـه و دلبسـتگی نس

  :فعالیت خویش
ـانها کمـک بخود، بـه فرزنـدان و بـه دی گـر انس

کردن، جهت یافتن عالقه خـاص خـویش در 
هر زمینه و رشته و بخشی، مهمترین عامـل در 
ایجاد اسـتقامت و سـخت کوشـی و مـداومت 

ـال میـل و رغبـت . است ـا کم ـانها ب ـا انس زیرا م
ـار و  بیشــترین جــدّ و جهــد خــویش را در کـ

ـار میبـــریم کـــه بـــه آن دلبســـته و  ـالیتی بکــ فعــ
ـار و فعالیـت خـویش  شیفته. عالقمند باشیم ک

بودن و یا بتدریج شدن و آنرا با عشـق و لـذت 
ــه  ــع و ســر چشــمۀ هــر گون انجــام دادن، منب

  . استقامت و سخت کوشی و مداومت است
هنــوز در علــم روانشناســی بــه روشــنی معلــوم 
ـان  عالمان این دانش نشده که چگونه یک انس
ـا  نسبت به رشـته ای، حرفـه ای، موضـوعی و ی

. اص دلبسته و عالقمند میشودعلم و دانشی خ
ولی آنچه کامالً معلوم و مشخص است اینست 

اگــر هــر فــردی بــا فضــای گســترده ای از : کــه
ـای علمـی، هنـری و ورزشـی، و    انواع  رشته ه
موضــوعات فکــری و اندیشــه هــای متنــوع و 
گوناگونی آشنا شود، میتواند تعدادی از آنها را 

ول بقــ. پــیش خــود امتحــان کــرده و بیازمایــد
جریان آزاد اندیشـه "ابوالحسن بنی صدر، اگر 

ـا ـا حتــی جمعــی " هـ در هــر جامعــه ای و یـ
بـرای هـر نـو جـوان، . کوچک بر قـرار گـردد

ـالخورده درجــۀ  ـانهای سـ ــی انسـ جــوان و حت
شـدن " با یـک نظـر شـیفته و بیقـرار"احتمال 

ـا  ــ ـــری و ی ـــی، هن ـــتۀ علم ـــه آن رش ـبت ب نســ
موضــوعاتی مربــوط بــه اندیشــه هــای بــدیل را 

ـاال جه ـایتمند، بسـیار ب ت زنـدگی خـوب و رض
ـادران نبایـد . خواهد برد بخصوص پدران و م

از کنجکاوی فرزندان خویش و سـر درآوردن 
آنها از هر کار و فعالیت و حرفه ای بهراسند و 

ـافتن . مانع آنان در این عمـل شـوند عالقـۀ "ی
ـان نیسـت" خاص خویش ـاری سـهل و آس . ک

ـان بخصوص برای افراد مستعدی که در  سرش
. سودای بلند پروازیهای بـزرگ وجـود دارنـد

ــۀ  ــروف و خردمندان ــل مع ــول ضــرب المث بق
  ". آرزو بر جوانان عیب نیست"ایرانیها 

ـاد پـذیرفتن را " دانش": ج انتقاد کردن و انتق
 :باید آموخت

یکی از عالئم بارز در هـر جامعـۀ اسـتبدادی و 
غالـــب افـــراد آن : اســـتبداد زده ای اینســـتکه

صـــوص جانبـــداران اســـتبداد و جامعـــه، بخ
مستبدین، چه سـوار بـر اریکـۀ قـدرت و خـواه 
بــدون قــدرت، رابطــۀ ســخت مختــل و بیمــار 
ـاد پـذیرفتن  گونۀ نسبت به انتقاد کردن و انتق

ـا و . و بطور کلی هر گونه نقدی دارنـد در اینج
این نوشته محل و حوصلۀ پرداختن بـه ریشـه 

ـاعی   –های روانـی ایـن اخـتالل روانـی  اجتم
ــت ــتقامت و . نیس ــه اس ــوط  ب ــی آنچــه مرب ول

مــداومت در رابطــه بــا انتقــاد و نقــد میشــود، 
  :بایستی گفت

ـا گفـتن چنـد کلمـه حـرف   پدران و مادران ب
تخریبـــی و تحقیـــر کننـــدۀ بـــی مالحظـــه و 
ـاد، میتواننـد  نابجای خـود تحـت عنـوان انتق
روح و روان، و ذوق و شوق فرزنـدان خـویش 

ـان  را چنان جریحه دار کنند کـه شـور و هیج
نو شکفتۀ  آنها نسبت به موضوعی و یا رشته ای 
خــاص در وجودشــان بــرای همیشــه نیســت و 

ـاطر ایـن امـر اهمیـت . نابود شـوند بهمـین خ
ـان  فراوان دارد که کودکان، نوجوانان و جوان

انتقاد . انتقاد سازنده را بیاموزند و تجربه کنند
ســازنده، آن انتقــادی اســت کــه انگیــزه هــای 

ـان و  موجـــود ـان و نوجوانــ در درون کودکــ
بلکـه . جوانان را به یکباره نیست و نابود نکنـد

کمــک کنــد تــا توانائیهــای آنهــا بهتــر و بیشــتر 
ـای ویرانگـــر . شـــوند یکـــی از انـــواع انتقادهــ

ـار  انگیزه ها، حمله به ـأن و وق شخصـیت و ش
ـان،  ـای آن فرزندان، بخصوص تحقیـر توانائیه

ـائی جملـ. تحت پوشش نقد و انتقاد اسـت ه ه
ـا ." اینکار از تو ساخته نیست"از این نوع  " و ی

و ." تو دست بهر کاری بزنی آنرا خراب میکنی
ـای  یا بد تر از همۀ اینها، مقایسه آنان با بچـه ه

دیگر، جراحاتی است " با هوش و حرف شنو"
ـادی بـر روح و  ـالهای زی که آثار مخرب آنها س

ـاقی خواهـد مانـد ـا و . روان آنان  ب ایـن زخمه
هـر گونـه امیـد  جراحات نه تنها ویران کنندۀ

ـا اسـت، بلکـه  به رشد و پیشـرفت در درون آنه
تبدیل به خصومتی میشود علیه همۀ انسانهائی 
. که اراده ای قوی نسبت به رشد و ترقی دارند

ـامی مســتبدین در  ـال بســیار قــوی تمـ باحتمـ
ـانی  دوران کـــودکی و نـــو جـــوانی خـــود قربــ

ــه انتقادهــای ویرانگــر ــه  اینگون ــد ک شــده ان
  . اینهمه با نقد و انتقاد دشمنی میکنند

ــه  ــدان خــویش را بایســتی آنگون ــدین فرزن وال
انتقاد کنند که آنان نه تنها بتوانند نقد را بطور 
صــحیح بــرای خــود تفســیر کننــد، بلکــه یــاد 
ـازنده خــوب  ـاد درســت و سـ بگیرنــد از انتقـ

در کنار اینکار آنها به مرور زمان . استفاده کنند
در . انتقاد سازنده را فرا خواهنـد گرفـتخود 

ـا  ـا و ربـط آنه نوشته بعدی به انواع استعداد ه
  . به استقامت خواهم پرداخت

   14در صفحه بقيه  
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  پوزش از خوانندگان محترم،

 
نشـــریه، در اول   ۷۶۴در شـــماره 

  ،اول. صدرمقاله آقای بنی صدر،
پــاراگراف زیــر از قلــم  ۲اشــتباها

ـاده بــود کــه  بــدین وســیله  افتـ
 : تکمیل میشود

 
تفاوت اول والیت جمهور مردم   - ۱

ــــونی  ـای کن ـا دموکراســــی هـــ ـــ   –ب
استبدادهای جمهوری نما بـه جـای 

ه حق تصـمیم از آن اینست ک –خود 
ــال  جمهـور مـردم اســت و قابـل انتق

اینــک بنگــریم کــه جمهــور . نیســت
مــردم کیســت و ویژگــی هــای دیگــر 

 .والیتش کدامهایند
ــای   -  ۲ ـامی اعض جمهـور مـردم، تم

دیـــن و مـــرام و . جامعـــه هســـتند
آنهــا هرچــه ... جنســیت و قومیــت و

 این والیت وقتی . باشد
ــد کــه هــر نفــر  ــدا مــی کن تحقــق پی

ل در تصــــمیم و آزادی در اســــتقال
بنا . انتخاب نوع تصمیم داشته باشد

ـا جامعـه   بر این، باید حـق تصـمیم ب
باشد و در مواردی که جمهور مـردم 
ـان مـــی  اجـــرا را بـــر عهـــده منتخبــ
ـا تصـمیم مـردم را اجـرا  گذارند، آنه
کننــد و جانشــین جمهــور مــردم در 

 .گرفتن تصمیم نگردند

فاجعه ھای زيست محيطی 
  و گناه مردم

 
ـنج هـزار و  ـاع پ ـا ارتف متـر از  ۶۲۸قله دماوند ب

متر  ۹۳۳هزار و  ۳شمال و قله توچال با ارتفاع 
ـاي . مال غربي آن قرار داردارتفاع در ش كوهه

هزار متر  ۲جنوب و جنوب شرقي آن در حدود 
ارتفاع مركـز تهـران حـدود يـك . ارتفاع دارند

متر و ناحيه شميرانات حدود يـك  ۲۰۰هزار و 
ــزار و  ــد ۶۰۰ه ــی باش ـا م ــطح دريـ ــر از س . مت

واقعیــت اینســت کــه تهــران بعلــت موقعیــت 
جغرافیائی خود، دارای شرایط جـوی خـوبی 

یست و بسیاری از روزها بخصوص در زمستان ن
وارونگی هوا، به . دارد) وارونگی هوا( اینورژن 

پدیــده ای گفتــه مــی شــود کــه بــر اثــر افــزایش 
ـاالتر  سرمای هوا، الیه های گرم تـر در سـطح ب
آسمان و روی الیه های سرد قرار می گیرد و به 
ایـن ترتیـب ضـمن جلـوگیری از تشـکیل ابـر و 

. نع گـردش هـوا نیـز مـی شـودامکان بارش، ما
وارونگي هـوا موجـب تـراكم هـواي آلـوده در 

ــي مي ــدر ارتفــاع  محــدوده معين شــود و هــر ق
ـاه تر و مـدت آن طـوالنی تـر  وارونگي هـوا كوت

باشد بديهي است كه ميزان خطرات آن فزوني 
شرایط جوی تهران موجب می شود تا . يابد مي

 بيش از دوسوم روزهاي سال این شهر با پديده
وارونگي هوا مواجه شود و اين حالت بيشتر در 

طبق آماري كه در . دهد پاييز و زمستان روي مي
ـاد گرفتـه شـده  ۵طول  ـتگاه مهرآب ـال از ايس س

ـا در  است، بيشترين ميزان ارتفاع وارونگـي دم
ـاييز  ـتان  ۴۱۹فصل پ  ۴۰۴متـر، در فصـل زمس

ـار  ـتان  ۳۵۴متر، در به متـر  ۳۸۴متـر و در تابس
مچنــين ميــانگين مــدت زمــان ه. بــوده اســت

ـار  ۲۳۹وارونگي دما  روز بـوده اسـت كـه در به
ـاييز  ۶۱روز، در تابستان  ۵۷ روز و  ۵۸روز، در پ

ـتان  در حالـــت . روز بـــوده اســـت ۶۱در زمســ
وارونگي هوا، جریان هوا قطـع میشـود و هـوا 

ایــن . حالــت ســکون و آرام بــه خــود مــی گیــرد
وضـــعیت موجـــب تجمـــع مـــواد آالينـــده در 

ي ســطح زمــين و تشــديد آلــودگي هــوا نزديکــ
  .  شود مي

 
  منابع انتشار آلوده کننده ها

 
در شــهرها و حاشــیه آنهــا، موتورســیکلت هــا، 

ـین ــ ـا واتوبوس ماش ــ ـــوس ه ـــی ب ـا،  ها، مین ــ ه
هواپیماهــا، نیروگــاه هــا، پاالیشــگاه هــا و نیــز 
ـین  ـــ ـات و همچن ـــ ـا و کارخانج ـــ ـاه ه ـــ کارگ

. سازى، باعث آلودگى هوا می شـوند ساختمان
خارج از شهرها غبار حاصـل از شـخم زدن  در

ـین ـا، ماشــ ـیله تراکتورهــ ـــه وســ ـین ب ــ ها و  زم
ــه در جاده کامیون ـایى ک ـاالخص در  هـ ـا، بـ هـ

رانند، ریزش کوه و  جاده هاى شنى یا خاکى مى
ها و مـزارع و   دود حاصل از آتش سـوزى بیشـه

 .شود هوا می گرد و غبارها باعث آلودگی
در اغلـب یک عامـل مهـم دیگـر آلـودگى هـوا 

. شهرهاى بزرگ، گاز اُزن در سطح زمین است
شود که  اُزن در سطح زمین هنگامی تشکیل می

ـایر  گازهاى آالینده حاصـل از اتومبیل ـا  و س ه
کننــد بــا نــور   وســائلى کــه ســوخت مصــرف مى

کند؛ در نتیجه گاز ازنی بـه  خورشید واکنش مى
ـاز . آید که براى انسان سـمى اسـت    وجود می گ

ـندگى ازن در  شرایط  ساکن بودن هـوا، درخش
وهوای گرم، بیشتر به وجود   نور خورشید و آب

ازن "این ازن در سطح زمین را نباید با . آید  می
ـانى " خوب که کیلومترها باالتر در قسـمت فوق

ـنفش مضـر  ـاوراء ب جو زمین قرار دارد و اشعه م
 .کند اشتباه گرفت خورشید را جذب می

های  ، آالینــــدهاگــــزوز اتومبیــــل در شــــهرها
ــه  متعــددى را از خــود خــارج مى ــد از جمل کن

ـید نیتــــروژن،  ـیدکربن، دی اکســـ مونواکســـ
اکسید گوگرد، ذرات معلق از جملـه ذرات  دى

کوچکتری مثل فرمالدوئید، هیدروکربن های 
ترين تركيــب  حلقــه ای و بنــزن کــه خطرنــاك

آالينده هوا بوده و موجب بروز سرطان خـون 

در این زمینـه . ا آن استهاي مرتبط ب و بيماري
خــانم معصــومه ابتكــار، رئــيس كميتــه محــيط 
زيست شوراي شهر تهران نيز در پاسخ بـه ايـن 
سوال كه چرا از آلودگي هوا كماكان به عنـوان 

ـام بـرده  مهم ترين خطر محيط زيست تهران ن
متأسـفانه سـموم آلـودگي هـوا : شود، گفـت مي

، از طرفي. شوند مستقيما وارد جريان خون مي
آلودگي هوا از آن دسته معضالتي اسـت كـه بـه 
شکلي گسترده تبعات و آثار سوء خود را به يـك 

. كنـد ميزان در شمال و جنوب شـهر پخـش مي
، )BTX(هاي جديدي نظير بنزن  خطر آالينده

لين نيز وجود دارد كه به دليل  تولويين و گيزای
ـتانداردها، چـه در حمـل  و  رعايـت نكـردن اس

هاي پمپ بنزين از  ه در ايستگاهنقل بنزين و چ
ايــن . ســال قبــل بــه مــا گــزارش شــده اســت ۲

دهنده ي نشســت تركيبــات و  هــا نشــان گزارش
برابـر  ۲۰بخارات حاصـل از بنـزين بـه ميـزان 

ـاز اســـت ـاالتر از حـــد مجــ ـات . بــ ايـــن تركيبــ
 .كننده است زا هستند كه بسيار نگران سرطان

 تهران دارای هر دو موضوع موثر آلودگی هـوا
ـاله چنـدین هـزار نفـر بعلـت  می باشد و هـر س

اخیراً دکتر نـدافی . آلودگی هوا از بین می روند
ـا نماینـدگان  از وزارت بهداشت در جلسـه ای ب
ـالیانه شـهروندان در  تهران، آمار مرگ و میـر س
اثر آلودگی هـوا را در شـهر تهـران بـه تفکیـک 
آالینده بیان کردند، و براساس این آمار حداقل 

ــر ذرات معلــق در ســال در تهــران  فــوت در اث
نفر  ۷۲نفر، اُزُن  ۱۵نفر، منوکسید کربن ۲۶۵۸

ـابراین . نفـر اسـت ۸۹۶و دی اکسید گوگرد  بن
ـالی  ۳۶۴۱سالی  نفر طبق قول آقای منافی و س
هزار نفر طبق آمارهای نیمه رسـمی بـر اثـر  ۱۰

هـر چنـد . آلودگی هوا در تهران فوت می کنند
مســتند علمــی نــدارد هیچکــدام از ایــن آمارهــا 

ـال و در مواقـع  چون آمارها را در طول چند س
مختلــف بایــد گرفــت ولــی مــی توانــد هشــدار 

بایــد گفــت بــه غیــر از مــرگ و . دهنــده باشــد
ـیار شـدید هـوا در  میرهاى ناشى از آلـودگى بس

ـاً  کوتاه  مدت، آلـودگى هـوا در درازمـدت قطع
 . ها دارد آوری بر روی انسان  اثرات زیان

ـا واقعیت  مرگ آور آلودگی هوای شهر تهران ب
اســتقرار شــرایط پایــدارجوی، همچــون ســال 
. هــای پــیش مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت

ـال آلـودگی  همانطوریکه در فوق گفته شـد امس
هوا از شرایط هشدار بـه شـرایط قبـل از مـرگ 
یعنی اضطراری رسیده است که علت اصلی آن 

علت هر چه باشـد . هنوز بر کسی روشن نیست
مسال آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ ا

ایران بدلیل تحریم ها منجمله تحریم واردات 
نفــت و در پــی آن تولیــد نفــت غیــر اســتاندارد 
ـای  مبدل به رقابت و جدلی جدی بـین مافیاه
مختلف حاکم از یک سو و نهادهای مختلـف 
دست اندر کار مثل شهرداری، سازمان محـیط 

و خـودرو  زیست، سازمان سنجش کیفیت هـوا
ــازی شــده اســت بــدون توجــه بــه حــال زار . س

مــردم و حالــت خفگــی شــهروندان تهــران و 
ـیراز  شهرهائی چون اصفهان، کرج، اهـوازو ش

ـا از ..... و هر کس دیگری را محکوم مـی کنـد ت
شعار کی بود کی بود . خود رفع مسئولیت نماید

من نبودم اینجا به کمک دولتمردان بی وطـن 
نمایندگان، دولت را بعلت برخی از . آمده است

ـئول مـی داننـد و  ـتاندارد مس تولید نفت غیر اس
ـتفاده از  دولت خودروسازی را بعلـت عـدم اس
قطعه کنیسر در خود روها که باعث جلـوگیری 
از انتشار بخار بنزین میشـود و نامناسـب بـودن 

برخـی بـه مینـی . قطعه کاتالیزور متهم می کنـد
نـد و ایـن بوس ها و موتورسیکلیت بند کـرده ا

ـلی آلـودگی هـوا مـی داننـد .  وسائل راعامل اص
ـئله آلـودگی هـوا در  ولی در هر صورت تـب مس
تهران باعث برگزاری جلسات متناوب در ایـن 

ـئوالن و مـدیران در . خصوص شـده اسـت مس
ـازمان رده ـای مختلــف و سـ ـای  هـ ها و نهادهـ

گوناگون اندر باب اهمیت این موضوع و چـه 
د و ماحصــل ایــن راننــ بایــد کردهــا ســخن می
ها، چــون ســالهای پــیش  جلســات و ســخنرانی

ـای . هیچ خواهد بود ـال ه اما چرا علیـرغم س
ــران و شــهرهای  ــودگی هــوای ته متمــادی آل

 - تبریـز - اهواز - شیراز - بزرگی چون اصفهان
بایــد روز بــه روز .... مشــهد و  - کــرج - اراک

شرایط زیست محیطی ایران از جملـه آلـودگی 
چرا وقتی از خرداد تا آبان هوا بد و بدتر شود؟ 

فقط هشت روز هوای تهران سالم بـوده اسـت 
ـا اخیـرا گـزارش  نباید به فکر زمستان بـود؟ ايلن

ـاري، فقـط  ـالى ج  ۸داد که از خرداد تا آبان س
ـا كيفيـــت هـــوا از نظـــر وزارت  درصـــد روزهــ

درصــد روزهــا،  ۶۷بهداشــت ســالم بــوده و در 
درصــد  ۵۶ذرات معلــق بيشــتر از حــد مجــاز، 

ـاز، رو ـاالتر از حــد مجـ ــزان ازن بـ ـا، مي  ۴۳زهـ
درصد روزها، ميزان مونواكسيد كربن باالتر از 

ـا  ۱۲حد استاندارد،  ـاالتر ۲NOدرصد روزه ، ب
ـامی . از حد مجاز بوده اسـت چـرا علیـرغم تم

تجارب بشری در مورد چگونگی بهبود آلودگی 
هوا امسال باید آلودگی هوا بـه شـرایط قبـل از 

ــه  ــرا ب ــد؟ چ ــرگ برس ــر یوســف م ــول دکت ق
رشــیدی، مــدیر عامــل شــرکت کنتــرل کیفیــت 
ـای هـوای  هوای تهران باید میـزان آالینـده ه

ـانی باشـد؟ و  ۱۰تهران  برابر استاندارهای جه
چرا کسی نباید پاسخ گوی ایـن معضـل باشـد؟ 

ـات  ۵۰چرا پس از گذشت حدود  سال از اتفاق
ناگواری که در شهر لندن و کشورهای بلژیک و 

های آلودگی هوا در این  ده و بحرانآمریکا افتا
شهرها و کشورها، ما باید دوباره با تجربـه تلـخ 

ـان های  آنها مواجه شویم و سالمتی و جان انس
فراوانی را در کالنشهرهای ایران بـویژه تهـران 

 . تهدید کنیم؟
پاســخ تمــامی ایــن چراهــا مشــخص و معلــوم 

سال گذشته هوای کالنشهرهای  ۱۵طی . است
ص تهـران روز بـه روز بـدتر شـده ایران بخصو

است ولی در حقیقت دولتمردان ناالیق حاکم 
ـان مـردم  بدون توجه به صحت و سالمت و ج
ـند و  ـان مـی باش در صدد نابودی ایـران و ایرانی
هدفی جز به آب و آتش کشیدن این مـرز و بـوم 

بــا نگــاه کوتــاهی بــه اخبــار چنــد روز . ندارنــد
طـی بـه گذشته در باب فاجعه های زیست محی
 .  صحت گفتار فوق بیشتر پی می برید

ــه گــزارش خبرنگــار ايلنــا، از شــمال / آذر ۲۰ ب
سوزى همچنان در  رسد كه آتش كشور خبر مي

 . مناطق مختلف استان گلستان،ادامه دارد
سيد نجيب حسينى نماينـده مـردم مينودشـت 

ــار ايلنــا گفــت وكاللــه در گفــت : وگو بــا خبرنگ
هنــوز ادامــه  هــاى گلســتان ســوزى جنگل آتش

دارد و مهار نشده و با وجود شدت وزش باد در 
گيرى  طى چند روز گذشته آتش گسترش چشم

ـئوالن . داشته اسـت ـاد ازعملکـرد مس ـا انتق او ب
جاى : سوزى گفت كشور در برخورد با اين آتش

ـتان كـه بعنـوان  تعجب است كه به جنگل گلس
شود  هاى كشور شناخته مي گل سر سبد جنگل

مردم ايران تعلق دارد به صورت ملـى و به تمام 
 . شود نگاه نمي

   
  جنگل ابرهمچنان درآتش 

 
رسـد كـه آتـش  از شمال شرق كشور نيز خبر مي

هاى ابر در شاهرود استان سمنان كـه از  جنگل
ـان ادامـه  روز سه ـاز شـده اسـت همچن شنبه آغ
طبق آخرين اخبار تا روز جمعه، آتـش در . دارد

شــده ولــى هنــوز  منــاطقى در جنگــل ابرمهــار
ـابع محلـى، . خاموش نشـده اسـت بـه گفتـه من

ـاى ايـن  هکتار از جنگل ۳۵تاكنون حداقل  ه
العبور  صــعب. منطقــه در آتــش ســوخته اســت

ـار امـداد  ـاطق آتـش، ك ـاال در من بودن و شيب ب
  رسانى را به اين مناطق سـخت و دشـوار كـرده

 . است
سـوزى  رسـد كـه آتش از غرب كشور نيز خبر مي

ــاى جنگل مريــوان و ســروآباد كــه از ابتــداى  ه
 . خرداد ماه آغاز شده است همچنان ادامه دارد

به گفته ايرج قادرى، آمار آتش تا امروز صبح بـه 
ـته  ۸۶۰ ـاه گذش نقطه رسيده است كه در يك م

با توجه به عدم بارش باران هم در تعداد و هم 
ـاهده  حجــم آتــش افــزايش چشــمگيرى مشـ

 . شود مي
ـيش از طبق آخرين خبرها تـ هـزار  ۳۵اكنون ب

هاى مريوان و سروآباد در آتش  هکتار از جنگل

ـاطق جنگلـى در  سوخته است به طورى كه من
خط مرزى ايران با عراق بـه طـور كامـل محـو 

ـتا. شـــده اســـت ده،  ور، رشـــه هاى پيلـــه روســ
ـترين ميــــزان  خــــوش كالم، ســــردوش، بيشـــ

ـتردگى جنگل ـاى ســـوخته در منطقـــه  گســ هــ
ـاص مريـــوان و ســـروآباد را  بـــه خـــود اختصــ

 .اند داده
ـا وجــود اینکــه  ـا، بـ ــه گــزارش خبرنگــار ایلنـ ب

های سـوخته  مسووالن در مورد وسعت عرصـه
ـارنظر نکرده ـتان اظهـ ــی  در گلسـ ـا برخ ــد امـ ان

ـات از وســـعت  ـاطق  ۷۰گزارشــ ـاری منــ هکتــ
ـتر ایـــن . دهــد ســوخته خبــر می گرچــه بیشـ

ـاج درخـت  آتش سوزی سطحی بود و به تنه و ت
 . آسیبی نرسانده است

های پراکنده سایر نقاط عرصه سبز شمال  آتش
ـاه و  ـاری، گلوگ ـاطی ماننـد س کشور را نیز در نق

ـــک و  قائم ـــدران و درف ـتان مازن شـــهر در اســ
ـان در  ـات دیلم سراوان، املـش دشـت و ارتفاع

. نصــیب نگذاشــته اســت اســتان گــیالن را بی
ــق  گزارش ــر حری ــه در اث ــت ک ـاکی اس ـا حـ هـ
رســتان در شه» اچــوفی«هــای منطقــه  جنگل

ـاحت  ـــه مســ ـاری ب ـار و در منطقـــه  ۱ســ ــ هکت
ـاحت ـار طعمـه حریـق  ۴  سوادکوه بـه مس هکت

در حــال حاضــر منطقــه درفــک، . شــده اســت
ـان در  ـات دیلم سراوان، املـش دشـت و ارتفاع

 .سوزند آتش می
ــر دیگــری مــی خــوانیم کــه خشــکیدن  در خب
رودخانه ها، چشمه هاو قنوات در ایران، سبب 

کمبـود . شده است کسری آب در ایران بی آب
ـات  باران باعث خشکسالی در مناطقی مثل قائن

شــماري از . و روســتاهای اطــراف شــده اســت
کارشناســان بــا ابــراز نگرانــي از رونــد آلــودگي 
ـا  زيست محيطي درياي خزر معتقدند ايـن دري

انديشي و  در آستانه مرگ تدريجي است و چاره
تـــدبير بـــراي رفـــع مشـــکالت آن بـــه تعامـــل 

 .اي نياز دارد فرامنطقهاي و  منطقه
ـا در  دریاچه ارومیه، دومین دریاچـه نمـک دنی
ابتــدا آبــش ســرخ شــد و امــروز خبــر از خشــک 

نشســت فاضــالب شــهری . شــدن آن مــی رســد
ـان  ـتان هرمزگ دلیل مرگ جمعی ماهی یان اس

روزی نیست که خبری از وضـعیت . شده است
ـنیده  ـابودی آن ش بد محیط زیست در ایران و ن

اخبــاری از قبیــل گســترش . شــودیــا خوانــده ن
بیابانهــا، آلــودگی اســتانها بــر اثــر گــرد و غبــار، 
آلودگی هوا در اغلب کالنشهرها، آتش سوزی و 
ـند سـرخ در  تخریب جنگلها، ظهور پدیده کش
آبهــای ســاحلی خلــیج فــارس، تهدیــد برخــی 
انواع جانوری و گیاهی، ورود گسترده آالینـده 

ــت و  ــه طبیع ـنعتی ب ــماندهای صـ ـا و پس آب هـ
شرب، خشک شدن بسیاری از تاالب ها و قـرار 
گــرفتن دریاچــه ارومیــه در معــرض مــرگ، از 
 . فاجعه های مهم زیست محیطی ایران است

براستی گناه  طبیعت و مردمی  که نمی خواهند 
بمیرنــد چیســت؟ اکنــون زنــگ خطــر مــرگ 
ـانتی در  ــه امـ ــران ک زودرس محــیط زیســت ای

صـدا در دست ما بـرای آینـدگان مـی باشـد بـه 
تــا زمانیکــه چنــین حاکمــانی کــه . آمــده اســت

تعلقی نه به ایـران و نـه بـه ایرانیـت دارنـد و بـر 
ایــران و ایرانیــان حکومــت مــی کننــد، وجــود 
ـانی و زیسـت  ـای انس پدیده هایی بنام فاجعه ه
محیطـــی در ایـــران چیـــز عجیـــب و غریبـــی 
نخواهد بود و مطمئناً شرایط بد تر از ایـن هـم 

ـال تجربـه عملـی خواهد شد زیـرا سـ ی و دو س
پس اگـر مـردم نمـی خواهنـد . پشت سر داریم

شاهد مرگ زودرس محیط زیست کشورشان و 
ـند و نمـی خواهنـد  مرگ تدریجی خـویش باش
ـام  ـتال بـه انـواع و اقس ـان مب خود و فرزندان ش
ـتی و  ــی، پوسـ ــوی، قلب ــی، ری ـای تنفس بیماریهـ
سرطانی شوند، راهی جز براه انـدازی جنبشـی 

اســتقرار حاکمیــت خــود بــر  همگــانی جهــت
تحمـل و . سرنوشت خویش نخواهنـد داشـت

ـاهی  ـارت و بردگـــی، خـــود گنــ توجیـــه اســ
 .  نابخشودنی است
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ــرای خــود  ـا هرگــاه یکــی دیگــری را ب امـ
بخواهد و یا هردو یکدیگر را بـرای خـود 

یر مسـتقیم و از راه بخواهید، رابطه شما غ
رابطه قدرتی می شود که با یکدیگر برقرار 

پس یکدیگر را چنان کـه قـدرت . می کنید
آن عشـق . می خواهد می بینید) سلطه بر(

ایـن . که کور است ایـن شـبه عشـق اسـت
رابطه است که دلیل آن در خود آن نیست 

است و البتـه ) سلطه بر دیگری(در قدرت 
ـا بپـذیرد عقل می باید آن را توجیه . کند ت

بهوش باشید کـه ایـن رابطـه جـوانی را از 
  .شما می ستاند

محــک دوم نشــاندن مصــلحت بــه   -  ۱۴
انسان حقوق ذاتـی دارد . جای حق است

و جوانی به عارف بودن بـر ایـن حقـوق و 
ایــن . عمــل کــردن بــه ایــن حقــوق اســت
ـا . رابطه با خود، رابطـه مسـتقیم اسـت ام
و  - وید اگر شما از حقوق خـود غافـل شـ

تنها وقتی به بندگی قدرت در مـی آئیـد، از 
، رابطـه شـما - این حقوق غافل می شوید

آن وقت، . با خود نیزغیر مستقیم می شود
حقوق، دیگر راهبر پندار و گفتار و کـردار 
شما نیستند، بلکه مصلحتهایی که شما می 
سنجید و یا دیگران می سنجند، راهبـران 

. مــی شــوندپنــدار و گفتــار و کــردار شــما 
بهــوش باشــید کــه مصــلحت را همــواره 
ـان  قدرت می سنجد و حق را همیشـه انس
دارد و قدرت مصـلحت را بـرای محـروم 
ـنجد و  کردن انسان از حقوق خود مـی س

ـان تحمیـل مـی کنـد ـان، . به انس بـدین س
عمــل بــه حــق و بــی نیــازی از مصــلحت 
ـای  قدرت سنجیده یکی دیگر از ویژگی ه

ـبش این ویژگی زم. جوان است انی که جن
برانیگختــه مــی شــود، ســخت بکــار نســل 
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