
  

نچه آيا اين جنبش مرحله اول يك انقالب است و يا آپرسش اينست كه  ،در پي مرحله اول جنبش مردم تونس :انقالب اسالمی
يم تونس  و خطر بازسازي استبداد وجود دارد؟ جنبش مردم تونس به مردم كشورهاي گرفتار ژتحولي است در ر ،روي داده است

؟ بديل مردم ساالر وجود دارد و اگر آري، قوي است و يا وجود دارد و ضعيف است و يا اصال بديل مردمساالر موزدآاستبداد چه مي 
زادي و نظام دموكراتيك آنها در يافتن فرهنگ آن را پذيرفته باشند و بكار آوجود ندارد؟ انديشه راهنمائي كه جمهور مردم تونس 

  .ن پرسشها پاسخ مي جوئيمدر فصل اول براي اي... وجود دارد؟ و ،بيايد
ن و آگزارش در باره حمله ويروسي و ارزيابي  ،در فصل دوم. به شكست انجاميد 1+5يم با كشورهاي ژگفتگوهاي فرستاده هاي ر   

حكومت نتان ياهو خود را بي قرار جنگ نشان . ورش شده اندآجمع  ،نستآتشديد تحريمها و جنگي كه حكومت نتان ياهو تشنه 
گرايشهاي راست و . حرفي براي گفتن ندارد ،اي اين كه مسئله صلح با فلسطيني ها را ثانوي جلوه دهد و در اسرائيلمي دهد بر

يكي به خاطر  ،نها اين نان را مي خورندآاما اگر . راست افراطي همواره نان انعطاف ناپذيري از موضع قدرت را خورده اند و مي خورند
  .نسان و حقوق جامعه است و ديگري انعطاف پذيري بي زورها درگذشتن از حقوق خويشنايستادن گرايشهاي چپ بر حقوق ا

مالي حاكم  –يكي در باره فلسطين و اسرائيل و ديگري در باره نقش مافياهاي نظامي  ،دو گزارش از ويكيليكس ،در فصل سوم     
مده در گزارش پيرامون مواد مخدر جزئي از اطالعاتي آعات اطال. ورده ايمآبر ايران در قاچاق مواد مخدر و يك مصاحبه افشاگر را گرد
اما . انتشار يافته است ،نآدر باره قاچاق مواد مخدر و نقش اين مافياها در  ،هستند كه بطور مستمر درسايت و نشريه انقالب اسالمي

مي كند كه قدرتهاي خارجي نيز از اين  وجود گزارش در باره قاچاق مواد مخدر و نقش سپاه و نيروهاي انتظامي در اين قاچاق مسلم
  .يم در باره مبارزه با مواد مخدر جزدروغ سازي و دروغ پراكني نيستندژگاهند و تبليغات رآنقش 

  
 4در صفحه   

خرداد، بمناسبت صدو بيست وھشتمين  ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )١٨( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  
  جمال صفری

دكتر جواد شيخ االسالمي مترجم كتاب صعود وسقوط تيمورتاش 
تا : مي گويد) مانه وزارت خارجه انگليسبه حكايت اسناد محر(

چند سال پيش نگارنده اين كتاب برمبناي مطالبي كه درخاطرات 
                                            ً              تقي زاده و درسايرمنابع ايراني خوانده بود جدا  بر اين عقيده 

 32و اضافه كردن ) امتيازدارسي (بودم تمديد امتيازنفت جنوب 
   رساند،سال بر باقي مدت امتياز كه طول آن را به شصت سال 
  12صفحهدر 

  فرید راستگو

  جنبش سبز و ما ایرانیان - انقالب تونس
  

انقالبي كه با . جنبش خود جوش مردم تونس يك انقالب بود
جوانان آغازيد و با پيوستن اقشار مختلف مردم بدان مبدل به 

ونت كه از انقالبي بدون خش. يك همبستگي ملي و تاريخساز شد
مطالبات اقتصادي شروع شد و با تشديد سركوبش توسط لباس 
شخصي ها، بسيجي ها و ديگر نيروهاي ويژه سركوب رنگ 
سياسي بخود گرفت و در كوتاه مدت شعارش مبدل شد به بن 

انقالبي . قيام ادامه دارد و در نهايت بن علي فرار كرد! علي برو
گال ديكتاتور، خود را كه در آن مردم تحت ستم و اسير در چن

زنداني قلمرو ديكتاتور خودكامه نساختند و بدنبال اصالح رژيم 
  .در چارچوبش نبودند

  
  10در صفحه  

  علی آرا
نقش من در استقرار و استمرار  

 مردمساالری
،  بعد از تظاهرات خياباني 2010در آخرين هفته هاي سال 

كه جرقه اش خودسوزي يك جوان تونسي بود، دنيا با 
 "رئيس جمهور"علي، - حيرت و هيجان، شاهد فرار بن

از سه دهه پيش از اين،  بيش. تونس به عربستان سعودي بود
دنيا با حيرت و هيجان، شاهد سرنگوني نظام سلطنتي در 

خيزش خود جوش مجدد مردم آزاده ايران در . ايران بود
، هر روزه، ابعاد 1388خرداد  22اعتراض به تقلب بزرگ 

با عدم شفافيت در خواسته ها و . گسترده تري گرفتند
به عنوان  شعارهاي افرادي كه توسط بعضي رسانه ها

قلمداد شدند، مبارزات مردمي،  "رهبران جنبش سبز"
  .اشكال ديگري گرفتند

 11در صفحه

 علی شفیعی
  )۵(روانشناسی استقامت 

   "استقامت و مردمساالری"
يكي از سئوالهاي بسيار مهم و اساسي كه در اذهان عمومي، چه 

سطح افكار عمومي جهان و خواه نزد ما ايرانيان، مطرح است، اين در
چرا در بعضي از كشورها و جوامع بشري نظام : سئوال است

مردمساالر استقرار و استمرار يافته و در بعضي ديگر، از جمله ميهن ما 
ايران، با وجود بيش از صد سال مبارزه و تالش و كوشش، هنوز ما 

قرار، و بخصوص استمرار مردمساالري در وطنمان ايرانيان توانا به است
  نگشته ايم؟

به دليل وجود سئوال فوق در اذهان، سالهاست كه پرسش باال 
موضوع تحقيقات و تفحصات علوم انساني گوناگون، از جمله جامعه 
شناسي، علوم سياسي، تاريخ و حتي چند دهه است در دين شناسي 

  .اين علوم گرديده است نيز سئوال مذكور موضوع كاوش و پژوهش
  15در صفحه 
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  :از ایرانیان ی پرسشهابه پاسخ 

  ابوالحسن بنی صدر
  

  در آئینه تونس
  

 .با سالم و عرض ادب و احترام خدمت استاد گرامي جناب آقاي بني صدر
چشم اميد  ،چندي است با توجه به حوادثي كه در ايران اتفاق مي افتد

با اين كه غالب مردم خواهان  .روبي استمردم به مير حسين موسوي وك
سقوط جمهوري اسالمي و برقراري يك حكومت سكوالر هستند ولي اين 

و ميخواهند در داخل همين رژيم  تأكيد مي كننددو دائما بر اصالحات 
لطفا بفرماييد با اين وضع كنوني كشور و نااميدي  ،تغييري ايجاد كنند

آيا  ،ميد كننده رهبران مااوچ و ناشده و مواضع پ مردمكه گريبان گير 
امكان عبور ازاين دو نفر هست؟ اگر هست مردم چگونه بايد تظاهرات را 

همه چيز  88بدون شخص خاصي رهبري كنند؟ كما اينكه در عاشوراي 
براي سقوط مهيا بود جز رهبري؟ لطفا وظيفه ما را در اين برهه حساس 

 !تبيين فرماييد
  سبزيك جوان   با كمال تشكر 
  
  :پاسخ به پرسش یک جوان سبز ٭

       
تا این  ،دست به جنبشی زدند که ،خود انگیخته ،مردم تونس

مستقل (یم بن علی و درون تونس ژبیرون از ر ،نآقلمرو  ،هنگام
یم بن علی بود و در ژاروپا حامی ر. بوده است) از قدرت خارجی

فلگیر اروپائیان همه غا: وزیر خارجه فرانسه گفت ،انویهژ ۱۸
در این . زیرا امری واقع شد که  انتظار وقوعش را نداشتند. شدند
قشرهای اجتماعی و نیز قشرهای سنی مختلف شرکت  ،جنبش

  ،بنا بر این. داشته اند
  . گی اول یک جنبش موفق را داردژجنبش مردم تونس وی •

یمهای عرب ژتونسی ها اروپا و ر ،انویهژ ۱۹در  ،باوجود این       
ورند حزب بن علی برجا بماند و آم می کردند که فشار می را مته

ن را مهار کنند و ملتهای آدموکراسی ای را می خواهند که خود 
  . عرب دیگر را بفکر پیروی از مردم تونس نیاندازد
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جنبش تونس انقالب است یا نه؟، بدیل دموکراتیک و استقرار دموکراسی در چشم انداز  ◀
   ۳ ص : مردم تونس است یا نه؟

   ۵ ص تدارک جنگ یا تشدید تحریمها بعد از شکست گفتگوها؟ -یروسی؟حمله و ◀
 –نقش سپاه و نیروهای انتظامی در قاچاق مود مخـدر  -یم؟ ژروابط موساد با مقامات ر ◀

  ۶  ص: انعطاف پذیر در برابر انعطاف ناپذیر

 -کـه گویـا خامنـه ای خوابانـده اسـت؟»  ۸۸فتنـه «فتنـه ای بـزرگ تـر از  ،»فتنه قـم« ◀
  ۷ ص: یمژبی بند و باری مفری برای ر -دانشجویان فضای سیاسی را می گشایند

  ۸ ص: تعطیل شدن کارخانه ها وافزایش بیکاری و فقر –بزرگ  و بدهکاریهای کسریها◀

  ۹ ص: :روز برای هرچه سنگین تر کردن جو ترس  ششاعدام در یک ماه و  ۱۱۳ ◀
  

  انقالب تونس ؟
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تــا وقتــی کــه مــردم تــونس  ،بــدین قــرار
والیت خویش را بر دو اصل اسـتقالل و 

گــی ژبــا وجــود وی ،زادی برقــرار نکننــدآ
ورد  مردم تونس مـی توانـد آدست  ،اول

  .نها بدر رودآاز دست 
بن علی وعده اصـالحات داد و گفـت       

ـا ـات ریاســـت جمهـــوری ســ ل در انتخابـ
ـانون .(نامزد نخواهد شـد ،۲۰۱۴ البتـه ق

اساسی تونس هم دیگر به لحاظ سـنی  بـه 
امــا او بــه تغییــر . او ایــن اجــازه را نمیــداد

امــا مــردم ) قــانون اساســی عــادت داشــت
یم اصالح پذیر نیست و به رژ: تونس گفتند
ـال اسـتبداد و  ۲۳بعد از  ،قول شما هم س
ـاور  ،فساد گستری ـاور کـرد و ب نمی توان ب

به دو واقعیت مهم  ،بدین سان. می کنیمن
  :توجه کردند

ــرق اســت میــان نظــام و شــخص – ۱ . ف
. شخص می تواند تغییـر بکنـد و مـی کنـد

 ،نها که مسیر تغییر را ا ز افراط بـه تفـریطآ
دمهای بس خطرناکی نیـز آ ،طی می کنند
ـا کـه اسـتقالل و آمی گردنـد و  زادی و آنه

ــی  ـاد م ــه یـ ــویش را ب ــوق خ ــد و آحق ورن
ــدآنســانهای ا زاد مــی آ ،زاده ای مــی گردن

ـان نیـز ،با وجود این. شوند  ،در تغییـر انس
ـان انقـالب و اصـالح اگـر : فرق اسـت می

 ،زورمداری بخواهد خود را اصـالح کنـد
ـازگارتر مـی  ناگزیر خود را با زورمداری س

و اگــر انســان عــارف بــه اســتقالل و . کنــد
بخواهد خویشتن را اصـالح  ،زادی خودآ

ــد ـاز ،کن ــتقالل و سـ ـا اس ــود را بـ گاری خ
زادی خود بیشتر می کند و زندگی را بیش آ

. از پیش عمل به حقوق ذاتی خود می کند
 ،اما هرگاه زورمداری بخواهـد حـر شـود

زاد و آیعنی عقل او  ،می باید منقلب بگردد
اندیشه راهنمای او بیان آزادی و زندگی او 

ـان . عمل به حقوق ذاتـی بشـود و اگـر انس
باید از خـود  ،واهد زورمدار شودزاده بخآ

  .لت زور بگرددآبیگانه و 
اما نظام ساخت دارد و خود تغییر نمـی     

ـانها هسـتند کـه . کند ن را تغییـر مـی آانس
ـام تغییـر نکنـد. دهند بهتـرین  ،هرگاه نظ

ـا  ،مقام می جویـد ،ن آدمها وقتی در آ ن آی
ـام  ـا نظ می کند که نظام از او می طلبد و ی

اصالح در درون نظام، . کند او را طرد می
انجام شدنی است اما در جهـت عنصـری 

ـاه ایـن . که نقـش محـور را مـی یابـد هرگ
در این  ،عنصر، والیت جمهور مردم باشد

جهت قابل اصالح می شود به ترتیبی کـه 
برخــورداری جمهــور مــردم از والیــت بــه 

ـال نزدیــک تــر شـود ــاه عنصــر . کم و هرگ
ــا یــک  محــور حاکمیــت یــک شــخص و ی

اصـالح در جهـت  ،زب بر جامعه باشدح
ـا آکامل شدن حاکمیت  ن آن شخص و ی

در خالف ایـن  ،اصالح. حزب میسر است
ــت ــت  ،جه ــت والی ـال در جه ــرای مثـ ب

تونسی ها تا . ناممکن است ،جمهور مردم
ـام سیاسـی و  ،این زمان خواهان تغییر نظ

قانون اساسی و نیز تغییر متصدیان دولت 
ـائیه سه قوه مجریه و مقننـه و ( شـده ) قض

  . اند
سال به استبداد بـر  ۲۳تغییر کسی که  – ۲

ـاد  مـــردم تـــونس حکومـــت کـــرده و فســ
ـام  ،گسترده است به این نیسـت کـه در مق

زادیها را برقرار آخود بماند و وعده بدهد 
بلکه  ،می کند و اصالحات انجام می دهد

یعنـی از کـرده . شـود» حر«به اینست که 
ــوزش بخواهــد و دولــت ر ــه خــویش پ ا ب

منتخبــان ملــت بســپارد و خویشــتن را در 
ـا . اختیار قوه قضائی مستقل قـرار دهـد ام

. چنــین نکردنــد ،بــن علــی و خــانواده او
ـانی  ــ ـان در دســـت کس ــ ـــت را همچن دول
گذاشــتند کــه دســتیاران مســتبد بودنــد و 

ثروتـی بـزرگ را برداشـتند و از  ،خود نیـز
اینسـت کـه مـردم تـونس . کشور گریختند

ظــام و تغییــر متصــدیان خواهــان تغییــر ن
   ،بنا بر این. دولت هستند

گــی دوم یــک ژجنــبش مــردم تــونس وی •
  .جنبش موفق را دارد

اگر جمهور مردم در جنبش  ،در تونس       
ولـی اکثریتـی قابـل  ،شرکت نکرده باشند

چـرا کـه مسـتبد . توجه شرکت کـرده انـد

ــده  ــونس دی ــز از ت ـاره خــود را در گری چـ
  ،بنا بر این.  است

 ،تــا حــدود زیــاد ،بش مــردم تــونسجنــ •
  .گی سوم یک جنبش موفق را داردژوی

هرگاه بتوان به گزارشهای خبرنگاران       
ن را کــافی بــدانیم بــرای آاعتمــاد کــرد و 

ـابی بگــردد ـای ارزیـ ـا بــر  ،اینکــه مبنـ بنـ
از اسـالمی  ،گرایشهای مختلـف ،گزارشها

بر سر دموکراسی توافـق  ،تا چپ و لیبرال
ـا. کرده اند ه گرایشـهای مختلـف بـر هرگ

ـند و قـول  سر دموکراسی توافق کرده باش
ن تونسی قول مردم تونس باشد که کار و آ

ـا مقـدم  نان را مسئله اول خود می بینم ام
زیـرا مـی دانـم (زادی استآ ،بر این مسئله

ـا تونسـی  ،زادی را بیابیمآاگر  مسئله اول م
ــا نیــز راه حــل پیــدا مــی کنــد اســتقرار  ،)ه

ـا ممکــن دموکراســی  ممکــ ن اســت و بـ
دانستن استقرار دموکراسی، تصدیق کرده 

  :ایم که
گی چهارم یـک ژجنبش مردم تونس وی •

زادی بمثابه هدف باشد آجنبش موفق که 
گرچه از شفافیت کامل برخوردار . را دارد
  .نیست

اما جنبش مردم تونس خود انگیختـه        
ن را آهیچ شخصیت و حزب سیاسی . بود

ن جنـــبش خمینـــی ایـــ. برنیانگیخـــت
جنبش مـردم ایـران کـه انقـالب . نداشت

. خود انگیخته بـود ،نیز ،را خلق کرد ۵۷
بعد از برخاستن موجی که سراسر ایران را 

ن آقــای خمینــی ســخنگوی آ ،فراگرفــت
ــد ــونس در . ش ــردم ت ــبش م ــروزی جن پی

این واقعیت را به همه  ،بنفسه ،مرحله اول
ـانی  ـبش همگ ملتها گوشزد می کند که جن

بـدون وجـود خمینـی و . وری نیستدست
گیش ژنیز شدنی اسـت و ویـ» روحانیت«

چنانکـه . اینست که خود انگیختـه اسـت
ــران ــردم ای ــبش م ــب  ،جن ــردای تقل از ف

ـــزرگ در  ـــز ۸۸خـــرداد  ۲۲ب خـــود  ،نی
مردم ایران حتـی از دسـتور . انگیخته بود

  . به انصراف از جنبش پیروی نکردند
ـــن وجـــود       ـا ای ــ ـــی از ،ب ـــکیل دولت  تش

 –دستیاران مستبد و تنی چند از  مخالفان 
ـا اسـتعفاء آانویه شـماری از ژ ۱۸که در  نه

گویــای نبــودن بــدیلی توانــا بــه  –کردنــد 
ن در آدردســت گــرفتن دولــت و تصــدی 

  :بنا بر این. دوران انتقال است
گــی پــنجم را ژجنــبش مــردم تــونس وی •

  . هنوز نیافته است
مواره خالء را ه. پس  خالء وجود دارد     

ـازمانها  ،پس اگر. زور پر می کند مردم و س
و شخصیتهای دموکرات نتوانند شتابان با 
 ،معرفی یک بدیل توانا خـالء را پـر کننـد

خالء را قدرتمـداران پـر خواهنـد کـرد و 
. خطــر بازســازی اســتبداد جــدی اســت

ــه ای  ــه جامع ــرای آبخصــوص ک ـاده ب مـ
جامعـــه ایســـت  ،زنـــدگی در دموکراســـی
ــ ــگ اس ــن . زادیآتقالل و دارای فرهن ای

زادی بمثابــه آفرهنــگ نیــز نیازمنــد بیــان 
بدیهی است اندیشـه . اندیشه راهنما است

زادی باشــد و مــردم آراهنمــائی کــه بیــان 
در معـرض  ،ن انس داشته باشندآتونس با 

  :با این وجود.  مشاهده نیست
ـا دموکراسـی       ـاعد ب بیانهای مختلف مس

تـونس  یا جمهـور مـردمآاما . وجود دارند
ـا شـمار آاین بیانها را از خود کـرده انـد؟  ی

ـا بـه اداره یـک  کافی از زنان و مردان توان
دولــــت حقوقمــــدار و دارای اندیشــــه 

 ،زادی باشدآراهنمائی که بیان استقالل و 
ـا فرصـت  ،وجود دارند و جامعـه تـونس ت

نها اقبال می کنند؟ پاسـخ ایـن آبه  ،هست
ـان  و پرسش را مـردم تـونس و اینگونـه زن
. مردان در همین روزها مـی بایـد بدهنـد

  :باید بگوئیم ،تا پاسخی نداده اند
گـی ششـم یـک ژجنبش مردم تونس وی •

ـان کـه آ ،دسـت کـم ،جنبش موفق را ن س
  .هنوز نیافته است ،باید و شاید

و در تونس نیز شاهد خشـونت گسـتری      
دستگاههای سرکوبی هستیم که بن علی 

 ،در ایـران نیـز. یم او برجا گذاشته اندژو ر
کوشــش بازمانــده هــای  ،۵۷بهمــن ۲۳از 
ـاهژر ــ ـــم ش ـــوع ،ی ـــه ن ـامی و  ،از هم ــ نظ
ـانی« ــرمایه » روحـ و سیاســی و اداری و س

. دار، برای بازسازی اسـتبداد شـروع شـد
انقــالب «گروههــای سیاســی کــه در پــی 

ـا افـزوده شـدندآبودند نیز بر» دوم در . نه
ـا و  ـای کشـــورآایـــن جــ ـارزه « ،نجــ مبــ

یم صدام و ژاز ر. شیوه کردند را» مسلحانه
ـالی و اســـلحه  ـاد، کمـــک مــ ســـیا و موســ

واکنش شد و بنوبه  ،دولت جدید. گرفتند
ـاد  ،خود ـای قـدرت را ایج سـتون پایـه ه
ـادی . کرد گروگانگیری و محاصره اقتص

ــز قلمــرو خشــونت را هرچــه  و جنــگ نی
ـا را  گسترده تـر کردنـد و اسـتبداد مالتاری

ــدآبوجــود  ــه ای ،ن اســتبدادآ. وردن نــک ب
ـامی  ـالی تحـول  –استبداد مافیاهای نظ م

  . کرده است
نخســــت وزیــــری کــــه از  ،در تــــونس     

ـاد «حکومـت  ،دستیاران بن علی بود اتح
در ایــــن . تشــــکیل داده اســــت» ملــــی

ن دسـتیاران بـن آسهم شـیر از  ،حکومت
توجیه او اینست که . علی و حزب او است

ـا . رامش در کشور اینستآبهای  اما این به
چراکــه بــه معنــای . ر ســنگین اســتبســیا

ــازی اســتبداد ــار ،بازس بــا مســتبدی  ،ایــن ب
یا مردم تونس از این واقعیت آ. دیگر است

گاهند که حـق حاکمیـت را نمـی تـوان آ
ــه اســتبدادیان  ــه کــرد و ســهمی را ب تجزی

ن خود آبابت باج داد و سهم دیگری را از 
ـاخت آکرد؟  یا می دانند که با توجه بـه س
ق حاکمیت بـه محـروم تجزیه ح ،دولت

ن می انجامد زیرا ساخت دولت آشدن از 
مســاعد قبضــه تمــامی حاکمیــت از ســوی 
گروه بندی های قدرتمدار است؟ هرگاه 

ـا مـی داننـد کـه راه آ ،پاسخ مثبـت باشـد ی
حل ایجاد دستگاه های سرکوب برای از 

و » یم بـن علـیژبقایای ر«میان برداشتن 
ضد انقـالب نیسـت بلکـه » گروهکهای«
ـاخت دسـتگاه اداری و ارتـشت از  ،غییر س

ـاخت  یک ساخت قدرت محور به یک س
 ،حقوق محور و دموکراتیک است؟ امروز

 ،انویه که مشغول نوشتن پاسخ هستمژ ۱۹
مردم تونس در جنبش و خواستار انحالل 
حزب بن علی و تشکیل حکـومتی هسـتند 

ـندآکه دسـتیاران بـن علـی عضـو  . ن نباش
د و والیـت را اگر مردم تونس موفـق شـون

مرحلـه دوم  ،ن خود کننـدآبطور کامل از 
که مرحله استقرار دولت حقوقمدار است 

 ،ن پسآاز . را نیز با موفقیت طی کرده اند
برعهده روشنفکران و جمهور مردم است 

زادی را آکه در راه رشد شـوند و فرهنـگ 
  .غنی سازند

ـا      ـاه بخـواهیم مقایسـه ای  ،تا اینج هرگ
ـبش تـونس و  ،وریواقعی و نه ص میان جن

 ،بــدین ســو ۸۸جنــبش ایــران از خــرداد 
ـا  ،کنیم بایدمان گفت که جنبش تونسی ه

ـبش موفـق ژبیشتر با وی ـای یـک جن گی ه
ن را آدر این مرحله که . سازگار بوده است

نکــه مــردم آبــا  ،مرحلــه اول مــی خــوانیم
تونس همان روش ایرانیان رابکاربرده اند 

ول ابسـرواتور در نـو فرید آیقون  گزارش(
نها در بیرون آاما  ،)۲۰۱۱ژانویه  ۱۹تا  ۱۳
ـائی خـودژاز ر ـبش  ،یم و با اتکا به توان جن

یـم از ژدر پی فشار برای اصـالح ر. کردند
پیروز شدند از جمله به این . درون نبودند

 ،یم بـن علـیژدلیل که انعطاف ناپذیری ر
خود را بمثابه ضعف بزرگ و کشنده بروز 

ش مردم ایران به نتیجه پس اگر جنب. داد
ــد ـاطر  ،نیانجامی ــدانی آبخـ ــه زن ــود ک ن ب

قلمـــرو حاکمیـــت اســـتبدادیان مانـــد و 
یم را کـه ضـعف بـس ژانعطاف ناپذیری ر

در . قــوتش تصــور کــرد ،نســتآبــزرگ 
مردم انعطاف ناپذیری را که الزمه  ،عوض

ـاوز بـه حـق  ایستادن برحق در برابـر متج

. با انعطاف پذیری جانشین کردنـد ،است
یم مافیاها این انعطاف پذیری را تسلیم ژر

ـار  ،شدن تلقی کرد و در سـرکوبگری ـا ه ت
 ،بـه سـخن دقیـق تـر. پـیش رفـت ،شدن

ـامی وی ،جنبش مردم ایـران ـای ژتم گـی ه
ن آحتــی . یــک جنــبش موفــق را نداشــت

گی ها که نقش تعیین کننـده  دارنـد را ژوی
  چرا؟.  نیز نداشت و نیافت

ــردم       ــرا انتخــاب را م ــی  زی ــد م ــی بای م
تمام تقصیر را نمی توان و نباید بر . کردند
ـادآدوش  ـا آ. قایان موسوی و کروبی نه نه

گزینـــه ای را بـــه مـــردم ایـــران پیشـــنهاد 
نچــه بــه آدر  ،غیــر از ایــن گزینــه. کردنــد

 ،یـم مربـوط مـی شـودژاصالح و یا تغییر ر
ـابی (گرایشهای دیگر  گرایش موافق انتخ

رات او و شدن رهبر و محدود شدن اختیا
ــه نظــارت و گــرایش  یــا تقلیــل نقــش او ب
موافق با بازگشت به پیش نویس و گـرایش 

ـا جـدائی دولـت از دیـن  متحـد ) موافق ب
بودنــد کــه قلمــرو عمــل مــردم مــی بایــد 

مســتقل از (= یــم و درون ایــران ژبیــرون ر
باشد و جنبش نمی توانـد ) قدرت خارجی

هدفی جـز والیـت جمهـور مـردم داشـته 
ب بخشی از مـردم ایـران ایـن انتخا. باشد

ـای صـندوقهای رأی برونـد و  شد که بـه پ
ــام تقلــب بــزرگ. رأی دهنـد  ،بعــد از انج

» رأی مــن کــو«بــا شــعار  ،جنــبش بــزرگ
نه به والیت فقیـه «و هیچگاه . شروع شد

ــه والیــت جمهــور مــردمآو  شــعار » ری ب
 ،بــه تــدریج ،گرچــه. جمهــور مــردم نشــد

تخاب مردم کشور به گزیدن این شعار و ان
  . این هدف نزدیک شدند

اما در تشـخیص مـردم و عمـل جمعـی       
عـالوه بـر مـردم کـه انتخـاب کننـده  ،نهاآ

هستند و نباید فعل پذیر می شدند و خـود 
را پیرو فکرهای جمعی جبار می کردنـد و 

ــانی نقــش داشــته انــد و  ،بکننــد ــامی کس تم
ــای حـزب تــرس  ــان آدارنـد کــه اعض فرین

:" باری از نوعفکرهای جمعی ج. هستند
ــر  ــت و ه ــونت اس ـاوی خش ــالب مسـ انق
بدبختی داریم از انقـالب اسـت و اصـالح 

ــم ژر ــردن آی ــدود ک ــت مح ــم در جه نه
اختیارات ولی فقیه ممکن است و اصالح 
ـاور  ـان ب طلب کسی است که بـه تغییـر انس

ـــر ر ـــران ژدارد و اگ ـــد ای ـــر کن ـــم تغیی ی
 ،یم سقوط کندژافغانستان می شود و اگر ر

ـار  ـاامنی مـی شـود و ایران دچ قحطـی و ن
دموکراسی انتخاب میان بد و بدتر است و 

ـا ژر ن آیم انعطاف ناپذیر اسـت و مقابلـه ب
اصالح از  ،ممکن نیست و اگر ممکن باشد

ــور را  درون اســت و در حــال حاضــر کش
تشکیالت روحانیـت حفـظ کـرده اسـت، 

یم سرنگون شود تشـکیالتی نیسـت ژاگر ر
ــو ــت کش ـا موجودی ــه انســجام و بسـ ر را ک

ن را مطلـوب آیـم ژحفظ کند و اصـالح ر
ـال  نمی کند اما قابل تحمل تر می کنـد ح

نکــه برقــراری والیــت جمهــور مــردم آ
 ،در جمع ،..."مطلوب اما ناممکن است و

بیان قدرتی را ساختند کـه مـردم را فعـل 
. پذیر و مطیع تقدیر قدرت کرد و می کنـد

ــه  ـاختن آهم ــه در سـ ـا ک ن فکرهــای آنهـ
ـان قـدرت جمعی جبار و  در واقـع (این بی

ــد) اطاعــت از قــدرت  ،شــرکت داشــته ان
و . مسئولیتی بس سنگین بـر عهـده دارنـد

دو رأس دیگر مثلث زورپرست نیز کـه بـه 
مدند و وسـیله آخدمت قدرت خارجی در

توجیه این فکرهای جمعی جبار شدند و 
ـنگین بـر دوش  ،می شوند نیز مسئولیتی س
  .  دارند

ــد جــدی        ــه در  و محــل تردی اســت ک
ـال  ــورای سـ ــز  ،۸۸عاش ـباب ج ــه اسـ هم

چراکــه . رهبــری وجــود مــی داشــته انــد
ـباب وجــود مـی داشــتند ـاه همــه اس  ،هرگ

یم نیـز وجـود مـی ژرهبری درخور تغییر ر
ـا هـم کـه در محـدوده رآ. داشت  ،یـمژنه

بـه  ،تقلب بزرگ و کودتا را نپذیرفتـه انـد
ـانگر اراده تغییـــر ر یـــم مـــی ژرهبـــری بیــ

تیار گرفتن بخش بزرگـی در اخ. پیوستند
بمعنای عزم به تغییری که نتیجـه  ،از شهر

اش بازیافت حـق والیـت جمهـور مـردم 
ـار دیگـر. شود،نیست ـام گفـتن  ،یکب در مق

همه : بایدم گفت ،حقیقت به مردم ایران
قایــان موســوی و آتقصــیرها را بــه گــردن 
ـا را آولــو گزینـــه . کروبــی نیاندازیـــد نهــ

ضـعیتی کـه صحیح نمی دانم و البتـه در و
با وجود . مسئول هستند ،ایران یافته است

استقامتشان را ارج می نهم و دفاع از  ،این
ـان مـی آحقوق انسانی  ـا را وظیفـه همگ نه

مسئولیت اول برعهده مـردم ایـران . دانم
ـا مـی کننـد و آاست چرا که انتخـاب را  نه

عمـده  نتیجـه انتخـاب و  ،وضعیت کشور
  .  نها استآعمل جمعی 

گاه مردم ایران محل عمل را بیرون هر      
یم و درون ایران انتخاب مـی کردنـد و ژر

ری بــه آنــه بــه والیــت فقیــه و «هــدف را 
ـاختند» والیت جمهور مردم ایـن   ،می س

انتخاب رهبری درخور خـود را داشـت و 
ـبش تـونس روی داد و . همچنان دارد جن

روی داده بود بـی  ۵۷انقالب  ،نآپیش از 
ـندنکه رهبران در کشآ غیـر از ایـن . ور باش

ضــرور هــر جنــبش پیــروز  ،کــه مهــاجرت
زادی و هـدف آاست به این دلیل که بیان 

پدیــد  ،در فضــای بســته اســتبداد ،و بــدیل
ـای . ینـدآنمی  ـا کشـوری در دنی ایـران تنه

 ،اسالمی است که از دوران شاه بدین سـو
مردان و زنانی را داشته است و دارد که بر 

ـا آ. یستاده اندزادی اآاصول استقالل و  نه
کار طاقت شکن اسـتقامت و نیـز تـدوین 

ـان  ـا وی ،زادیآبیــ ـازگار بــ ـای ژســ گـــی هــ
شــما . ایرانیــت را بــه انجــام رســانده انــد

ــد تعجــب کنیــد از ایــن کــه  جوانــان نبای
در دوران مرجـع انقـالب  ،زورپرستانی که

ـای  ،ایـــران ـاران تجدیـــد بنــ عملـــه معمــ
ـام ،استبداد شدند تقـال مـی کننـد  ،ایـن ای

ایـن زور . رای خود شریک جرم بتراشندب
ـاه بـر نسـل امـروز  پرستان می دانند هر گ
ـانی بـوده انـد کـه از  ایران معلوم شود کس

زادی خویش غافل نشـده انـد آاستقالل و 
ـازی  ـام تـوان کوشـیده انـد از بازس ـا تم و ب

ایــن مــردم  ،اســتبداد جلــوگیری کننــد
وضــعیت را روشــن مــی بیننــد و انتخــاب 

  . نندبایسته را می ک
ـند       ـا آچـرا : اما جا دارد از خود بپرس نه

دسـت داشـتند  ۶۰که در کودتای خرداد 
ـانآ ،و حاال مدعی مـی شـوند همـه  ،ن زم

ـافتن اسـتقالل و  ،قدرتمدار بودند در باز ی
زادی خود نمی کوشند؟ چرا نمـی داننـد آ

ـاختن بــه قصــد تخریــب  کــه  دروغ سـ
گرچه امری ناممکن است،زیرا –زادگان آ

 –نمی تواند دیگـری را خـراب کنـد کسی 
ـا خـراب مـی  ـازد ی هر کس خود را مـی س

عقل قدرتمـدار خـویش را لـو مـی  ،- کند 
یــا نمــی داننــد عقــل قدرتمــدار آدهنــد؟  

نها آهرکار را با تخریب شروع می کند؟ بر 
ـان مـی بـرد  است که بدانند این عقـل گم
دیگری را تخریب می کنـد و غافـل اسـت 

  .ندکه خود را تخریب می ک
هرگاه ايرانيان ايـن پرسشـها را از  خـود          

  :اين واقعيت را در مي يابند ،بكنند
زادي هــر انســان و آهرگــاه اســتقالل و      

ـان   ـا    آجامعه هدف و بي زادي انديشـه راهنم
متحـد مـي    ،خـود انگيختـه   ،همگان ،شوند
براي  ،پس اگر اتحاد انجام نمي گيرد. شوند

ـتقالل و   ،همگان ـته و  زادي هـد آاس ف نگش
زادي نشـده  آبيان  ،انديشه راهنماي همگان

  .است
بنا بر اين قاعده، كه انقالب ايـران نيـز در       

 ،مرحله اول خود بر طبق آن انجام گرفـت 
نها كه آ. هيچ نيازي به تخريب يكديگر نيست

. زورپرسـت مـي ماننـد    ،به تخريب مشغولند
زادي آنست كه هدف را استقالل و آصواب 

زادي كنند و بديل آاهنما را بيان و انديشه ر
ــردم را توانــا   ــور م ترجمــان واليــت جمه

  . بگردانند
 ،نها چنين كنند و خواه چنين نكنندآچه       

بديل ترجمان واليت جمهور مردم مركـب  
ـاي   از زنان و مرداني كه به مردم امتحان وف

بـر مـردم   . وجـود دارد  ،به عهد را داده اند
  است

  16در صفحه      

 در آئینه تونس



                                                                                                                                                                                       

 

 
3 
 

 
 

   1389بهمن 24تا11زا768 ارهشم  2011 فوريه  13تا  ژانويه  31از 

 

ـارم در فصــل        ــس  ،چهـ ــخنان ب س
و  ،امام جمعه مشـهد  ،افشاگر علم الهدي

ن را درپرتو اطالعاتي كه پيش از آبررسي 
اين در نشريه انقالب اسالمي انتشار يافته 

ـارات       اند و اطالعـي كـه پـس از ايـن اظه
 ،نآافزون بر . وريمآمي  ،دريافت شده است

ــي     ــدگان م ــر خوانن ــزارش را از نظ دو گ
يكـي  . از ايران دريافت شده اندگذرانيم كه 

در باره فضائي كه دانشجويان و دانشگاهيان 
ايجاد كرده اند و ديگري در باره ال اباليگري 

ـالي   . يم شده اسـت ژكه سالح ر ـان الاب هم
  .زادي مي خواندآ ،گري كه مالتاريا به دروغ

ـاي   پـنجم  درفصل        ـا و داده ه ، خبره
ـاي    ــتم، خبرهـ ــل هف ـادي و در فص اقتصـ

ــر   تج ــه نظ ــوق انســان را ب ــه حق ـا ب اوزهـ
  :خوانندگان گرامي مي رسانيم

  
  

جنبش تـونس انقـالب   
ــديل   ــه؟، ب ــا ن اســت ي
دموكراتيك و اسـتقرار  
دموكراســي در چشــم 
انداز مردم تونس است 

  :يا نه؟
  
  

در تــونس انقــالب مردمــي 
رويداده است و يـا انقـالب   
ــدرت روي   ــراي قـ در سـ

  :داده؟
  

انويــه ژ 21(در لومونــد  ،بـه ايــن پرسـش      
فردريك تومپيچ اينطور پاسـخ داده   ،)2011
  :است

از رفتن شتاب زده مستبدي كه بن علـي       
دمي دست آاحساسي به  ،جز خوشحالي ،بود

يمي پايان داد كـه  ژرفتن او، به ر. نمي دهد
سال توسط يك گروه طايفه مانند،  23بمدت 

اداره مي شد كه اين كشـور را مثـل ملـك    
ـبش  . ه مـي كردنـد  خصوصي خود ادار جن

مردم تونس تدارك نشده و همĤهنگ نشده 
ن آرويدادها درخور . و پيش بيني نشده بود

يـك داده  . نها انقالب نام نهيمآهستند كه بر 
يعني مـردم   ،كه تا بود ناديده گرفته مي شد

ـام  ،تونس وارد صـحنه سياسـي    ،با شكوه تم
  .شدند

 اين اطمينان وجود نـدارد  ،با وجود اين      
مستبدي كـه بـن    ،كه مردم تونس به تنهائي

نكه چند آبا . علي بود را از كشور رانده باشند
.                           ً              و چون فرار او از تونس كامال  دانسته نيسـت 

تنها نتيجه جنبش مردم  ،به احتمال بسيار قوي
از زمان رسيدن ملتهايي چـون  . نبوده است

اين اول بار است كه يك  ،تونس به استقالل
ر عصيان مردم سـقوط مـي   يم عرب بر اثژر

ـا  . كند گستره سامانه سركوب و كارآئي كه ت
ـان داده      زمان سقوط بـن علـي از خـود نش

اين احتمال  ،يمژاست و نيز سرعت سقوط ر
را كه تنها زير فشار مردم بـن علـي گريختـه    

ارتش  ،همانند ايران. را ضعيف مي كند ،باشد
از تيراندازي به روي مردم خودداري كرد و 

يم بن علـي  ژر نيز عامل ديگر سقوط راين ام
چون فرماندهي عالي ارتش تونس از . است

 ،قدرت حاكمي كه بسيار بي اعتبار شده بود
خود را مستقل كرد،  اين امر سبب شـد كـه   
. مستبدخود كامه فرار را بر قرار ترجيح دهد

ـتبداد فـردي بـه      با اينهمه، گذار از يـك اس
  .سان نيستآحاكميت مردم 

ـال    روي       دادهاي روزهاي اخيـر يـك اقب
ـاي   بزرگ براي پيشرفت دموكراسي در دني

ـين    ،از ايـن پـس  . عرب است تـوپ در زم
      ً                تقريبا  اطمينان حاصـل   ،امروز: ارتشيان است

ـام      ـتابان در راه تغييـر نظ است كه تـونس ش
ـتبداد بـه دموكراسـي اسـت     . سياسي از اس

زاد شــدن زنــدانيان آبازگشــت مخالفــان و 
زادي آگــرفتن سانســور و سياســي و پايــان 

مطبوعــات و تشــكيل كميســيون حقيقــت و 
زاد رياست جمهـوري و   آشتي و انتخابات آ

  .  مورد تأييد همه مردم تونس هستند ،مجلس
بايد رفتار ارتش تونس را در قبال جنبش        

ـافع  . مردم قدر شناخت اين ارتش موافق من
ـافع را  . عالي ملت عمل كرد ارتشيان اين من

ـياري از   . د در سرداشته باشندمي باي مثـل بس
تونسي ها فرانسه را الگوي  ،مردم شمال افريقا

ايـن مـردم درس   . سياسي خود مي داننـد 
خوانده و تربيت شده و بطور مسلم مردمـي  

ن را يافته اند كه آپخته هستند و اينك امكان 
شاهد استقرار دموكراسي اي در كشور خود 

كراسـي  باشند كه در كشورهاي داراي دمو
وري است كه در آدرخور ياد . برقرار است

كشورهاي داراي دموكراسي ارتـش نقـش   
. مستقيمي در زندگي سياسـي مـردم نـدارد   

ـته    آارتش عرصه را از  ـان دانس ن غيـر نظامي
. است و بي طرفي خود را رعايت مي كنـد 

 ،ميزآطبيعي است كه يك دموكراسي صلح 
 ،ايجاب مي كند كه مردم بر سر دموكراسي

ـند ب ـال  . ه توافق حداقلي دست يافته باش ح
راميها ادامه دارند و آاين كه مي شنويم كه نا

ـاني   گلوله ها شليك شده اند و از سوي كس
ـته انـد    ،يم بن عليژكه در ر  ،مـوقعيتي داش

نچه به آاما در ...  تحركاتي انجام مي گيرند و
مسائل اقتصادي و  اجتماعي بنيادي مربـوط  

و افسـوس  . ه اندهيچيك حل نشد ،مي شود
كه هيچ عاملي از عوامل بلبشـوئي كـه ديـر    

ـاد يـك ر   ،پايد ـتبدادي   ژمساعد ايج يـم اس
ايــن بــي نظمــي را گــاه . نيســت» قــوي«
ـالهاي  ( دولتمـردان   1990همانطور كه در س

ـا   كشور اين بي نظمي را ايجاد مي كردند ت
ـا  آ) سركوبگريهاي خـود را توجيـه كننـد    نه

اش را فـراهم   ايجاد مي كنند و اسباب ادامه
ورند كه مي خواهند ديكتاتوري را باز آمي 

  .بسازند
ـا فـرو رويـم و در          بدون اينكه در پارانوئي

يك اصل را پيشنهاد  ،همه جا جز بدي نبينيم
در حالي كه همچنان در تونس  ،امروز: كنيم

ـارت ادامـه    ،گلوله ها شليك مي شوند كه غ
 كه كميته هاي محله ها براي حمايـت  ،دارد

كـه   ،نها تشكيل مي شـوند آاز اموال ساكنان 
ـاده روي در     ـاطر فــراوان زيـ ـيس بخـ پلـ

برو و اعتبار شده آبطور كامل بي  ،زورگوئيها
پيشاپيش هشيار باشند تا  ،مردم مي بابد ،است

برخــوردار از  ،كــه يــك رهبركاريســماتيك
يم ژحمايت ارتش يا محافل مالي وابسته به ر

 ،شور از بلبشـو بمثابه نجات دهنده ك ،بن علي
اين سناريو را كشورهاي بسياري . سر برنياورد

ـا   . تجربه كرده اند اگر كار تونس به ايـن ج
ـتن    ،بكشد كشور دچار ركود و بسا واپـس رف

مردم تونس هيچگاه نبايـد از ايـن   . مي شود
ـان   امر غافل شوند كه دستگاه تبليغات همچن

ـار  » يك مرد قـوي «ماده است كه بسود آ بك
ـا      دوايـر . افتد ـاتي و امنيتـي نيـز برج اطالع

فني ديكتاتوري نيز  –ساخت اداري . هستند
و تونس نمي تواند يك . همچنان برجا است

امپراطور روم كه براي خـود واليـت   (سزار 
. ديگـر را تحمـل كنـد   !!) مطلقه قائـل بـود   

بخصوص در مرحلـه كـودكي    ،دموكراسي
دم خدا آبا سرنوشت را به دست يك  ،خود

دمـي  آچنين . وانائي نداردخ ،صولت دادن
را كارشناسان سازمانهاي امنيتي و اطالعاتي و 
ـازند كـه مـي خواهنـد       گروه هائي مـي س

ـا    ،بخصـوص . استبداد را باز بسازند ـارزه ب مب
ويـز  آشبح اسالم گرائي سياسي نبايد دست 

ـاتوري   ژبرقراري يـك ر  » قـوي «يـم ديكت
  . بگردد

تونسي هائي كه مي خواهند در قلمـرو         
سياســت وارد و فعــال شــوند و شــهروندان 
ـته    ـاطر داش تونس نيز مي بايد همواره در خ

ـامال   . يم افتاده اما نمرده استژباشند كه ر     ً   ك
مي تواند برپا خيـزد و بـه خـود چهـره اي     
 ،قــانوني بدهــد و بــا چهــره هــاي جديــد 

اين به يمن وفاي . ديكتاتوري را از سر بگيرد
ـ     ـياري يـك مب ارز بعهد با دموكراسـي و هش

است كه شهروندان تونس به جهانيان ثابـت  
                                    ً  مي كنند كه دموكراسي و دنياي عرب كامال   

  .با يكديگر سازگارند
نها كـه بـر   آاين هشدارها را : انقالب اسالمي

پيش از  ،زادي بودندآراست راه استقالل و 
ـا  آانقالب و در جريان انقـالب و از   ن روز ت

گـروه  به مردم ايـران و   ،بطور مداوم ،امروز
در . هــاي سياســي داده انــد و مــي دهنــد

هـم   ،پس از طي مرحلـه اول  ،انقالب ايران
نها كه خميني را خدا صولت گرداندنـد و  آ

 ،نها كه كشور را عرصه خشونت كردندآهم 
يــا از آ. عــامالن بازســازي اســتبداد شــدند

تجربه درس گرفتـه انـد؟ اميـد كـه درس     
  .گرفته باشند
يم بن ژشد و ردر تونس انقالب  ،بدين سان

مرگ و  ،تا اين هنگام. علي سرنگون گشت
ـارت بيشـتر از جنــبش مـردم ايــران     ،خس

انقـالب  . نبوده است ،يمژزنداني محدوده ر
ـا   ،ارزش بود و زبانها و قلمها بر اين ارزش ب

چـه بـد   . گـواهي مـي دهنـد    ،شادي تمام
 ،با دروغ سازي ،نها كه طي سه دههآكردند 

ايـران  . ردنـد ارزش را ضد ارزش وانمـود ك 
ـا  . نيازمند انقـالب جديـدي نيـز نبـود     تنه

واپسين مانع را مي بايد از سـر راه بـر مـي    
داشت تا انقالب به هدف خود كه اسـتقرار  

بـر افـراد   . واليت جمهور مردم است برسد
نيروهاي مسلح ايران است كـه از ارتشـيان   
ـات    تونس درس بگيرند و وسيله ادامـه حي

ـا را بـه   استبدادي نشوند كه حيات م لي م
  .مي سوزاند ،از ريشه ،تش بيدادآ

  
مردم تونس از لبـاس تـرس   

مجبور  مدند و كسي راآبدر 
دند كه پينوشـه را  به فرار كر

  :الگوي خود كرده بود
  

 Le Temps )14روزنامه سوئيسي لو تان      
ـارتينز  ) 2011انويه ژ ـتاد علـوم    ،با لـوئي م اس

ـات    ـات و مطالع سياسي و محقق مركز تحقيق
سياسي و مدير علمي مدرسه عالي اقتصاد در 

ـاره علـت     ،رباط مـراكش  ـاحبه اي در ب مص
  : ورده استآيم بن علي بعمل ژسقوط ر

ـيان   ،نچه در تونس رويـداده اسـت  آ • عص
مردم بر ضد نظام سياسي اسـت كـه وعـده    

در  ،بن علي. هاي خود را به عمل در نياورد
در بحبوحـــه بحـــران اجتمـــاعي و  ،1987

ـا  ،اقتصادي ـين حبيـب    ،با اين وعده ه جانش
: نخستين رئيس جمهوري تونس شد ،بورقيبه

ــت و    ــراري امني ـاد و برق ــوگرداني اقتصـ ن
او مي خواست كشور خـود را  . دموكراسي

شيلي مغرب  ،پيشرفته ترين كشور شمال افريقا
ـيس   ،نـرال پينوشـه  ژالگوي او هـم  . كند رئ

كودتاچيي كه بر ضـد  (جمهوري شيلي بود 
ـيس جمهـوري منتخـب     ،لندهآحكومت  رئ

كودتا كرده بود  ،با همكاري سيا ،مردم شيلي
امنيت براي مـردم تـونس،    ،سال بعد 20!!). 

ـا شـد  آخفقان و ويرانگر  يـك سـوم   . زاديه
بيكارنـد و   ،سال دارند 30كساني كه كمتر از 

ـيل كـرده انـد    ،درصد بيكاران 50 در . تحص
وضع خوب است اما در  ،شهرهاي توريستي

. زندگي بسيار سخت شده اسـت  ،بقيه كشور
. تونسي ها حاضر شده بودند سر به راه بمانند

ــت   ــه دول ــرط اينك ــعيت آبش ـا را از وض نهـ
مردم  ،نآدر  ،ورد كهآاقتصادي سختي بدر 

حاكمان معامله اي . معيشت حداقل را دارند
را كه مـردم بـدان تـن داده بودنـد را نيـز       
ـان يـك     ـان بس محترم نشمرد و جنبش جوان

ـاله و  . روي نمود ،خودجوش ،رانفجا سي س
ـا نيـز بـه      ـاله ه ـا  آچهل ساله ها و پنجاه س نه

ـا     . پيوستند ـاري و ن ـان مشـكل بيك اينها با هم
ـان   آاميدي از  ـا خواه ينده روبرو نبودند ام

  .زادي بودندآ
ـبش مـردم    آبه ايـن پرسـش كـه     • ـا جن ي

ـارتينز     بازگشت ناپذير هست يه نـه؟ لـوئي م
دسامبر بـه ايـن    17نچه از آ: پاسخ مي دهد

از جنبشــهاي  ،در تــونس مــي گــذرد ،ســو
ـا آاين جا و  ،پراكنده كه در اين ده ساله  ،نج

 ،ن قشر جامعه روي داده انـد آتوسط اين و 
ـامي   ،انويـه ژاز ابتداي ماه . متفاوت است تم

جوانان : قشرهاي جامعه همگرائي مي جويند
ــر     ـاحلي و ديگ ــهرهاي سـ ـان ش و نوجوانـ

نها كـه  آكار دارند و  نها كهآ ،شهرهاي كشور
ـته انـد     ،كار ندارند ـبش پيوس يـك  . بـه جن

: يك جنبش تاريخي اسـت  ،براستي ،جنبش

يم را ژمردم تونس ترس از برخاستن بر ضد ر
واكنش مستبد و دستياران او . از خود راندند

اين شد كه نه از راه مهارت سياسي كه از راه 
ـبش را سـركوب    ،ايجاد ترور و وحشـت  جن

  . كنند
پرسش در باره اثر جنبش مردم تونس بر  به •

ـا   ،كشورهاي عرب شمال افريقا از مراكش ت
ـامي  : لوئي مارتينز پاسخ مـي دهـد   ،مصر تم

گرفتار وضعيت نابسامان  ،جوانان شمال افريقا
ـا كـه كمتـر از    آ. هستند ـال دارنـد   30نه  ،س

گرفتار همان بي  ،بخصوص تحصيل كرده ها
ر شدن كاري و تزلزل موقعيت و خطر بي كا

اما وضعيت در الجزاير بعد از جنـگ  . هستند
ـيم  آجامعـه از  . داخلي تفاوت مي كنـد  ن ب
گرفتــار مــدار بســته  ،دارد كــه يكبــار ديگــر

عصيان در اين كشور عادت . خشونت بگردد
ـاع ملـي    شده است اما اين احتمال كه اجم

پديـد   ،يمژبراي برخاستن به جنبش برضد ر
جنبشي در  چنين ،در الجزاير. كم است ،يدآ

زماني كـه دولـت   . روي داد 1980سالهاي 
ديگر قابل تحمل  ،جبهه رهائي بخش الجزاير

  .نبود
اما ليبي از نزديك وضعيت تونس را زيـر        

چرا كـه بخـش بزرگـي از ايـن     . نظر دارد
ـاني و نيـز     ،كشور ـادالت بازرگ از رهگذر مب

مردم دو كشور . ارتباط نزديك دارد ،توريسم
جوانان اين دو : ابهات نيز دارندبا يكديگر مش

يم استبدادي و بي اعتناء به حقـوق  ژكشور ر
ليبـي   ،افـزون بـراين  . انسان را برنگزيده اند

ن بهره نمي آثروتي عظيم دارد كه جامعه از 
در ليبـي روي مـي    ،عصيانهاي موضعي. برد

ـائل   . دهند اما سركوب شده انـد  توجـه وس
. ه اندارتباط جمعي را نيز به خود جلب نكرد

ـبش تـونس    ،براي بسياري از مردم ليبـي  جن
ـا بـه   آجاذبه دارد و مي تواند برانگيزنـده   نه

 ،يم قذافيژاال اينكه ترس از ر.  جنبش بگردد
  . ناپديد نشده است

بايـد   ،نچه به مصر مربوط مي شـود آو در      
جامعه مصري در حال حاضر با مشكل  ،گفت

ـتن  آديگري نيز روبرو اسـت و   ـاهم زيس  ن ب
ـيحي   ،در حقيقت. است ميان قبطي هاي مس

برخي بر . مده استآو مسلمانان شكاف پديد 
ـا در       ـار در كليس ـتند كـه انفج اين نظـر هس
اسكندريه بدين قصد انجام گرفته است كـه  

ـارزه ر   ـارك   ژتوجه مردم مصـر از مب يـم مب
منصرف و به مسئله خشونتهاي مذهبي جلب 

  . شود
مـردم   و در باره شبهاهت و تفاوت جنبش •

ـات و      ايران بعـد از تقلـب بـزرگ در انتخاب
: لوئي ماتينز مي گويـد  ،جنبش مردم تونس

اما . ميان اين دو جنبش شبهاتها وجود دارند
ن اينكه مـردم  آيك تفاوت مهم نيز هست و 

ـات را زيـر   ژايران نه ر يم كه تقلب در انتخاب
مردم دلبستگي خود را به رأئي . سئوال بردند

رقيب احمدي  ،موسوي كه بسود مير حسين
 ،در تـونس . ابـراز مـي كـرد    ،اد داده بودژن

ـاي  . انتخابات مضـحكه بزرگـي اسـت    عامله
اجتماعي و اقتصادي بوده  ،برانگيزنده جنبش

  .يم را هدف كرده استژاند و جنبش تغيير ر
استاد دانش سياسي همان : انقالب اسالمي

واقعيت را بازگفته است كه همواره به مردم 
حقي كه يك : ر نشان شده استايران خاط
ـات  . حق حاكميت اسـت  ،ملت دارد انتخاب

ـار بـردن ايـن حـق      يكي از وسيله هاي بك
هرگــاه مــردم بــر ســر حــق خــود . اســت

ـارو مـي    ،دو انعطاف ناپـذيري  ،بايستند روي
ـاحبان حـق و     : شوند ـاف ناپـذيري ص انعط

ـاوز بـه      انعطاف ناپـذيري اسـتبداديان متج
پـيش از   همانطوركه تجربه تـونس و . حق

ن تجربه انقالب ايران و نيز انقالبهائي كـه  آ
معلوم مي كنند  ،نها بودآانقالب ايران معلم 

ــپيگل  – ــه ژ 21(و اش ــك ) 2011انوي ني
وقتي انعطاف ناپـذيري   –توضيح مي دهد 

يم استبدادي با انعطاف ناپذيري مردمي ژر
 ،رويارو مي شود ،كه برحق خود ايستاده اند

عامل سقوطش مـي   يمژانعطاف ناپذيري ر
ـا    . شود از جمله به اين دليل كـه تـرس ج

ن را از خـود مـي   مـردم آ : عوض مي كند
رانند و ترس رانده شـده خانـه اي بهتـر از    

  .يم نمي يابدژسراي ر
  

شبكه اجتماعي كـه جنـبش    
مردم تونس را ممكن كرد و 

موختـه هـاي جوانـان    آاثر 
  :تونس از جوانان ايران

  
ونس همان جوانان  و ديگر مردم ت ٭

ـان در    روش را بكار بردند كـه ايراني
  :جنبش خود بكار برده بودند

  
روزنامــه نگــار بــه مجلــه  ،يقــونآفريــد  ◀

ـا   13(فرانسوي نوول ابسرواتور  انويـه  ژ 19ت
ـان  : گزارش كرده است) 2011 جنبش جوان

انويـه  ژ 3از . تمامي كشور را فرا گرفته است
ر جنبش سراس ،كه تعطيالت به پايان رسيدند

شاگردان دبيرستانها نيـز  . تونس را فراگرفت 
جنبش كه نخست مركـز  . وارد جنبش شدند

به شهرهاي بزرگ  ،كشور را در برگرفته بود
اسفاكس و . ساحلي و توريستي بسط پيدا كرد

سوس و نابول و بيزرت و نيـز دانشـگاه شـهر    
مطبوعات و راديـو  . تونس به جنبش پيوستند

ـيش  ،تلويزيون ر و كـور و الل  كـ  ،بيشتر از پ
ـتند  ـياري از  . شدند و هيچ از جنبش ننوش بس

ـياري از      سايتهاي انترنـت فيلتـر شـدند و بس
اما . بالگ دارها و سايت دار ها توقيف شدند

ـته  ــران در ســال گذشـ ــون اي جنــبش  ،چ
ـا   ،كنندگان با بكار گرفتن شبكه اجتماعي و ب

ـا     ـيله ه  ،بكار بردن فيس بـوك و ديگـر وس
ين مــي كردنــد و محلهــاي اجتمــاع را تعيــ

بـه  . اطالعات را با يكديگر مبادله مي كردنـد 
ـترش      ـبش گس يمن اين روش بـود كـه جن
يافــت و همگــان از فراخــوان بــه اعتصــاب 

يم مـي بايـد تغييـر    ژگاه شدند و رآعمومي 
  .كند هدف شد
براين اينكـه نقـش تعيـين    :  انقالب اسالمي

ـاعي در مرحلـه دوم     –كننده شبكه اجتم
نيك شـناخته   - غاز شدآي كه با فرار بن عل

ـات فرانسـه در    ،شود اين اطالع كه مطبوع
  :را نقل مي كنيم ،انويه انتشار دادندژ 21

  
: طرح بـن علـی بـرای بازگشـت ٭

ایجاد بلبشو و نا امنی بـزرگ و بـر 
پاکردن تظاهرات برای دعوت از 

  :بن علی به بازگشت
  
طرح بن علي و مافيائي كه دولت تونس را  ◀

اين بود كـه بـن علـي از     ،در دست داشت
ـال   . كشور خارج شـود  ـاس  « ،نآبـه دنب لب

ه و چماقداران ژها و افراد گارد وي» شخصي
حزب حاكم در شهرهاي بزرگ دسـت بـه   

از اين رو ( تش زدن و كشتن بزنند آغارت و 
ـا بـه    ـيد   100رقم كشته ه و چـون  ) تـن رس

ـبت     ،گذشته ـان نس جنايتها را به اسـالم گراي
ين ترفند ديكتاتور تونس بن علي با هم. دهند

برگ «شده بود و ترديد نداشت كه بازي با 
هم تونسي هاي گرفتار  ،گرايان» برنده اسالم

ـان   قتل و غارت و هم اروپا و امريكا را خواه
نكه آپس از  ،بنا بر طرح. بازگشت او مي كند

ـارديگر در دل    نا امني فراگير شد و تـرس ب
 ،سحزب حاكم در تون ،تونسي ها خانه كرد
ــه راه پيمــائي و  ،پايتخــت كشــور دســت ب

ناجي «اجتماع بزند و تظاهر كنندگان فرياد 
. سر دهند» يآتونس براي نجات تونس باز 

و او در ميان استقبال مردم تونس و حمايت 
وسائل ارتباط جمعـي غـرب و كشـورهاي    

اما . به كشور باز مي گردد ،عرب استبداد زده
ـ  اد و طـرح  شبكه اجتماعي تونسي ها بكار افت

بن علي توسط مطبوعات دنيا لو رفت و زيـر  
ـتقالل طلبانـه    فشار افكار عمومي و موضع اس
ـا كـه محكـم در برابـر       ـيم اروپ تونسيهاي مق

سبب شد  ،هرگونه مداخله خارجي ايستادند
ـان مرحلـه اول      ،كه اجـراي طـرح در هم

متوقف شود و مأموران قتل و غارت و افـراد  
  .داني شوندمافياي بن علي دستگير و زن

  
  4در صفحه     

  
  

 انقالب تونس؟
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ـارو  ◀ ــه ژ 18(فيگـ ــوان ) 2011انوي ــر عن زي
گزارشي را  ،»ي ايجاد بلوا و وحشتژاسترات«

  :منتشر كرده است واجد اين اطالعات
سيب رساني گارد آتوانائي  ،در برابر ارتش •

بعـد  . بسيار كم شده است ،رياست جمهوري
ـاط  ـيش از سـقوط    ،از رعايت منتهاي احتي پ

ــژر ــم ب ــيي ــه  ،ن عل وزارت خارجــه فرانس
ـا كـرد و    » باندهاي جنايتكار« تـونس را افش

نها كه از اين بانـدها حمايـت مـي    آ«: گفت
ـابق را   كنند با اين اميد واهي كه وضعيت س

ـتند  ،بازگردانند روي . »بدانند كه برخطا هس
سخن وزارت خارجه فرانسه با طرفداران بن 
ـارت    ـار غ علي بود كه اين روزها  سخت بك

 78تعداد كشته ها  ،بنا بر بيالن رسمي. تندهس
  .تن شده است

خطر اين باندها كه دركار بازگرداندن بن  •
در . چـه انـدازه اسـت؟    ،يم هستندژعلي و ر

  :پاسخ بايد گفت
يم بن ژشمار نيروهاي انتظامي و امنيتي ر – 1

ـارد   . هزار تن اسـت  120علي  مركـب از گ
نـرال  ژن آكه فرمانـده   –رياست جمهوري 

و  –علي سرياتي روز يك شنبه توقيـف شـد   
ـاتي كـه      6حدود  ـازمان پليسـي و اطالع س

  . موحش تر از همه نينجاس است
ـارد جمهـوري   1000قسمتي از  – 2  ،عضو گ

بــه دنبــال حملــه ارتــش بــه قصــر رياســت 
. خلع سالح شـده انـد   ژ،جمهوري در كارتا

پـس از  . نجا را پايگاه كرده بـود آاين گارد 
بقيه نيز لباس عـوض   ،ردخلع سالح شدن گا

كردند و خود را تحت امـر دولـت جديـد    
  . قراردادند

گروه هاي ديگري از همان  ،با جود اين – 3
ـان كـرده    120 هزار تن هستند كه روي پنه
ـاالر  . اند ـابق    ،اك النگـزاد ژدرياس سـفير س

ـا  «هشدار مي دهد كه  ،فرانسه در تونس اينه
هم خوب مسلحند و هم خوب تعليم ديـده  

اينها اين فكر را در سردارند كه بن علي . اند
  .»به قدرت باز مي گردد

ـان   ،شوب و وحشتآدر ايجاد بلوا و  • مجري
ـيس و عناصـر    طرح مي توانند روي افراد پل

يـم  ژواواك تونس حساب كننـد كـه بـه ر   
ـارت   آ ،جديد نه پيوسته اند نها هستند كـه غ

مــي كننــد تــا حقــوق ماهانــه افــراد گــارد 
ـاراني كـه از   . ازنـد جمهوري را بپرد جنايتك

ـان مـي     ،زندان رها شده انـد  ـتياران اين دس
  . شوند

ـا را      ـازه ه گرچه در تونس چند خانـه و مغ
تش زده و تعدادي خود بـه  آغارت كرده و 

ـائي   ،اما در ميان مدت ،تش كشيده اندآ توان
ـا كـم اسـت   آ ـاالر  . سيب رسانيشان بس درياس
نها نمـي  آاك النگزاد توضيح مي دهد كه ژ
انند كشور را بي ثبات كننـد زيـرا ارتـش    تو

ارتش به مـردم  . كاري استثنائي كرده است
ـا در صـورتي    شماره هاي تلفن داده است ت

بـه   ،كه مورد حمله اين عناصر قرار گرفتنـد 
  .   ارتش اطالع دهند

نكه راه فرار آپيش از  ،نرال سرياتيژگرچه  •
توانست چنـد   ،بسوي ليبي را در پيش گيرد

ـات كـردن كشـور     عمليات را  ،براي بـي ثب
هيچكس باور نمي كند  ،طراحي و اجرا كند

طرفــداران بــن علــي بتواننــد مقــاومتي را  
ـال   ،طرفداران صـدام . سازمان بدهند در س

ـار را    ،پيش از سـقوط بغـداد   ،2003 ايـن ك
ـار    . كردند اما طرفداران بن علـي از ايـن ك

ـات   ناتوانند زيرا زود نيازمند تجهيزات و مهم
ــوند ــي ش ــر . م ! ريشــخند سرنوشــت را بنگ

ـات   طرفداران بن علي نيازمند اسلحه و مهم
ـازمانهاي   ژهستند اما ر يم بن علي بود كـه س

ـات    ـلحه و مهم سركوب را از انبار كردن اس
ممكن است ليبـي قلمـرو   . ممنوع كرده بود

اما بسيار بعيد اسـت   ،نها بنهدآامني در اختيار 
. ذاردكه اسلحه و مهمات نيز در اختيارشان بگ

تنها مافياي خانواده بن علي و همسرش مـي  
توانند به تيراندازان كمك كنند كه ديوانـه  

ـتند  تقـال   ،وار براي بازيافتن موقعيتي كه داش
  . مي كنند

 ،حـزب بـن علـي    ،اما سئوال پاسخ نجسته •
ـانون اساسـي   « ـا  » تجمع دموكراتيـك ق  2ب

ـا    . ميليون عضو است مخالفت ايـن حـزب ب
ـلحانه و   سياسي خو ،انقالب ـا مس اهد بود و ي

ــونت  ــزاد نســبتا    آخش ــز؟ درياســاالر النگ                           ً           مي
ايـن حـزب   : خوشبين اسـت و مـي گويـد   

ـاندن   انتخاب ديگري جز دم فروبستن و پوش
ـاز شـدن    ،بنظـر او . قصد خويش ندارد همس

ـتن   جنبش مردم تونس و عمل ارتش و پيوس
ـبب مـي    ،بخشي از پليس به جنبش مردم س

نس برقـرار  رامـش در تـو  آشود كه بسرعت 
  .  شود

ـاه و    : انقالب اسـالمي  طـرح بازگشـت را ش
دستياران او نيز تهيه كرده و با رفتن شاه به 

يـم  ژن رآدمكشهاي آ ،شبها. اجرا گذاشتند
ـا نيـز    . دست بكار مـي شـدند   چنـد كودت

ـاي   آترتيب دادند كه مهمتـرين   ـا كودت نه
. زمينه ساز تجاوز عراق به ايران شدند ،هژنو

وراندنـد كـه ارتـش ايـران     يم صدام باژبه ر
متالشي شده است و هرگاه به ايران حمله 

. ارتش او با مقاومتي روبرو نمي شـود  ،كند
پهلوي چي ها در بازسازي استبداد نقشـي  

نقش مافياهاي بـن   ،از اين رو. مهم داشتند
علي و سازمانهاي مأمور سـركوب را كـه از   

تـونس را   ،دوران بورقيبه و سپس بن علي
نبايـد   ،نگاه داشته انـد  ،حشتدر ترس و و

ـا مـي بايـد     . پايان يافته دانست تونسـي ه
ـا در    روشي غير از روش خمينـي و مالتاري

ـا مـي بايـد از راه تغييـر     آ. پيش بگيرنـد  نه
ـلح و   ساخت دستگاه اداري و نيروهاي مس

ـا و بسـط فرهنـگ    آدموكراتيزه كـردن   نه
ــود  ــه خ ــي در جامع ـازي  ،دموكراس بازسـ

  . نداستبداد را ناممكن كن
   
شــبکه اجتمــاعی، نقــش تعیــین  ٭

  :کننده در انقالب تونس یافت
  

ليبراسيون گزارشـي   ،2011انويه ژ 17در  ◀
ـاعي كـه انقـالب       ـبكه اجتم در باره نقـش ش

  :انتشار داد ،تونس را ممكن كرد
در حالي كـه   ،خر هفتهآدر اين تعطيالت  •

ـا را بـراي       ـاي محلـه ه تونسي ها كميتـه ه
راد مسلح بن علي تشكيل نها از افآحفاظت از 
بكار برندگان تويتر و فيس بوك،  ،مي دادند

. كار اطالع رساني را برعهده گرفتـه بودنـد  
ـار مـردم در      ،اطالعات ـات بك اغلـب اطالع

ـان مـي     سازمان دادن به زندگي روزانـه ش
گاه اين اطالعات . را انتشار مي دادند ،مدندآ

ـاعي    . حياتي بودند ـبكه اجتم به يمن ايـن ش
ـلح بـن علـي    خبر ر ساني بود كه مردان مس

نتوانســتند بلبشــو دلخــواه را ايجــاد كننــد و 
  .جنبش توانست ادامه يابد

در كميته  ،شبكه هاي مردمي ،غازآهم از   •
نكه آپيش از . سازمان جسته اند ،هاي محله ها

ـاامني را بـه     ـاد ن مأموران بن علي طرح ايج
كميته ها تشكيل شده و از راه  ،اجرا بگذارند

ـتي ا  ،نترنت و فيس بوك و توتير و تلفن دس
. ماده مقابله با اين مأموران كردندآجامعه را 

ـتند   ،يا بدون اين شبكهآ تونسي ها مي توانس
به نتيجه اي برسند كه رسيدند؟ پاسخ تونسي 

ـا   5شايد  :ها با اين پرسش اينست ـال   10ت س
. يدآوقت الزم مي شد كه اين نتيجه بدست 

قش تعيين كننـده اي  شبكه هاي اجتماعي ن
 ،با اين وسائل. در اين انقالب بازي كرده اند

تمامي مردم تونس در انقالب پيروز شركت 
  .كردند

فيس بوك دارهاي تونسي، همگي يـك   •
. روش را بكار بردند و انقالب را ميسر ساختند

ــرگ  ـارك زوكربـ ـبكه مــ  Mark شــ
Zuckerberg  ميليون از تونسـي   2تا 1.5را

ـتفاده  ) تونسي  5ر يك تن از ه( ها  مورد اس
توتير تنها براي انتشار اطالعات در . قرار دادند

اما فيس بوك امكان . زمان واقعي بكار رفت
. مي داد كه عكسها و ويدئوها نيز مبادله شوند

يم كوشيد از راه ژر. فيلترشكن ها بكار افتادند
ـار    ـبكه را از ك بستن حسابها و فيلتر كردن، ش

بوك را نتوانسـت يكسـره   اما فيس . بياندازد
  . سانسور كند

خود را مشغول اين بازي ذهني نكنيم كه  •
ـا اول مـرغ    اول تخم مرغ بود بعد مرغ و ي

واقعيت اينست كه مردم . بود و بعد تخم مرغ
ـا را از     ـا و كوچـه ه ن خـود  آتونس خيابانه

ـا گرفتـه   آاز جنبش . كردند نها بود كه فيلمه
ـبش  . شدند و انتشار يافتند ـ آجن ا بـود كـه   نه

ـاعي   ـاي اجتم ـازماندهي   ،توسط شبكه ه س
ـا نيـز از رهگـذر     . موفقي يافت ـبكه ه اين ش
  . مدندآجنبش پديد 

ـا برعهـده           ـبكه ه ـاني را ش كار اطالع رس
نها كه دانش بكار بردن انترنـت و  آگرفتند و 

ابزار نو را داشتند و سالها با اين ابزار كاركرده 
ر جنبش فرصتي يافتند براي شركت د ،بودند

مردم تونس و بعهده گرفتن مسـوليت بـراي   
ـار   آكار مبارزه با سانسور و  مـوزش روش بك

ـار عمـومي   آبردن ابزار نو و  گاه كردن افك
  . جهانيان از وقايع تونس

كار اين شبكه ها از جهـت ديگـري نيـز         
قوت قلب دادن به مردم و : تعيين كننده بود

 نآزدودن احساس تنهائي و جانشين كردن 
و غلبه بر » ما همه با هميم «با اين احساس كه 

يم بن علي و ژوسائل ارتباط جمعي در مهار ر
حاميان اروپائيش و دادن اطالعات ساعت به 

گاه آنچه مي گذشت آساعت كه مردم را از 
ـتند چـه مـي    آمي كرد و  نها چون مي دانس

بدون ترس در جنبش شـركت مـي    ،گذرد
  . كردند

ـات بـه    اين شبكه ها از        ـار اطالع راه انتش
ــي    ــوي و عرب ــي و فرانس ـاي انگليس  ،زبانهـ

ديوارهاي حصار سانسور را شكستند و توجـه  
افكار عمومي جهان را به انقالب تونس جلب 

اين توجه خود عامل مهمي شـد در  . كردند
يـم بـن علـي از سـركوبي     ژناتوان شـدن ر 

يم ژچون روزنامه نگاران تحت ر. خونين تر
. دم خود روزنامه نگار شدندمر ،سانسور بودند

ـات بـود     مـردم ايـن   . نياز شـديد بـه اطالع
اطالعات را دريافت و بنوبه خود انتشار مـي  

  . دادند
ـاي       • ـبكه ه كار بس مهـم ديگـري كـه ش

تميـز راسـت از دروغ و    ،اجتماعي كردنـد 
. انتشار ندادن دورغ و انتشار دادن راست بود

اخالق مبارزه خوب رعايت شد و سبب شد 
ـا توليـد و پخـش     ژكه ر يم بن علي نتوانـد ب

  .اطالعات دروغ مردم را سردرگم كند
ـان  آياد: انقالب اسالمي ور مي شود كه ايراني

ـاني كـه    ،نآدردوران انقالب و بعد از  از زم
استبداديان دست بكارسانسور مطبوعات و 

 ،شـدند  60تدارك اسباب كودتاي خـرداد  
ـاه  هر. را بكار انداختند» راديو بازار«مردم  گ

ـاد نبرنـد    راديـو  « ،شجاعت خـويش را از ي
را مي توانند به يك تأسـيس دائمـي   » بازار

  . بدل كنند
  
ـــه  ٭ ـــونس و س ـــردم ت ـــبش م جن

ــد یــک  ــی از دی ــن عل ســخنرانی ب
  :جوان تونسی

  
ــه ژ 16در  ◀ ــه   ،2011انويـ ــواني كـ جـ

شـرح كـرده اسـت     ،كاريكاتوريست اسـت 
بـه تـدريج كـه انقـالب      ،چگونه خويشتن را

او . از سانسور رها كرده است ،هپيش مي رفت
سه سخنراني بن علي را سه مرحله از انقالب 

ن را تصوير كـرده  آتونس شمرده و مراحل 
  :است

از اينكه تونس كشوري شده است كـه در   •
نسل جوان سرنوشت خود را در دست  ،نآ

خـود  «يك جنبش . راضي هستم ،مي گيرد
ـاز   » تحقير دائمي«كه » جوش ن آزمينـه س

ـان    . علي را گريزاند بن ،بود ـا هم اين امـر ب
ميزي انجام گرفت كـه سـقوط   آشيوه سحر 
اين خودجوشي جنبش بود كه . ديوار برلن

ـاور   . به من نيرو داد چه كسي مي توانسـت ب
ـيدي بـوزي    ،كند كه انقالب مي تواند از س

تاريخ اين . غاز گيردآ ،اين سوراخ گور و گم
 محمد. انقالب مي تواند يك اسطوره بگردد

روزي بعـد از  . بوعزيزي يك قهرمان اسـت 
ديپلمه بيكاري  ،خودسوزي محمد بوعزيزي

ـامبر در   17در  ،كه ميوه فروش شده بود دس
ـبش اعتراضـي روي    ،سيدي بوزيد يك جن

ـيچ اثـري از    . نمود ن رويـداد در  آالبتـه ه
ـان  ،بدتر. مطبوعات تونس نبود  ،در همان زم

ـان    نخستين سال روز سال بين المللـي جوان
موضوع نوشته  ،ابداع كرده بود ،ه بن عليك

ايـن  . ها و برنامه هاي راديو و تلويزيون شد
تحقير محمد  ،يم با جوانانژرفتار رياكارانه ر

بوعزيزي بطور خاص و تمامي جوانان بطور 
  . عام بود

افتضاح كاري وسائل ارتباط جمعـي در        
. چاپلوسي جوانان را بر عصيان مصمم تر كرد

نخستين سخنراني خـود را ايـراد    و بن علي
  :كرد

ـتين     ،2010دسامبر  28در  • بـن علـي نخس
من مي دانم : سخنراني را ايراد كرد و گفت

كه بيكاري وضـعيت را بـراي همـه سـخت     
ـالي    . كرده است اين سخنراني بـه مـردم ح

كرد كه مستبد خودكامه حاضر نيست حتـي  

ـار . وخامت وضعيت را دريابد مصـمم   ،اين ب
يم بن علـي را سـرنگون   ژيزند و رشدند برخ

  .سازند
ــوني او •  11در  ،دومــين ســخنراني تلويزي
او وعده داد كه ظرف . ايراد شد 2011انويه ژ

ـار  . هزار شغل ايجاد كند 300 ،دو سال اين ب
اقدامات تروريستي غير قابـل  «جنبش را  ،نيز

. خواند» بخشش ولگردهاي سر و رو پوشيده
ـ ( ـبش ر  ژاحمدي ن ـار و  اد مـردم در جن ا خ

جوانــان  ،نآپــيش از !!). خاشــاك خوانــد 
ـاي خـود فعاليـت مـي      پنهان از خانواده ه

پدر و مادرها نيـز   ،ن روز ببعدآاما از . كردند
  .به فرزندان خود پيوستند

بن علـي سـخنراني    ،2011انويه ژ 13در  • 
و صـداي انقـالب   ( سوم خود را ايراد كرد 

ـات  او اعالن كرد در ان!!). مردم را شنيد  تخاب
. نامزد رياست جمهوري نخواهد شد ،2014

زاد خواهـد  آسانسورها را لغو و مطبوعات را 
روز . زادي كامل برقرار خواهد كردآ. كرد

  . از تونس گريخت ،بعد نيز
جوان كاريكاتوريست، فعاليـت   ،با اينهمه       

هنوز مي خواهد . مخفي را رها نكرده است
اهـد  ببيند وضعيت تونس چسان تحـول خو 

من ادعا ندارم بـه مـردم   : او مي گويد. كرد
تنها مي گويم در دفاع . تونس پيشنهادي بكنم

نچه در انتظار آ. استوار باشيد ،زادي بيانآاز 
ميز تر از آبسيار هيجان  ،بدون شك ،ما است

سال تحقيري خواهد بود كه بن علـي و   23
به ما مـردم تـونس تحميـل كـرده      ،رژيم او
  .است

اثرسخنراني اول و دوم بـن  : ميانقالب اسال
خرداد  23علي قابل مقايسه است به بيانيه 

ـاي سـيدعلي در    خـرداد و   29و خطبه ه
  .وردآجنبش اعتراضي وسيعي كه به دنبال 

  
وقتی شبکه تارعنکبوتی مافیـای  ٭

ــراو از  ــی و همس ــن عل ــانواده ب خ
  :حمایت خارجی محروم می شود

  
 ،از گزارشــها كــه ويكيلــيكس انتشــار داد ◀

گزراشي از سفير امريكا در تونس بـه وزارت  
ـترده در   خارجه اين كشور در باره فساد گس
ـانواده همسـر در     تونس و نقش محـوري خ

ويكيليكس انقالب تونس را . فساد گستري بود
اال اينكـه  . نتيجه انتشار اين گزارش مي دانـد 

ـا  . گاه بودندآمردم تونس از فساد گسترده  ام
گاه كرد كه آنس را انتشار گزارش، مردم تو

ـا    ،يم اوژبن علي و ر نه تنها از حمايـت امريك
. برخوردار نيست كـه مغضـوب نيـز هسـت    

همين امر و نقش شخصيتها و نيروهاي سياسي 
ـيت    تونسي در اروپا كه با بـرانگيختن حساس

دولتهاي اروپائي را از حمايت  ،افكارعمومي
ـتن   ،يم بـن علـي بازداشـت   ژاز ر در برخاس

  .زي جنبش مؤثر افتادموجها و پيرو
ــه ژ 21در  ◀ ـارو  ،2011انوي ــه فيگـ  ،روزنام

ـاي بـن    سرگروه هاي شبكه تارعنكبوتي مافي
علي و خانواده طرابلسي او را معرفي كـرده  

  :است
ـيال طرابلسـي   • نقـش   ،بن علي و همسر او، ل

ـته انـد    ايـن دو از  . عنكبوت بـزرگ را داش
ـتفاده   موقعيت خود براي ثروت اندوزي اس

وازي تـونس ايـن دو و   ژبور.  اندمي كرده 
  . نها را دوست نمي داشتندآمافياي 

ـا در  آبن علي، دختران مي داشت و از  • نه
ـا  آاو : ايجاد شبكه تارعنكبوتي استفاده كرد نه

را به ازدواج دو مرد از دو خانواده ثروتمنـد  
خانواده هاي بن  ،بدين سان. وردآتونس در

ـا كارخانـه دار ثروت    منـد  علي و طرابلسـي ب
. اتصال جستند ،از راه ازدواج ،هادي جيالني

  .او سناتور و رئيس سنديكاي كارفرمايان شد
ـاي     • ـيده ه دو خانواده، تازه بـدوران رس

بنا بر گزارشي كه ويكيليكس . ثروتمند شدند
تونسي ها اين دو خانواده   ،انتشار داده است

را بعنوان تازه بدوران رسيده هائي منفور مي 
ر اقتصاد تـونس چنـگ افكنـده    داشتند كه ب

  . بودند
ثروت خانواده بني علي و طرابلسي از راه  •

ــورس بــازي زمــين و ســاختمان و زده و   ب
ـازي  : بندهاي مالي حاصل شد خصوصي س

نها امكان داد آبه  ،2000و  1990 يهاي سالها
كه چون اختاپوس بر اقتصاد تـونس چنـگ   

به يمن همدستي قـدرت سياسـي و   . اندازند

ـا    ،قتصاديقدرت ا ـارعنكبوتي مافي ـبكه ت  ،ش
موقعيتي پيدا كـرد كـه هـر سـرمايه گـذار      

براي اينكه بتواند در تونس سرمايه  ،خارجي
ـتد     گذاري كند و يا با ايـن كشـور داد و س

  . نها شريك شودآناگزير بود با  ،كند
ـا پـولي كـه از راه      • بن علي و طرابلسـي ب

چـه مـي    ،مـد آچنين فسادي بدسـت مـي   
مي توان گفت پول را به چه  كردند؟ مشكل

اما ليال روابط نزديك با . مصرف مي رساندند
او  ،بنا بر تحقيق كاترين گراسيه. دوبي داشت

در دوبي سرمايه بسيار زيادي را بكار انداخته 
برخـي  . بخصوص در ساختمان سازي. است

لقبي كه در (از اعضاي خانواده پدر خوانده 
ـا   ،فيلمي در باره مافيا ـيس خ نواده داده به رئ

ـانواده او    شده بود را مردم به بن علـي و خ
. از اين ثروت سود نخواهند برد) داده بودند

ـان      ـاد طرابلسـي كـه درجري زيرا غير از عم
ـته شــد   ـبش كش ـياري ديگـر بموقــع    ،جن بس

. نتوانستند از تونس بگريزند و توقيـف شـدند  
شاهد توقيف بخشـي از ثـروت    ،برخي ديگر

  . نده در سوئيس شدژبوي ،خود
ـانواده بـن علـي و     ،بنا بر تخمين • ثروت خ

ايـن  . ميليارد دالر است 10حدود  ،همسرش
دو خانواده و دو خانواده كه دامادهاي بـن  

درصد از اقتصاد كشور  40 ،نها هستندآعلي از 
  .را در اختيار خود داشته است

  
لطیفه ها که مردم تونس در این  ٭

  :روزها ساخته اند
  

يكچند از لطيفه ) 2011يه انوژ 21(لوموند  ◀
 ،ها را كه مردم تونس ساخته و انتشار داده اند

  :درج كرده است
ـا    • دزدش در تـونس   40علي بابا رفـت ام

  ).دزد بغداد 40اشاره  به علي بابا و ( باقيند 
ـيس جمهـوري    : اعالن استخدام • يـك رئ

ـا ايـن        ـيم ب ـتخدام مـي كن براي تـونس اس
اما بايـد   .مبتدي پذيرفته مي شود: مشخصات

ـيم باشـد   ،تنها فرزند باشـد  ـيم باشـد و    ،يت عق
ـانواده    (بخصوص طاس باشـد   ـاره بـه خ اش
  )همسرش كه سلماني بود

تونس مخمور و كسل و  ،يمژبعد از تغيير ر •
دموكراسي به شراب مي . از خواب بيدار شد

... ن را با ميانه روي مصرف كـرد آبايد . ماند
ـا   ماتو ،اما به مثابه يك ملت الكليـك  نسـي ه

نتيجه اين شد كه . بطري را يكجا سركشيديم
  .  مردم در بيهوشي دموكراتيك فرو رفتند

... بن علي يك بانك همبستگي ايجاد كرد •
ـا    . او با بانك فرار كرد ـتگي را برج ـا همبس ام

بن علي ايـن بانـك را بـراي وام    (گذاشت 
از بانك . دادن به محرومان ايجاد كرده بود

مردم   ،در انقالب ،د امامحرومان خيري نبردن
  ) تونس همبستگي را يافتند

ـال   23ما يك رئيس جمهـوري بـراي    • س
هر روز يك رئيس جمهوري  ،داشتيم و حاال

اول نخسـت وزيـر    ،بعد از بن علـي . (داريم
خود را رئيس جمهوري خواند و بعد رئيس 

  ).مجلس صاحب اين مقام شد
جمعيت تونس (ميليون 10ما  ،پيش از اين •

مفسر ورزشي داشتيم و حاال ) ميليون است 10
  .ميليون مفسر سياسي داريم 10
صبح  9ساعت  ،قرارما فردا ،تا هنوز گرميم •

ـاعت    ،در تريپولي و حـد   9:30قـذافي را س
ـيم برمـي       10اكثر  ـبح سـرنگون مـي كن ص

گرديم به تونس انقالب خـود را ادامـه مـي    
ـيس جمهـوري   (دهيم  قذافي بن علي را رئ

ترين رئيس جمهوري براي تونس قانوني و به
  ). دانسته است

بن علي برضد حبيـب بورقيبـه    ،1987در  •
حبيـب بورقيبـه او را    ،2011در . كودتا كرد
ـاهرات   (فراري داد  انويـه  ژ 14اشاره بـه تظ

ن بـن  آمردم در خيابان بورقيبه كه در پـي  
  ). علي گريخت

  پادشاه عربستان  ،امروز صبح: فوري است •
خبـر  . ر شد و ديد پول نـدارد از خواب بيدا

شد كه بن علي با پولهاش وارد عربستان شده 
  .است

هزار شـغل   300بن علي به ما وعده ايجاد  •
اشاره بـه  (ميليون شغل داد  10و او به ما . داد

  ).شركت جمهور مردم در جنبش
    5در صفحه      

 انقالب تونس؟
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لترناتيو مردم ساالر و اسالم آ
  :نهاآگراها و نقش 

  
ــدیل دمــوکر ٭ ــد ب اتیکی کــه بتوان

ـــت  ـــده را تشـــکیل دهـــد آدول ین
  :کیست؟

  
شخصــيتها و ) 2011انويــه ژ 15(لومونــد  ◀

سازمانهاي تونسي كه مي تواننـد در دولـت   
را اين سان معرفي  ،حقوقمدار شركت كنند

  :مي كند
  حزب دموكراتيك ترقي خواه،  •
  زادي ها،آفوروم دموكراتيك براي كار و  •
  ونس،حزب كمونيست كارگران ت •
حـزب  (كنگره براي جمهوري و نهضـت   •

ن آيم بن علي از ژاسالم گرايان تونس كه ر
لولو ساخته و وسيله توجيه استبداد سـركوب  

  ).گر خود كرده بود
  از  ،و از شخصيتها     
رهبر كنگره براي  ،ساله 65منصف مزروقي  •

ــه در  ــوري ك ــونس  ژ 18جمه ــه ت ــه ب انوي
در  او مي گويـد احـزاب سياسـي   . بازگشت

 ،تبعيد تصميم دارند دست در دست يكديگر
  . در بناي دموكراسي تونس شركت كنند

رهبر حزب النهضت نيز مي  ،راشد قنوشي •
ـتيم در دولـت وحـدت     گويد ما مصمم هس

او مي گويد با سازمانهاي . ملي شركت كنيم
مثــل حــزب كمونيســت و حــزب  ،الئيــك

ـاد     ،دموكراتيك ترقـي خـواه    ،بـر سـر اتح
  . ه ايمگفتگو كرد

ـتري   ،نجيب شبي • ـاله  66وكيل دادگس  ،س
  . رهبر حزب دموكراتيك ترقي خواه

ـاله  70 ،مصطفي بن جعفـر  • دبيـر كـل    ،س
  .زادي هاآفوروم دموكراتيك براي كار و 

هنوز در فضاي . و اين سازمانها توانا نيستند    
زاد و در جامعه تونسي مي بايد فعاليت كنند آ

ـان  بخصـوص ج  ،تا جامعه تونسي ـا را  آوان نه
نها بتوانند در بناي دموكراسي آبشناسند تا كه 

  .نقش درخور را بازي كنند
  
اسالم گرایان تونسی مـی گوینـد  ٭
ماده همکاری بـا همـه و سـاختن آ

ــــا دیگــــر ســــازمانها و  ــــونس ب ت
  :تمایلهای سیاسی هستند

  
ــه ژ 18در  ◀ ـار  ،2011انويـ  20خبرنگــ

Minutes نآپـس از   ،روزنامه صبح فرانسه 
به سراغ اسالم گراها رفت براي اينكه بدانـد  

خطر به قدرت «كيستند و چه مي گويند كه 
را دستياران بن علي و » رسيدن اسالم گراها
يم بـن  ژيمهائي از نوع رژحاميان خارجي ر

ـانع تغييـر    آدست  ،علي ويز كردند تا مگـر م
پرس و جـوي او  . يم بن علي شوندژكامل ر

امور واقع زير را  در باره اسالم گرايان تونسي
  :در بردارد

زنداني بوده  2003تا  1993جليل از سال  •
. است، تنها براي اين كه مسلمان بوده اسـت 

او شكنجه و تحقيرها را كه ديده است شرح 
ـا      40او و . مي دهد هزار تـن ديگـر كـه تنه

بدين خاطر كه زنداني بوده اند كه مسلمان 
خلبــان و ورزشــكار و پزشــك و . بــوده انــد
ـلمان بودنـد  ... بانكدار و  ،به اين جرم كه مس

 ،او در وزارت كشــور. زنــداني مــي شــدند
سـر او را در زبالـه و   . ويزان بودآساعتها از پا 

  . لجن فرو مي بردند و نگاه مي داشتند
مسلماني نيست كه از زندان خارج شود        

ـياري زيـر   . و اثر شكنجه بر بدن او نباشـد  بس
  ...شكنجه كشته شدند

ـان فرانسـه كـه      • محمد بن بريك معلـم زب
اين سـركوب بـن   : بازنشسته است مي گويد

علي است كه اين نسل اسالم گـرا را متولـد   
پينوشه تونس است كه «بن علي . كرده است

ـا  . »در كار از ميان برداشتن اسـالم بـود   او ب
ـار   ،ديگراني كه دم از سياست مي زدنـد  رفت

  . بهتري نمي كرد
د جز اين نمي خواهـد كـه   و او مي گوي     

ـلمان   . اسالم محترم شـمرده شـود   و هـر مس
او . بدون مشكل به ديـن خـود عمـل كنـد    
وزير  ،توضيح مي دهد كه در دوره بن علي

مـي  » لـودگي صـوتي  آ«او اذان مؤذن را 
يك دولت نمي تواند به دين مـردم  . خواند

ما نياز نداريم كه يـك  . خود احترام نگذارد
او و ديگران بي . رددمسلمان رئيس دولت بگ

ـتند  . قرار بازگشت رشيد قنوشي به تونس نيس
تونس يك كشور مسلمان است و نياز به يك 

ما تنها مي خـواهيم  . جزب اسالم گرا ندارد
او و . ئــين خــود عمــل كنــيمآزادانــه بــه آ

ـالف    آديگراني كه با  نها صـحبت كـردم مخ
ـامزد رياسـت جمهـوري     آ نند كه قنوشـي ن

  :و مي گويند. شود
ـا دموكراسـي مـي     • پيش و بيش از همه، م

افراد محله تأكيد مي كنند كه مهم . خواهيم
قـول قنوشـي را تكـرار مـي     . زادي استآ

ـان     : او گفته است. كنند اگـر قـرار باشـد مي
زادي ها آ ،زادي ها و اسالم را انتخاب كنمآ

زادي ها كه برقرار آرا انتخاب مي كنم زيرا 
خود زندگي همه مي توانند بدلخواه  ،باشند

 ،زادي ها نباشند و اسالم باشـد آكنند اما اگر 
همه نمي توانند به دلخـواه خـود زنـدگي    

  . كنند
اما قنوشي مي بايـد بدانـد   : انقالب اسالمي

 ،زادي هــا خــالي باشــدآهرگــاه اســالم از
ديگران هم نمي تواننـد بـه دلخـواه خـود     

او و ديگران مي بايد از تجربه . زندگي كنند
ـان     درس بگيرند و در پي اسـالم بمثابـه بي

  .زادي شوندآ
بايـد در تـونس احـزاب     ،از ديد محمـد  •

زيرا از راه بحث است كـه   ،گوناگون باشند
حتي اگر حزبها مواضع . مي توان پيش رفت

ـا    ،ضد يكديگر داشته باشند جريان انديشـه ه
ـيار   . موجب پيشـرفت مـي شـود    اسـالم بس

اسالم دست دزد بريدن . دموكراتيك است
بن اسالم مالك است كـه  . اب نيستو حج

  .زادي و عشق به ديگري استآعدالت و 
همگي تأكيد مي كنند كه اسالم هرگـز        

تحميل خود را به زور ممنـوع  . اكراه نيست
ـان  . با باورهاي ديگر بردبار است ،مي كند زن

  . زادند كه حجاب بر سر كنند و يا نكنندآ
مقالـه  كه كتابها و  Geisserو ونسان گيسر  •

ـيح مـي    ،ها در باره تونس نوشته است توض
اسالم مسلمانان تونس بسيار دور اسـت  : دهد

 ،با وجود ايـن . از اسالم راديكال و جهاد گرا
كساني داراي تمايـل بـه    ،در جوانان تونس

اما وزن سياسي . اسالم راديكال وجود دارند
  .نها دانسته نيستآ

ينده تونس بسـتگي  آحال و: انقالب اسالمي
يم بن علي ژارد به اندازه واكنش جنايات رد

ـا و   آنشــدن و  ـان انديشــه هـ زادي جريـ
ـان تونسـي   ،اطالعات  ،به ترتيبي كه هرانس

ــميم و   ــرفتن تصـ ــتقالل درگـ زادي آاسـ
درگزينش نوع تصـميم را بيابـد و جامعـه    

. زادي رشد كننـد آتونسيان در استقالل و 
ويـز استقراراسـتبداد بحـران    آاسالم دست 
  :د نگرددساز و ضد رش

  
  

ــي؟  ــه ويروسـ - حملـ
تــدارك جنــگ يــا   
تشديد تحريمها بعـد از  

  :شكست گفتگوها؟
  
  

ـايمز و اشـپيگل   : انقالب اسالمي نيويورك ت
گزارشهاي مفصلي در باره حمله ويروسي و 
ــات     قتـل دانشـمندان اتمــي ايـران و عملي

در بــاره ايــن . تروريســتي انتشــار داده انــد
. انـد  كارشناساني اظهار نظر كرده ،گزارشها

كوتاه شده اين گزارشها و اظهار نظرها را در 
  :وريمآاين فصل مي 

  
اســرائيل : نيويــورك تــايمز

ــي  ــه ويروس ــيش از حمل  ،پ
زمــوده آويــروس را خــود 

  :بود

  
ـايمز   ٭  ــورك تـ ــزارش نيوي  15(گ
در باره حمله ويروسي ) 2011انويه ژ

  :موساد و سيا به تأسيسات اتمي ايران
  

ورنـد  آبياد مـي   خوانندگان: انقالب اسالمي
انقــالب (ايــن نشــريه  ،كــه نخســتين بــار
بــود كــه ترجمــه )  765اســالمي شــماره 

تحقيقي را منتشر كرد كه راجـع بـود بـه    
همكاري سازمانهاي اطالعاتي اروپا و امريكا 

ـا  . و اسرائيل بر ضد تأسيسات اتمي ايران بن
ـاتي را    ،براين ـايمز نك از گزارش نيويورك ت

يـق منتشـره   ذكر مـي كنـيم كـه در تحق   
  :نيامده اند

ـا   •  ،در اسـرائيل  ،در تأسيسات اتمـي ديمون
هاي ژهاي شبيه به سانتريفوژاسرائيل سانتريفو

ـاخت و ويـروس     تأسيسات اتمي نطنـز را س
پس . زمايش كردآنها آاستاكس نت را روي 

از اطمينان از موفقيـت آميـز بـودن حملـه     
اين حمله يـك  . دست به حمله زد ،ويروسي

هاي ايران را از كار انداختـه  ژفوپنجم سانتري
  .است

براي : يك كارشناس امريكائي مي گويد      
اين كه حمله ويروسي مؤثر شود بايد ماشين 

حملــه ويروســي . مــورد حملــه را شــناخت
ـين    ـا ماش اسرائيل موفق شد زيرا اسرائيلي ه

ن آهاي ايران را ساختند و ژشبيه به سانتريفو
ملـه قـرار   را با ويروس استاكس نت مورد ح

  .دادند
ويروس ساخت مشترك امريكا و اسرائيل  •

ن از كار انـداختن  آهدف از ساخت . است
 ،در روزهاي اخير. هاي ايران استژسانتريفو

ـازگي      ،مير داگان ـاد كـه بـه ت ـيس موس  ،رئ
وزير خارجه  ،بازنشسته شد و هيالري كلينتون

اعـالن كردنـد كـه     ،بطور جداگانـه  ،امريكا
ن آار مشكل شده و اجراي برنامه اتمي گرفت

ـاده اسـت   كلينتـون  . چند سالي به تأخير افت
ـانع از    تحريمها را عامل تأخير دانست زيـرا م

ـات مـورد نيـز را    آ ن شده اند كه ايران قطع
و داگان مشكالت فنـي را  . بخرد و وارد كند

ـا   سبب به تأخير افتادن ساخت بمب اتمي ت
  .شمرد 2015سال 

ه كشف نشـده  هنوز رازها وجود دارند ك •
چه كسي اين : ن جمله است اين رازآاز . اند

ويروس را ساخته است؟ اينطور مـي نمايـد   
كه چند تن در چند قاره اين كار را كـرده  

ـنس    ،2008در اوائل سال . اند شـركت زيم
زمايشـگاههاي  آبا يكـي از   ،لماني استآكه 

زمايشـگاه در  آاقامتگاه . امريكا همكاري كرد
ــداهو اســت ــن همكــاري هــدف ا. اي ز اي

ـاي  آتشخيص  سيب پذيري كنترل كننده ه
ـاخت و مـي    كامپيوتر بود كه شركت مي س

اين كامپيوترها ماشين ها را رهبري . فروخت
ـيا نـوع       . مي كنند ـان بـود كـه س بـدين س

كامپيوترهائي را شناسائي كرد كه ايـران در  
  . تأسيسات اتمي خود بكار مي برد

ـاري كـ           ار زيمنس مي گويـد ايـن همك
ـا  آمعمولي براي بي  سيب كردن كامپيوتره

زمايشـگاه  آاما . در برابر حمله ويروسي است
ـلحه   ژبخشي از وزارت انـر  ـئول اس ي و مس
شناســائي سيســتمهاي . اتمــي امريكــا اســت

ساخت زيمنس امكان داد ويروس استاكس 
ـاخت      ـاي س نت بـراي تخريـب كامپيوتره

  .ساخته شود ،زيمنس
يكـي  : اردويروس استاكس نت دو جزء د •

هاي ايران و ديگري ژبراي حمله به سانتريفو
براي اين كه برنامه ويروس را بـدون اينكـه   

وارد  ،ن شــناخته شــودآن و خــود آمنشــاء 
  .كامپيوتر كند

. حمله با موفقيت كامل انجام نگرفته است •
ـين المللـي انـر     ـان ب ي ژبنا بر گزارش مفتش

سيب ديده اند آها ژبرخي از سانتريفو ،اتمي
برخـي از  . سيب نديده انـد آبرخي ديگر و 

زمون قرار داده آكارشناسان كه كد را مورد 
متخصـص امنيـت    ،از جمله رالف النگنر ،اند

كامپيوتر كه نخستين كسي است كه ويروس 
ايـن  . استاكس نت را كشـف كـرده اسـت   
كسـي  . ويروس به يك اسباب بازي مي ماند

ن را بازبيني كند و از ساختمان آكه با دقت 
. ن را بسازدآمي تواند مشابه  ،وردآن سردرآ

او از اين بيم دارد كه حمله با ويروس قانوني 

ـنعت   و مشروع بگرداند شكل جديدي از ص
ـا     توليد جنگ افزارهائي را كـه ويـروس ه

سيب آامريكا نيز كه  ،در اين صورت. هستند
مورد حمله ويروسي  ،پذيريش بسيار باال است

  . قرار خواهد گرفت
نه امريكا و نه اسرائيل سخني  ،ر رسميبطو •

ـا   ن بـه  آاز ساختن سالح ويروسي و حمله ب
ـاري   . تأسيسات اتمي ايران نمي كنند ـا گ ام

ـلحه  ژاسترات ،سمور يست اوباما در مبارزه با اس
در كنفرانس مطبوعاتي اخيـر   ،كشتار جمعي

از ويروس استاكس  ،در رابطه با ايران ،خود
خوشحالم : تنت صحبت كرد و با لبخند گف

ـانتريفو  هاي ژاز اين كه مي شنوم ايرانيها با س
امريكا و متحـدانش همـه   . خود مسئله دارند

ـامض تـر     كار خواهند كرد تا اين مشـكل غ
  .شود

انويـه  ژنيويورك تايمز مي نويسد كـه در   •
ــوش  ،2009 ــه ب در  ،اطــالع داده اســت ك

خرين ماههاي رياسـت جمهـوري خـود    آ
سـري بـراي از    اجازه داده بود كه عمليات

ــات     ـامپيوتري تأسيس ـتم ك كارانـداختن سيس
حتي  ،اوباما. تدارك ديده شوند ،اتمي نطنز

نكه رياسـت جمهـوري را تصـدي    آپيش از 
. از دستور بوش مطلع و توجيه شده بود ،كند

اسرائيل نيز كه به حمله هوائي از نوع حملـه  
در  ،به نيروگاه اتمي عراق مي انديشيد 1981

بعد از . سري شركت جستتدارك عمليات 
ـاد   ،حمله ويروسي داگان رئيس پيشين موس

زيـرا  . ورديـم آحاال ما وقت بدسـت  : گفت
نمي تواند بمـب اتمـي    2015ايران تا سال 

  .خود را توليد كند
ـيح مـي دهـد      ،در اين جا • گـزارش توض

سيب پذيري سيستمهاي آامريكائيها چسان از 
د و ورده انآكامپيوتري در اختيار ايران سردر

ويروس استاكس نت را  ،به اتفاق اسرائيلي ها
ساخته و به كامپيوترهاي ايران حمله كـرده  

سيب پذيري كه امريكا يافـت حاصـل   آ. اند
. زمايشگاه امريكائي بـود آهمكاري زيمنس و 

زيرا هدف اين بود كه حملـه ويروسـي بـه    
ترتيبي انجام بگيرد كه ويروس مهار كامپيوتر 

ائي ايـن بـود كـه    هدف نه. وردآرا بدست 
كامپيوتر بتواند در برابر چنين حمله اي دفاع 

ـيش از  . موفقي انجام دهد ـاع   آاما پ نكـه دف
ـامپيوتر را از    ،يافته شود ـار ك ويروسي كه مه

ــه  ،نآســاخته شــد و بــا  ،ن خــود كنــدآ ب
  .كامپيوترهاي ايران حمله شد

امــا چــرا اســتاكس نــت نتوانســت همــه  •
ـان  ها را ژتريفوكامپيوترهاي هدايت كننده س

ـئله   آ لوده كند؟ بيشتر از هم الگنر به ايـن مس
او مي خواست مشتريان خـود را  . پرداخت

تـن از   5. در برابر حمله ويروسي بيمه كنـد 
ـار روي ويـروس    كاركنان خود را مأمور ك

نها به زودي دريافتند كه ويروس تنها آ. كرد
وقتي مي تواند وارد ماشين هدايت كننـده  

هاي  ژدي كه كار سانتريفوشود كه در فراگر
ـام   آحمله . مورد حمله باشد وران دقـت تم

 ،بكار مي برند كه تنها به هدفهاي تعيين شده
تنها بخش كـوچكي   ،براي مثال. حمله كنند

 984از كد، تعيين شده بود براي  اينكـه بـه   
  . فرمان بدهد ،ماشين مرتبط با يكديگر

انــس بــين آژوقتــي بازرســان  ،از اتفــاق      
مشغول  ،2009ي اتمي در اواخر ژمللي انرال

مشاهده كردند كـه   ،بازرسي در ايران بودند
را از مجموعـه   ژسانتريفو 984ايرانيها تمامي 

  . ها حذف كرده اندژسانتريفو
ـار يـك     • اما النگنر توضيح مي دهد كـه ك

بخش از برنامه اينست كه براي مدتهاي دراز 
ترتيبـي   بعد ماشين را بكار اندازد بـه . بخوابد

. خود خويشتن را تخريب كند ژ،كه سانتريفو
بخش ديگر عالمتهاي دروغ مي فرستد تا كه 
سيستم باور كند كه همه چيز  برجاي خويش 

ـيش از   . است به ترتيبي كه كامپيوتر نتوانـد پ
ـتن را تخريـب     ژنكه سانتريفوآ خـود خويش

  . ن مقابله كندآخطر را احساس و با  ،كند
ـافتن و  خر گزارش آقسمت     به چگونگي ي

هاي ايـران  ژمشابه سانتريفو ژساختن سانتريفو
  .اختصاص يافته است

روسيه به ايران در باره وقوع يك  ٭
ــدار داده   ــهر هش ــل در بوش چرنوبي

  :است
  

از  ،ديلــي تلگــراف ،2011انويــه ژ 17در  ◀
خبـر داده   ،قول سازمانهاي اطالعاتي غـرب 

است كه روسيه به ايران هشدار داده اسـت  

ـاه اتمـي   ك ه حمله ويروسي مي تواند نيروگ
ـتي كنـد كـه      ـان سرنوش بوشهر را دچار هم
. نيروگــاه اتمــي چرنوبيــل گرفتــارش شــد

ـيبي  آدانشمندان اتمي روسيه جدا نگران  س
هستند كه ويروس استاكس نت مي تواند به 
  . كامپيوترهاي نيروگاه اتمي بوشهر وارد كند

دان دانشمن ،بنا برگزارشهاي اطالعاتي غرب  
روسيه به كرملين هشدار داده اند كه ممكن 

ـا   » چرنوبيـل ديگـري روبـرو شـود    «است ب
نيروگاه  ،هرگاه بخواهد در تاريخ تعيين شده

  . غاز كندآكار خود را 
ـتان  : انقالب اسالمي ينـده  آقرار است در تابس

يا ويروس استاكس نـت  آ. نيروگاه بكار افتد
ـاه مـي      آدست  ويـز بـه تأخيرانـداختن نيروگ

  ؟ود يا خيرش
  
ـيكس ٭ : گزارش منتشره توسط ويكيل
لمان به امريكا پيشنهاد كرده اسـت  آ

در تجهيزات اتمي ايران خرابكاري 
  :كند

  
گزارشـي از  ) 2011انويـه  ژ 18(گاردين  ◀

گزارشهاي محرمانه را درج كرده است كـه  
  :ويكيليكس انتشار داده است

لمان به امريكا توصيه كرده است كـه بـر   آ •
ـتم    ،ات اتمـي نطنـز  ضد تأسيس از جملـه سيس

. خرابكاري سري انجام گيرد ،نهاآكامپيوتري 
بنا بر گزارش سفارت امريكا به وزارت خارجه 

مدير مؤسسه دولتي  ،فولكر پرتس ،اين كشور
به مقامات امريكا در  ،امنيت و امور بين المللي

ـار انـداختن    : گفته اسـت  ،برلين بـراي ازك
ـات   ،مؤسسات اتمي ايران ـيار   عملي سـري بس

  . مؤثر تر از عمليات نظامي هستند
ـالي    ،انويهژ 17در       جليلي دبير شـوراي ع

ـاطر حملـه      ـا را بخ امنيت ملي ايـران امريك
  .مورد انتقاد قرار داد ،موشكي به ايران

  
گـزارش نيويـورك   : ري سيكگ ٭

تايمز گزارش خوبي اسـت و ماههـا   
ن كار شده اسـت امـا همـه    آروي 

 ،خـواهيم بـدانيم   نچه را كه ما ميآ
  :به ما نمي گويد

  
مسئول  ،ري سيكگ ،2011انويه ژ 16در  ◀

ايــران در شــوراي امنيــت ملــي امريكــا در 
دوران كارتر كه اينك استاد دانشگاه است و 

ـته  » اكتبـر سـورپرايز  «كتابي نيز در باره  نوش
ـايمز را موضـوع    ،است گزارش نيويورك ت

  :ارزيابي كرده است
ـار بـرده    گزارش خوبي است و  • ـا ك ماهه

ـا مـي خـواهيم    آاست اما همه  نچه را كه م
چه نتيجه گيريها مي توان . در برندارد ،بدانيم
  :كرد؟

ـتين   ˝ويروس استاكس نت احتماال – 1 نخس
ويروســي اســت كــه همگــان از وجــودش 
اطالع دارند و مي دانند سالحي اسـت كـه   

ـاخته   ،هاي ايـران ژبقصد حمله به سانتريفو س
سالح ديگري ساخته شده و اگر . شده است

) ســاخته شــده اســت̋ كــه احتمــاال(باشــد 
نقدر مبهمند كـه  آسازندگان و انگيزه هاشان 

ـاني     ن را آنمي توان فهميد چـرا و چـه كس
ـايمز . ساخته اند خـواه   ،گزارش نيويورك ت

ـته باشـد    ـا نداش  ،همه حقيقت داشته باشد و ي
نها را از ساختن آسازندگان ويروس و هدف 

اين گزارش بسي مهمتـر از  . دن مي شناسانآ
ـار داده   گزارشهائي است كه ويكيليكس انتش

  .است
معلومات فني از برنامه اتمي ايـران كـه    – 2

ـين المللـي بـدانها دسـت     آژبازرسان  انس ب
بكار ساختن اين ويـروس   ˝احتماال ،يافته اند

ن آبسا ايران بر اين باور است كـه  . مده اندآ
  .مده اندآ اطالعات بكار ساختن اين ويروس

  
ـتاكس نـت بـه       – 3 ـازندگان ويـروس اس س

ـيده انـد   اجـراي  . مقصود تاكتيكي خود رس
ـأخير انداختـه انـد    . برنامه اتمي ايران را به ت

هــيچ نــه معلــوم بــه هــدف  ،بــاوجود ايــن
يك بلند مدت كه عبارت باشد از قانع ژاسترات

كردن ايران به رها كردن برنامه توليد بمب 
  .شدزيان نرسانده با ،اتمي

    6در صفحه      

 انقالب تونس؟
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نتان ياهو و اهود باراك بي 
قرار حمله نظامي به ايرانند و 
بي نتيجه شدن گفتگوهـاي  

ــتانبول ــده   ،اس ــه كنن توجي
  :جنگ است

  
يم با ژمذاكرات هيأت نمايندگي ر ٭

ــورهاي  ــدگان كش ــي  1+  5نماين ب
  :نتيجه پايان يافتند

  
ــران و   ◀ ـان ايـ ـاي دو روزه ميــ گفتگوهــ

در شــهر اســتانبول  5+1نماينــدگان گــروه 
  :تركيه بدون نتيجه پايان يافت

كاترين اشتون، مذاكره كننده ارشد گروه  •
ايران ": در يك كنفرانس خبري گفت 1+5

براي لغو تحريم هاي بين المللي و نيز بـراي  
ـته اي شـرايطي      ادامه چرخـه سـوخت هس
ـتيم ايـن شـرايط را     تعيين كرد، اما ما نتوانس

ـا     قبول كنيم زيرا ايران براي لغـو تحـريم ه
ـاورد    از اينكـه  . بايد اعتماد ما را بـه دسـت بي

ايران براي رسيدن بـه هـر گونـه تـوافقي،     
ـايوس "شرايطي را تعيين كـرده،   شـده   "م

 .است
، در رئيس هيأت مذاكره كنندسعيد جليلي،  •

ـان شـكل   خـود  كنفرانس مطبوعاتي ، از امك
ـاي     ـين ملـت ه گيري همكاري هسته اي ب

ـاده   جهان صحبت كرد و گفت كه ايران آم
ـترك اسـت     ـاي مش  .همكاري در عرصـه ه

ـترك و    گفتگو بايد بر اساس يك منطـق مش
احترام به حقوق ملت ها و اجتناب از مقابله با 
ـاري     حقوق ملت ها صـورت بگيـرد و همك
ـته اي ضـروري اسـت      .حول موضـوع هس

ايران آماده است در زمينه استفاده صلح آميز 
ـاخت  از انرژي هسته اي، ايمن ي هسته اي، س

نيروگاه و فعاليت هايي كه ملت ها بتوانند از 
ـان بهـره       ـته اي امك ـلح آميـز هس انرژي ص

ـات   .برداري داشته باشند، همكاري كنـد  هي
ـات    ـا هي ايراني هيچگونه گفتگوي مستقلي ب

 .آمريكايي نداشته است
پيشتر، برخي منابع ديپلماتيـك غربـي بـه        

ـانم   ـتون از  خبرگزاري ها گفته بودند خ اش
ــته بـود كــه بــه طــور    ـاي جليلــي خواس آق

 گفتگوجداگانه با ويليام برنز، نماينده آمريكا، 
  .كند

بي نتيجه به پايان : نماينده امريكا مي گويد •
. رسيدن مذاكرات بمعناي بن بسـت نيسـت  

  .هنوز ديپلماسي كاربرد دارد
ـ   ،انويهژ 23در  ◀  ،در رشـت  ،ادژاحمـدي ن

مـه دادن بـه   دعوت بـه ادا  1+5كشورهاي 
ـيس     . مذاكرات كرد ـا وزيـر خارجـه انگل ام

  .رفتار ايران مأيوس كننده است: گفت
  
اهود باراك وزير دفـاع اسـرائيل    ٭

دركار حمله نظامي به ايران بود امـا  
  :رئيس ستاد ارتش مانعش شد

  
ــه ژ 17در  ◀ ــي وار گــزارش آ ،2011انوي نت

ـارگر     : كرده اسـت  پـس از اينكـه حـزب ك
اهـود   ،تالف خارج شـود تصميم گرفت از ائ

ن آاز  ،وزير دفاع و دبير كل حـزب  ،باراك
كناره گرفت و باتفاق كساني كه با او حـزب  

ـيس كـرد و در     ،را ترك گفتند حـزب تأس
ـا   ،علـت انشـعاب در حـزب   . ائتالف ماند تنه

ـا    . سياست خارجي اسـت  ـاراك ب موضـع ب
در هفتـه  . موضع سنتي حزب نمـي خوانـد  

 ،2010ه در سال اطالع يافتيم ك ،نآپيش از 
باراك درتدارك حمله نظامي به ايران بود 
ـار نرفتـه اسـت     . اما رئيس ستاد ارتش زيـر ب

بركنار كردن اشكنازي از رياست ستاد ارتش 
ـارگر    ،يك مانع را و بي اثر كردن حـزب ك

مانع دوم را از سر راه جنگ با ايـران برمـي   
  .دارد

اهود باراك بـر حـزب    ،در سالهاي اخير     
كوشش مي كرد خود را تا . مسلط بود كارگر

ـاه   ممكن است ميانه رو جلوه دهد كه هيچگ
زيرا مي دانسـت رأي دهنـدگان بـه    .  نبود

عالقه اي كه او و نتان ياهو به  ،حزب كارگر
  . جنگ دارند را ندارند

بدين » حزب استقالل«تشكيل  ،بدين سان     
ـتگي  آمعني است كه  ينده سياسي باراك بس

ـا متقاعـد     به اين دارد كه افكار عمـومي دني
بشود كه اسرائيل در محاصره دشمن است و 

براي نجات اسـرائيل از ايـن    ،او  و نتان ياهو
ـا    ،محاصره ناگزير شده اند دست به جنـگ ب

ـارگر  . ايران بزنند او و  ،با انشعاب از حـزب ك
ـا ايـران    ،نتان ياهو نيازمند به جنگي بزرگ ب
  .هستند

  
كس گزارشهاي ديگري ويكيلي :اسالمي انقالب

ــز  ــران و ني گــزارش در بــاره  1600در بــاره اي
ـار داده اسـت   ـالوي  . فلسطين انتش  ،افـراهيم ح

ـاحبه اي كـرده و     رئيس اسبق موساد نيـز مص
ازروابطــش بــا برخــي از اعضــاي دولــت  ،نآدر

دوسه گزارش و ايـن  . مافياها سخن گفته است
  :وريمآمصاحبه را در فصل سوم مي 

  

مقامات روابط موساد با 
نقـش سـپاه و    - يم؟ ژر

نيروهــاي انتظــامي در 
 –قاچــاق مــود مخــدر 

انعطاف پـذير در برابـر   
  :انعطاف ناپذير

  
  

بنابر گزارشـها كـه ويكيلـيكس    
ــت  ــار داده اس ــري  ،انتش رهب

ــذير و    ــاف پ ــطينيان انعط فلس
اسرائيل انعطاف ناپـذير بـوده   
اند و نتيجـه، بجـائي نرسـيدن    

  :روند صلح شده است
  
گزارش سـري   1600ي گويد ويكيليكس م◀

در باره روابط اسرائيل و فلسطين و امريكا در 
ـار دارد ــها را  . اختيـ ــن گزارش ــي از اي بخش

در  ،گاردين و فرستنده تلويزيـوني الجزيـره  
از جملـه  . انتشار داده انـد   ،2011انويه ژ 23

  :گزارشها كه مي گويند
مهمترين «الجزيره مي گويد اين گزارشها  •

ــا ــا شــدن در ت ــات اســرائيل و افش ريخ منازع
ـاره   . »فلسطين و امريكا اسـت  گزارشـها در ب

ـاكي   گفتگوهاي صلح اسرائيل با فلسطين، ح
از اينست بخالف ادعاي اسـرائيل كـه دائـم    

مخاطب  ،تكرار مي كرد و هنوز نيز مي كند
  .وجود داشته است  ،براي گفتگو ،فلسطيني

يكي  ،احمد قري ،2008وئن ژ 15در ديدار  •
در  ،رين گفتگو كننـدگان فلسـطيني  از مهمت

پيشنهاد  ،مالقات با طرف اسرائيلي و امريكائي
در محـدوده توافـق عمـومي     ،مي كند كه

اسـرائيل مـي    ،صلح و ايجاد دولت فلسطيني
  ،1967تواند تمامي شهركهائي را كه از سال 
به  ،است در اطراف شهر بيت المقدس ساخته

  . خاك اسرائيل ضميمه كند
ته است كه اسرائيلي ها مـي تواننـد   او گف     

از  ،تمامي شهركه ها را غير از شهرك ابوغنيم
مده آو نيز در يكي از گزارشها . ن خود كندآ

احمـد قـري از زيپـي     ،2008است كـه در  
: گفتـه اسـت   ،ن زمانآوزير خارجه  ،ليوني

  .»محاصره غزه را تشديد كنيد«
ـا حاضـر     ،بنا بر سندهاي ديگر • فلسـطيني ه

اند بخشي از شهر بيت المقـدس را بـه   بوده 
: احمد قري مي گويد. اسرائيل واگذار كنند

ـا     اين براي اولين بار در تاريخ اسـت كـه م
ـان  . چنين پيشنهادي را مي كنيم او خاطر نش

ـال   ،نآمي كند كه پيش از  در  ،2000در س
گفتگوهائي كه ياسر عرفات هيأت فلسـطيني  

. كرد چنين پيشنهادي را ،را رهبري مي كرد
اسرائيلي  ،نآاما در ازاي : گزارش مي گويد

  . ها هيچ ندادند

ـأت     ،باز بنا بـر گـزارش   • ـيس كنـوني هي رئ
صائب اركت  ،فلسطيني در گفتگوهاي صلح

ايـن يـك سـر    «: به زيپي ليوني گفته اسـت 
ـليم     بيـت  (نيست كه ما بـزرگ تـرين اورش

ـنهاد كـرده   ) المقدس به عبري تاريخ را پيش
نند كه مـذاكره  آگوياي  سندهاي ديگر. ايم

كنندگان فلسطيني حاضر بوده اند از  محلـه  
ـين شـهر    يهودي و قسمتي از محله ارمني نش

  . قديمي بيت المقدس چشم بپوشند
ـائب اركـت در    ،پس از انتشار گزارشها     ص

گزارشها را بافتـه از دروغ   ،گفتگو با الجزيره
  . ها ارزيابي كرده است

 ،شده توسط الجزيرهبنا بر گزارشهاي منتشر  •
ـاره    فلسطينيها همچنين حاضر بوده انـد در ب
ـتهاي   بازگشت پناهندگان فلسطيني نيز گذش

ميليون  5اين پناهندگان حدود . مهمي بكنند
نهــا يكــي از مهمتــرين آنفرنــد و سرنوشــت 

. موضوعات مورد گفتگوي دوطـرف اسـت  
: صائب اركت گزارشها را دروغ مـي دانـد  

بپذيريم پناهندگان به اگر ما حاضر بوده ايم 
فلسطين بازنگردند و بخشي از بيت المقـدس   

پـس چـرا     ،ن اسرائيل بگـردد آو شهركها از 
  اسرائيل قرارداد صلح را امضاء نكرد؟

گزارشها رهبران فلسطين را ضعيف توصيف  •
  .مي كنند

: مفشر فلسطيني مـي گويـد   ،زكريا الكك     
ي اين گزارشها رهبران فلسطين را در وضعيت

ديگر  ،نآبا قرارگرفتن در ،قرار مي دهد كه
غير ممكن است بتوانند اعتماد مردم فلسطين 

  .را جلب كنند
ـال وجـود دارد كـه    : انقالب اسالمي اين احتم

براي اثر گذاشتن بـر   ،سفارت امريكا در اسرائيل
ـا     ،موضعگيري كاخ سـفيد و وزيرخارجـه امريك

نها آ گزارشها را به ترتيبي تهيه مي كرده اند كه
درباره  ،باوجود اين. بسود اسرائيل  موضع بگيرند

 ،نآگزارشها دروغ نيستند و  ،نچه اساسي استآ
ـاف پـذيري رهبـران     ،ناتواني و بنا بر ايـن  انعط

ـا بـر   آچراكه اگر قرار مي شد . فلسطين است نه
اسـتوار مـي    ،حق فلسطينان بر داشـتن وطـن  

ـادي     ،ايستادند ناگزير مي شـدند بايكـديگر اتح
ورند و جمهور مـردم فلسـطين را   آتوار پديد اس

ـاري   ،وارد عمل كنند و در رابطه با اسرائيل رفت
نها مي بايد مي دانستند آ. شفاف درپيش بگيرند

و بدانند كه وقتي زورگو انعطاف ناپذير مي شود 
البتـه   ،و صاحب حق انعطاف پـذير مـي شـود   
ضعف . زورگو بر انعطاف ناپذيري خود مي افزايد

ـاف ناپـذيري اسـت در نظـر     او كه ه مين انعط
قوت جلوه مي كند و  ،صاحب حق انعطاف پذير

ـال ايـن كـه    . چاره در امتياز دادن مي بينـد  ح
هرگاه متحد مي شدند و جمهور مـردم را وارد  
 ،عمل مي كردند و بر سر حق استوار مي ماننـد 

ضـعف بـزرگ مـي     ،انعطاف ناپذيري اسـرائيل 
شكسـت   سبب انزوايش در جهان و نيز. گشت

گرايشـهاي راسـت و راســت افراطـي در خــود    
ـا و همـه   آايـن درس را  . اسرائيل مي گشت نه

ـاي اسـتبدادي دارنـد   ژملتهائي كه ر بايـد   ،يمه
  .بگيرند و بكار ببرند

  
رئيس پيشين موساد، پرده از 

يـم  ژرارتباطش بـا مقامـات   
  :برداشت مافياها

  
 فرامرز دادرسنوشته زير از : انقالب اسالمي 

  :است 2011انويه ژ 19ن آ و تاريخ
ـازمان            ـين س ـيس پيش ـالوي، رئ                                          افراهيم ح
ديروز  "موساد  "طالعات خارجي اسرائيل  ا

در كنفرانسي كه در مركـز سياسـت و امـور    
خارجه در پاريس برگزار شد پرده از ارتباط 
خود با برخي از مقامات جمهوري اسـالمي  

ـال  . برداشت ـا   1998افراهيم حالوي از س ت
  .ست موساد را به عهده داشت، ريا2002

مـن در  « او در سخنان خود اشاره كـرد؛     
سال هاي گذشته در چارچوب مالقات هاي 

 "حكومت اسالمي  "پشت پرده با مسئولين 
ـتم     ـايي داش ـات ه « او افـزود   .»ايران مالق

ـا   ايرانيان مي خواستند با من مالقات نمايند ت
 نظر من را در باره اوضاع فعلي، اكنـون كـه  

حالوي افزود؛  .»     ً                    در را س موساد نيستم بدانند
ـاي رسـمي در   «  اين ها داراي مسئوليت ه

حكومت ايران بودند، يك يا دو سفير، به من 
ـتند كـه بـه     گفتند كه در آرزوي روزي هس
ـليم      ـا بـه اورش عنوان نخستين سفير ايـران پ
ـتم خـوب اسـت،     بگذارند و من به آنان گف

ـند و بداننـد    كـه راه   ولي بايد  مواظـب باش
  .»درازي در پيش است 

افراهيم حالوي، معتقد است كه جمهوري    
ـ  لقوه اي بـراي موجوديـت   ااسالمي خطر ب

ـان،   . اسرائيل نمي باشد پيش از او، مئيـر داگ
پس از هشت سال رياست بر سازمان موساد، 

ـام خـدا   2011در تاريخ هفتم ژانويـه   ، هنگ
ــت   ـارانش گف ـا همكـ ـافظي بـ ـان « حـ امكـ

ـيدن بـه     مي ايرانجمهوري اسال بـراي رس
بمب هسته اي، باز هم بيش از آن چه كه در 

ـاده و    گذشته ارزيابي مي شد، به تعويـق افت
حدود (زودتر از اواسط دهه كنوني ميالدي 

افـزار   نخواهد توانسـت جنـگ  ) 2015سال 
ـان،    » .اتمي توليـد كنـد   سـخنان مئيـر داگ

ـاهو، نخسـت     ـان ي خوشايند آقاي بنيامين نت
دولت اسـرائيل همـواره   . ل نبودوزير اسرائي

  ً                                   تا كيد دارد كه حكومت اسالمي ايران براي 
ـار   .موجوديت اسرائيل خطرناك است اخب

ـاكي از شـدت گـرفتن     روزهاي گذشته ح
جنگ اطالعاتي ميان سازمان هاي اطالعاتي 

اعدام علي اكبر سيادت، . دو كشور مي باشد
يك ايراني ديگر به عنوان جاسوس اسرائيل، 

ـته از سـوي   دستگيري  ده تن در هفته گذش
حكومت ايـران بـه بهانـه جاسوسـي بـراي      
ـالي   اسرائيل، و اعتراف تلويزيوني مجيد جم
ـاد و دسـت      فشي به عنـوان جاسـوس موس
داشتن او در قتل دكتر مسعود عليمحمـدي،  
ـاني   همه نشان دهنده شدت يافتن جنگ پنه
ميان سازمان هاي اطالعاتي ايران و اسرائيل 

ـاي افـراهيم حلـوي،   سـخن  .مي باشد  ان آق
ـار ديگـر حجـت     رئيس پيشين موساد، يك ب
ـات و      ـلحي، وزيـر اطالع االسالم حيـدر مص
امنيت جمهوري اسالمي را در تنگنا  قرار مي 
دهد، يك بار ديگر اقتدار رژيـم بـه سـخره    
ـازه بايـد    گرفته شد و كار بزرگ مصلحي ت

ـا   . آغاز شود مصلحي بايد در درون دولـت ب
كه به گفته وي توانسته اسـت  اقتدار اسالمي 

در قلب موساد نفوذ كند، به دنبال مسئوليني 
بگردد كه با رئيس سابق موساد تماس گرفته 
اند و آن يكي دو سفيري را كـه در آرزوي  
سفارت در اورشليم، در انتظار بسر مي برنـد،  

ـاي    .شناسايي كند ـا آق پرسش اين است، آي
ـا ا  يـن  افراهيم حلوي، رئيس پيشين موساد، ب

افشاگري خود در پاريس، مي خواسته بوسه 
ـلحي   مرگ را نثار حجت االسالم حيدر مص
نمايد و يا اسفنديار رحيم مشائي يار نزديـك  

رحيم مشائي، . محمود احمدي نژاد، را بنوازد
ـال    رئيس دفتر رئيس جمهور اسـالمي در س

ايران امروز با مردم آمريكا « : گفته بود 2008
ـا   . و اسرائيل دوست است هيچ ملتـي در دني

گمان مي رود كه از نظـر  . »دشمن ما نيست
ـا      آقاي مشائي و آن يكـي دو سـفيري كـه ب
رئيس پيشين موساد در تماس بوده اند، آقاي 
افــراهيم حلــوي، پــس از كنــاره گيــري از 

ـتي  "موساد، ديگـر عامـل رژيـم      "صهيونيس
بشمار نمي رفته و از مـردم اسـرائيل بـوده و     

  .دوستان جاي داشته استبنابراين در شمار 
حيدر مصلحي بايد پرسيد كه آيا شما در از    

قلب موساد نفوذ كرده ايد يا موساد در مغـز  
هاي شما ؟ رهبران حكومت اسـالمي،  بايـد   
اين حقيقت را بپذيرند كه  نارضايتي همگاني 
ايرانيــان، نقطــه ضــعف بــزرگ امنيتــي  در 

  .حكومت اسالمي مي باشد
www.farhangiran.com 

  
       بــزرگ    ،                   قاچاقچيــان ايــران

                          ترين قاچاقچيان دنيا و نقش 
                            سپاه و نيروهاي انتظـامي در  
                         قاچاق مواد مخدر به روايت 

   :            گزارشهاي سري
  

                   ژانويه، گزارشـهاي      21                 دويچه وله بتاريخ    ◀
ـار                                                 سري در باره قاچاق مـواد مخـدر را انتش

   :                 يكس افشا كرده است                 داده است كه ويكيل
ـان    قاچاقچيان ايراني از بزرگتـرين قاچاقچي

يك سند مخفيانه سفارت . ندنمواد مخدر جها
هاي محرمانـه   امريكا در باكو با استناد به داده

ـام    آور  سازمان ملل متحـد از افـزايش سرس
ـان و   قاچاق مواد مخدر از ايران به آذربايج

  .گويد اروپا سخن مي

در شماره  "دي ولت"يسايت روزنامه آلمان  
) اول بهمــن/ ژانويــه  21(روز جمعــه خــود 

هايي از اين گزارش را منتشـر كـرده    بخش
  :است

مسير اصلي قاچاق مواد مخدر از ايـران، از     
يك . رسد گذرد و به اروپا مي آذربايجان مي

ـاريخ   سند مخفيانه سفارت امريكا در باكو با ت
حرمانه هاي م با استناد به داده 2009ژوئن  12

ـازمان   بازرسان نهاد مبارزه با موارد مخدر س
آور قاچاق مواد  ملل متحد از افزايش سرسام

ــخن    ـان س ــه آذربايجـ ــران ب ــدر از اي مخ
ـال    . گويد مي ـند در سراسـر س طبق اين س

كيلـو هـرويين كـه از ايـران      20تنها  2006
آمده در آذربايجان كشف شـده اسـت،    مي

ـال      2008در حالي كه در سـه ماهـه اول س
ـال     2009پانزده هزار و در سه ماهـه اول س

هزار كيلو هرويين كه منشا آن  59نزديك به 
ايران بوده، به دست ماموران مبارزه با قاچاق 
ـاده اسـت     ـان افت . مواد مخـدر در آذربايج

سفارت آمريكا در گزارش خود در اين باره 
مراحـل   ،ين كشـف شـده  ئنوشته است هرو

ذرانـده و  آزمايشگاهي را به طـور كامـل گ  
طبـق   .براي عرضه به بازار آماده بوده است

اسناد محرمانه سفارت آمريكا در آذربايجان، 
ـا مـواد مخـدر     حضور بازرسان نهاد مبارزه ب

ـام علـي      اف،  سازمان ملـل بـه خـواهش اله
جمهور آذربايجان، صورت گرفته كـه   رئيس

وضعيت موجود را خطرناك ارزيابي كرده 
  .بوده است

   
ــرو  ٭ ـتر ه ــي  ئبيشـ ــران راه ين اي

  اروپاست
  
از  2008سپتامبر  26در سندي سري با تاريخ  

ـاكو آمـده اسـت كـه       ـا در ب سفارت آمريك
يني كه به دست ماموران در جمهوري ئهرو

شود، حدود  آذربايجان كشف و مصادره مي
ـان  ئيك پنجم هرو يني است كه به آذربايج

ـند،   . رسد مي درصـد ايـن    95طبق ايـن س
آيد كه تقريبا همه آن به  ين از ايران ميئهرو

  .رسد بازار اروپا مي
ـان ايرانـي     اين بدين معناست كـه قاچاقچي
ـا حتـي چنـد       مواد مخدر صـدها ميليـون ي

  .آورند ميليارد يورو پول بدست مي
ين در خيابانهاي اروپا حدود ئيك گرم هرو  

شـود   برآورد مـي . رسد يورو بفروش مي 60
يـورو  ميليارد  15كه معتادان اروپايي حدود 

  .خرند ين ميئدر سال هرو
  
قاچاقچيـان ايرانـي و انتخـاب راه    ٭

  :آذربايجان
  

( در  "برلينر مورگن پسـت "روزنامه آلماني 
ـا    ) اول بهمن/ ژانويه  21 نيـز در گزارشـي ب

   ، ايـن "دي ولـت "مضمون مشابه گزارش 
ـان     پرسش را مطرح مـي  كنـد كـه قاچاقچي

ــرا راه     ـتند و چ ـاني هسـ ــه كسـ ــي چ ايران
انـد؟ گزارشـگر    ن را انتخاب كـرده آذربايجا

اين روزنامه در پاسخ به اين سوال بـه يـك   
ـال     ـاره   2008سند مخفيانه مربـوط بـه س اش

ـاق   مي كند كه در آن آمده است، مسير قاچ
ـين   مواد مخدر پيش از اين از منطقه كردنش

ـاال گـرفتن       تركيه مي ـاطر ب ـته كـه بخ گذش
ـان ارتـش تركيـه و حـزب       درگيري ـا مي ه

دستان در اين محدوده، عبور از كارگران كر
ـند از     .آن دشوار شـده اسـت   ـين س در هم

ـاي     آذري   جمله آمده است كه ـا بـر مافي ه
ـين  . رانند مواد مخدر روسيه حكم مي همچن

به نظر بازرسان نهاد مبارزه با مواد مخـدر در  
ــه  ــل، بـــ ـازمان ملـــ ـازگي  ســــ تــــ

ــگاه ـايهرو آزمايش ــران،   ينئهـ ـازي در اي سـ
ه و ايران تبـديل  بخصوص در تبريز داير شد

ين بـراي  ئبه يكي از مراكز مهم توليـد هـرو  
  .انتقال به اروپا شده است

ـين     ـاكو همچن ـا در ب در سند سفارت آمريك
نوشته شده كه وزارت امنيت ملي آذربايجان 
ـاق مـواد      ـا قاچ ـارزه ب پيشرفت زيادي در مب
مخدر داشته، اما مقامات گمرك آذربايجان 

ـافي     ــدر كـ ـارزه بق ــن مبـ ـام در راه اي گـ
ـاي   طبق همين سند، گزارش. اند برنداشته ه

ــان  ــا در آذربايج رســيده بــه ســفارت آمريك
اند كه ماموران گمـرك   حاكي از آن بوده

ـا    در مرز ايران و آذربايجان يا ناتوان بوده ي
اند خودروهايي را كـه از مـرز    خواسته نمي

  .اند به طور مؤثر بازرسي كنند كرده عبور مي
  7در صفحه      

 انقالب تونس؟
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ـامي در       نقش ٭                             سپاه و نيروهاي انتظ
ــتناد    ــه اس ــدر ب ــواد مخ ــاق م                                       قاچ
                                     گزارشــهائي كــه ويكيلــيكس انتشــار 

   :        داده است
  
ـند               ـتناد بـه س ـا اس                                              برلينر مورگن پسـت، ب

                                   ديگر سفارت آمريكا در باكو به تاريخ          مخفيانه
ـاون وزيـر امـور       ،    2009      اكتبر     15                              از قول مع

   :       نويسـد                                خارجه آذربايجان، خاالكوف، مـي 
                                   امنيتي ايران در امر معامالت مـواد          نيروهاي

                         وقتي آذربايجان قاچاقچيان   .    اند           مخدر سهيم
ـان                   مواد مخدر را بر                         اساس قراردادي كه مي

ـته شـده،      ـان بس                                            دو طرف ايـران و آذربايج
ـا دوره محكوميـت                   تحويل ايران مي                         دهد ت

                                      خود را در زندان كشور خودشان بگذرانند، 
ـان بـه                 اغلب پيش مي                               آيد كه ايـن قاچاقچي
   .    شوند              سرعت آزاد مي

ـتان بـه          ـاالكوف، دولـت افغانس به قول خ
ـان گفتـه اسـت    ـاي  « :دولت آذربايج نيروه

ـا  » امنيتي ايران ـاني   «فعاالنه ب ـاي افغ گروهه
. »خاص قاچاق مواد مخدر همكاري دارنـد 
ها  افزون بر اين، به گفته خاالكوف، بازجويي

دهند كه وابستگان بـه   از قاچاقچيان نشان مي
ي امنيتي ايران به طور فعال در معامله نيروها

  .و توليد مواد مخدر دست دارند
ـناد    مي "پست برلينر مورگن" نويسـد، از اس

ـاق مـواد     سري معلوم نمي ـا قاچ شود كه آي
ـال    مخدر زمينه سياسي دارد يا نه، با ايـن ح
ـاكو معتقدنـد كـه     برخي سياستمداران در ب
ايــران تصــميم دارد بوســيله مــواد مخــدر  

  .كند» ثبات بي«جان را آذرباي
ـناد          ـياري از اس به نوشته ايـن روزنامـه، بس

ـاره    ـا در ب مخفي وزارت امور خارجه آمريك
دهند كه جنگ قدرتي شديد  ايران نشان مي

ــدرت ســپاه   ــران پرق بخصــوص بــين رهب
ــه   ــي در عرص ـاي امنيت ــداران و نيروهـ پاس

  .معامالت مواد مخدر وجود دارد
ـا ايـن    انظر مي دهد كه روزنامه      گـر واقع

گونه باشد كه قاچاق مواد مخدر بـه دسـت   
سپاه پاسداران يا حكومت ايران سازماندهي 

نست كه معتادان به مواد آشود، اين به معناي 
مخدر در اروپا ميلياردها يورو به جيب رژيم 

  .ريزند ايران مي
  
  
  

ــم« ــه ق ــه اي  ،»فتن فتن
»  88فتنه «بزرگ تر از 

ــه اي   ــا خامن ــه گوي ك
ــد ــت؟خوابانـ  - ه اسـ

ــاي  ــجويان فضـ دانشـ
 - سياسي را مي گشايند

بي بند و بـاري مفـري   
  :يمژبراي ر

  
  

: بنا بر اعتـراف علـم الهـدي   
اكثريت حوزه قـم مخـالف   
خامنــه اي و دســت كــم   
دوجريــان مخــالف واليــت 

فتنه بزرگ تر «فقيه است اما 
ــه  ــوده  » 88از فتن ــدام ب ك
  :است؟

  
ـيد     89     بهمن    3   در    ◀ ـنا، س                              ، به گـزارش ايس

                               الهدي، امام جمعه مشهد، در جلسه      علم     احمد 

                                      تحليل و بررسي دستاوردهاي سفر رهبري به 
   "             نـواب صـفوي   "                        قم، كه در مدرسه علميـه  

   :                         مشهد برگزار شد، گفته است
                  جريانات فكري حوزه

                                   جرياني كه به صورت مثبـت در حـوزه     -  1
                                           علميــه وجــود دارد، در راســتاي عوامــل و 
ـام معظـم     ـاي مق                                         فرامين واليت و رهنموده

             مركزي آنهاست                           رهبري، خط مشي و برنامه
ـين حـوزه علميـه     "              كه همان جريان                          مدرس

ـاي آن متشـكل از        "  قم                                      اسـت و اكثـر اعض
     ...      هستند   )   ره (            شاگردان امام

                                     جريان دومي كه آنجا به وجـود آمـده،     - 2 
                                     جمع و مجتمعي از مدرسان جـوان حـوزه   
                                         هستند كه شايد بدنه اين اجتماع به مراتـب  

      اينها   .                   ه جامعه مدرسان است         تر از بدن        گسترده
                                     افرادي هستند كه در حوزه عضويت ندارند 
ـارگزار آمـوزش      ـايي انقالبـي و ك                                             اما نيروه
ـارگزاري      ـان ك ـا در جري ـتند و ي                                           حوزه هس

               اين گروه اخيرا   .                      حوزه، نقش محوري دارند
 .   اند                       به تشكلي عظيم دست زده

        انـديش                               جريان سوم نيز، جريان روشن -  3 
ــي حــوز                  ه اســت كــه از                             يــا روشــنفكر دين

ــز    ـان ني ــه اكثرشـ ــمند ك ـان انديش                                             حوزويـ
       هستند،    "          جوادي آملي"   اهللا              شاگردان آيت

                                      تشكيل شده است و تبار روشنفكري ديني را 
                    انـد و بـراي بـه                 اندازي كرده               در حوزه راه

                                     دست گرفتن انديشه نو ديني براي مدرسان 
           عمده رشـد    .                           جوان حوزه بسيار موثر هستند

                 ر از منقول است و           معقول بيشت                آنها در حوزه
                   مند هستند و از نظر                         آنها نسبت به واليت عالقه

              مثبـت قـرار                                 بينش سياسي، در يـك حـوزه  
 .     دارند

ـنفكر دينــي، يــك       -    3 ــان روش                                         غيـر از جري
                                         جرياني شبيه اينها در حوزه به وجود آمـده  
                                       است كه جريان اقليتي است كه متاسفانه در 

                                    اي از نسل جوان حـوزه مـوثر واقـع           پوسته
          انديشـي،                              ند كه تحـت عنـوان روشـن    ا     شده

ـتر از اينكـه                                                موضعي خاص دارند و تقريبا بيش
ـاثير                                            تحت تاثير تفكرات ديني باشند، تحت ت

ـارتي در صـدد     .                   تفكرات جهاني هستند                      به عب
          هاي دنياي                     هاي ديني با انديشه              تطبيق انديشه

                                            امروز هستند و بجاي اينكه بخواهند آنها را با 
              د، بـرعكس در                    هاي ديني تطبيق دهن        انديشه

    هاي                     هاي ديني با انديشه                  جهت تطبيق انديشه
                        آنجا هم كه مساله قابـل      اند                 نو جهاني برآمده

ـا تخطئـه                                                 تطبيق نباشد، انديشه ديني را تقريب
ـتقيم       .     كنند    مي    ،                                     البتـه نـه بطـور صـريح و مس

                                          چراكه تفاوت اينها با دسته قبلي در اين است 
                                      كه دسته قبلي تحت عنوان روشنفكران ديني 

                                      ند اما اينها اصطالحات علمـي و فلسـفي      هست
         خواهنـد              اند و مـي                          رايج دنياي روز را گرفته

                                         محتواي انديشه ديني را اصالح كننـد و بـه   
ـان مـي                      خواهنـد اصـطالحات                      قول خودش

                                         جديد علمي دنيا را در حوزه، بومي كننـد و  
                                       با يك محتواي ديني در اين قالب، مطالـب  

               جريان اخيـر،   .                         را به خورد نسل جوان دهند
        انـد و            روز داده                             اصالت را به محتواي انديشه

ـا آن       ـا كـه قابـل تطبيـق ب                                                مباني ديني، آنج
                                           انديشه نيسـت، اگـر قابـل تحريـف اسـت،      

                                كنند و اگر قابـل تاويـل اسـت              تحريف مي
                                   كنند و انديشه روز اگر بـه عنـوان             تاويل مي

  .       كننـد                                 فكر غيرديني مطرح است، تخطئه مي
 .                         اينها يك اقليت قليل هستند

ــكيالت  –   4  ــك تش ـا، ي ــه اينهـ                                         در كنــار هم
ـنتي                                         غيرسازماندهي شده، هم در تشكيالت س
  .                                      حوزه و هم بيوت مراجع تقليد، وجود دارد

                                        البته بيوت مراجع، تشكيالتي غير از تشكيالت 
                         چراكه مقام مرجعيـت يـك     .           مرجعيت است

                                      مقام مقدس و مهذبي است كه از غيبت امام 
ـا                            تا اآلن، از همه خالفها و انح  )   عج (    زمان         رافه

 .               محفوظ مانده است
                                     تشكيالت حاشيه مرجعيـت، تحـت عنـوان          

                                          بيــت مراجــع، در عــين تشــكيالتي بــودن، 
                                     سازماندهي شده نيست و بر اساس يك نظام 

     بـه    .                              نامه خاص به وجود نيامده اسـت         و آيين
ـازماندهي                                          عبارتي، تشكيالتي خودرو و غيرس
ـتگي                                      شده است و به شخصيت آن مرجع بس

 .                جامعه اثر بگذارد                    دارد كه در حوزه يا
ـان متحجـر و     -    5                                     جريان ديگر نيز يك جري

ـنتيِ مطلـوب    .              سنتي حوزه است    ،            ِ          سنتي نه س
                                      منظور سنتي واپسگرايي است كه در حـوزه  

                                آنها با تفكر روحانيـت دو قـرن     .          وجود دارد
                       كنند و هر حركتي بخواهد               قبل زندگي مي

                                         در حــوزه صــورت بگيــرد، چــه در عرصــه 
ـا                در مـديريت                                 سياسي و چـه غيرسياسـي، ي

ـيخ                                         حوزه با همان سنت و روش مرحـوم ش
ـا     ،      انصاري                                به عنوان يك جريان غيرمقدس ب

ــي ـارزه م ــظ                    آن مبـ ــعي در حف ــد و س                          كنن
                                 هاي خاص سنتي حوزه علميـه قـديم        روش

ــاس يــك آمــوزش آزاد                                             دارنــد كــه بــر اس
ـان                                                غيرقابل مديريت بـوده اسـت و بـر هم

ـنش    .       كننـد                         اساس وضع را حفـظ مـي             در بي
     گذار                        نوع تحجر در اينها اثر               سياسي هم، اين

                                    شده، به طوري كه هر نوع حركت سياسـي  
                                  تابند و اين هم جرياني است كه بـه            را برنمي

 .                            صورت اقليت در حوزه وجود دارد
ـا    :                                    وي با اشاره به جريانات نامبرده، گفت          اينه

ـتند كـه در                                           جريانات مختلف و متعددي هس
ـاطر                                               حوزه علميه قم وجود دارند كـه بـه خ

 .                ه، اثرگذار هستند        وسعت حوز
                                              رهبر معظم انقـالب، قبـل از فتنـه، فتنـه را         

                                          مديريت كردند و تنها قدرتي كه فتنه را مهار 
ـيچ    .                      كرد، مديريت رهبري بود                     بقيه همـه ه

                          هركس را فكر كنيد تحت هـر    .           كاره بودند
ـته، اگـر                                                   عنواني كه در مقابله با فتنه نقش داش

  ز                                          نقشش موثر بود، او تنها به عنوان يك سـربا 
                                    واليت وسط ميدان آمده بود و چشمش بـه  
                                        رهبــر بــود، خــودش مــديريت نداشــت و 
ـار فتنـه فقـط برعهـده شـخص                                                 مديريت مه
                                         رهبري بود هرچنـد رهبـر قبـل از شـروع     

ـات    .                                 انتخابات، فتنه را مديريت كردنـد             انتخاب
ـان           بــود و    88           در خــرداد                     زمزمــه و جريـ

       در بين     88                      جمهوري از اول فروردين     يس ئ ر
              ، رهبر معظـم    87            اما از آبان               مردم شروع شد، 

                        بيني كردند و بـه جهـت                       انقالب، فتنه را پيش
ـين دشـمن    "                    سياسي سفارش كردنـد                    در زم

                                            بازي نكنيد؛ اگر بازي كنيد چـه ببريـد چـه    
              حتي مقام معظم    " .                      ببازيد به نفع دشمن است

ـبت نـوروز بـه                                               رهبري در سفري كه به مناس
      من با "                                 مشهد داشتند، صريحا اعالم كردند كه 

ـيچ كانديـدايي     .                كانديدايي نيستم    هيچ                       از ه
                          كنم و اگر از دولت حمايـت               طرفداري نمي

   " .  ام               ها حمايت كرده                  كنم، از همه دولت    مي
                        داد كه آقا متوجه فتنـه                 اينها نشان مي     ي     همه

                                       شدند، آن را فهميدند و براي مـديريت آن  
                             هنوز هم آقا فتنه را مـديريت    .            اقدام كردند

ــه طــور       مــي ــه دارد ب ــد و ادام        ي كــه                                  كنن
 .                                 اكنون هم اين مديريت تمام نشده است    هم

                      ديدنــد در حــوزه، دو   )              ســران فتنــه (       اينهــا      
ـام و       ـا نظ ـتعداد مقابلـه ب                                                   جريان، زمينـه و اس

                       يكي جريان تحجـر اسـت     .              رهبري را دارد
ـام و واليـت                                            كه با هر حركتي در جريان نظ

                               كند و اگر بتوانند اين جريان را            مقاومت مي
                     ات مقابلـه بدهنـد،                          منسجم كنند و به آنها جر

ـاني را در درون حـوزه       مي                                     شود چنين جري
 .          راه انداخت

ــن           ـان روش ـان دوم، جريـ ــديش                               جريـ         ان
                                          غربگــراي حــوزه اســت كــه تحــت تــاثير 

ـان              هاي غربي        انديشه                       و به اصطالح يك جري
                                           نو انتقادي با صبغه ديني هستند و معتقدند كه 

ـام،                         با رهبري و واليت مخالف                     اند و مباني نظ
ـا            مباني غ                                         يرقابل قبولي اسـت و اگـر بـه اينه

          توانند به                                     امكان مقابله با رهبري را بدهند، مي
ـام از    .                     صورت يك جريان درآيند                رئوس نظ

                                       نظر آنان قابل قبول نيست و به صورت يـك  
                          شود با دادن امكانات آن را                  انديشه فاسد، مي

 .                    به صورت جريان درآورد
ـاس كردنـد                                                جريان ديگري هم كـه احس

ـان         شود د    مي ـازي كـرد، جري                                 ر حوزه بازس
                                        روشنفكر ديني بود كه اين جريان با وجـود  
ـار ارادت      ـام معظـم رهبـري اظه                                              اينكه به مق

                                       كنند، واليت را قبـول دارنـد و مـدافع        مي
                   هستند، اما در قضيه                           مباني واليت فقيه و نظام

ـار   ــد و كنـ ــك گرفتن ــه، ژســت آكادمي                                            فتن
ـنفكر دينـي در     .   ند د     ايستا                                  اآلن از جريان روش
              يعنـي اآلن در    .     كنيم                    لي جاها استفاده مي  خي

          هاي فاسد،                     ها در مقابل تريبون              عرصه دانشگاه
                                            از همـــين بزرگـــواران و فضـــال در تبـــار 

         اما قبول   .     كنيم                          روشنفكري ديني استفاده مي
             هاي انديشـه                             نداريم كه اصطالحات و آرمان

  .                                         روز را بگيريم و با محتواي ديني بومي كنيم
ـا در                              اين اصل مورد پذيرش نيسـت  ـا اينه                  ام
     آنها   .         ها هستند                          نهايت، مدافع واليت و ارزش

             زده شـدند و               كمـي عمـل                   در قضيه فتنه يك
ـان كـه     .                   ژست آكادميك گرفتند                   در آن زم

   و                                 هاي فاسد به رهبري و واليت، تنـد        جريان
            تفاوتي نشان                               تيز حمله كردند، آنان حالت بي

                                            دادنــد و وارد عرصــه دفــاع نشــدند، حتــي 
                        رهبري نوشتند كه بعضي از       اي به           بار نامه    يك

                                        اظهارات آن، در جريان حركت فتنـه عليـه   

ـا،       .            رهبري بـود                                ايـن ژسـت آكادميـك آنه
                                        دشمن را به طمع انداخت كه از اين افـراد  

ـان در مقابـل         مي                                        شود به عنـوان يـك جري
 .                 رهبري استفاده كرد

                                    جريان بعدي كه باز مورد طمـع دشـمن         
ـ                                      قرار گرفت، تشكيالت سازمان نيافتـه     وت     بي

ـيم و دژ      .           مرجعيت بود                             مراجـع، قشـري عظ
  .                                هستند و كسي به مراجع نفوذ ندارد         محكمي

ـيه آنهاسـت، چـون                                              اما جرياني كه در حاش
          شود عناصر                               تشكيالت سازمان نيافته است، مي

                                       و عواملي را انتخاب كرد و حركتـي تحـت   
                  مقابل رهبري ايجاد    "          بيوت مراجع "      عنوان 

ـ      ان                                     كرد اگرچه مقام مرجعيت در ايـن جري
 .                 دخالت نداشته باشد

ـان       )            سران فتنـه  (    آنها                                 بـه سـراغ يـك جري
ـيچ                               ديگري هم رفتند كه البته نمي              شود به ه

                                          وجه اين جريان را در موضع مقابله با نظام و 
ـا مـي                   شـود در موضـع                               رهبري قرار داد، ام

                                           مطالبــات رهبــري قــرار داد و آن جريــان، 
ـازه تشـكل پيـدا                                                   اساتيد جواني بودند كـه ت

ـ  ـازه    .  د           كرده بودن                 اي كـه جـوان،                  تشـكل ت
ـتند ولـي خيلـي ريشـه                                                   متدين و باسواد هس

                            شود آنها را به شكل يك جريان              ندارند و مي
          فكر كردند   )          سران فتنه (    آنها  .                مطالباتي درآورد

ـا رهبـري در                                              چهار جريان در موضع مقابله ب
ـان    ـا جري                                         حوزه درست كنند كه يكي از آنه

ـان را     .                     مطالبات از رهبري بود ـا سـه جري                         آنه
                                     ساپورت كنند به طوري كـه يـك صـداي    
                                       قوي نيرومندي عليه نظام و رهبري از درون 
                                   حوزه درست كنند كه اگر اين صداي قوي 
                                            در درون حوزه شـكل بگيـرد، قابـل مقابلـه     

ـا     .                  نيست و كوبنده است                         آنان نقشه ريختنـد ت
   ها                       پاها به وسيله دستگاه               اي كه بعضي جا        اندازه

ـيه   ا    89                   شد و از ابتداي سال         رصد مي           ين قض
                                        مورد عمليات قرار گرفت و چنـدين نمونـه   

ـان منسـجم               يك نمونـه   .     داشت                       ي آن، جري
         فكر كرده   )          سران فتنه (                     اساتيدي است كه آنها

ـاتي                                            بودند آنان را به شكل يك جريان مطالب
  .                                          دربياورند و متاسفانه دو سه بار شكل گرفـت 

ـات     ـارات در جلس                                           اينها در قالب بعضـي اظه
               هبــري و بعــد                               خــود و اعتــراض بــه دفتــر ر

ــري،   ــر رهب ــده از دفت                                             طلبيــدن يــك نماين
ـان داراي                                             خودشان را به عنـوان يـك جري

 .                            مطالبات از رهبري، نشان دادند
     كـم                                  آن جريان متحجر حوزه، باالخره كم      

ــود و بــا تشــكيل جلســاتي                                                منســجم شــده ب
   از   .        كردنـد                               اثرگذاري خودشان را معاينه مي

                                        طرفي آن جريان غربگراي حـوزه نيـز كـه    
                                  فاسـد و مفسـدي در حـوزه اسـت،            جريان
                                    ها هم رسما داشتند موضعگيري خـود را       اين

                    هايي بين بيوت مراجع              دادند و البي         بروز مي
ـته                        كامال پيگيري و رصد مي                  شد كه در گذش

               شـد كـه يـك                معلوم مـي   .        ها نبود         اين البي
ـين بيـوت                      دستي داشت اين البي                       ها را در ب
                 اينها مواردي بود   .     آورد                  مراجع به وجود مي

ــرون حــوزه،                كــه دســتگاه                             هــاي درون و ب
               كردند و باالخره                   هاي آن را رصد مي       جريان

                  اي در حوزه در دست                   روشن شد كه توطئه
                             اين توطئه به قدري خطرناك بود   .       اجراست

                                         كه وقتي رهبر معظم انقالب تصميم بـه سـفر   
                                ها گفتند، سفر به قم را به تاخير               گرفتند، بعضي

ـاز                              بيندازيد تا در حوزه زمينه ـا    .        ي شـود      س      ب
                                      وجود وضع اين چند جريان، همه نسبت بـه  

ـا                        رهبري احساس خطر مي ـا ب ـا آق                        كردند ام
        شناســي                                      بيــنش دقيــق، حكيمانــه و موقعيــت

                                    خودشان، اعالم كردند كه اكنون وقت سفر 
 .   است

                                  هاي حوزه بـه مراتـب شـديدتر از           جريان      
                                 بود و اگر از درون حـوزه صـدايي       88     فتنه 

                ترديد نه قابـل      بي    شد،                      مقابل رهبري بلند مي
     دشمن   .                                    سركوب بود و نه قابل مبارزه و مقابله

ـاد مـي    ـاله                             هم آتـش را زي                       كـرد و ايـن مس
ـام       .           خطرناك بود                               رهبـر معظـم انقـالب، تم

                                          عمليات شيطاني آنها را كه، خيلي هم هزينـه  
                                         كرده بودند، با يك سفر حل كردنـد و ايـن   

   آن   .                                 ترين دستاورد سفر ايشان به قم بود      عالي
ـاتي           اساتيدي ه                               م كه به صورت جريان مطالب

                                          درآمده بودند، با رهبـري بيعـت كردنـد و    
          وآمـدهاي                         واليـت شـدند و رفـت             دلداده

ـام گرفـت                                          مراجع و رهبري به صورتي انج
                 خواست شكل بگيرد،                     كه اگر حركتي هم مي

    .   شد             اش نابود مي       زمينه
  

                             اهميــت اطالعــاتي كــه علــم 
                            الهدي بر زبان جـاري كـرده   

ـ    :    است     زرگ                   در قم اكثريـت ب
                             يا ضد واليت فقيه هستند و يـا  

   :           ضد خامنه اي
    

          امام جمعه    ،                   گرايشي كه علم الهدي   5   از   –   1
   ،          نام مي برد   ،                  هم مسلك مصباح يزدي   ،    مشهد

  »                     مدرسين حوزه علميه قم «     تنها    ،             بنا بر قول او
ـتند  ـا    .                                    طرفدار واليت فقيه و خامنه اي هس       ام

ـيخ محمـد     ـال ش                                         چه كسي نمي داند كه امث
                   اقليت اعتبار باخته     ...      زدي و              يزدي و مصباح ي

                      غيـر از ايـن گـروه      .                    اي در حوزه قم هستند
   ،                         بنا بر اعتراف علم الهـدي    ،  يم ژ           جيره خوار ر

                       يا مخالف واليـت فقيـه      ،               چهار گرايش ديگر
               و يــا مخــالف   )                   گــرايش روشــنفكر  (        هســتند 

ـتند         بـه   (                                    پرداختن روحانيان به سياسـت هس
ـا در     )                        قول او سنتي ها و  متحجر ـتند و ي                   هس

ـاري از ر       موضع ـتند    ژ              طلبك        روشـن   (             يـم هس
ـان  ـا بيـوت     )                           انديشان موافق اصالح طلب               و ي

ـته    »          سران فتنه «               مراجع هستند كه              مي خواس
                                        نها را با سه گرايش ديگر متحـد كننـد و    آ    اند 

                                         حوزه را به موضعگيري بـر ضـد خامنـه اي    
                                و اگر قم اين موضـعگيري را مـي     .          برانگيزند

   قم             خامنه اي به   .                    قابل سركوب نيز نبود   ،   كرد
   را   »   88       فتنـه   «           بزرگ تر از   »     فتنه «          رفت و اين 

   !       خواباند
ـان    –   2             شـكار مـي    آ                         اين دسته بندي روحاني

                                          كند نه تنها چرائي سفرهاي خامنه اي را بـه  
ـا      ،  قم                                       بلكه چرائي همزمان كردن سـفر اول ب

                                  وردن بسيجي ها و پاسدارها از سراسر  آ    گرد 
ـايش   آ    اما   .                        كشور به قم و نمايش قدرت           ن نم

                      ق برتري و حاكميت چكمه             قدرت كه تصدي
   ،                                       پوش اسلحه بدست بـر عمامـه پـوش بـود    

                                         مخالفت را تشديد كرد و خامنه اي را ناگزير 
   .                            كرد سفر ديگري نيز به قم بكند

                را ربط مي دهـد    »        فتنه قم «          علم الهدي   –   3
       سـران   «     ن را  آ               و مـدعي اسـت     »   88     فتنه  «   به 
ـا بـر ايـن      .                        تدارك مـي ديـده انـد     »     فتنه                  بن

ـاتي را كـه                         تصديق مي كند صـحت اطال                 ع
ـاي     ،                      انقالب اسالمي پيش از اين                  در باره علته

        اينكـه    .                  انتشار داده بـود    ،                  سفر خامنه اي به قم
                                      اطالع جديدي در اين باره دريافـت شـده   

                    است حاكي از اين كه
ـار زدن هاشـمي      –   4                                      زمينه سازي بـراي كن

ـال    ،          رفسنجاني و               رهبـر كـردن      ،             در همان ح
   يد                                         مجتبي خامنه اي و از بين بردن زمينـه سـ  

ـلي از سـفرها       ،         حسن خميني                            سه هـدف اص
ـتن     .         بوده اند ـاه داش                                 خريدن مراجع قم و نگ

                 هـم از هـدفهاي      ،                   قم در جو ترس و سكوت
   :                        سفرهاي خامنه اي بوده است

                                سيد حسن خميني يك سالي است كه در    •
ـازي                                           قم تدريس مي كند و مشغول زمينـه س

   ، »                     حق رهبري بـه حقـدار   «              براي بازگردان 
ـاد مـي      به   .    است  !          يعني خودش          ورد كـه   آ           ي

                                           خامنه اي گفته بود كه سيد حسن نزد او رفته 
ـانواده                                                  و از او خواسته بود رهبـري را بـه خ

                      خامنه اي نگران موقعيت   .                خميني بازگرداند
                                    پيدا كردن سيد حسن خميني در قم اسـت  

                                            با توجه به اتصال او هم به سيستاني و هم بـه   (
ــدر  ـانواده ص ــي     ،                خـ ــط شخص ـبكه رواب                        شـ
     ).        زرگ است               تارعنكبوتي او ب

ـان      ،         اسفند ماه    18  و     17   در    •                 مجلـس خبرگ
  .                                        تشكيل مي شود و بنا بر انتخاب رئيس اسـت 

                          حمله ها به هاشمي رفسنجاني    ،           از هم اكنون
ـا بـر ايـن     .             شروع شده اند                 رياسـت او بـر      ،                بن
                    موضوع كشماكش شـديد     ،           مجلس خبرگان

                            او گفتــه اســت بــر همــان    ،        بتــازگي  .      اســت
ـيش                              مواضعي است كه در نماز جمعه سا    ،       ل پ

        مـدهاي   آ             خرداد و پـي      22                 در باره انتخابات 
                    اد نيز نامه اي بـه   ژ       احمدي ن  .            ن گرفته است آ

ـته بـه     ـا توانس                                               رئيس مجلس مافياها نوشته و ت
                    رئيس مجمـع تشـخيص      ،              هاشمي رفسنجاني

         رئيس قوه    ،                        مصلحت و شيخ صادق الريجاني
   .                                          قضائيه و رئيس مجلس مافياها تاختـه اسـت  

            ضعف و قـوت    .   ست            جنگ مغلوبه ا   ،          بنا بر اين
ــمي او را   ــعيت جس ــز وض ــه اي و ني    ،                                         خامن
   او   .                                   رويدادهاي اسفندماه معين خواهند كرد

                               خامنه اي را نبايد كنار گذاشـت    :         گفته است
        اما اگر   .                                  بايد كاري كرد كه خود او كنار برود

ـان                                            حاضر نشد نامزد رياسـت مجلـس خبرگ
ـا خيـر؟ علـم       ،    نشود                                      كنار گذاشته مي شود ي

   ،                خبرگان نيز هسـت                   الهدي كه عضو مجلس 
                                 حساب هاشمي رفسنجاني را از حساب 

  8در صفحه      

 انقالب تونس؟
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            كـداميك از    .             جدا كرده است  »          سران فتنه «
                                      دو طرف انعطاف به خرج خواهد داد و پـي  

ـا    آ              ن طـرف چـه    آ                          مدهاي انعطاف ايـن و ي
                                       خواهد بود؟ در پرتو اين پرسش اسـت كـه   
   ،                                       مي بايد در گفته ها و نوشته هاي دو طـرف 

ـاف ناپـذيري         هرگا  :         تأمل كرد ـا بـر انعط                                 ه بن
ــمي    »             اصــولگرايان « ــم هاش ــر ه ــود، اگ                            ش

                   او كنــار گذاشــته                            رفســنجاني تســليم شــود،
   .        خواهد شد

  
  

ــاي   ــه فض ــواني ك ــه ج جامع
سياسي خود را باز مي كنـد و  

يمي كه در درون خـود بـا   ژر
چنان مشكالتي روبرو است كه 
ديگر نمي تواند فضا را خفقان 

  :ورتر كندآ
  
نظر قبلي مبني بر تعداد  ر اين چند هفته،د ◀

ـاز   درصد حامي 5بسيار اندك، شايد  رژيم، ب
ـاره      :تاييد شـد   گزارشـي قرائـت شـد در ب

 .در انــدونزي  خصوصــي ســازي مخــابرات
چون قرائت گزارش تهيه شده توسط يـك  

ـيد  ـتاد گفـت  دانشجو به پايان رس بايـد   :، اس
 .ايـران  مثلنه . اينگونه خصوصي سازي شود

  .)دادنسپاه تحويل (
 1درس ديگري، استاد به مدت  كالس در    

آگاهي  و از ناا .ساعت از اين رژيم بد گفت
با استاد همنـوا   دانشجودو . مردم گله داشت

تعريـف  را شدند و ماجراهاي تاسـف آوري  
ـاظر     اين كهجالب . كردند ـاتيد ن بر ايـن اس

ـاتيد   . گماشته اند ـام اس همواره تشكلهايي با ن
د بـراي ايـن كـه    وجود دارنبسيجي و غيره 

اما به هيچ عنوان . بگيرنداساتيد را تحت نظر 
ـتن حـوادث    . موفق نمي شوند دانشگاه آبس

بدون  دانشجويان در فيسبوك،. استزيادي 
ن آسـخت از  ترس از رژيم بد مي گويند و 

دانشجوها به عدم برخورد با  .مي كنند انتقاد
يـم  ژره وضعيت از دست اين خاطر است ك
آنقدر درگيري در رژيم و  .خارج شده است

ديگر نمي رسند كه  زياد شده اند ها اولويت 
ـا و اعتراضـها      . به پـرداختن بـه ايـن انتقاده

ـال افـزايش اسـت و     آگاهي روزمره  در ح
 . شمار اعتراض كنندگان روز افزون

ـا، خـوب    ،ضمنا رژيم    سپاه را در اين روزه
تنها در يك  ،براي مثال. تغذيه مالي مي كند

. كيلو شيريني مصرف شده است 900جشن، 
كيلو نيز بخر  100 :به مأمور خريد مي گويند

ايـن بريـز و    .و پخش كن تا يك تن شـود 
افراد . بپاشها در سطح افراد عادي سپاه است

ـاش مـي      ـارد ريخـت و پ باالي ميليارد  ميلي
ـا  . كنند  8همين روزها بود كه معلوم شد تنه

ـا  «تن از  ـا   45» دانه درشـت ه رد هـزار ميلي
تومان به نظام بانكي بـدهي دارنـد و نمـي    

 .پردازند
ساعت  5چهارشنبه سوري سال قبل براي     

ـار در      ـا يكب آماده باش، به چند تـن كـه تنه
ـان بـه    400، مبلغ زدندخيابان دور  هزار توم

ـا   البته   .شدهر يك پرداخت  ـتي ه ـاز  گش ب
بعد از ظهـر   8از ساعت  كه ناراضي بوده اند

ـا  ــت زد  1تـ ـبح گش ـا  صـ ــم و تنهـ  400ه اي
 !هزارتومان به ما داده اند

ــد  • ــه اي چن ــن از در جلس ــردارت از  هاس
و به احمدي نژاد مي كردند خاتمي حمايت 
از احمـدي  چند تني هم . فحش مي دادند

  .نژاد حمايت و به خاتمي فحش مي دادند
ـان   • كارت سوختهايي دارند بدون نام و نش

ـا  200 و100  در اندازه هاي ـا  ليتري و ب التر ب
تازه سـردارها كـه ايـن     .تومان 100قيمت 

. حاتم بخشي نيز مـي كننـد   ،كارتها را دارند
باك را پر كن : راننده اش مي گويدبه ̋ مثال
هر چه اضافه ماند براي خودت و فاميلـت   و

 . بزن
اين بذل و بخشش ها به پاسـدارها بـراي       

ـا   .را حفظ كنندرژيم پاسدارها   اينست كه ام
ربه انقالب و حاال هم فرار بن علي بـر     ً   قبال  تج

بخور و  ،ما ايرانيها معلوم كرد كه روز سختي
ـال خـود   ژر ،زودتر از همه ،ببرها يم را به ح

  .رها مي كنند و مي روند

  
يـــم  روا ديـــده ژكـــه ر» زاديآ«

همانست كه بـي بنـد و بـاري  مـي     
از نـــوع » زاديآ«ايـــن . خوانـــد

  :فسادجنسي است
  
   : در تهران» ديعا«يك روز زندگي  ◀
تهران را با يكي از  ،صبح 11ساعت حدود  •

ـ     .ميهمكاران به سمت بومهن ترك مـي كن
ـارم شـروع بـه       ـا همك در تاكسي، راننـده  ب

رشته طولي نمي كشد كه  .صحبت مي كند
دانشـجو   ان دخترزن  و مسافران  صحبت به

ـال   8- 7طـي   ،راننـده تاكسـي  : رسدمي  س
نجا آاين جا به  دختران دانشجو را از گذشته،

ـا دوسـت   با  . برده است تعداد زيادي از آنه
ايــن روزهــا، « : مــي گويــد. ده اســتشــ

ـا   .دانشجوها خيلي بچه اند، قبال بهتر بـود  اون
ـ  و از طـرف   دهم سن و سال خودمون بودن

ديگه هم به خاطر نداشتن خوابگاه توي كل 
اما   .دنه اچب، اما حاال همه دبومهن پخش بودن

همه روي اسمم قسم   خط،اين  به خدا، توي
من اصال ضايع نمي كنم وبه بچه . دمي خورن

ا رو توي خط هها مي گم مث احمقا دختر 
بايد مث آدم يه جايي ديگه .  دين نكننئباال پا

بعـد هـم يكـي از    . »باشون قـرار گذاشـت   
باره دوست شدنش با يكي از درخاطراتش را 

  . همين دختر ها، تعريف مي كند
ـا    نزديك م • ـيم، زنـي ب حل كار كه مي رس

دخترش را در كوچه مي بينيم كه گويا مـي  
ـا     .خواهند به تهران بروند راننـده بـراي آنه
ـيد    « :بوق ميزند و مي گويد سـر خـط وايس

، بعد به ما رو مي كند و ادامـه  » االن مي آم
با خواهرشـون دوسـت بـودم و    « :مي دهد

  .»مه ااالن با همشون دوست شد
ـا     ب 3ساعث حـدود   • عـد از ظهـر شـده و ب

همكارم و يكي از كارگرا به اسـم اكبـر كـه    
هنگام . سالشه بر مي گرديم تهران 25حدود 

اكبر با ديدن دختري آهي مي  ،پياده شدن
هـم   مكـه شـريك   مدوست :كشد و مي گويد

ـالش     "خانم"هست  حسابي  تـو دسـت و ب
به شوخي بهش گفتم كه حتما به همين . داره

ش دوست و شريك دليل هم هست كه باها
  »نه به خدا كارم بلده «:پاسخ داد ! شدي

ـ        ـين تجربـه سكس ـتان اول ش را يسپس داس
سال آخر دبيرستان بوديم كـه  «:تعريف كرد

ـيم   بعد از امتحان  به اصرار همين دوستم رفت
 "خانم"و بعد هم اون رفت و با يه  "مكان"

  .»اومد
ـا    • ـتم شـ ـارس، رفـ ــران پـ ــه راه ته ه از س
ـيدم، احمـد رو    س. لعظيمادعب ر كار كـه رس

ـارش آمـد   . ديديم ـاحب ك . بعد هم رضا ص
ـا بـه     احمد مثل هميشه با معرفي كـردن رض

جلوي من شروع كرد سر بـه   "خانم بازي"
وقتي صحبت از بومهن شد، . نگذاشتاو سر 

احمد گفت با اين سردي هوا فقط وقتي مي 
ـين بـري و يـه      ـا ماش چسبه بري بومهن كه ب

اشه و بري توي برف يه هم كنارت ب "خانم "
  .گشتي بزني

ـا   6ساعث حدود  • شده بود و كار هم تقربي
در راه بازگشـت بـه متـرو    . تمام شـده بـود  
رضا  به من مي گفت كه  از . جوانمرد بوديم

ترس اين كارگرا ديگه جرات گرفتن منشي 
يه خانمه بود به اسم «. براي دفترش را ندارد

ـت   . كاوياني ـاد داش م و من خيلي بهـش اعتم
روش قسم مي خوردم بعد يه روز ديدم كه 
واسه احمد اس ام اس داده كه من دوست 
دارم با يكي باشم و از اين حرفا، به خدا اگـه  
 .منشي بگيرم ديگه اين بچه ها سر كار نميرن

  .»!همش مي شينن با منشي الس زدن
بــه متــرو كــه رســيديم از رضــا و احمــد  •

. دبو 6:30ساعت حدود .خداحافظي كردم 
ـتم يـه زنگـي بـه      به خودم گفتم تا اينجا هس

مهـدي   . مهدي بزنم اگه نزديك بود ببينمش
ـاليه كـه متاهلـه     26حدود  . سالشه و چنـد س

تيپ .خودش يه كارگاه داره همون اطراف
كــارگري داره ولــي خيلــي بچــه شــوخ و 

. چند دقيقه بعد مهـدي مـي آيـد   . بامعرفتيه
انش همراه مهدي به سراغ دوتا ديگر از دوست
هـم   ابه نامهاي افشين و رسول مي رفتيم تا ب

ـ برويم يه قهوه خانه و قل ـيم ي جمـع  . اني بكش
ـين سالهاسـت كـه    . خيلي صميمي بـود  افش

 37عقد كرده و رسول هم  رادختر عمويش 
  .ساله است و متاهل

در قهوه خانه مي نشينيم چند بار بابك بـه      
، 1365بابـك  متولـد    .مهدي زنگ مي زنـد 

ترك آنهاست كـه حـدود يـك    دوست مش
ين ئگرم هرو 240ماهي است به خاطر حمل 

دستگير شده و االن هم در زندان قصر زيـر  
مهدي به بهرام مي گويد .حكم اعدام است 
بعد به من رو مي كنـد و  . به خدا پي كارتم 

ــد  ــي گوي ـنا    « :م ــن  آشـ ـاق ك ـار چـ كـ
ـاد بابـك را مـي    »نداري؟ چند دقيقه ايي ي

. دل مـي سـوزانند  او كنند و بـر سرنوشـت   
ـاطره      مهدي از رسول مـي خواهـد كـه خ

ـين و    ـا افش  4دستگير شدنش را در شبي كه ب
نفر ديگر به خانه زني در پونك رفته بودند را 

رسـول هـم كـه در    . براي من تعريف كند
خوش صحبتي نظيـر نـدارد، تعريـف مـي     

در اتاق بوده اسـت كـه    "خانم  "كندكه با 
با او تماس مـي  ناگهان افشين از بيرون خانه 

گيرد كه مامورا اومدن و او هـم لخـت بـه    
ـته دراز   پشت بام فرار مي كند و روي خرپش
ـامور را از     مي كشد ولي صـداي تلفـن او م

سپس ادامـه  . او آگاه مي كند يمحل اختفا
تو كالنتري آنقد زدنم كه نگو «مي دهد كه 

تا شالق هم  50، يه چند روزي اونجا بودم و 
  »خوردم 

ـاد از قه • بـه  . وه خانه  رفتيم اطراف نازي آب
ـاره    ـيم  و دوب پيشنهاد بچه ها به يك كافه رفت

چند «. ديگر »افتخاري«خاطره اي جديد از 
ـين دررفتـه بـود كـه        ـاي افش ـيش پ وقت پ

ـا يـه    . برديمش بيمارستان امير اعلـم  ـا ب اونج
ـنا شـديم    "تايي " خالصـه  . و خالـه اش آش

ـيديه   ـيم جمش مـن و  . سوارشون كرديم رفت
ـيم  .رسول خيلي تو كارش بوديم تو راه رفت

داروها رو بگيرم، توافق كرديم كـه رسـول   
برگشتيم تو ماشين ديديم . خودشو بكشه كنار

كه افشين با دختره ريخته رو هم وآقا مخشو 
  ».زده

ـا       به افشين گفتم كه كاري هم كـردي ؟ ب
ـايتي پاسـخ داد    فقـط يـه   «:ناراحتي و نارض

خونشون دور ميدون « بعد ادامه داد . »!دفه
آهنه، دختره چند ساله كه طالق گرفتـه  ه را
  »...و
خالصه خاطره بود كه پس از خاطره ايي  •

  . جاري مي شد زبانها برديگر 
در راه بازگشت همانند هميشه متحيـر از        

آنچه ديدم و شنيدم به ياد سـخنان اشـو در   
ـاهي "كتاب از  ـين   "سكس تا فرآگ و همچن

م كه چگونه انسان در ساخت بني صدر افتاد
قدرت آنچنان از خود بيگانه مي شود كه از 
سكس كه مي تواند تجلي همـدلي و عشـق   
دروني و يگانگي زن و مرد باشد، عقـده اي  

ن آبـه  هـر دقيقـه ،    ناگزيرش كندبسازد كه 
 . فكر كند و موضوع اصلي هر ديداري باشد

ـانيت  در چگونه مي شود كه  يك جامعه، انس
خالصـه مـي   او اندامهاي جنسـي   انسان در

  . شود
ـا          آنچه در اين گزارش آمـد بـه جـز نامه

بايد بكوشند  كارشناسان. يكسره واقعيت است
ـيدن بـه روابـط     طرحي نو براي سامان بخش
اجتماعي باز و انساني و بـر پايـه اخـالق در    

ـا   يمسلم است شرايط كنون. اندازند ايران، ب
ـاوت اسـت   نـواع  وجـود ا . گذشته بسيار متف

وسائل ارتباط جمعي از اينترنت، تا ماهواره و 
ـاخت فرهنگـي    ...  ـا س و پمپاژ فرهنگي كه ب

ـان،   ايران نا مناسب است  و به صورت همزم
جامعه را از فرهنـگ   ،يمژروجود  فشار هاي 

ـاعي  را بـراي     سازي ناتوان و  ـاي اجتم  فض
 ،براي تقليد از صورتها كه جوانان مي بيننـد 

برخي از جوانها اين تقليد  .ماده كرده استآ
گمان  ،يم نيزژرا دهن كجي و بسا مبارزه با ر

  .  مي برند
دن شاز نظر اين قلم، مشكل امروز دوست     

يك دختر و پسر نيست بلكه مشكل عدم تعهد 
ـتن بـه     . است دوست بـودن  و معاشـقه داش

ـيوع ديـدي    صورت همزمان با چند نفر و ش
  .ي نمايدجنسي به همه است كه نا متعارف م

يمي كه فراوان گرايشهاي ژر: انقالب اسالمي
ـاد شـيرازه اش را گسـيخته انــد و در     متض

 ،برغم رانـدن متكـي   ،سياست خارجي نيز
نتوانست يكدست و صاحب رويه سياسـي  

اقتصاد كشور را نيز پريشان حال تر  ،بگردد
  :از خود كرده است

  

  

كسريها و بـدهكاريهاي  
تعطيل شـدن   –بزرگ 

وافـزايش   كارخانه هـا 
  :بيكاري و فقر

  
  
حكومــت  ،بخــاطر كســر بودجــه ٭

ميليارد دالر بيش از  11احمدي نژاد 
  :پيش بيني برداشت كرده است

 
روزنامه خبر اطالع داده  ،89بهمن  3در  ◀

  :است
ميزان صادرات نفت ايران، يك ميليون و  •

 .است در روز بودههزار بشكه  997
ـا حكوم  • ل ت محمود احمدي نژاد، در س

ميليارد دالر از ذخاير ارزي  11جاري بالغ بر 
علــت  .را مــورد اســتفاده قــرار داده اســت

ـيش بينـي شـده      ،برداشت بيش از انـدازه پ
و بقصد وضعيت توليد و صادرات نفت ايران 

، طرفه اين كه. تأمين كسر بودجه بوده است
ــاواخــر آذر مــاه امســال،  از اد ژاحمــدي ن

ـا  14افزايش  ب ذخيـره  ميليارد دالر در حس
ارزي، آن هم طي سال جاري، سخن گفته 

 .بود
نفــت، در  »وزيـر «مسـعود ميـر كــاظمي،    •

گفتـه   دي ماه، 26نشست خبري روز يكشنبه 
ـاز      « :است بـراي سـرمايه گـذاري مـورد ني

ـارد دالر از    100صنعت نفت بايـد   صـد ميلي
 ».منابع داخلي و خارجي وام گرفت

ـاون وزيـر نفـت، در     • ـاني، مع  احمد قلعه ب
دي  13(گفت و گويش با خبرگـزاري مهـر   

ناشـي از  كاهش توليد نفـت ايـران را،   ) ماه
ـين شـده از سـوي      ـاي تعي رعايت سهميه ه

صادرات نفت كشور را،  او .اوپك اعالم كرد
در هـزار بشـكه    300تا  200بين دو ميليون و 

 .اعالم كردروز 
بر اساس تازه ترين آمار بانك مركزي، اما       

ت نفت ايران در سه ماهـه اول  ميزان صادرا
هـزار بشـكه    997سال جاري، يك ميليون و 

 .عنوان شده است
بر اساس تعهد ايران به اوپك، بايد روزانـه   •

هزار بشكه نفت در كشـور   600سه ميليون و 
 .توليد شود

ادامه افت صادرات نفت ايران به كم تـر       
هـزار بشـكه در روز،    900از يك ميليـون و  

در ميــان صــادركنندگان را ران جايگــاه ايــ
، از رتبه دوم به پنجم كاهش خواهـد  اوپك

داد، كه با آمارهاي فعلي پيش بيني مي شود 
  .آن زمان چندان دور نباشد

  
ـاد  »وزير« ٭ حسـاب ذخيـره   : اقتص

  !ارزي خالي است
 
 »وزيـر «قول سحام نيوز  ،89بهمن  3در  ◀

در پاسخ به  را احمدي نژاد حكومتاقتصاد 
در مجلـس   تهران »نماينده«طهري سؤال م

درباره علـت عـدم    : مافياها نقل كرده است
اجراي قانون درباره تسهيالت متـرو، اعـالم   
ـالي    كرد كه حساب ذخيره ارزي كشـور خ
شده و وجهي در آن وجود ندارد تا به مترو 

 .پرداخت شود
  

در : اد به دروغ گفتژاحمدی ن ٭
رتبــــه اقتصــــاد ایــــران  جهــــان،
ا چنـد روز بعـد است امـ هجدهم

جدول مقایسه منتشر شد و معلـوم 
شد  اقتصاد ایران رتبه نود و ششم 

  :است
 
: ايلنا گزارش كرده است ،89ديماه 29در  ◀

نـژاد   يك ماه پيش بود كه محمود احمـدي 
ــران در بــين    ــالم كــرد كــه جايگــاه اي اع

ـاخص    ـاظ ش ـان از لح ـاي   كشورهاي جه ه
ـله   . اقتصادي در پله هجدهم اسـت  بـه فاص

ر از چند روز از اعالم اين خبر، مجمـع  كمت
ـاخص  ـاي   جهاني اقتصاد در گزارشي از ش ه

كشور جهان، ايران را در پلـه   192اقتصادي 
اين جايگاه در شـرايطي  . جهان قرار داد 69

اي اين  اعالم شده بود كه در جداول مقايسه
هاي كـالن   جاي بسياري از شاخص ،مجمع

بـودن   به دليل اعالم نشدن آمارها و قديمي
با اين حال مشـخص نيسـت   . آنها خالي بود

اعالم اين آمار بر مبناي كدام كار پژوهشـي  
ـاري كـه    . صورت گرفته اسـت  آخـرين آم

 88بانك مركزي منتشر كرده مربوط به سال 
ـاي برخــي   . اسـت  ـار هــم ج ــين آم در هم
ها ازجمله رشد اقتصاد و رشد صنعت  شاخص

ـار هـم   . و معدن خالي است سايت مركز آم
ـاري    بعد ـال    3از اعالم نـرخ بيك ـاه اول س م

جاري رسما تعطيل شد؛ چرا كه اعـالم ايـن   
ـار و   آمار منجر به اختالف نظر بين وزارت ك

ـانون هدفمنـد    . مركز آمار شد اكنون كـه ق
ها در دست اجراست جاي اين  كردن يارانه

سئوال براي پژوهشگران باقي است كه متـر  
ـادي كشـور بعـد از      سنجش وضـعيت اقتص

توان  اي اين قانون چيست و چگونه مياجر
به اين نتيجه رسيد كه فاصله دهك درآمدي 

 كاهش يافته و عدالت برپا شده است؟
  
هزار میلیارد تومان به  ۴۵نفر  ۸ ٭

یـــک نظـــام بـــانکی بدهکارنـــد و 
ــور معطــل  ــدینگی کش ــارم نق چه

  :مانده است
 
خبر جلسه كردن  ،1389بهمن  2 در ◀

 6بانكها كه در  بدهكاران بزرگ با مديريان
  بهمن 

 :انتشار يافت ،تشكيل مي شود
ـادي    • يك عضو ستاد مبارزه با مفاسـد اقتص

هزار ميليارد تومان پول  220از : كشور گفت
هزار ميليارد تومان آن  50در گردش كشور 

ـانكي از چرخـه      ـات معـوق ب به عنوان مطالب
 . توليد خارج و معطل مانده است

ـام   هزار ميليا 45خانواده  8 • رد تومان بـه نظ
  .بانكي بدهي معوقه دارند

ـاي   • بسياري از وامهاي پرداخت شده به ج
ـاي خـود، بـه بخـش مسـكن       استفاده در ج
ـياري     ــه بسـ ــوري ك ــه ط ــده ب ــرازير ش س
ازكارشناسان دليل افزايش زياد قيمت مسكن 
در چند سال گذشته را ناشي از اين پديـده  

  . مي دانند
ـات د       ر واقـع  بخش ديگري از ايـن معوق

ـا     نوعي كالهبرداري بوده به طـوري كـه ي
ـا   وثائق جعلي در رهن بانك بوده يا وثيقه ه
اساسا فاقد ارزش و اعتباري بوده كه بشود با 

  .آن تسهيالت زيادي دريافت كرد
حجم باالي معوقات و اعطاي تسهيالت بانكي 
به وابستگان و اشخاص مرتبط با بانك ها كار 

اي پول و اعتبار در را به جايي رساند كه شور
بانك ها را موظف به افشاي «، مصوبه اي مهم

ـتگان   ـا  . كـرد » تسهيالت پرداختي بـه وابس ب
ـاره    ـايي درب وجود آنكه تاكنون بارها خبره
ـانكي    افشاي نام بدهكاران تسهيالت كـالن ب
كه اغلب نورچشمي هاي مسئوالن و مديران 
بانك ها بوده اند منتشر و قول هاي مساعدي 

ه شــده ولــي هيچگــاه ايــن مســئله نيــز داد
  . عملياتي نشده است

  
  9در صفحه      

  

 انقالب تونس؟
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در  یاردیــــلیم یکالهبــــردار٭
و  یوزارت نفــــت، بانــــک ملــــ

ــازمان به ــهیس ــاز ن مصــرف  یس
  :سوخت

  
به گـزارش خبرگـزاري    ،89دي  15در  ◀
دادسراي ويژه اموراقتصادي، متهم يك  ،مهر

ـال      ـيل م ـام تحص پرونده اقتصادي رابـه اته
ـارد و   45مشروع به مبلـغ  ازطريق نا  542ميلي
تومان هشت ميليون  155هزار و  85ميليون و 

متهم اين . هزار تومان مجرم شناخت 458و 
ـاي س  ـايش   - م  –م  - پرونده آق ـا گش س ب

اعتبــارات اســنادي بــه صــورت غيرقــانوني 
ازچنــدين بانــك تســهيالتي را ازطريــق نــا 

 .مشروع دريافت نموده است
رش منتشــره از در جريــان آخــرين گــزا   

پرونده هاي مفاسد اقتصادي توسط مجتمـع  
كالهبـرداري  ) قسـط (قضائي امور اقتصادي 

ـاردي در وزارت نفـت،     هاي چنـد ده ميلي
ـازي مصـرف      ـازمان بهينـه س بانك ملي و س

 . سوخت، مورد اشاره قرار گرفته است
بر اساس اين گزارش، شعبه دوم بازپرسـي     

ـادي    ـ (دادسراي ويـژه اموراقتص ) 22ه ناحي
ـال   متهمين يك پرونده را به اتهام تحصيل م

ميليون و  813نامشروع به مبلغ چهار ميليارد و 
  .تومان مجرم شناخت 177هزار و  621

  
در  حذف يارانه ها؛ تعطيلـي پـي    ٭

  ها  پي كارخانه
 
بهمـن   3(به گزارش سايت ايران كاركر  ◀
تعطيلــي كارخانــه و اخــراج كــارگران ) 89

دنبال اجرايـي    ت كه بهمحروم، روندي اس
ها و كمبود سوخت،  شدن طرح حذف يارانه

ـاي مختلـف    اين روزها دامنگير كارخانـه  ه
 :شود كشور مي

از جمله در تهران، كارخانه كاوش جوش  •
اي صــنعتي اســت و بــيش از  كــه كارخانــه

ـاه   200 كارگر داشته است، از حدود يـك م
نفر از كارگران خـود را  100پيش نزديك به 

 .كرده استاخراج 
چنــين كارخانــه رزيــن مصــلح كــه  هــم •

هاي فايبرگالس بوده نيز  توليدكننده اتاقك
كارگران خود را اخراج كرده و عـالوه بـر   

آوري وسايل شركت و فروش برخـي   جمع
 .از آنها، به تعطيلي كامل نزديك شده است

عالوه بر اينها، كارخانه مهرگان پارس واقع  •
ادي از در جاده مخصوص كـرج هـم تعـد   

ـارگران     كارگران خود را تحـت عنـوان ك
 .قراردادي اخراج كرده است

يكي از كارگران اين كارخانه در اين باره      
ـارگران رسـمي را بـه     : گفت ـام ك اخيرا تم
هاي مختلف و از جمله بازخريد اخراج  بهانه
كنند و متقابال كارگران جديد را تحـت   مي

دست كنند تا  عنوان قراردادي استخدام مي
ـار و هـم     ـين   كارفرما بـراي هرگونـه فش چن
 .اخراج آنها در هر شرايطي باز باشد

پس ازحذف يارانه ها وبدليل گران شدن  •
كارخانه هاي آجرپزي درمعـرض   ،سوخت

تعطيلي كامل قرارگرفته اند ازجمله كارخانه 
به همين دليل تعطيـل شـده    هايي كه اخيرا

خانه كار,اند عبارتند از كارخانه هاي جابري
ــه عــدانلو,نوكــان ــه يــاس , كارخان كارخان

ايــن كارخانــه هــا  .وكارخانــه حــاج عزيــز
ـته انـد    60تا  50هركدام حدود كارگر داش

 .كه همگي رااخراج كرده اند
ـتمري كـه مسـولين         عليرغم پيگيريهاي مس

ـته   كارخانه ها دررابطه باحل اين مشكل داش
ـيچكس جوابگـو    ,نيسـت  اند ولي متاسفانه ه

براي : احبان اين كارخانه ها گفتيكي از ص
پيگيري موضوع به بازرگاني هم رفتيم ولـي  
هيچ پاسـخي داده نشـد وگفتنـد كـه فعـال      
ـيد    .بايستي آجر را با همان نرخ قبلـي بفروش

آنجايي كه نرخ سوخت براي ز ا: وي گفت
شده است واضح اسـت كـه ايـن     برابر20ما

ـابراين     وضعيت چيزي جـز ضررنيسـت و بن

ـا   ترجيح ميدهم كه كارخانه راتعطيل كنم ت
  .حداقل ضررنكنم 

ـارگر يـزد     ،دهقاني • دبير اجرايي خانـه ك
ـتر واحـدهاي توليـدي يـزد را     «: گفت بيش
مي دهنـد كـه    ي نساجي تشكيلاه هكارخان

ـا در پرداخـت    اكثرشان يا تعطيل شده اند ي
وي ايـن  » . حقوق كارگران مشـكل دارنـد  

ـا  ن واحدها را همچنين بابت خدمات به ارگ
  .هاي مختلف بدهكار اعالم كرد

ـاروني گـزارش   89دي  10در  ◀ ، بهروز ك
شركت ايران مايـه در شـهريار،    :كرده است

ـيكلت    ـتان    كارخانه موتـور س ـازي در اس س
ـاي ذوب   كهگيلويه و بويراحمد، كارخانه ه
فلزات و چيني نور در خـرم دره و شـركت   

ــين بافــت در ايــالم ــتي از  .زرج ايــن فهرس
شركت هاي ورشكسته شده و يا كارخانه ها و 

ـا   تعطيل شده در نقاط گوناگون ايران و تنه
 .در دو يا سه هفته گذشته است

  
ــارگري  ٭ ــاي كــ ــكل هــ : تشــ

  :فقر دستمزدهاي زير خط
 

 :فقر براي كارگران غيرقابل تحمل است ◀
شــش تشــكل كــارگري پيرامــون وضــعيت 

كارگران بيانيه اي را صادر و اعـالم   دستمزد
ـتمزدي كـه در طـول    حـداقل   :كردند دس

نماينده هاي  سالهاي گذشته و بدون حضور
ـين شـده    واقعي ما در شوراي عالي كار تعي
ـاف     ـالها كف است بهيچوجه در طول ايـن س
هزينه هاي زندگي ما را نكرده است و با سير 
ـا       ـال م ـال بـه س صعودي هر ساله تـورم، س
كارگران و خانواده هايمان در فقر و فالكت 

  .ايم بيشتري فرو رفته
  

ـار صـفر درصـد     درصد جوانان بيك
  :درآمد دارند

 
: ، ايلنا گزارش كرده است89بهمن  2در  ◀

ـتراتژيك    ـات اس روحاني رئيس مركز مطالع
مجمع تشخيص مصلحت نظام معتقد است ما 

هاى اقتصادى در رابطه  بايد بر مبناى شاخص
با وضعيت معيشت مردم حرف بزنيم، برخـى  

گويد ميزان  ميهاى اقتصادى نيز  از شاخص
رشد ناخالص ملى براساس تصويب مجمـع  
ـام معظـم    تشخيص مصلحت نظام و تاييد مق

درصد باشد و براساس آخرين  8رهبرى بايد 
درصد است و 2.5اعالم بانك مركزى حدود 

درصد از جوانان كشور بيكار هستند  30باالى 
و ايــن    و درآمــد آنهــا صــفر درصــد اســت

اى قضاوت در ها خود معيار خوبى بر شاخص
  .رابطه با وضعيت معيشت مردم است

  
ـان    80حكومت  ٭ ـارد توم هزار ميلي
بــدهي دارد امــا ) ميليــارد دالر 80(

  :  نمي تواند بپردازد
  

 :گزارش كرده اسـت  آفتاب ،بهمن 3در  ◀
ـاق    3امروز : سرويس اقتصادي ـاه، ات بهمن م

بازرگاني و صنايع معادن ايران شاهد همايش 
و كارهاي ايجاد تعهـدات  شناسي ساز  آسيب

مالي در بخـش عمـومي بـود كـه در ايـن      
ـا تشـريح      همايش طلـب  ـاران از دولـت ب ك

ـايي بـراي    مطالبات خود از دولت، راه كاره
تسويه و دريافت مطالبات خود از دولت ارائه 

 .نمودند
ـا        به گزارش آفتاب، در اين همايش كـه ب

ــورنمايندگان مجلـــس و در غيـــاب   حضـ
ـئول ــدعوين و مسـ ــد  م ــي برگزارش ين دولت

مهندس پارسا، رئيس هيأت مديره سنديكاي 
صنعت برق ايران بدهي دولت به پيمانكاران 

ـيش از     طرح هـزار   7هاي بـرق و نيـرو را ب
صنعت برق : ميليارد تومان اعالم كرد و گفت

ـارد   2زايي ساالنه  هزار نفر اشتغال 300با  ميلي
دالر صادرات دارد اما از سال جديد طرح و 

ـنعت بـرق واگـذار     وژهپر هاي جديد به ص
ـاتر     . نشده است ـتار ته ـا خواس مهنـدس پارس

ـا بـدهي   ـاي   بدهي دولت به پيمانكاران ب ه
ـا  پيمانكاران به بانك ـاعي و    و ه ـامين اجتم ت

 .سازمان امورمالياتي شد
ـازمان         ـابق س ـاون س محسن ايزدخـواه مع

تامين اجتماعي از سخنرانان اين همايش بود 
هاي دولتـي   لت و شركتهاي دو كه بدهي

هزار ميليارد  25به سازمان تامين اجتماعي را 
هزار ميليارد تومان بـدهي   23تومان؛ شامل 

هزار ميليارد تومان بدهي  2دولت و بيش از 
هاي دولتي برشمرد و گفت بـدهي   شركت

ـامين      ـاتمي بـه ت دولت در پايان دولـت خ
ـان بـود    6اجتماعي حدود  هزار ميليارد توم

هـزار   25برابر شده و به  4بيش از كه اكنون 
  .ميليارد تومان رسيده است

  
در دوره احمــدي نــژاد، بــيش از  ٭

چهار برابر كل تـاريخ ريـال، پـول    
   چاپ شده است

 
، چكيــده گــزارش كــرده 89دي  9در  ◀

اي كه  در پنج سال گذشته، يعني دوره: است
احمدي نژاد رئيس حكومت بـوده، حجـم   

ـال  شده، چهار براب  پول چاپ ر كل تاريخ ري
 84بوده، پايه پولي كشور نيـز از  ) 83تا سال (

سه برابر شده و نقدينگي هـم در ايـن    88تا 
حجم ! درصد افزايش داشته است 170مدت 

ـال     ـنج س باورنكردني پول چاپ شـده در پ
گذشته، موجب شده است تا اين پرسش بـه  
وجود آيد كه اين همه پول براي چه چاپ 

 شده است؟ 
  
ـان نيـز بـه      47 حكومت • ـارد توم هزار ميلي

ـاي    . بانكها بدهكار است مجموعـه بـدهي ه
  .هزار ميليارد تومان مي زند 80دولت سر به 

ـان و     : انقالب اسالمي ـا بـه حقـوق انس تجاوزه
اعدامها بيشتر شده اند هم به داليل سياسـي و  

از جمله اثر اجراي قانون  ،هم به داليل اقتصادي
گي و افـزايش  يارانه ها بـر سـخت شـدن زنـد    

  :بيكاري
  

اعدام در يك ماه  113
روز بــراي هرچــه   6و 

سنگين تر كـردن جـو   
 :ترس

  
 شـش اعدام در يـك مـاه و    311 ٭

  :روز
  
ــم ۴در  ◀ ــن، رژی ــن  ۶بهم را بنامهــای  ت

ـائی،  ـاج آق جعفر کاظمی و محمد علی ح
ـازمان مجاهـدین  به جرم عضـویت در س

قــوام عطــا کــش و  امیــد بــرگ و خلــق و  
مصطفی کریمی و رضا دهقان را بـه جـرم 

  ، بهمـن  ۷در  بـدنبال آن  و تجاوز جنسـی
  . را اعدام کردنفر  ۷

نفــر از متهمــان  ۱۰پــیش از آن، بــا اعــدام 
دی مــاه، رقــم  ۲۹جــرائم موادمخــدر در 

ـا  ۲۹اعدام شـدگان را از  دی، بـه  ۲۹آذر ت
فراوانـی . تن رساند ۹۷عدد نگران کننده 

شمار اعدامها بر اثر اجرای قانون یارانه و 
بــدتر شــدن وضــعیت معیشــت  اثــر آن بــر

ــرس از برخاســتن  ــن، ت ــر ای ـا ب ــردم، بنـ م
  .موجهای اعتراض نیز هست

ــدام      ـاد  ۱۰اع ــل آبـ ــدان وکي ــر در زن نف
اما . مشهد در آمارقوه قضاييه نیامده است

ـا  کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ب

نقــل از منــابع معتبــر محلــی آن را منتشــر 
وق کمپـين بـين المللـی حقـ. کرده است

بشر در ايـران معتقـد اسـت تعـداد اعـدام 
های انجام شده در زندان های مختلـف 

 .کشور به تمامی گزارش نمی شود
بیشتر اعدام شدگان محکومان به جرم      

حمل و خريد وفروش مواد مخـدر بـوده 
( نفر  در زندان رجايی شهر کرج  ۱۰: اند
ــدان زرنــد کرمــان  ۱، )دی ۲۹ نفــر در زن

دی  ۲۳(  نفر در خرم آباد ۵، )دی ماه ۲۸(
ـاه ۲۲(نفـر در تهـران  ۷و ) ماه  ۴و ) دی م

ـاه ۱۸(نفر در زنـدان اصـفهان   ۲و ) دی م
 ۱دی مــاه و  ۱۷(نفــر در زنــدان بروجــرد 

نفـر در  ۱۶و )دی ماه ۱۸(نفر در اسفراين 
ــواز  ــدان اه ـاه ۱۵(زن ــر در  ۸و ) دی مـ نف

ـاه ۱۱(زنـــدان قـــم  نفـــر در   ۷، و )دی مــ
ـاه ۱۳(زندان کرمانشاه  نفـر در  ۱و ) دی م

نفـر در شـهر ۲و ) دی ماه ۴(زندان ساری 
يک نفر . اعدام شده اند) دی ماه ۴(ساوه 

دی در زندان بجنورد بـه  ۳۰نيز در تاريخ 
 .دار آويخته شد

ــی     ــه نــام هــای عل ــدانی سياســی ب دو زن
 ۷(صارمی و علی اکبر سيادت نيز درتاريخ 

در زنــدان اويــن تهــران اعــدام ) دی مــاه
دی ماه واحد مرکزی از  ۲۵در روز . شدند

اعدام يک زندانی سياسی در زندان اروميه 
خبــر داد بعــد معلــوم شــد کــه او حســين 

 .خضری زندانی سياسی کرد بوده است
ـاه  ۲۹پيش از آغاز ماه دی، در      ـاه م آذرم

قوه قضاييه يکی از پراعدام ترين روزهای 
در . اعدام پشت سر گذاشت ۲۲سال را با 

نفر در زندان وکيل آباد مشهد  ۱۰ن روز اي
نفـر نيـز از  ۱۱اعدام شدند و ) آذرماه ۲۹(

اعضای گروه جندالله در زنـدان زاهـدان 
البته به . (، اعدام شدند)آذر ۲۹(در تاريخ 

ادعای مقامات رسمی اين افـراد بـه گـروه 
جند الله وابسته بوده اند و تا کنـون هـيچ 
ـا نحـــو ــ ـامی و ي ه اطالعـــی در مـــورد اســ

ـات  همکاری آنها با جند الله از سوی مقام
يــک قاتــل .) رســمی منتشــر نشــده اســت

در زنـــدان ) آذر ۲۹(زنجيـــره ای نيـــز در 
 .قزوين اعدام شد

ـای غيـر مـواد مخـدری و غيـر  از اعدام ه
سياسی نيز چهار نفر به جرم آدم ربايی در 

ـاه  ۱۱(زنـــدان زاهـــدان  اعـــدام ) دی مــ
ـام بهمـ. شدند ن همچنين يـک نفـر بـه ن

ـار نفـر در زنـدان  ريگی بـه جـرم قتـل چه
يک نفر . اعدام شد) دی ماه ۱۳(زاهدان 

بـه جـرم ) دی ماه ۲۲(ديگر هم در تاريخ 
به اين موارد اعدامی می . تجاوز اعدام شد

توان اعدام هايی همچون اعدام يعقوب 
معــروف بــه قاتــل ميــدان (علــی جعفــری 

  .اضافه کرد) دی ماه ۱۵(را در تاريخ) کاج
تـن  ۵، خبر اعدام ۱۳۸۹بهمن  ۴و در      

  .انتشار یافت
به گزارش میزان خبـر،  ۸۹دی  ۲۰در  ◀

ـال  ـال حـبس تعزیـری و ده س حکم ده س
ـانه  محرومیت از فعالیـت در احـزاب، رس
ها و فضای مجازی عماد بهاور در دادگاه 

 . تجدید نظر دادگاه انقالب تایید شد 
ـارگر،  ۸۹دی  ۲۳در ◀ به گزارش ایران ک
نفر از کارگران پارس متال به  ۱۰۰از  بیش

ـات و  منظور اعتراض به بی تـوجهی مقام
مسئولین به وضعیت معیشتی و کار بیش از 

ـــن  ۴۰۰ ـــراردادی ای ـارگر رســـمی و ق ــ ک
  . شرکت،  در این شرکت تجمع کردند

خانم شیرین عبادی بـه  ۸۹دی  ۲۳در ◀
ــه ای ســر  ــوق بشــر نام کمیســر عــالی حق

ـاده در اعتـــراض بـــه صـــدور حکـــم  گشــ
غیرعادالنه دادگاه انقالب رژیـم اسـالمی 

  . برای خانم نسرین ستوده نوشت
، حسین خضری اعدام ۸۹دی  ۲۵در  ◀
ــد ـار . ش ــه در اختیـ ــه ای ک وی در رنجنام

ـا قـرار داده بـود شـکنجه  خبرگزاری هران
های جسمی خود را به قرار زیر بر شمرده 

 : بود

کتک زدن به مدت چندین ساعت در  - ۱
 هر روز، 

ـار روحـی و روانـی در حـین  - ۲ ایجاد فش
 بازجویی، 

تهدید بازجو هایم مبنی بـر آنکـه اگـر  - ۳
آن مواردی که ما میگوییم را قبـول نکنـی 
ـانواده شـما میتـوانیم  ـاد خ به بـرادر و دام
ـانونی بـر ضـد  برچسب فعالیت های غیرق

 نظام بزنیم، 
ضربه زدن با لگد به اندام های تناسلی  - ۴

ورم آن نواحی از بـدنم من و خونریزی و ت
 به مدت چهارده روز، 

ـا بـه انـدازه  - ۵  ۸پارگی پای راسـتم تقریب
سانتیمتر به علت ضربه محکم پای بازجو 

 که هنوز قابل مشاهده است، 
ـامی  - ۶ وارد کردن ضربات متعـدد بـه تم

 . بدنم با باتوم
به گزارش تحول سـبز،  ۸۹دی  ۲۵در  ◀

آرش صــادقی فعــال دانشــجویی دانشــگاه 
ـان  ـاخه جوان ـایی، عضـو ش عالمه طباطب

ـای ســتاد  ـارکت و از اعضـ  ۸۸جبهــه مشـ
میرحسین موسوی، که به پنج سال حبس 
تعزیری محکوم شده و در حال گذراندن 
محکومیت خود می باشد، بدلیل شـرایط 
و فشارهای اخیر وارده بـر وی در زنـدان، 
دچــار وضــعیت وخــیم جســمی و روحــی 

 . شده است
زارش ایران کارگر ،  به گ  ۸۹دی  ۲۵در ◀

 ۱۴کارگران اخراجی چینی البرز قـزوین 
ماه حقوق معوقه را هنوز دریافت نکـرده 

  . اند
بــه گــزارش نــدای ســبز  ۸۹دی  ۲۵در  ◀

ـای  آزادی، مهـــدی یارمحمـــدی از اعضــ
ستاد میر حسین موسوی که چندی پـیش 
بــه جــرم تبلیــغ علیــه نظــام واهانــت بــه 

ی ماه حبس تعزیری از سـو ۱۸رهبری به 
ـــالت  ـــتان مح ـــالب شهرس ـاه انق ــ دادگ
ـال  ـار دیگـر بـه سـه س محکوم شده بـود ب
حــبس تعزیــری از ســوی دادگــاه انقــالب 

  .تهران محکوم شد
، بــه گــزارش کمپــین ۸۹دیمــاه  ۲۵در  ◀

زنـدانی  ۱۴حقوق بشر در ایران، حد اقل 
کــرد دیگــر، بــه نامهــای زینــب جاللیــان، 
شــیرکو معــارفی، رســتم ارکیــا، مصــطفی 

ر رســتمی، رشــید آخکنــدی، ســلیمی، انــو
ـانی،  محمد امین آغوشـی، احمـد پوالدخ
سید سامی حسینی، سید جمال محمدی، 
حســن طــالعی، ایــرج محمــدی، محمــد 
ــداللهی، و قــادر محمــد زاده در  امــین عب

 . خطر اعدام قرار دارند
ـافتی و گـزارش     ـات دری ـای اطالع بـر مبن

شــده توســط کمپــین، تعــداد اعــدامهای 
ن حتــی از آنچــه قــبال اجــرا شــده در ایــرا

منابع متعدد . گزارش شده نیز بیشتر است
و مورد اعتماد از مشهد گـزارش داده انـد 
کــه اعــدامهای گروهــی و پنهــانی بــیش از 
ـاد آن شـهر  یکصد نفر در زنـدان وکیـل آب

 . صورت گرفته است
  ، به گزارش هرانا، تائید  ۸۹دی  ۲۶در  ◀
کومیت رسول بداقی به شـش سـال مح

دگــاه تجدیــد نظــر اســتان دا  :  حــبس
تهــران محکومیــت صــادره از ســوی 

 . دادگاه بدوی را عینا تائید کرد
این عضو کانون صنفی معلمـان و از     

اعضای سابق مجموعه فعاالن حقـوق 
بشر در ایران از سـوی دادگـاه تجدیـد 
نظر به شش سال حبس تعزیری و پـنج 
سال محرومیـت از فعالیـت اجتمـاعی 

 . محکوم شده است
ــا ،  ۸۹دی  ۲۷در  ◀ ــه گــزارش ایلن ، ب

ــز ســاختمان  ۱۰۰ کــارگر شــرکت تبری
ـــه  راه آهـــن  ۵مجـــری ســـاخت قطع

قزوین به رشت به دلیل عـدم دریافـت 
ــوق  ــدی وحــق ۱۱حق ــز عی ــه ونی ماه

ــــنوات  ــــل ۳س ــــاله خــــود در مقاب س
  . استانداری گیالن تجمع کردند

  
  10در صفحه     

  

 انقالب تونس؟
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جنبش  -انقالب تونس
  سبز و ما ایرانیان

  
ن خواهان رهائی بی قید و شـرط خـود آنا 

ــه  ــه کلی ــد ک ــیده ای بودن ــاتور پوس از دیکت
حقوق انسانی و آزاد ی شان را سـلب کـرده 
بود و بدین جهت کلیت نظام را زیر سئوال 
بردند و مرکز قدرت یعنی بن علـی را نشـانه 

این ها نشانه تصـمیم و عـزم ملتـی . گرفتند
اســت بــه جــان آمــده کــه تــرس خــود را از 

تاتور از دست داده بود و بر خواستهای دیک
به حق خود ایستاد و به نیرو و توانائی خود 

تونسی ها نه از نیروهای امنیتی . ایمان آورد
ترسیدند و نه از لباس شخصی ها و بسیجی 
های شناخته شده بن علی که به روی مردم 
ـــه فریـــب وعـــده  آتـــش مـــی گشـــودند و ن
. وعیــدهای توخــالی بــن علــی را خوردنــد

ــ ــه و م ــر مطالبــات حــق طلبان ردم تــونس ب
آزادیخواهانه خویش ایستادند تا حکومـت 
دیکتاتوری بن علی را فرو ریزند و ریختنـد 

  .و وارد تاریخ شدند
انقالب تونس از آن جهت اهمیت دارد کـه 
اولین انقالب دمکراسی خـواهی در جهـان 

انقالبی که موجب شده اسـت . عرب است
را در سـرمای تا وزش نسیم بهار آزادی اش 

زمستان به دیگر کشـورهای تحـت سـیطره 
اســتبداد در خاورمیانــه و آفریقــای شــمالی 

شعله های خیزش مردمـی بـه . انتقال دهد
سایر کشـورهای عـرب نیـز گسـترش یافتـه 

رژیـم هـای مسـتبد و . است و خواهد یافت
ــر و از  ــا الجزای ــر ت ــع از مص ــد و مرتج فاس

ز ایران مراکش تا اردن و از یمن تا ایران و ا
. تا عربستان سـعودی بـه لـرزه درآمـده انـد

ــر مــردم ایــن  بجــز عربســتان ســعودی اکث
منطقه در خط فقر بسر می برند و جمعیـت 
. محتاج به نان شب روزانه افزایش می یابد

در این کشورها تجـاوز بـه حقـوق انسـانها، 
بیکاری، تورم، فقـر و فسـاد سـر بـه آسـمان 

    ً    بارا  در کشیده است و تمامی این عوامل اج
ــدنبال  بســتر خــود خیزشــهای مردمــی را ب

وقـت آن رسـیده اسـت کـه . خواهد داشت
توده هـای گرسـنه و اسـیر کشـورهای ایـن 
منطقـه، مبــارزه خـود علیــه مسـتبدین را تــا 
نــابودی کامــل آنهــا ادامــه دهنــد و مــدعی 

  .  حقوق و آزادی خود شوند
خوشــبختانه تــا ایــن لحظــه از گــروه هــای 

ــت  ــری نیس ــی خب ــه، افراط ــاالتر از هم و ب
خمینی و خمینی صـفتانی بـاال سـر انقـالب 

انقـالب تـونس فاقـد . تونس حضور ندارنـد
رهبران اصـالح طلبـی بـود تـا قـادر شـوند 
جنبش همگانی مردم را به بیراهه بکشـند و 
آنرا به مجراهائی روانه کنند کـه منافعشـان 

بنـابراین . ایجاب می کند یعنی حفظ نظـام
س را انقالبی نامید که می توان انقالب تون

 –هیچ کشور، حزب یا مجموعه ای سیاسی 
. فکــری، رهبــری آن را برعهــده نداشــت

مردم حاضر در اعتراضات به طور عمده به 
یا ایده خاصی گرایش نداشـتند بلکـه  حزب

افرادی از طیف هـای اجتمـاعی و سیاسـی 
بودنـد، بـدون اینکـه حتـی نمـاد،  مختلـف

ــی را ــا گروه ــرچم و عکــس شــخص ی در  پ
تنها پرچم تونس و  آنها. دست داشته باشند

پالکاردهای دست نوشته با خود داشتند و 
اعتراضـات در همـه  این موضوع در تمـامی

انقـالب تـونس  .شهرها به چشم می خـورد
جنبش همگانی مردمی بود که ترس خود را 
                         ً              از دست داده بودند و دقیقا  بدین علت غیر 

یعنـی  کـه مـردم قابل توقف بود زیـرا همین
همـــه مـــردم تصـــمیم بگیرنـــد کـــه خـــود 
خویشتن را رهبری کنند و دست به حرکت 

هیچ سپاه و ارتشی را یارای مقابله بـا  ٬بزنند
  .او نیست

ــی،  ــن عل ــرار ب ــد از ف ــر واضــح اســت بع پ
ایرانیان با این سئوال مواجه شوند که چرا 
تونسی ها تونستند بن علی را فـراری دهنـد 

سـبز نتوانسـتیم ولی ما ایرانیـان در جنـبش 
یا ساده تر بگوئیم . سیدعلی را فراری دهیم

تونسی هـا تونسـتند و مـا ایرانیـان نـه "چرا 
ــتیم ــام ". تونس ــه ای بن ــی " در مقال ــن عل ب

" رفت، سید علی و رژیمش هم بایـد برونـد
تالش کردم پاسخی به این سئوال دهم ولی 
اینبــار مــی خــواهم از زاویــه دیگــری پاســخ 

مقصــر اصــلی افــول اکنــون بســیاری . دهــم
جنبش سبز را موسوی و کروبـی مـی داننـد 
تا جائی که برخی، این دو شـخص را عامـل 
نظــام نامیدنــد و برخــی هــم از ایــن فراتــر 

رفتند و موسوی و کروبی را خائن به مـردم 
  .دانستند

ــونس  ــبش ســبزو انقــالب ت ــد گفــت جن بای
ــد ــی دارن ــابهات فراوان ــبز و . مش ــبش س جن
در . جوش بودندانقالب تونس هر دو خود 

. هردو جوانان نیروی اصلی محرکه بودنـد
در هر دو مردم رشادت و از خود گذشـتگی 

در هر دو از آخرین تکنولوژی . نشان دادند
یعنی موبایـل و اینترنـت و یوتیـوب و فـیس 

اسـتفاده شـد و در هـر دو، عـده .... بوک و 
اما این دو جنـبش . ای بی گناه کشته شدند

نتیجــه مختلــف دو هــدف مختلــف و دو 
در تونس جنبش از رژیم عبور کـرد . داشتند

و انقالب شد در ایران جنبشی در چارچوب 
ــد شــد تونســی هــا نظــام را در . نظــام متول

ـــد و در  ـــه بودن کلیـــت خـــود نشـــانه گرفت
ــدنبال  ــد و ب ــل نکردن ــام عم محــدوده نظ
اصـــالح رژیـــم اســـتبدادی نبودنـــد بلکـــه 

بـدین . خواهان آزادی و دمکراسـی بودنـد
بـود و در " بن علـی بـرود"ر شعارشان خاط

در . نتیجه به آن مـی گـوئیم انقـالب تـونس
" رای مـن کـو"صورتیکه شعار جنبش سـبز 

پـس مـردم در ایـران دسـت بـه دامـن . بود
استبداد شده بودند تا رای آنـان را محتـرم 
شمارد و از مستبدین خواهان قدری امتیـاز 
             ً                          بودند و اساسا  بر همـین مبنـا در انتخابـات 

ژیم شرکت کردند تا بین بد و بـدتر، بـد را ر
جنــبش ســبز قصــد عبــور از . انتخــاب کننــد

نظام را نداشت تا مبدل بـه انقـالب شـود و 
هـــر جنبشـــی کـــه خـــود را زنـــدانی رژیـــم 
استبدادی کند و خواهان اصـالح اسـتبداد 
           ً                       باشد، غالبا  محکوم به شکست اسـت چـون 
استبداد ، اصالح پذیر نیست بلکه جنایتکار 

مردم تـونس از همـان روزهـای اول . است
ــا محاصــره قــدرت،  آمــاده آن بودنــد کــه ب
طرحی نـو دراندازنـد یعنـی انتخـاب کـرده 

در . بودنــد کــه اســتبداد را انتخــاب نکننــد
صورتیکه مردم ایران در جنبش سبز، قلمرو 
اســـتبداد را انتخـــاب کـــرده بودنـــد و مـــی 
خواستند در محدوده ایـن قلمـرو فعالیـت 

  . نمایند
ش سبز زمانی بـا طـرح شـعارهای ضـد جنب

دیکتاتوری و ضد خامنه ای و والیـت فقیـه 
وارد مرحله انقالبی خـود شـده بـود و آرام 
آرام نظــام را در کلیــت خــود نشــانه گرفتــه 

در این مرحله سرکوبگران به سـرکوب . بود
خود شدت و حـدت بخشـیدند و همزمـان 
رهبران جنبش سبز که خود جزء بـاالترین 

وری اسـالمی بودنـد، بهمـراه مقامات جمه
انــواع گونــاگون اصــالح طلــب جمهــوری 
اسالمی خـواه در داخـل و خـارج از کشـور 
ــانعی در مقابــل  ــه یکــی شــدند و م دســت ب

آنـان تمـامی تـالش . جنبش مردم گردیدند
های خود را بکار بردند تا مانع اوج گیـری 
ــوری  ــام جمه ــه نظ ــر علی ــردم ب ــبش م جن

ــدند ز ــم ش ــق ه ــوند و موف ــالمی ش ــرا اس ی
ــم جمهــوری اســالمی  ــور از رژی اندیشــه عب
ــدین خــاطر  ــا  ب ــود و دقیق                       ً           عمــومی نشــده ب
جنبش سبز سراسری نشد و اقشـار مختلـف 

  . بویژه تهی دستان در آن شرکت نکردند
در درون و برونمرز، نیروهای اصالح طلب 
و ملی مذهبی به رهبری خاتمی و سـحابی 

ــد و ....  و ــادر کردن ــه ص ــه پشــت بیانی بیانی
زیون بی بی سی و آمریکا پی در پی بـا تلوی

اصالح طلبان و حامیانشان مصاحبه ترتیب 
می دادند تا بتوانند ترمزی در مقابل مـردم 

در خــارج  آقایــان گنجــی، . شــوند و شــدند
ســروش، کــدیور، مهــاجرانی و عبــدالعلی 
بازرگان اطاق فکر سبزی درسـت کردنـد و 
( گفتنــد هــر کــس از رهبــران جنــبش ســبز

ــوی،کرو ــاتمیموس ــت نمــی ) بی و خ تبعی
یعنــی . کنــد، جــزء حنــبش ســبز نمــی باشــد

  .تفرقه بیانداز و حکومت کن
ــا کوشــش اصــالح  ــبش ســبز ب ــابراین جن بن
طلبان حکومتی و غیـر حکـومتی نتوانسـت 
ــه اول خــود  مثــل انقــالب تــونس در مرحل

امـا . موفق شود و راس نظام را فراری دهد
مقصر کیست؟ آنچه مسلم و هویداست، ما 

توانیم از مقامات و مامورین دیـروزین  نمی
و امروزین نظام جمهـوری اسـالمی انتظـار 
داشــته باشــیم مــا را بــه دروازه آزادی و بــه 

آقایان . حاکمیت جمهور مردم سوق دهند
خاتمی و بـویژه موسـوی و کروبـی بعنـوان 
رهبران نمادین جنبش سبز از بدو ورود بـه 
ــــد  ــــاتی صــــادقانه گفتن ــــارزات انتخاب مب

ان در انتخابات برای نجات نظـام حضورش
همینکـه . مقدس جمهـوری اسـالمی اسـت

موسوی و کروبی بعد از تقلب انتخاباتی در 
مقابل کودتای انتخاباتی ایستادگی کردند و 

در حد خود جانب مـردم را گرفتنـد جـای 
شکرش باقی است و به باور نگارنـده، آنـان 
بیش از ظرفیت و انتظارشان مایـه گذاشـته 

نباید از این دو کـه خـود از روز اول  ما. اند
تاسیس جمهـوری اسـالمی از پـایوران ایـن 
رژیم بوده اند و معبود شان خمینـی اسـت، 
انتظار داشته باشیم مردم ایران را بـر علیـه 

ایـن . رژیم جمهوری اسالمی رهبری کننـد
  .انتظار بیهوده و عبث است

بـــه بـــاور نگارنـــده، مقصـــران واقعـــی مـــا 
ر ما ایرانیان بجای آنکه خود اکث. ایرانیانیم

خویشتن را رهبری کنـیم، همـواره بـدنبال 
رهبــر مــی گــردیم تــا آنــان برایمــان تعیــین 

گویـا . تکلیف کنند و راه را نشـانمان دهنـد
تنها نخبه ها واجد استعداد رهبری هستند 

انقـالب  .و مردم باید از آنان پیروی نماینـد
تونس نشان داد که انقـالب بـدون رهبـری 
هم ممکن است و هم میسر و چه بسا سریع 

و تازه مردمـان مصـمم . تر به پیروزی برسد
ــه رفیــق نیمــه راه و  ــاج ب ــا چــه احتی و توان

  .رهبران ناالیق دارند
                   ً            مـــا مـــردم ایـــران عمـــدتا  بـــدنبال کـــیش 
شخصیت و قهرمـان پـروری و رهبرسـازی 

ود را بــدون تامــل و هســتیم، و رهبــران خــ
اندیشه ای حتی تـا مـاه مـی بـریم و گذشـته 

  . آنان برایمان مهم نیست
ما ایرانیان بر حق و حقوق خـود پافشـاری 
نمی کنیم و ملتی کـه بـر حـق خـود نایسـتد 
قـــادر نخواهـــد بـــود مســـتبدین را تســـلیم 

بیســت ســال اســت . خواســت خــود ســازد
ـــومتی روان  ـــان حک ـــدنبال اصـــالح طلب ب

ــدون  ــتیم ب ــال هس ــه ســی س ــه از تجرب آنک
اســارت در اســتبداد مــذهبی، ایــن درس را 
فرا گیریم که استبداد اصالح پذیر نیسـت و 
محدوده آن محدوده اطاعـت اسـت و هـر 
کس در این محـدوده عمـل مـی کنـد بایـد 

  .فرمانبردار و مطیع بی چون وچرا باشد
ــی  ــوی و کروب ــیعا  از موس ــان وس ــا ایرانی                  ً                  م

ــه روی کــردیم و شــعار  ــر دنبال یاحســین می
حسـین ســاختیم و امــروز کـه در بــن بســت 
قرار گرفته ایم برخی بـه آنـان لقـب خـائن 
هم می دهند، بدون آنکه متوجه شـویم مـا 
بـــدنبال افـــرادی روان شـــدیم کـــه خـــود 
ــد خواهــان حفــظ  ــی گوین ــرافتمندانه م ش
نظامند نه نابودی آن و گفته اند جمهـوری 
اسالمی نه یک کلمه بیشـتر و نـه یـک کلمـه 

  !. مترک
ــا  ــه آزادی و دمکراســی، م ــرای رســیدن ب ب
ایرانیان بجای آنکه از رهبران عبـور کنـیم، 
بــدنبال رهبرانــی افتــادیم کــه خــود بارهــا 
اذعان داشته اند می خواهند ما را به دوران 

  !.طالئی امام رجعت دهند
غالب مـا ایرانیـان، انسـانها را بـا حـق نمـی 
و  سنجیم بلکه حق را با انسانها می سنجیم

بهمــین خــاطر اســت هــرکس کــه ســخنان 
زیبائی بیان کرد بدون بررسی پیشینه و سوء 

سـنگین  - پیشینه اش و حتی بـدون سـبک 
ـــی  ـــدنبالش روان م ـــایش، ب کـــردن حرفه
شــویم، بــرایش کــف مــی زنــیم و هــورا مــی 
کشیم و وقتی او ما را به قهقرا برد و بـه روز 
سیاه نشاند، تازه می گوئیم انگلیسی ها کـار 

  !!.را کردندخود 
بسیاری از ایرانیان نمی خواهند قبول کنند 
مردمــــانی کــــه روی حــــق و حقوقشــــان 
اســتقامت نکننــد در مبــارزه بــر علیــه ظلــم 
وجور پیروز نمـی شـوند و بـه حـق و آزادی 

  .خود نمی رسند
بخــش وســیعی از مــا ایرانیــان چهــار ســال 
یکبـــار در نمـــایش رای گیـــری مـــرتجعین 

ن خــوش حــاکم شــرکت مــی کنــیم و دلمــا
ــم و  ــرده ای ــرکت ک ــات ش ــت در انتخاب اس
انتظار داریم مسـتبدین تغییـری در زنـدگی 

هر بار زندگی مـان بـدتر . مان ایجاد نمایند
شده است اما، حاضـر نیسـتیم حتـی تصـور 
کنیم که سـی سـال اسـت مسـتبدینی چـون 
احمدی نژاد، محسـن رضـائی، خامنـه ای، 
جنتی، مصـباح یـزدی و سـرداران سـپاه بـا 

ــزار ــه برگ ــا را ب ــخره، م ــایش مس ــن نم ی ای
  .تمسخر و بازی گرفته اند

اگر ما ایرانیان مـی خـواهیم ایـن وضـعیت 
ــتقرار  ــد هــدف خــود را اس ــد بای ــر کن تغیی
حاکمیــت جمهــور مــردم انتخــاب کنــیم و 
کوشا باشیم تا بـه هـدف خـود برسـیم و تـا 
رسیدن به حاکمیت خود و تشـکیل دولتـی 

امـان  مردمی و حقوقمدار به مبارزه ای بی
در . ادامه دهیم تا رژیـم را واژگـون سـازیم

غیــر ایــن صــورت اســتبداد هــر چقــدر کــه 
ــه  ــدر ک ــر چق ــد ه ــعیف باش ــیده و ض پوس
تضادهای درونی اش زیاد باشـند، تـا مـردم 

تصمیم به سرنگونی اش نگیرند، سـرنگون 
  .نمی شوند

فراموش نکنیم سیاست بازانی که سی سـال 
کارانـه است با سخنان عوام پسندانه خود م

مشغول فریب مردمند تا به ما ایرانیان القاء 
کننــد کــه بــا اصــالح اســتبداد مــی شــود بــه 
ــی در  دمکراســی رســید نقــش بســیار مخرب

همانهـــائی کـــه در . جنـــبش ســـبز داشـــتند
همسوئی با سران رژیم جمهوری اسالمی با 
القـــاء رعـــب و وحشـــت در میـــان مـــردم، 
سالهاست به دروغ می گویند انقالب یعنـی 

نت و خشـونت، یعنـی انقـالب زیـرا از خشو
خیزش مردم به جان آمده هراسانند چـون 
                             ً         فردای هـر تغییـر و تحـولی، اکثـرا  بایـد در 
دادگــاه حقیقــت یــاب پاســخ گــوی مــردم 

                  ً             و من العجایب عمدتا  آنانی انقـالب . باشند
را خشونت بار و خشـونت گسـتر تبلیـغ مـی 
کنند که خود روزی یا جـزء پـایوران نظـام 

د و یا جزء خشن ترین عمـال رژیـم بوده ان
جمهوری اسالمی بوده اند و لکه سیاهی در 

و بعـــد از . شـــرح حالشـــان یافـــت میشـــود
ــام خــود در  ــام وتم ــا خشــونت ت انقــالب ب
خدمت خمینی و خامنه ای مشغول بگیـر و 

اکنـون . ببند و کشتارمردم ایران بـوده انـد
برای تبرئه خود و شریک جرم ساختن مـی 

ز انقـالب همگـان خشـونت گویند در بعد ا
طلب بـوده انـد و نزاعـی جـز نـزاع بـر سـر 

ایــن دروغگویــان، . قــدرت نبــوده اســت
بزرگترین تهدید و مانع جنبش مردم ایران 
هســـتند چـــون قـــدرت پرســـتان شکســـت 
خورده ای هستند که منتظرند تـا روزی بـه 
حکومــت برســند و دمــار از جــن و انــس در 

  .  بیآورند
چـه در خـارج از متاسفانه چـه در داخـل و 

ــاالن و کنشــگران سیاســی یافــت  کشــور فع
میشوند که دم از عدالت اجتماعی، حقـوق 
بشر، دمکراسی و آزادی می زننـد ولـی یـک 
بار هـم بـه مـردم نمـی گوینـد مـردم ایـران 
ـــق  ـــت، آزادی ح ـــق شماس ـــت ح حاکمی
شماست، استقرار دمکراسی حق شماست و 
مرتجعین حاکم، حق شما و کشـور شـما را 

اشغال کرده اند پس به حـق خـود غصب و 
ــا صــاحب منزلــت و کرامــت  عمــل کنیــد ت

ولی سالهاست در پیروی از اصـالح !. شوید
طلبــان حکــومتی مبلــغ اصــالح اســتبدادند 

اینهــا بــا اعمــال خــود . چــون وســط بازنــد
مستقیم و غیر مستقیم به حفظ نظام والیت 

اینـان . مطلقه فقیه کمک شایانی کرده انـد
ی مــردم گذاشــته انــد و مــی بنــا را بــر نــاتوان

گویند چون مردم توانـائی مقابلـه بـا رژیـم 
. ندارند پـس بایـد بـه حـداقل قـانع باشـند

برای رسیدن به حداقل هـا بایـد دسـت بـه 
دامـــن مســـتبدین حـــاکم شـــوند و در رای 

آنــانی هــم کــه آمــاده . گیــری شــرکت کننــد
فریب خوردن هستند بطور چشـمگیری در 

عد هـم سـید رای گیری شرکت می کنند و ب
علی درنماز جمعه قمپوز در مـی کنـد و مـی 
گوید مردم ایران بـا شـرکت دشـمن شـکن 
خود در انتخابات به جهانیان ثابت کردنـد 
که آنان نظام مقدس والیت مطلقه فقیـه را 

  !. قبول دارند
خالصه کنیم هـر جنبشـی کـه معتقـد باشـد 
محـل عملـش درون رژیـم اسـت و هـدفش 

ی چون سید علـی هم این باشد که مستبدین
و اصحابش را ملتزم به اجرای قانون کنـد، 
                  ً            چنیـــبن جنبشـــی الزامـــا  بـــه شکســـت مـــی 

یعنی نه استبداد قانون پذیر اسـت . انجامد
هـر . و نه راه حل چارچوب رژیم می باشـد

کــس در قلمــرو دشــمن بــرود شکســت مــی 
خورد و اینرا سی سـال اسـت تجربـه کـرده 
م ایم و هر بـار شکسـت خـورده ایـم بـاز هـ

  .تجربه می کنیم
جنبشی که نتوانـد حـق حاکمیـت مـردم را 
بـــرآورده نمایــــد و بــــه اســــتقرار آزادی و 
دمکراســـی جامـــه عمـــل نپوشـــاند پیـــروز 

زمانی می توانیم پیروز شـویم . نخواهد شد
که مبارزه خود را خارج از چارچوب نظـام 
و برای عبور از آن تدارک ببینیم و بـا بیـانی 

بـه نظـام والیـت شفاف و روشن بگوئیم نـه 
پس . فقیه و آری به حاکمیت جمهور مردم

زمان آن رسیده است که بـرای رسـیدن بـه 
دمکراسی عزم خود را جزم کنیم و هر کس 
خود را رهبری کند و همـه بـا هـم بـه حـق 
                      ً              خود عمل کنـیم کـه مطمئنـا  پیـروزی از آن 
مردمی است که خواهان رسیدن بـه آزادی 

  .و دمکراسی باشند
  

  افراز باشیدپیروز و سر
Fa_rastgou@yahoo.com 

  انقالب تونس؟
  

ــدای ۸۹دی  ۲۷در  ◀ ــزارش ن ــه گ ، ب
سبز آزادی، سلیمان محمدی، روزنامه 
نگـــار و دبیـــر ســـابق شـــورای صـــنفی 
دانشکده علـوم اجتمـاعی و ارتباطـات 
ــایی، از ســوی  ــه طباطب دانشــگاه عالم

ایران به چهار تـرم دیگـر  وزارت علوم
. محرومیــت از تحصــیل محکــوم شــد

تـرم محرومیـت  ۱۱وی در مجموع به 
 .  از تحصیل محکوم شده است

ـــا،  ۸۹دی  ۲۸در  ◀ ـــه گـــزارش ايلن ب
ريئيس مركز تحقيقات پزشـکي قـانوني 

تن بر اثر سـوء مصـرف  ۲۶۳۳از مرگ 
مــواد مخــدر در نــه ماهــه امســال خبــر 

تـن  ۱۲۹و تن مـرد  ۲۵۰۴از آنها . داد
تعــداد مرگهــاي ناشــي از . زن بودنــد

ــه ماهــه ســال گذشــته، دو  ــاد در ن اعتي
تن بودند كه ايـن رقـم در  ۸۲۷هزار و 

درصـد كـاهش يافتـه  ۶٬۹سال جـاري 
 . است

، به گزارش دانشجو ۸۹دی   ۲۸در  ◀
ـــالب  ـــاه انق ـــك دادگ ـــعبه ي ـــوز، ش ني
شهرســـتان بابـــل بـــه رياســـت قاضـــي 

بق باقريان، احمد محمـدنيا عضـو سـا
انجمـن اسـالمي دانشـجويان دانشــگاه 
صــنعتي نوشــيرواني را بــه اتهــام اقــدام 
عليه امنيت ملي از طريق تبليغ به نفع 
گروه هاي مخـالف و تشـويق ديگـران 

مـاه حـبس  ۶به تحصن و اغتشـاش بـه 
سال معلق محکـوم  ۵تعزيري به مدت 

 . كرده است
  
امــروز "، بــه گــزارش ۸۹دی  ۲۹در  ◀

عـالین سیاسـی و ، حسین گوهری از ف"
از اعضــای مــوج ســوم وعضــو ســتاد 

دی ماه  ۲۸میرحسین موسوی شامگاه 
  . بازداشت شد ۸۹
بــه گــزارش جــرس،  ۸۹دی  ۲۹در  ◀

حــدود هــزار نفــر از دانشــجویان پلــی 
ــه ای  ــوکلی در نام ــد ت ــک از مجی تکنی

 .   حمایت کردند 
، به گـزارش رهانـا،  ۸۹دی   ۳۰در  ◀

و حجت کالشی، مهندس رضا کرمـانی 
آرش کیخســروی و شــاهین زینعلــی  از 
جوانان حزب پان ایرانیسـت  در شـهر 
کرج و در منزل رضا کرمانی بازداشـت 

 .شدند
ـــــه گـــــزارش  ۸۹بهمـــــن ، ۱در  ◀ ب

ـــــدادخبر،  بهـــــزاد عرب گـــــل از  بام
شدگان مربوط بـه عاشـورای  بازداشت

ی تهران، از سوی  خونین سال گذشته
دادگاه انقالب  ۱۵صلواتی قاضی شعبه 

. سال حبس تعزیری محکـوم شـد ۶ به
اجتمــاع و تبــانی علیــه «وی بــه اتهــام 
ــی ــه » امنیــت مل ــام  ۵ب ــه اته ســال و ب

به یک سـال و » تمرد از دستور پلیس«
ســال  ۶مجموعــا بــا اشــد مجــازات بــه 

 .حبس تعزیری، محکوم شده است
  
، بــه گــزارش هرانــا، ۸۹بهمــن  ۳در ◀

رئیس زنـدان ارومیـه، رئـیس حفاظـت 
داخلی زنـدان بـه همـراه زندان، مدیر 

تن از ماموران وزارت اطالعـات از  ۳۰
جمله معاون مدیر کل اداره اطالعات 
استان آذربایجـان غربـی بـا یـورش بـه 

زندان ارومیـه ضـمن در آوردن  ۱۲بند 
تمامی لباس های برخـی از زنـدانیان و 
انتقال ایشان به محوطه زندان ارومیـه 

 .به ضرب و شتم ایشان نمودنداقدام 
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نقش من در استقرار و 
 استمرار مردمساالری

  
ـران "هرروزی که گذشت انگیزۀ اصلی ایـن  رهب

                 ِ               در نگاهداری و حفظ   نظام، عیانتر " جنبش سبز
ـان  والیـت مطلقـه کـه . شد ـام از "     ِ               فرم حفـظ نظ

در " رهبــران"را ایــن " اوجــب واجبــات اســت 
     ِ مشــابه  . عمــل بیمــه کــرده و بــه اجــرا در آوردنــد

ـا و موضعگیریها و شع ارها و اعالمیه ها و بیانیه ه
ـا ـای متعـددی کـه از ....... مصاحبه ه و مقالـه ه

عـدم "دیدم که همه را بـه " رهبران جنبش سبز"
ـز ـا ....."  عبور از خطوط قرم اجـرای بـدون "و ی
دعوت کنند را، در چند ....." تنازل قانون اساسی

علی از تونس شـد، - هفته ای که منجر به فرار بن
ـاهده از جانـــب اپو ـیون در آن کشـــور، مشــ زیســ

  .نکردیم
ـاهد فرصـت  ـته، ش در این بیش از سی سال گذش

دیــدیم کــه آقــای . ســوزیهای بســیاری بــوده ایــم
ـات  خاتمی با پشت کردن به رای مردم در انتخاب
ریاست جمهوری، چگونـه جنبشـهای مردمـی و 
دانشجویی را به سکوت و سکون کشید و مستقیم 

ـرا   ِ              کت  ولـی فقیـه را، و غیر مستقیم در خفقان، ش
ــا  ـته ی ـرایط را، خواس تدارکاتچیانـه پـذیرفت و ش
ـامی ـای نظ  - ناخواسته،  برای نفوذ بیشتر مافیاه

مــالی فــراهم آورد و بــرای حفــظ نظــام، ننــگ 
ـردم  ـر جمهـور م ریاست آقای احمـدی نـژاد را ب
ایــران بــه یادگــار گذاشــت، و مــی بینــیم کــه وی 

کـه  دیـدیم. چگونه هنوز به همان بیراهه میـرود
ـبز"چگونه بعضی دیگر از  ـبش س ـا " رهبران جن ب

  دل بستن به بیماری آقای خامنه ای، برای آیندۀ 
ـر  خود نقش والیت را آرزو کردند، و آنها هـم، ه
ـام، جلـوگیری  یک به سهم خود از فروپاشـی نظ

ـران از . نمودند ـردم ای بی دلیل نیست که اقبال م
در  آقای خاتمی. امثال ایشان کمتر و کمتر میشود

مجددا مردم را دور زده و به رژیم  ۱۳۸۹دی ماه 
ـته  ـام خواس ـرده و در واقـع از نظ اعالن صـلح ک

ـازۀ شـرکت در  ـات"است که بـه او اج را " انتخاب
ــانون اساســی"بــرای  والیــت مطلقــۀ "  اجــرای ق

  !. فقیه، بدهد
ـا آن  ـرد و ی می بینیم که چشم آز دوختن به این ف

ــون ت و گــروه سیاســی، جــز یــاس و فقــر و خش
ــان و جنــگ و کشــتار و بــرای کشــورمان .... خفق
می بینیم که چشم نیاز . چیز دیگری نداشته است

به واردات دموکراسی از خارج، بر سر کشورهای 
ـازنده، . همسایۀ ایران چه گلی زده است انتقاد س

ــه کــس، پســندیده اســت ــی . همیشــه و از هم ول
پســندیده تــرین آنهــا، انتقــاد ســازنده از خــویش 

ـر گر. است ـاریخ معاص چه دولتهای خارجی در ت
ـه،  ما اکثرا نقش داشته اند، ولی نمیتـوان مفعوالن

"  شــیطان بــزرگ"همــۀ تقصــیرها را بــه گــردن  
ـه  ـر تحلیـل سیاسـی و ریش ـا ابـد ه انداخت و یا ت

ـابی حـــوادث مملکتـــی را  ـار انگلیســـها"یــ " کــ
، گرچه در تاریخ معاصر کشورمان افـراد !دانست

برد که به درجات مختلـف، فراوانی را میتوان نام
ـتند،  ـر هس برای سرنوشت فعلـی کشـورمان مقص
ولــی نمیتــوان کارپذیرانــه، همــۀ تقصــیرها را بــه 
ـروه  گردن این یا آن فرد و یا این یا آن حـزب و گ

بایــد یــک قــدم فراتــر رویــم، . سیاســی انــداخت
هرکداممان از خود بپرسیم که تقصیر من در این 

انتقاد کنیم  وضعیت کنونی چقدر است؟ خود را
ـتمرار والیـت مطلقـۀ  که در جریان استقرار و اس
ـر بـوده ام؟  فقیه، من به سهم خود، چقـدر مقص

اینهــا همــه جنــگ "اگــر بــا توجیهــاتی از قبیــل 
ـادر نـدارد"و یا "  زرگریست ".... سیاست پدر و م

ـار و کسـب و  در الک خود فرو رفتـه ایـم و بـه ک
 خـود مشـغول شـده ایـم و.... تحصیل و زنـدگی

ـرد" ـیم "کاله خود راگرفته ایم که باد نب ، مـی بین
که برای مشکلی عمـومی، راه حلـی خصوصـی و 
ـا زود و بـه  فردی جسته ایم و هر کداممان، دیر ی
ـاد  انحاء مختلف، تجربه خواهیم کرد کـه ایـن ب
ـا  ـر و خشـک را ب به هیچ کالهی رحم نمیکند و ت

حتی اگر در رهائی مملکت شب و . هم میسوزاند
ـر کـداممان از روز کو شیده ایم، باز جا دارد از ه

خود بپرسیم که چگونه میتوانم نقش خـود را در 
ـنم ـانم، مـوثرتر ک . آزادی خود و میهن و هموطن

اگــر پیوســته بــه خــود یــادآور شــویم کــه الزمــۀ 
ـروعیت از  ـال قــدرت و مشـ ـاالری، اعمـ مردمسـ
ــق مــردم اســت، انتقــاد ســازنده و بررســی  طری

ـرای در  سازندۀ عملکرد خود را و ـردن ب سـعی ک
صحنه مانـدن را و سرنوشـت خـود را در دسـت 
ـاده  ـران را از س ـا دیگ ـاط ب ـاد ارتب گرفتن را و ایج
ـا                                        ِ      ترین و از عملی ترین و در دسترسترین راه  حله

  .میابیم
ــاد بــه آنچــه خــود داشــته ایــم و  دیــدیم کــه اعتم

 ۱۳۵۷                              ِ  داریم، جنبشهای همگانی و خودجـوش   
ــه ســوغات آورده  ۱۳۸۸و  و مــا را در جهــان را ب

ــه  ــۀ ب ــم، از بیگان ـام ج ــب جـ ـرده طل ـانزد کـ زبـ
ـاالری را  ـای مردمس حاکمیت جمهور مردم، تمن

به هژمـونی بیگانـۀ ضـد  ۱۳۵۷در تجربۀ انقالب 
ـال  ـانید ۱۳۸۸انقالب و در س ـا کش . بـه کهریزکه

نقشی را که خود در ساختن آیندۀ خود میتـوانیم 
ــ ــه هــای ایران ــد داشــته باشــیم، از بیگان ی و و بای

ـز بـدتر از پدیـدۀ  انیرانی تمنا کردن، سرنوشتی ج
ـان  احمدی نژادها و دردناکتر از کهریزکها برایم

ـراری دادن . نمیآورد تجربۀ موفـق تـونس را در ف
ـادآور  بن علی در عـرض چنـد هفتـه، بـه خـود ی

  . شویم
ـا  از جمله ریشه های اصلی ادامۀ وضعیت قبلـی ب

بلـی در شکلی دیگر و سرنوشتی بدتر از وضعیت ق
کشــورمان، عــدم بــاور اکثــر افــراد و گروههــای 
ـردم                                       ِ      سیاسی و از آن مهمتر عدم باور اکثر خـود  م
ـردم و                                ِ        به وجوب اعمال قدرت از طریـق خـود  م
ـائل و  ـرای مســ ـروعیت بــ ـرفتن مشــ وجـــوب گــ

بایـد بـه .                      ِ         تصمیمهای سیاسی از خود  مردم اسـت
  .             ِ                خود و به نفس  خود اعتماد کنیم

!. نـه بـه خـودی خـوداین رژیم رفتی است ولـی 
برای استقرار مردمساالری، باید به خـود رجـوع 

بعد از فروپاشی نظام والیت فقیـه، نویـد و . کنیم
ـتقالل و عـدالت اسـت  امید، آزادی و رشـد و اس

ـارکت و عـدم !. ولی نه به خودی خود با عدم مش
ـتمان،  ـاختن  سرنوشـ ــحنۀ سـ ــورمان در ص                      ِ            حض

ـیبمان  خواهـد والیتی بدتر از آقای خامنه ای نص
ـاالری بایـد، بایـد بـه . شد ـتمرار مردمس ـرای اس ب

   .خود رجوع کنیم
ـار  گهگاه گفته میشود که ایرانی، فرد گراسـت و ک
ـردی انجـام نمیدهـد ـار ف . جمعی را به خوبی ک

ـان در  گرچه نگاهی به موفقیتهای جمعـی ایرانی
برغم کارشکنیها و راهبندهایی که دولت (داخل 

این اعـالم حکـم را و خارج کشور، ) ایجاد میکند
ـین  ـر هـم چن بی پایه ثابت میکند، ولی حـال اگ
ـازنده از خـود میتـوانیم در  ـاد س ـا انتق ـا ب باشد، آی
ـرداریم؟  جهت برطرف کردن این عیب قدمی ب
ـرای افـزایش میـل  ـاری، و ب آیا برای رفع این بیم
ــراد یــک جامعــه و ایجــاد  فرهنــگ                               ِ       ترکیبــی اف
ت                      ِ             همکــاری و همیــاری و کــار  جمعــی، الزم اســ

ـا بایـد  ـرد و ی خوردن قرص و شربتی را تجـویز ک
آیا باید . ؟!منتظر معجزه ای از چاه جمکران شد

ـارجی را بـه کشـور دعـوت نمـود؟ اگــر  قشـون خ
بپذیریم که این فرهنگ افراد یک جامعه اسـت 
                                          ِ که فرهنگ آن جامعه را میسازد، آیا برای تحقق  
ـتر، نمیبایـد از  ـاری   بیش      ِ                 ِ                   فرهنگ  همکاری و همی

  روع کرد؟خود ش
ـای  ـته ه ـتن  هس ـرای کاش ـان ب                            ِ          دعوتی از هموطن
مردمســاالری، جهــت رهــائی از والیــت فقیــه و 

 :استقرار و استمرار مردمساالری
ــائی   ـائی و پوی ـا توجــه بـه آنچــه رفـت، بــرای برپ                                          ِ ب
ـردم، رجـوع بـه خـویش و  حاکمیت جمهـور م

ــا تشــکیل  ــاد بــه نفــس ملــی را ب ــای  هســتهاعتم ه
ـتقرار و . ارممردمساالر به پیشنهاد میگـذ ـرای اس ب

ــدن  مــردم،  ـاالر مان ـاالر شــدن و سـ                              ِ       اســتمرار سـ
ـته  ـاری بایس ـا، بایـد ک هرکدام از ما و تک تـک م

  .کنیم و پیوسته بکوشیم
ـای ! ایرانیان شرایط داخلی کشور و نیز خاصـه ه

ـادی،  ـامی، اقتصـــ فرهنگــــی، سیاســــی، نظـــ
بین المللی، هیچگاه به اندازه ایـن ... تکنولژیکی

ــ ـا در زمــان، مناســب اس                ِ         تقرار مردمســاالری  پویـ
وقت آن است که با از بین . وطنمان، نبوده است

ــان،  ــتبداد در وطنم ــاریخی اس ــای ت بــردن بنیاده
سرنوشــتی برازنــده ایرانــی را در ایرانــی آزاد رقــم 

  .بزنیم
ـته  ـاالر، هس سلولهای حیاتی یک جامعـۀ مردمس

مشــارکت واقعــی مــردم در جنــبش . هــا هســتند
ـتمرار رهائی از نظام والیت  ـتقرار و اس فقیـه و اس

ــور  ــی متبل ـته هــای مردم مردمســاالری، در هسـ
حضور میلیونی در خیابانها، که در روزها . میشود

ــه هــای بعــد از خــرداد  شــاهد آن  ۱۳۸۸و هفت
بودیم، فقط یکی از لوازم سرنگونی رژیم و کسب 

ـان اسـت در . آزادی و استقالل و احقاق حقوقم
ـانی اب ـیعتری آن زمان که تظاهرات خیاب ـاد وس ع

ــا مراجعــه بــه  رهبــران "میگرفتنــد، اگــر کــه نــه ب
ـتر بـه خـود و "جنبش سبز ـا مراجعـه بیش ، بلکه ب

ـتقالل  ـتار آزادی و اس تعامل با سایرینی که خواس
ـای  در کشور هستند، از طریق هسته ها، راهکاره
مناســب و چــاره ســاز، کــه از خالقیــت جمعــی 
ـتی ـرا میگذاش م،  ایرانیان تـراوش میکـرد را بـه اج

ـرای خـود رقـم  قطعا االن سرنوشت دیگری را ب
  . زده بودیم

هر هسته، از اجتماع دو یا چند نفر معتمد شروع 
ــردد ـا و . میگ ــد حتمـ ـا نبای ـا الزامـ ــن اجتماعهـ ای

ـات  ـانی و جلســـ ـاهرات خیابـــ همیشــــه در تظـــ
خالصــه .... ســخنرانی دانشــگاهی و ســمینارها و

ــــوند ـاران و . ش ـــ ـا و همک ـــ ـتان و فامیله ـــ دوس
، به دالیل مختلف در کنار هم جمـع ....آشنایان
ـات و حتــی . میشــوند ـیاری از ایــن جلسـ در بسـ

ــادی و حرفــه  ــائل سیاســی و اقتص ـا، مس میهمانیه

ـنگینی ترافیـک و راه ....، آلودگی هـوا....ای ، س
ـائل نقلیـۀ عمـومی ، ...بندانها و عـدم وجـود وس

 - ، نبــود امکانــات بهداشــتی....گرانــی مایحتــاج
ـانی ــ ـیبها....درم ــ ـاعی، آس ــ ـــی ...ی اجتم ، و حت

در شــرایط . جوکهــای سیاســی مطــرح میشــوند
ـای قبـل و  ـا و ماهه حادتر، مثال روزها و هفتـه ه

ـتری " انتخابات"بعد از  این بحثها داغتر و پر مش
ـیار کمـی . تر هستند آیا نمیتوان کمـی، و فقـط بس

ـردن  ـرای پیـدا ک اعتماد به نفس را بیشتر کرد و ب
ـا ــدرهم در ظـ ــی هرچق ـیار راههــای عمل هر بسـ

کوچــک، از طــول عمــر خشــونت و ســرکوب و 
                                     ِ     خفقان کاست و در برپائی و پویائی ساالری  خود 
و مــردم ســاالری، کوشــید؟ جــواب، صــد البتــه 
ـته بـه  مثبت است و در عرض این سی سال گذش
ـبکه  ـا و ش ـته ه کرات، شاهد فعال شدن این هس

ـاز بـوده ایـم ـا . های غیررسمی و بسیار کارس منته
ـار کـه حتـی بـه نتیجـۀ  باید اندیشید که چرا هرب

              ِ                           موقتی و مقطعی   مطلوب هم رسیده ایم، خود و 
ـته  ـاه نداش در نتیجه این هسته ها را در صحنه نگ
 - ایم که نتیجۀ دائمی را و براندازی نظام تمامت

خواه و خونخوار مافیائی را مشاهده کنیم و برای 
ــدی، آزادی و رشــد و  نســل خــود و نســلهای بع

. و دوستی را به ارمغان بیاوریم؟استقالل و صلح 
و تحقیـق راجـع بـه آن هـم " باید اندیشید"این 

وظیفۀ ما و هسته های متشکل از خـود ماسـت و 
  .....نه محققین خارجی و

ـرادی از  ـا از افــ ـته هــ بـــدین ترتیـــب، ایـــن هســ
ــنین، تخصصــهای ــا ســالئق، س ــای ب ..... گروهه

مختلــف، در محلــه هــای شــهرها و روســتاهای 
. ۀ نقــاط وطنمــان قــرار دارنــدمختلــف در همــ

بعضی هسته ها بسیار تخصصی هستند و وظایف 
خاصی را برای خود تعریف میکنند که از عهـدۀ 

ـردم برنمیآیـد ـای . اکثر دیگر م ـته ه ـیاری هس بس
ـیدن  ـرین اندیش ـا کمت دیگر، عمومی تر هستند و ب
ـادگی  میتوان فهمید که هر فردی آنرا میتواند بس

ــازد ــته ای بــ. عملــی س ا خالقیــت خــود، هــر هس
ـتمرار  ـتقرار و اســـ ـرای اســـ روش مناســــب را بـــ

ایـن . مردمساالری، می آفریند و به اجرا میگذارد
ـرای  روشها و وسیله ها، جملگی خشونت زدا و ب
ــت  ـاالری و حاکمی ــدف مردمسـ ــه ه ـیدن ب رسـ
ـتند . مردم، و صد البته متناسب با این اهداف هس

ـاری  برای دستیابی به مردمساالری، انجام هر ک
ر هر حدی و در هر سطحی بهتر از بی عملی و د

ـتن اسـت ـار نشس هـدف . منفعل بودن و بـه انتظ
ــه  ــی را توجی ــد و منف ـیلۀ ب ــت، وسـ خــوب و مثب

ـــد ـیلۀ  .نمیکن ــ ـاذ روش و وس ـــه محـــض اتخــ ب
ــه همــان - ســاالر و قــدرت - خشــونت ســاالر، ب

ســاالری و - نســبت، از هــدف رســیدن بــه مــردم
مان حاکمیت و والیت مردم دور میشویم و به ه

ـرد  میزان به بقای عمر رژیم والیت مطلقۀ یک ف
) فعال یک فقیه و البد بعدا یک پاسدار یا بسیجی(

  .می افزائیم
در هر مدرسه و حوزه و دانشگاه و دانشـکده ای، 

ـته تشـکیل دهنـد در . مردم میتوانند چندین هس
هر کارگاه و کارخانه ای، در هر اداره و شـرکت و 

ه ای، در صدا و سیما موسسه ای، در هر وزارتخان
ـر  ـریه ای، در ه و در سایر رسانه های جمعی و نش

  ..... محله ای، در هر مجموعۀ آپارتمانیی،
هسته های دانشگاهی و جوانان، به مثابـه موتـور 

ـته . محرکۀ تغییر و تحول، فعال میشوند این هس
ــامپیوتری و هنــری و  ــای فنــی و ک ــته ه ــا در رش ه

له، در انتشار اخبار و ، از جم..... روزنامه نگاری و
اطالعات، با استفاده از تخصصهای خـویش، در 
ـا در  ـز در ســــطح دنیـــ ســــطح مملکــــت و نیـــ
ـان، از  ــ ـــومی جه ـار عم ــ ـا افک ــ ـاطگیری ب ــ ارتب

  .   توانائیهای خود استفاده میکنند
ـای  ـته ه هسته های دانشگاهی و جوانان، در رش
ـای اعضـای قـوۀ  ـته ه قضائی و حقوقی و نیز هس

ـناد و  قضائیه، از جمله میتوانند در جمع آوری اس
ـیدن  مدارک محکمه پسند، برای به محاکمه کش
ـام ورزنـد . مسئولین وضعیت کنونی کشـور، اهتم

ـای  این محاکمات در حال حاضر در محکمه ه
بین المللی، و در فردای رهائی کشور، در محکمه 
ـــق �   ـای عمی ـام زخمهــ ــ ـرای التی ــ ـــی ب ـای مل                                ِ ِ هــ
از  خشــونتهای دهــه هــای گذشــته و جلــوگیری

ـره ای  ـای زنجیــ خشـــونتهای بعـــدی و انتقامهــ
تحقیقهای دانشگاهی و علمی در مـورد .  میباشد

                    ِ                  سازوکارهای تبدیل شدن  یک آدمیـزاد بـه یـک 
الجوردی یا یک رادان یا یک مرتضوی و یا یک 

ــالی ــان در زنــدان اویــن و ..... خلخ و همدستانش
ـامی و  ـای نظــ ـاط نیروهــ ـایر نقــ ـزک و ســ کهریــ

از جمله کارهائی است ... .انتظامی و ضد شورش
ـته  که در حیطه تخصص و عالقۀ ایـن گونـه هس

هســته هــای حقــوق . هــا میتواننــد قــرار بگیرنــد
                                           ِ بشری، از جمله میتوانند، با تعریف حق و انـواع  
حقوق و ترویج مفاهیم حق و حقوق، فرهنـگ 
ــحنه  ــگ در ص ــه فرهن ــول را ب ــذیری مفع کارپ

ــال مبــدل کننــد ــای حقــوق .      ِ               مانــدن  فع ــته ه هس
ـایر ب شری با افزایش راندمان کار، و با همکاری س

هسته ها،  نقض حقوق بشر را نـه فقـط در مـورد 
ـرای                      ِ                 شخصیت یا گروه یا حـزب  خاصـی، بلکـه ب

ـارزه  همۀ انسانها افشا کرده و با همۀ این موارد مب
  . میکنند

هســته هــای خــانواده هــا و دوســتان و آشــنایان 
ـرفتن عقا یـد و زندانیان سیاسی، بدون در نظر گ

ـرد زنـدانی و فقـط  وابستگیهای سیاسی خود و ف
برای دفاع از حقوق یک بشر، از جملـه میتواننـد 
ـای مختلـف را  در موقعیتهای مختلـف، تجمعه
تصدی کنند و با رسانه ای کردن اخبار مربوط به 

..... سنگسارها و اعدامها و زندانها و شکنجه ها و
ـا افکار عمومی ایران و جهان را برمیانگیزند  ـا ب ت

ـری،  ـات حقـوق بش فشار آوردن بر دولتها، موسس
از ....... ســازمان ملــل، ســازمانهای غیــر دولتــی

جلـوگیری ..... سنگسارها، اعدامها، شکنجه ها،
ـارجی در زمینـۀ  ـای خ ـر دولته کنند و عرصـه را ب
.... معامالت اقتصادی، بده بستانهای پشت پرده

ـا  که باعث ثروتمند شدن عمال رژیم و آقازاده ه
شــده و در نهایــت بــه بقــای رژیــم کمــک کــرده 

  . است، تنگ کنند
هسته های آشنایان و دوستان زنـدانیان سیاسـی، 
ـتگیهای  ــد و وابسـ ـرفتن عقای ـر گـ ــدون در نظـ ب
ـاع از  ـرای دف      ِ          ِ                           سیاسی  خود و فرد  زندانی و فقـط ب
ـنگینی  درد                                       ِ    ِ حقوق یک بشر، از جمله میتواننـد س

ـای زنـد ـانواده ه انیان     ِ                               دوری  عزیزی را از دل خ
ـای اقتصـادی                            ِ                  بردارند و یا احیانا از شدت  تنگناه
و مالی آنها بکاهند و بدین شکل، زندانی سیاسـی 
ـاری  ـارزه، ی           ِ    ِ                            را در تحمل  درد  شـکنجه و ادامـۀ مب

  .کنند
ــدان و کارکنــان سیســتمهای  هســته هــای کارمن

ـانکی، ـالی، بـــ ـادی، مـــ ـتادان و .... اقتصـــ و اســـ
ـا، از جملـه میتوا ـته ه ننـد در دانشجویان این رش

ـانکی  ـاالت ب ـناد مربـوط بـه نقـل و انتق حفظ اس
توسط عناصر رژیم فعال شوند و یا در حد ممکن 

ـته . از غارت اموال ملی جلوگیری کننـد ایـن هس
ها و اتاقهای فکری در سیاست گذاری اقتصادی 

ـرای ایرانـی آزاد، میتواننـد از هـم  - تولید محور ب
  .اکنون به تبادل نظر بنشینند

کی و پرستاری، از جمله میتوانند هسته های پزش
در رسیدگی به مجروحین و مصدومین و نیـز در 
ـای  ـال نیروه ـا بـه چنگ ـادن آنه جلوگیری از افت
ـیجی و پاســـدارانی کـــه بعـــد از ســـرکوبهای  بســ
خیابانی به مریضخانه ها مراجعه میکنند، برنامـه 

  .هایی داشته باشند
هسته های موجود در هر محله و در هر کـوی و 

ـانی و برزنی ، از جمله میتوانند در تظاهرات  خیاب
دوران گذار در حفظ امنیت محلۀ خود بکوشند 
ـا از یکـدیگر  و با توجه به شناختی که هـم محلیه
دارند، با روشهای خشونت زدا، در حفظ جان  و 
مال و ناموس خود و خانوادۀ خود و هم محلـی 

  . های خود بکوشند
که از بد  هسته های موجود در نیروهای انتظامی

ـرادران و خـواهران همـوطن  روزگار در مقابل ب
ـان عشـق  خود قرار گرفتـه انـد، میتواننـد بـه دام
ـر نشـده،  ـا دی ـر و ت خانوادۀ مملکـت خـود، زودت
ـاز  ـانیت خـود را ب ـرور و شـرف وانس برگردند و غ
یابند و در ناکام کردن سرکوبها، از درون رژیم به 
ــدن ـا ش ــه رهـ ـتابند و ب ـاری هموطنانشــان بشـ  یـ

  .وطنشان از رژیم مافیائی کمک کنند
ـارج از کشـور، از جملـه  هسته های هموطنان خ
میتوانند در فعالیتهای برانگیختن افکار عمـومی 
ـان برخیزنـد  جهان در کشورهای محل سکونتش
ــه  ــورها، ب ـا کمــک شــهروندان آن کش و مــثال، بـ
ـار بیاورنـد کـه بـه  شرکتهای خارجی و دولتها فش

ـان را رژیم وسایل و نرم افزار های سانسور و خفق
ــادآمیز و بــه  ــالی فس ــامالت م ــا در مع نفروشــد، و ی

و ایـن ..... ضرر مردم ایران، با آنها شرکت نکننـد
ـۀ موفــق ویکــی  زد و بنــدها را همچــون طریقـ

  .لیکس، افشا کنند
هسته های عالقمند به میراث فرهنگی، از جمله 
میتواننــد روشــهائی را بررســی کننــد کــه ذخــایر 

رمان، امن بمانند و در دوران گذار، فرهنگی کشو
سرنوشتی چون موزۀ مرکزی بغداد بعد از حملۀ 

  .امریکا را، در میهن خود شاهد نباشیم
هسته های مردمی و اعضای اطالعات و سپاه، از 
جمله میتوانند در حفظ اسناد و مدارک سـری و 
ــا  ـاتی کشـور کـه در واقــع مالـک اصـلی آنه اطالع

ـان و  مردم هستند بکوشند و از نفوذ فرصـت طلب
  .جاسوسان داخلی و خارجی جلوگیری کنند

ـیما، از  هسته های مردمـی و کارمنـدان صـدا و س
جملــه میتواننــد در امــور مهــم اطــالع رســانی، 
ـناد و مــدارک و در  ـاگری، جمــع آوری اسـ افشـ

ـا در تصـدی دوران ..... اختیار مردم گذاردن آنه
گذار از والیت مطلقۀ فردی بـه والیـت جمهـور 

ــا . ردم، شــرکت کننــدمــ همچنــین ایــن هســته ه
میتواننــد نقــش رســانه هــای جمعــی را در بهــار 
ـا  ـته بررسـی کننـد و ب ـال گذش انقالب و در سی س
درس و عبرت گیری از این تجربۀ تلخ ملی، پایـه 
ـایل  های مردمساالری را از طریق استفاده از وس
ـارکت  ــوژی، بــرای مشـ ــی و تکنول ارتبــاط جمع

ـردم در  ـتر م سرنوشـت خـویش، پایــه هرچـه بیش
ـاد بـه نفـس و . ریزی کنند ـا اعتم ـا ب ـته ه این هس

ـز از ص رف  دنبالـــه روی  ـا پرهیــ ـــ  ِ            خالقیـــت، و بــ ِ                      
کورکورانه از غرب، و یا اجتناب از اینکه همیشـه 
ـرب شـد و بعـد از آن دنبالـه  باید منتظر ایده از غ
روی کرد، از جمله میتوانند، با ابتکار رسانه های 

ـاخۀ چ ـارم دولـت، نقـش جمعـی بـه عنـوان ش ه
ـردم درآوردن   ـرل  م                           ِ             ِ رسانه های جمعی در بـه کنت

ـته . سه شاخۀ دیگر دولت را بررسی کنند این هس
ـا و  ـرفت تکنولوژیه ها، میتوانند با استفاده از پیش

ـرای   ـا ابرقـدرت "علوم ارتباطـات جمعـی، ب تنه

ـانون  یعنی افکار عمومی" دنیا نقش بایسته را در ق
  . اساسی بررسی کنند

های کارگران صنایع و کارمندان کشوری و هسته 
ـامان دادن و  ــد در سـ ــه میتوانن ــکری، از جمل لش
ـا  ـردن رژیــم تـ ـابات و فلــج کـ مــدیریت اعتصـ
فروپاشی آن و بعد از آن، در دوران گذار و بعـد از 
ــه ریــزی نظــام مردمســاالر در حیطــۀ  آن، در پای

  .کاری و تخصصی خود کوشا باشند
ــی داخــل و خــارج ک ــور و هســته هــای مردم ش

ـنائی  ـات آش کارمندان دولتی کـه بـه رونـد انتخاب
دارنــد و یــا در آن شــرکت داشــته انــد، از جملــه 
ـریع و  ـــد ســ ـــه فکـــر مـــدیریت رون ـــد ب میتوانن
ـات، رفرانـدم، رای  مردمساالرانه به سمت انتخاب
گیری برای قانون اساسـی، مجلـس، حکومـت، 
ـا قـــوه  ـای جمعـــی ویــ ـانه هــ ـز رســ عدلیـــه، ونیــ

ـارم ـات محلـــی و هم........ چهــ ـین انتخابــ چنــ
  . باشند

ـرام بـه اصـل                                           ِ هسته های قومی مردمساالر، با احت
و "  هر نفر، یـک رای"     ِ                اصولی  مردمساالری یعنی 

با پندگیری از تاریخ معاصر، از جمله میتواننـد در 
ـرار تجربــۀ بعــد از انقــالب و  جلــوگیری از تکـ

در .... خشـــونتهای قـــومی و جـــدائی طلبانـــه
ـیهن فعالیـت و استفالل، برای تمامیت  ارضـی م

مبارزه کنند و بـدین ترتیـب در حفـظ و پـرورش 
ــیات قـومی و نــژادی   ـان و خصوص                                    ِ فرهنـگ و زب

ـند ـا باش ـتقل و آزاد کوش ایـن . خود در ایرانی مس
هسته های مردمی، از جملـه میتواننـد در جمـع 
ــناد مربــوط کننــدۀ جــدائی  ــات و اس آوری اطالع
ــت ارضــی ایــران و  ــمنان تمامی ــه دش طلبــان، ب

پاره  - ولتهای بیگانه که منافعشان در ایرانی تکهد
  .و تجزیه شده است را برمال کنند

ـای مردمـی، میتواننـد از هـم اکنـون در  هسته ه
شناســائی کارمنــدان صــادق کشــوری و لشــکری 

در عراق " بعثی زدائی"فعال باشند و تجربه های 
و ایجاد ارگانهای موازی چون سپاه پاسداران در 

   .داشته باشند ایران را مد نظر
هسته های مردمی، از جمله میتوانند از اینترنـت 

ـا  ـرائین در (و تلفنهای همـراه و پیامکه ماننـد اوک
ماننــد (بــوک؛ تــوئیتر  - ؛ فــیس)۱) (۲۰۰۴ســال 

ـای )۲) (۲۰۰۹مالدووا در سال  ،  در بسیج نیروه
ـتفاده  ـایی بخـش، اس ـارزات ره مردمساالر در مب

ـاطگیری و استفاده از این گونه وسائ. کنند ل ارتب
علی - شبکه سازی در تظاهرات منجر به فرار بن

  .از تونس هم موثر بوده است
ـارج از کشـور کـه سانسـور                ِ                        هسته های مردمـی  خ
                     ِ                       رژیم کمتر از ایرانیان  داخل کشور شامل حالشان 
ـتفاده از فضـای  ـا اس میشود، از جملـه میتواننـد ب
ـتفاده از ایمیـــل، وبـــالگ،  ـا اســ ـازی، بــ مجــ

ـه بـه  .... وبسایت، ـر و اندیش در سیر اطـالع و نظ
  .داخل ایران و به سراسر دنیا، کوشا باشند

  ....... از جمله میتوانند....... هسته های مردمی،
ـاالر و   ـای مردمـی و مردمس ـته ه اگر تشـکیل هس

                 ِ                      این چنین برای خود  مردم نقـش قائـل شـدن را 
الاقل کمی موثر در احقاق مردمساالری میدانیم، 

حث تشکیل هسته ها ادامه نـدهیم چرا به بسط ب
ـته  و با تفکر جمعی آنرا هرروز کاملتر نکنیم؟ هس
ـان  های روشنفکری که دستی به قلم دارند و امک

ـا  - طرح این مبحث را در وب سایتها و وب الگه
و سخنرانیها و مصاحبه هاشان مییابند، از جملـه 
ـا بیندازنـد و  میتوانند این گفتمان را در جامعه ج

ـرای . ینــی کننــدفرهنــگ آفر ممکــن اســت بـ
                        ِ                  معدودی منفعل و بی اعتماد  به نفس و به لحاظ 
فکری و روانی، منفی و یا به لحاظ سیاسی، دچار 
افســردگی و اضــطراب، ایــن پیشــنهادات بــرای 
ـایی  ـته ه خود جوشی و تالش برای تشـکیل هس
وسیع و گسترده در سراسر ایران، دور از ذهنشان 

ـرای ولی باید پرسید که آ. بیایند یا سعی و تالش ب
ـایی چـه ضـرری میتوانـد  تشکیل چنین هسته ه

  داشته باشد؟ 
ـا  همانطور که مشاهده میشود، نقش پیدا کردن م
مردم در مبارزه برای رها کردن خویش از والیت 
ــت  ـتمرار حاکمی ـتقرار و اسـ ــه و اسـ ــۀ فقی مطلق

ـرزی نمیشناســد ـردم، حــد و مـ ـا . جمهــور مـ بـ
بیشتر برای تکیه تمرینهای هر روز بیشتر و هرچه 

ـای متشـکل از خـود و  ـته ه کردن به خـود و هس
اجتناب از دست تکدی بـه سـوی ایـن و آن دراز 
کردن است که میتوانیم برای خـود و فرزانـدان 

  . خود آینده ای بهتر بسازیم
ـیم ـتقرار و : پیوسته از خود بپرس نقـش مـن در اس

  استمرار مردمساالری،  چه میتواند باشد؟
 

 ara1357@gmail.com:   علی  آرا
  ۱۳۸۹برابر با دی ماه  ۲۰۱۱ژانویۀ  ۱۸

  
  :نویسهاپا

 -۱ 
law.harvard.edu/publicahttp://cyber.

tions/2007/The_Role_of_Digital_Net
worked_Technologies_in_the_Ukra
nian_Orange_Revolution 

 
 -۲ 

http://neteffect.foreignpolicy.com/po
4/07/moldovas_twitter_rests/2009/0

volution  
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بمناســــبت  ،خــــرداد۲۶«
ــتمین  ــت و هش ــد و بیس ص

  »سالگردتولددکترمصدق 
  

 ۱۹۳۳درآخـــرین دورمـــذاکرات ســـال 
درتهران مطرح وسرانجام به رضا شاه تحمیـل 
شده است تا امـروز دیگـر ایـن نظـر را نـدارم و 
معتقدم که درماجرای نفت نوعی توافـق قبلـی 

نفت چگونه باید تنظیم شود که قرارداد جدید 
ـته کـــه سرتاســـرمذاکرات تهـــران  وجودداشــ

ـــد ـــی چرخی ـــی ازآخـــرین . برحـــول آن م یک
ـیس درلنـدن  پـس (گزارشهای وزیرمختار انگل

ـا شـــدن قـــرارداد  مؤیـــد ایـــن ) ۱۹۳۲ازامضــ
وی به روسای خود درلندن اطـالع  . نظراست
در تهران بعضی ها عقیـده دارنـد ...«:می دهد

دگی ایـران درمـذاکرات که نقش هیئت  نماینـ
نفت  پیشاپیش تعیین شده بود به این معنی کـه 
شــاه بــه وزرای خــود دســتورداده بــود درتمــام 
مــواردی کــه بــا شــرکت اخــتالف نظــر دارنــد 
ـامی عقـب  ـتند و گ محکم سـرحرف خـود بایس
ـاه  نشینی نکنند تا اینکه  مذاکرات به لـب پرتگ

ـام سـلطنت . شکست برسد آنگاه متوسل بـه مق
ـــد و ـــه  گردن ـــد ک ـان جورکنن ــ ـایا را چن ــ قض

ـاه ایـران در نقـش نیروئـی  اعلیحضرت شاهنش
ـئله غامضـی  فوق الطبیعه که قادربه حـل هرمس

گــره مشــکالت . اســت درصــحنه ظــاهرگردد
ـار پیـروز را از آن . طرفین را باز  کند و تاج افتخ

  ».خود سازد
بــا توجــه بــه ســرعتی کــه درامضــای قــرارداد « 

افســانه "ایــن جدیــد نفــت نشــان داده شــد بــاز 
درمحافل  سیاسـی تهـران پیچیـده اسـت کـه "

( سرتاسرقضیه چیزی جزیک نمایشنامه کمیک 
نبوده است که صحنه ها و جزئیات )  خنده دار

      ً                             آن قبال  ازطـرف شـرکت نفـت و دولـت ایـران 
هماهنگ شده بوده ونقش نهائی را می بایست 
رضا شاه و سرجان کدمن بازی کنند که کردنـد 

وزیــر   ۱۳۳۳مــورخ ششــم مــه گــزارش  – ۱» .
ـیمون  ـیس از تهـران بـه سـرجان س مختار انگل

  )  ۶۶موضع سند شماره ( وزیر خارجه انگلیس 
ــالک ... « ــد را م ــر حــوادث پــنج ســال بع اگ

ـاور  قضاوت قراردهیم و حرفهای تقی زاده را ب
ـته  شـرکت نفـت ـیم، خواس دائربـه تمدیــد ( کن

فقط درآخـرین دورمـذاکرات طـرفین ) امتیاز 
مطــرح و ســرانجام بــه زور بــر  ۱۹۳۳ل  درســا

قبول ایـن روایـت . رضا شاه تحمیل شده است
با توجه به نوشته خود تقی زاده درقسمتی دیگر  
ـال و  ـام اعمـ ــه تیمورتــاش تمـ ـاطراتش ک از خـ
اقــداماتش را بیــدرنگ بــه اطــالع پهلــوی مــی 

لــذا بایــد نتیجــه . رســانده، بسیارمشــکل اســت
شرکت نفـت گرفت که رضا شاه از نیت اولیای 

که خواستار تمدید امتیاز دارسی و رساندش به 
ــاهی قبلـی داشــته و آن  ــال بودنـد آگ شصـت س

  :ژست ها و گفته های بعدی اش که 
ـتگان لعـن کـرده ایـم و «  ما سی سال بـر گذش

حاال می خواهید آیندگان هم پنجاه سال به ما 
فقــط نــوعی تظــاهر و تجاهــل » .لعــن کنننــد

    ) ۵۸.  ( عمدی بوده  است
ـا بـه  همچنین درگزارش هور وزیرمختاربریتانی
ـیمون درروز  وزیر خارجه متبـوعش سـرجان س
تمدیــد   امتیازدارســی و تبــدیل آن بــه قــرارداد 
ـان کـه  ـا خ ـار از چکـونگی مواضـع رض خفت ب
ــر ســرکار آورده و حمایــت  انگلیســی هــا او را ب

  : کردند به شرح زیر آمده است
  

ـا گزارش مفصل  وزیر مختار  بریتا ◀ ـتر  ( نی مس
ــور  ــرجان ) ه ــوعش  س ــه  متب ــزر خارج ــه وی ب

   ۱۹۳۳سیمون  در باره بسته شدن قرار داد 
 /   17/ 34 () محرمانه (  ۱۳۳از تهران ششم مه 
( Ref  : E 2658   

  عالیجناب 
افتخاردارم گزارشی کلی درباره مـذاکراتی کـه  

منجربــه تجدیــد امتیازشــرکت نفــت ایــران 
ـــد خـــدمتتان  ـیس گردی ــ ـــدیم دارموانگل . تق

ـاده  ــوق العـ ـاجرای ف ــن مـ ــل ای ـات کام           جزئیـ
ــب  ــک، را خــود ســرجان  ، جال ــی دراماتی حت

کدمن پس  ازاین که به لندن رسید برایتان نقل 
خواهد کرد ومتن قـرار داد  جدیـد راهـم ، بـه 
ـان  صورتی که درتهران امضاء شده، در اختیارت

  .قرارخواهد داد
شی  مخصوصش سرجان کدمن همراه با من – ۲

آلــن درســوم آوریــل  بــا هواپیمــا . ج. مســتر پ 
ــه قــبال   ـالی ک ـید درحـ ــران رسـ ــه ته ــداد ب                                    ً ازبغ
ازچاههای نفت خوزستان نیزدید یاری بعمـل 

ــود ــت .  آورده ب ــه عل ــت، ب ــرکت نف رئــیس ش
نامساعد بودن هواپیما ، ناچارشده بود چندان 

ـاعد  روزی دربغداد بماند تا هوا برای پرواز  مس
ـی. گــردد ـاعد هــوا برنامــه همـ ن وضــع نامسـ

مسافرت همراهان دیگرش را نیزمختـل کـرده 
معاون کل  ( بود به طوری  که مسترویلیام فریزر

پزشـک عالیترتبـه ( ودکتریانـگ ) شرکت نفت
) شــرکت نفــت و مشــاور ویــژه  ســرجان کــدمن

ناچار شده بودند بقیه راه از بغداد به تهران را با 
ـان  عده ای  دیگـر. اتومبیل سفرکنند از همراه

ـــر آیدلســـن  ـــه دکت ســـرجان کـــدمن، منجمل
Dr.Idelson )ـین المللـــــی ) حقوقـــــدان بــــ

حسابرس عمده شـرکت (مستردانکن اندرسن 
 .L N. Lefroy  Mrلفروی . ن. ومستر ل ) نفت

ـازمان مرکـزی شـرکت نفـت در (  از اعضای  س
چند روزی قبل از  این عده وارد تهـران ) لندن

  .شده بودند
نیــز  کوشــیده بــود از ایــن  حکومــت ایــران – ۳

ـــث ـــن ( حی ـاده کـــردن یـــک هیئـــت وزی آمــ
ومتشــخص بــرا ی مقابلــه بــا هیئــت نماینــدگی 

ـیها عقـب  نمانـد و لـذا ) شرکت نفـت ازانگلیس
      ً                                    تقریبا  همزمان با ورود نمایندگان شرکت نفت، 
ـام                ً                          حقوقدانی نسبتا  سرشناس ازاهالی سویس بن

همراه با شخصـی    Dr.Hengelerدکترهنگلر
ـتردیگـر   ـام مس    Mr.F. Glappکـالپ . ف . بن

ـناس نفـت« که سمت رسمی اش  ذکـر  » کارش
ـا همـین  ـا  ب ـال قبـل ب شده است وازیکـی دو س
سمت برای دولت ایران کارمی کند، مستر  اینچ 

ـــد  ـای مؤسســـه   Mr. Inchbaldبال از اعضــ
ـــرکاء  و  ـاک  و ش ــ ـین ت ــ ـــک ل ـــی  م حسابرس

در ) حقوقـدانی دیگـر(     Kessanمسترکسان 
ران جمع شده بودند کـه هیئـت نماینـدگی  ته

امــا .  ایــران را در مــذاکرات نفــت یــاری  دهــد
ـان را در طـول   دولت ایران همه ایـن کارشناس
ـته                  ً                    مدت مذاکرات عمدا  پشـت پـرده نگاهداش

ـا مشـورت مـی کـرد ـا آنه ایـن .  بود و به ندرت ب
ـاه   ـتورخود ش ـاهرا  بـه دس                    ً                  خط مشی  سیاسی ظ

داشت اعضای مرئی اتخاذ شده بود که تصمیم  
ـناس ایرانـی  ـال سـر ش مذاکرات همگـی  از رج
ـا                                           ً باشند و هیچ کدام از کارشناسان خارجی علن

تصورمی کنم همـه . در مذاکرات شرکت نکنند
ــــدی را  ــــد روزگارب ـان مجبوربودن ـــ کارشناس
بگذراننــد زیــرا مقامــات امنیتــی رژیــم مواظــب 
بودنــد کــه هــیچ کــدام از آنهــا درطــول مــدت 

ـا کسـی ـته  مذاکرات ب مـراوده و معاشـرت نداش
  .باشند

مــذاکرات رســمی تهــران را مســتر ویلیــام   – ۴
ـتر جکـس ) معاون کل سرکت نفت( فریزر ومس

Mr. Jacks  )    ـیم مـدیر انگلیسـی شـرکت مق
بــه نماینــدگی ازطــرف شــرکت نفــت و ) ایــران 

) وزیردارائی ( آقایان  سید حسن خان تقی زاده 
ــرزا محمــد علــی خــان فروغــی  امــور وزیر( می

ــه  ـان داور ) خارج ــی اکبرخـ ــرزا  عل ــر ( می وزی
ـیس ( و میرزا  حسین خان عالء ) دادگستری  رئ
به نمایندگی از طرف دولـت ایـران ) بانک ملی 

  .انجام می دادند
جند روز اول مذاکرات صرف  این قسمت شـد 
که  دولت ایران  خواسته های  خود را  صـریح 

ـا ـته ه ـان کنـد زیـرا  ایـن خواس ، بـه  و آشکار بی
دالیلی  نامعلوم، همچنان مبهم و آشفته مانـده 
بــود وهیئــت نماینــدگی  شــرکت درســت نمــی 

ـان چـه مـی خواهنـد بـرای . دانستند کـه ایرانی
                                    ً       روشن کردن این ابهام، مسترفریزر  رسما   اعالم 
ــه وارد بحــث در جزئیــات و نکــات  داشــت ک
ـته  انفرادی نخواهد شد مگراینکـه  کـل خواس

  . ه اطالع شرکت برسد             ً  های ایران قبال  ب
این خواسته ها، موقعی که سرانجام روی کاغذ 
آمــد،  متجــاوز ازشــانزده فقــره درخواســت  را 
ـتر  نشان می داد که مفاد ومنظور آنها خیلی بیش
و وسیعتر ازمحتـوای آن یادداشـت دو صـفحه 
ای بود که نماینده ایران درماه فوریه گذشته به 

ـلی ـاریس تس م کـرده نماینده مسئول شرکت درپ
  .بود
نســخه نهــائی خواســته ایرانیــان ســرانجام  -   ۵

درهفدهم آوریل تکمیل شد و روز بعد در جلسه 
ـادی  ـر دوطـرف مـورد انتق مشترک نمایندگان ه

ـرار گرفـت بـه . مستدل وطوالنی ازطرف فریزر ق
ــه آقــای حســین عــالء فریــزر پیشــنهادهای  گفت
شانزده گانه ایران را یکی پس ازدیگری  چاک زد 

ـاقی . حیز انتفاع انداختو از وی  جـای تردیـد ب
ـیچ کـــدام از   ـرکت نفـــت هــ نگذاشـــت کـــه شــ
ـرار  پیشنهادها را نمی تواند به عنـوان پایـه عقـد ق

ـا بـه تقاضـای  خـود آن سـه  .داد جدید بپذیرد بن
ـران را تشـکیل مـی  وزیر کـه هیئـت نمانیـدگی ای
ــه پیشــنهادهای  ایــران  ــد پاســخ شــرکت ب دادن

ـتی  مفصـــل گنجا ـــن دریادداشــ ـــده شـــد و  ای ن
ـات   ـلیم مقام یادداشت روز بیست  یکم آوریل  تس

  .ایرانی گردید
هئیت نمایندگی ایران پـس ازبررسـی دقیـق  -  ۶ 

این یادداشت به هیئت نماینـدگی شـرکت نفـت 
                                            ً اطالع داد که رسیدن به توافقی بر این مبنا کامال  

ــل  ــذا دربیســت دوم آوری امکــان ناپذیراســت ول
ین خبر را که مـذاکرات طرفین موافقت کردند ا

ـاتی  به شکست انجامیده در یک مصاحبه مطبوع
  .به اطالع خبرنگاران منتظرخارجی برسانند

درآنجا بود که سرجان کدمن از فروغی تقاضـای  
ـا مراسـم  شرفیائی به حضوراعلیحضرت را کرد ت

ـا پذیرفتـه . خدا حافظی را انجام دهد ایـن تقاض
رای وقـت ب) آوریل ۲۳( شد وساعت ده روز بعد 
ــد ــن تصــادف . شــرفیایی تعیــین گردی شــاید ای

ــود کــه شــاه در همــان لحظــاتی کــه  محــض نب
سرجان کدمن را به حضور پذیرفته بـود از پشـت 
پنجره های اطاقش هواپیمای اختصاصی رئیس 
ـرای  ـرواز تمرینـی ب شرکت نفت را کـه مشـغول پ
مسافرت روز بعد به چشم می دید و مفهـوم آن را 

ـرواز تمرینـی حاالم. درک می کرد نظور از ایـن پ
ــی خواســت باشــد ــی کــه از . هرچــه م شــاه وقت

ـنید کـه وی و اعضـای هیئـت  سرجان کـدمن ش
ـال  ـیش از ظهرخیــ ـردا پــ ـرکت فــ نماینـــدگی شــ
عزیمــت از تهــران را دارنــد، ایــن خبــر را نــوعی 
شوخی تلقی کرد و گفت که نقشه حرکت باید بـه 
                      ٌ                تعویــق  بیفتــد تــا اوشخصــا  نظــرات طــرفین را 

  .بشنود
ایــن مصــاحبه بــا شــخص رضــا شــاه مــوفقیتی  

ــان بــود کــه درضــمن آن ســرجان کــدمن  درخش
ـران را متقاعـد  ـاه ای توانست اعلیحضرت شاهنش
ـیس، ونـه  ـران و انگل سازد که نه شـرکت نفـت ای
ـــدام  ـیچ ک ــ ـان، ه ــ ـــت جه ـرکتهای نف ــ سایرش
ـائی کـه  ـته ه ـای خواس حاضرنخواهند شد برمبن

تولید دولت ایران پیش کشیده برای استخراج  و 
لحن نافذ کـالم  . نفت ایران سرمایه گذاری کنند

ـأثیر  رئیس شرکت نفت رضا شاه را چنان تحت ت
کـه ( قرار داد که با وصف عدم رضـایت فروغـی 

ـا  ـان مـی داده ب قیافه مأیوس و بهـت زده اش نش
ـا ) نظر ملوکانه موافـق  نیسـت رضـایت خـود را ب

ــا  در جلســه مشــترک                      ً               ایــن طــرح کــه فــردا شخص
ن ایران و شـرکت نفـت شـرکت جویـد نمایندگا

  .اعالم داشت
در این جلسه که با حضور شاه تشـکیل شـد    -  ۷

ـــت  ـابق هیئ ــ ـای س ـنهاد هــ ــ ـرت پیش اعلیحضــ
ـا                                              ً نمایندگان ایران که روی کاغـذ آمـده بـود تقریب
ـبد کاغـذهای باطلـه  می شـد گفـت کـه تـوی س
انداخت و سپس درجائی کـه  وزرای سـه گانـه را 

د، شروع به دادن اندرز مورد خطاب قرارداده بو
ـرد ـا کـ ـاراحتی . بــه آنهـ ـه وزیردرغایــت نـ هرسـ

حرفهــای شــاه را کــه نــوعی تــوبیخ پدرانــه بــود 
ـاه             . شنیدند و ساکت ماندنـد ماحصـل حـرف ش

  .این بود) خطاب به  وزیرانش( 
ـته ایـد «  شمائی که دراین مذاکرات شرکت داش

ـتید و  همه تان مردان دلسوز و وطن پرسـت هس
چه الزمه سعی و دقت است به عمل آورده ایـد آن

که حقوق میهینتان ضایع نشود، کوشیده اید که 
این اختالف  به نحوی دوستانه حل شود تا آنجا 

اما تنها نقصی کـه در » .نحوه عملتان درست بود
ـیه  روش کارتان می بینیم این است که به این قض

فقـط از دیـدگاه ) اختالف ایران با شرکت نفت( 
ـه منا فع کشورتان نزدیک شده اید کـه البتـه بنفس

مستوجب قدرانی است اما نتیجه ای عایـد نمـی 
ـاس ایـن گونـه . کند ـید کـه اقتب توجه داشته باش

روشــها، مــوقعی کــه مســائل دشــوار بــین المللــی 
مطرح است، انسان را به جائی نمی رساند اما من 
ـرم،  ـیعتری مـی نگ که به این قضیه از دیدگاه وس

خارجی را بهتر از شـما مـی دانـم و  رموز سیاست
ـان  ـنه می تشخیص می دهم که حفظ روابط حس
ایران و انگلیس تا چه حد از نظر آتیـه کشـورمان 

ـراف و جوانـب . مهم است ـام اط با توجـه بـه تم
ــه ام کــه درعقــد قــرار داد  قضــیه، تصــمیم گرفت
ـای  جدید، هیچ الزم نیست انسان بیش از حـد پ

ایـد طبـق اصـول بند جزئیات فنـی باشـد بلکـه ب
سیاستمداری به حریم مشکالت نزدیـک شـود و 

از این لحاظ پس از بررسی . آنها را از میان بردارد
ـیده  دقیق پیشنهاد شرکت نفت به این نتیجه رس
ــی شــود  ــه بــر مبنــای همــین پیشــنهادها م ام ک
اختالف کنونی میان دولت ایران و شرکت نفـت 
ـافع  را حل کرد و قراردادی بست که متضـمن من

  » .طرفین باشد
رویه شاه دراین جلسه، ودرطی صـحبتهایی کـه  

بینهایـت . به دنبال بیانات ملوکانه صورت گرفت
ـاده تحـت  دوستانه بود و سرجان کدمن فوق الع
ـاه  تأثیر ایـن واقعیـت ملمـوس قرارگرفـت کـه ش
ـیه را  ـائق قض ایران با سرعتی عجیـب رمـوز و دق
ـتدالل  ـای حسـاس اس درک می کنـد و نقطـه ه

  .را می فهمد طرف
درایــن جلســه، بــه اســتثنای یکــی دو فقــره   -  ۸

ـا روز قبـل  ـام آن مـوانعی کـه ت اشکال جزئـی، تم
ازجلسه رسیدن به توافق را گرفته بود ازبین رفت 
ـــت  ـرکت نف ــ ـــدگان ش ـــه نماین ـــوری ک ـــه ط ب
ـتن امتیازنامـه جدیـد را مــی  امیدوارشـدند کـه م

ـاکرد ـفانه درعمـل ثابـت . شود روزبعد امض متاس
ـائی درظـرف  شد کـه  ـتن نه ـیم و تکمیـل  م تنظ

ـار مـی رفـت مقـدور نیسـت و بایـد  مدتی که انتظ
  .جلسه دیگری تشکیل شود

در آغازاین جلسه که مقدربود جلسه نهائی باشد، 
ـروع  بـه طـرح  ـاره ش هیئت نمایندگی ایران دو ب
ـا را  خواسته هایی کردند که قابل قبول نبـود و ک

رجان کـدمن اما موقعی که سـ. به درازا می کشاند
ـرای  ـرفیابی آن روزکـه ب تهدید کرد در جلسه ش
کســب اجــازه مرخصــی ازشــاه پــیش ازعزیمــت 

بود،مشـکالت معظم له به مازندران تعیین شـده 
ـاعد هیئـت نماینـدگی  جدید ناشـی از رویـه نامس

ـاند وزرای . ایران را به عرض ملوگانه خواهد رس
ایرانی دست از اشکالتراشی برداشتند و درمقابـل 

  .الل سرجان کدمن تسلیم شدنداستد
ـید بـه    ۹ ـر طـول کش تکمیل قرارداد دو روز دیگ

ـاعت  ـرانجام در س طوری که سند تنظیم شده س
دو بیست دقیقه بامداد سی ام آوریـل بـه امضـای 

دو روز قبل از این تاریخ، یعنـی در . طرفین رسید
ــل، پــیش  از اینکــه اعلیحضــرت عــازم  ۲۸ آوری

ـرجان کــــدم ـردد، ســـ ـرای مازنــــدران گـــ ن بـــ
ـازه  ـان باریافتـه و اج خداحافظی بـه حضـور ایش

  . مرخصی گرفته بود
ـیس  کـل  شـرکت     -  ۱۰ در بامداد سی ام  مه  رئ

ـر  ــرد و اکثـ ـرواز  ک ــداد پـ ــه بغ ـران ب ــت از تهـ نف
همراهــانش  نیــز درهمــین روز تهــران را تــرک 

ـامی . کردند ـانی ش وی  شب قبل از حرکـت مهم
ـران در ـتر  به افتخارهیئت نمایندگی ای ـزل مس من

ـران( جکس  داد کـه در ) مدیر شرکت نفت در ای
ـتند ـران شـرکت داش . آن اکثر اعضای  کابینـه ای

ـراد و  ـام نطـق مختصـری ای میزبان درسر میـز ش
ـای ریختـه کبـک  اظهار امیداواری  کرد کـه پره

ـرو ـاره ب ـان دو ب یـد بـه طـوری  کـه او .درطی زم
ـیس( فروغی .  بتواند کما فی السابق  پروازکند   رئ

در جواب نطـق کـدمن )  هیئت نمایندگی ایران 
اظهار داشت که به عقیده وی پرهای کبک هیچ 
گونه آسیبی  ندیده و پرنده سالم کماکان قادربه 

  .پرواز است
در قــرارداد جدیــد ، ســهم الســهم  ســابق   -  ۱۱

ـانزده در صـد  سـود %)  ۱۶( ایران که برمبنای ش
ن ناب  پرداخت می شد بکلی حذف وبه جـای آ

قــرار شــده اســت درآتیــه از قیمــت هــرتن نفــت 
استخراج شده الاقل چهارشلینک آن به عنـوان 
حق السهم دولت ایران  منظور گردد و  مجموع 
این حق السهم درهیچ سالی  کمتر از هفتصـد و 

  .لیره نباشد)  ۷۵۰/  ۰۰۰( پنجاه هزار 
نیزشرکت نفت مبلغی در حدود دو میلیون لیره  

تصــفیه بــدهیهای ســابق  بــه طورمقطــوع بابــت
ودرمقابـل سـی  خود به دولت ایران مـی پـردازد

سال تمدید امتیاز دریافـت مـی کنـد کـه بـه ایـن 
ـاز   ـاریخ ( ترتیب کل مـدت امتی ـاب  از ت ـا احتس ب

  .شصت سال می شود) امضای  قرار داد جدید 
ـر   به اعتقاد سرجان کدمن حتی رضایت بخش ت

ار داد از امتیــاز اخیــر، صــراحت کامــل مــواد قــر
ـام و سـوء  ـیچ گونـه ابه جدید  است کـه جـای ه
تعبیــر کــه ممکــن اســت در آتیــه موجــب  بــروز 

  .اختالف جدید گردد باقی  نمی گذارد
ـنم و زرای   -  ۱۲ تا جائی که می توانم قضـاوت ک

ایرانی  شرکت کننده دراین مذاکرات کـه دربـدو 
امر از تلف شدن زحمات شبانه روزی ، ولـی بـی 

رده بودنـد و اکنـون تشـخیص حاصلشان، دل آز
می دهند که کاری بسیار عالی صورت گرفته و در 
ـران  پیدایش سوء تفاهم اخیر هم شرکت نفت ای

ـرنبوده نماینـدگان . وانگلیس به هیچ وجـه مقص
شرکت در ایران همگی از نتیجه مذاکرات وبسته 
ـند  ـند بـه نظرمـی رس شدن قرارداد جدیـد خرس

بعضــی  گرچــه خودشــان اعتــراف دارنــد کــه از
جهات، در مقابل  امتیازات دریافت شده ، بهای  

  .سنگین پرداخته اند
ـاجرا، و مـؤترین  -  ۱۳ برجسته ترین نکته ایـن م

عامــل در رســاندن مــذاکرات تهــران بــه نتیجــه 
مطلوب  همان مهارتی است که سر جان کـدمن 

ـان داد ـاه نش نیـز .  دربرخورد و مصاحبه اش  با ش
ه در آخرین مرحله خود شادر رویه ای است  که 

مــذا کــرات اتخــاذ کــرد و روح سیاســتمداری را 
ـاخت ـات ملــی سـ ـین احساسـ تاکتیــک  .جانشـ

بخردانــه ســرجان کــدمن کــه درمراحــل عــادی 
ــه  ــط  درمرحل ــذاکرات شــرکت نجســت و فق م
سرنوشت ساز مداخله کرد، اهمیت و تأثیر فـوق 
ـرار داد بـه ثبـوت  ـا شـدن ق العاده خود را درامض

  .رساند
ده دارند که نقـش هیئـت نماینـدگی  بعضیها عقی

ایران پیشاپیش  تعیین شده بود به این  معنـی کـه 
شــاه بــه وزرای خــود دســتورداده بــود در تمــام 
مواردی که با شرکت اخـتالف  دارنـد سـرحرف  
ـا ایـن  خود بایستند و گامی  عقب نشینی نکننـد ت

ـاه شکسـت برسـد آن . که مذاکرات به لـب پرتگ
ـایا را وقت متوسل به مقام سلط نت گردنـد و قض

چنــان جورکننــد  کــه اعلــی حضــرت شاهنشــاه 
ـه کـه قادربـه  ایران در نقـش نیروئـی فـوق الطبیع
ـاهر  ـائل غامضـی اسـت در صـجنه ظ حل هرمس

شــود، گــره مشــکالت طــرفین را بازکنــد، و  تــاج 
  .صلح و پیروزی  را از آن خود سازد

ــاه اشــکال   ـا ش ـا  بــر ایـن عقیــده ام کــه رض     ً                                   شخص
ـیه را تشـخیص داد  یعنـی  فهمیـد کـه  اصلی قض

ـر گـردد مغلـوبیتش   اگردو باره به جامعـه ملـل ب
حتمی است مگر این که قضایا  را چنان جور کند 
ــذاکرات  ـاه شکســت م ــد گنـ ـان ببینن ــه همگـ ک

و از . برگــردن شــرکت اســت و نــه بــر گــردن او 
ـرجان کــدمن  ـنیدن دالیــل سـ ـرین ( شـ در آخـ

ـر  به این نتیجه رسید که) مصاحب اش با وی  اگ
پرونــده امــر دو بــاره بــه جامعــه ملــل بــر گــردد 

  .انگلستان به طور حتم برنده خواهد شد
با توجه به سرعتی کـه درامضـای قـرارداد   -  ۱۴ 

ــن  ــل " افســانه"نشــان داده شــد بــاز ای در محاف
ـای  ...  سیاسی  تهران پیچیده اسـت ـا پ ـر ت کـه س

ـنامه کمـدی نبـوده  قضیه چیزی جز یـک  نمایش
ـبال  توسـط است کـه صـحنه هـ ـات آن ق                  ً      ا و جزئی

شرکت نفت و دولت ایران هماهنگ شده بود و 
نقــش نهــائی را رضــا شــاه و ســرجان کــدمن مــی 

  .بایست بازی کنند که کردند
ـرای وزارت  – ۱۵ سه نسخه از این گزارش یکی  ب

ـر  ـفیر کبی ـرای  س ـری ب ـتان، دیگ خارجه هندوس
ـا در بغــداد، و ســومی بــرای سرکنســول بــر  بریتانی

  .در اهواز  فرستاده شدیتانیا 
  ) ۵۹( ر ه هور   : با  احترامات 

  
ـرد و بـه «به بیان دیگر،  ـات ک ـاه مالق کدمن با ش

، وقتــی ایــران ۱۹۲۹خــاطر او آورد کــه درســال 
در صـد ازسـهام  ۲۰پیشنهاد مشارکت و تصاحب 

ـراین شـد پـس از رفـع  ـرار ب ـرد، ق کمپانی را رد ک
ـر گرفتـ ـانی، مـذاکرات از س ه بحران اقتصاد جه

بدبختانه ازنظر شاه، او نمی توانست مـدتی . شود
ـادیر قابـل تـوجهی  طوالنی منتظر بماند و بـه مق

ـاج داشـت ـرار .              ً            پول نقد، فورا  احتی از ایـن رو اص
ـانی درآن  کرد مذاکرات زمانی آغاز  شـودکه کمپ
ـرایط  زمان بـه هیچوجـه در وضـعی نبـود کـه ش

ـالی . مساعدتری را از نظر ایران بپذیرد ـاه درح ش
ــ ــت ک ــه دول ــدم رضــایت خــود را از مداخل ه ع

ــی  انگلــیس در موضــوع، بــرای کــدمن بیــان م
ـرد در  داشت، از او کمک خواست و خـواهش ک
ــو  ــوح ســنگی شســته شــده  را از ن ــن امرکــه  ل ای
ـاریخ  بنویسند وبا ایـن ترتیـب  فصـل جدیـد در ت

ــد، او را یــاری دهــد ــه وجــود  آورن امــا . ایــران ب
ـزر، کـــه عمـــال  ــ ـاه، درفری ـای شــ ـار                             ًتقاضــ اختیــ

را به دست خود گرفته بود،   APOC)(مذاکرات
تأثیری نبخشید و اوحاضر نبود زیر بار هیچ نـوع 

ـر . مصالحه ای برود این امر نیز مسئله را وخـیم ت
ـاه بشـدت مـی  می کرد که هیئـت ایرانـی کـه از ش
ـات واقعـی خـود را  ترسید، جرأت نداشت نظری
ــه اطــالع  وی  بیــان دارد و حقــایق اوضــاع را ب

درایــن بــاره کــدمن بــه وزارت خارجــه . برســاند
  :انگلیس چنین گزارش می دهد

وزرای ایرانـی . وضع در اینجا وحشتناک است« 
ـتند و  ـاک هس به نظر می رسد برجـان خـود بیمن
ـای  ـر روس ـا دیگ ـا مـن ی تقریبا وحشت دارند که ب

با آنها دیده  کمپانی یک کلمه حرف بزنند یا حتی 
  ».شوند

گزیربه بن بست رسید، کدمن وقتی مذاکرات نا  
خود او دراین باره . دست به اقدام زیرکانه ای زد

ـا راه « : می گوید من به این نتیجه رسیدم کـه تنه
خروج از بن بست آن است که تصمیمی ناگهانی 

ـاه وارد » شـوکی « اتخاذ کنم کـه بـه مثابـه  ـر ش ب
ـران » .شود او به شاه پیغام فرستاد قصـد دارد ته

اه که بشدت ناراحت شـده بـود او ش. را ترک کند
. را به کاخ خویش خواند و از وی خواست بماند

کدمن که می دانست با حضورشاه، وزراء ایرانـی 
ــه و ابتکــاری را  ــوع نظری ـراز هــیچ ن جــرأت ابـ

ـرد ـنهاد ک اعلیحضـرت «:  نخواهند داشت، پیش
    ً                                    شخصا  ریاست جلسه ای را به عهده بگیرنـد کـه 

ـرای ـتن        بـن  در آن باید آخرین تـالش ب شکس
ـرد و ایـن » .بست صورت پذیرد ـاه موافقـت ک ش

ـرفین دعـوا تشـکیل شـد . جلسه با حضور او و ط
  .ریاست جلسه با شخص شاه بود

ـاه و   ـتبدانه ش استراتژی مکارانه کدمن، روش مس
ـاکم  ـاس روحیـــۀ حــ ـران، اســ بزدلـــی وزرای ایــ
برجلسه ای را به وجود آورد که درآن تصـمیمات 

ـال مربوط به قراردا ـاذ شـد ۱۹۳۳د س ـاه . اتخ ش
ـرد گفـت اول  ـاح مـی ک درحالی که جلسه را افتت

ــد اخــتالف بــین وزرای او و بــر  APOC)(      بای
ــاتی  را کــه در . طــرف شــود کــدمن خــودش کلم

ـته اسـت ـین نوش « : پاسخ شاه  به زبان آورده چن
ـار                                ً           گفتم این تمایل اعلیحضـرت را فعـال  بایـد کن

دی جدید کمپانی بگذاریم وابتدا شرایط  پیشنها
ـاییم  ـرد» .را مطرح نم ـاه موافقـت ک وزرا کـه . ش

ـا  ـا جـرأت نمـی کردنـد ب غافلگیر شده بودنـد، ام
نظریات پادشاه خود مخالفت کنند، مطیعانـه، و 
ـاکت  ـان آورنـد، س ـر زب بدون آنکـه یـک کلمـه ب

  ».سرجاهای خود نشستند
  13در صفحه     
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بمناســــبت  ،خــــرداد۲۶«
ــتمین  ــت و هش ــد و بیس ص

  »دتولددکترمصدق سالگر
  

شاه درحالی که وزرای خود را مخاطب قرارداده 
ـته « :بود گفـت ـین نشس ـائین، روی زم ـا، آن پ آنه

ـان را  ـا یش اند، و نمیتوانند دورتر از نـوک بینـی ه
ـراردارم و  ـاالی بـرج ق ببینند، درحالی که من بر ب
ـرا گرفتـه،  قادرم دنیای بزرگی را کـه اطـرافم را ف

  ».بخوبی مشاهده کنم
ـا   ـادر مطلـق آنه ـاه ق ـان ش وقتی این کلمات برزب

محمــد علــی  فروغــی  وزیــر (، وزرا جــاری شــد
ـر  ـر مالیـه ، علـی اکب خارجه، حسن تقی زاده  وزی
داور وزیر دادگستری  و حسین عالء رئیس بانک 

ـان  اگرمی فهمیدند) ملی  خواهند سرشان برتنش
ـان را بکلـی ببندنـد و  زیادی نکند، بایـد زبانهایش

رگونــه تصــمیمی را بــه خــود او واگــذار اتخــاذ ه
ازآن  پس شاه فقط به سخنان نمایندگان . نمایند

 )(APOC  گوش می کرد وحتی بخود تا این حد
ــش را  ــده وزرای ــه عقی هــم زحمــت نمــی داد  ک

  .بپرسد
ـاره  ۲۵روز   ـرفین دوب آوریل، وقتی نمایندگان ط

ـات گردنـد، فقـط یـک موضـوع  یکدیگر را مالق
پیش : روی میز قرار داشت برای طرح در دستور

تهیه شده  APOC)( دادی که توسط  قرارنویس 
خـود » شوک درمانی « کدمن که نخستین . بود

را روی شاه مؤثر یافته بود، دست بـه وارد آوردن 
ـرد کـه مـدت . زد» شوک«دومین  ـنهاد ک او  پیش

ـال باشـد  ۷۵امتیاز نامه جدید باید دست کـم   س
ـار ـان  تا کمپانی نسبت بـه ادامـه ک خـویش اطمین

ـال . کافی به دست آورد ـرار دارسـی در س مدت ق
سرمی آمد، درحالی  که اینک کـدمن کـه  ۱۹۶۱

ــود  از پیشــنهاد غیرمنتظــره ای ناراحــت شــده ب
ـال « :گفت این کارغیر ممکن است مدت سی س

( ما اسالف خویش  را برای دادن چنین امتیازی 
ـرر دادیـم ) امتیاز دارسـی  ـرین ق مـورد لعـن و نف

ــا آینــده هــم ...اال شــما مــی خواهیــد،حــ نســل ه
ـا بکننـد؟ ـرین را در مـورد  م ـا » همین لعن و نف ب

ــن، شــاه کــه خــود را بــا اصرارشــدید  وجــود  ای
نمایندگان کمپانی روبرو مـی دیـد، و ازطرفـی   از 
مداخله نظامی انگلیس وحشت داشت، باالخره 

سال بـه  ۶۰موافقت کرد امتیاز جدید را به مدت 
ـاطق  .کمپانی بدهد ـانی هـم من و در مقابل  کمپ

ـزار مایـل مربـع  ۱۶۰( مورد امتیاز را به یکصـد ه
ـا . کاهش دهد) هزار کیلو متر ـا  تنه               ً      شاه، که تقریب

ـران درجلسـه حـرف مـی  کسی بود که ازطرف ای
ــی  ــی اهمیت ــه مســئلۀ نســبتا  ب                             ً           زد، آنگــاه فقــط ب

ـتانهای . پرداخــت ـردم در اسـ ــه مـ ــه آنک از جمل
ـرای سـوخ ـان شمالی کشور حتی ب ت چراغهایش

            ً                و شــبها غالبــا  مجبورنــد از پیــه ... نفــت ندارنــد، 
ـانی  بـه .. سوزاستفاده  کنند او مـی خواسـت کمپ

شاه بحـدی  نسـبت  بـه  . ایران نفت سقید بدهد
مشــکالت و پیچیــدگیهای ناشــی ازاعطــای یــک 
امتیازشصت ساله بی اطالع بـود کـه حتـی یـک 
ـرد  مسئله آسان را در جریان مذاکرات مطرح نک

ـیه .  وزرایش نیز در حالی که بشدت از اینکـه توص
ـیدند ـاوره ای بـه او بکننـد مـی ترس صـم؛ » یا مش

ـته بودنـد» بکم ـیش نـویس تهیـه  ساکت نشس و پ
درمــدت زمــان بســیار  APOC)( شــده توســط 

ـالی کـه در . کوتاهی موردتایید قرار گرفـت در ح
از . آن فقــط چنــد تعــدیل جزیــی بــه عمــل آمــد

ـیس و جمله آنکه نام شرکت ا ز کمپانی نفت انگل
به کمپانی نفت انگلیس و ایران                APOC)( پرشیا 

 )(AIOC  ـاه دوسـت نداشـت تبدیل شد، چـه ش
 ۱۹۳۳آوریـل  ۲۹روز. بخوانند» پرشیا« ایران را 

ـرفین  امتیازنامه جدید به امضـای  نماینـدگان ط
ـای . رسید ـیل نامـه ه با رسدن کدمن به لندن س

انگلیسی ها جشن . روان شد تبریک به سوی وی
  ) ۶۰( » ....گرفتند

ـاطمی  ـادروان دکترسـیف پـور ف « :بروایت ش
شاه از سفیر  افغانستان پرسیده بودند که سفرا در 
قضیه الغای  امتیاز نفت  چـه مـی گوینـد؟ تصـور 
. نمی کنید که من در فسخ قرار داد  محـق  باشـم

ــی  ـر  نتیجــه هســتند، م ــد منتظـ ــی گوی ســفیر  م
ــا انگلــیس  بــه اســلحه « دفرماینــ ــار ب حاضــرم  ک

  .»بکشد، ولو جانم در خطر باشد
در .  در شوشتر  نفت سیال از زمین  می جوشید« 

ـار نفـت  ـر  انفج کرکوک شعله کبـود رنـگ در اث
تکمیل مکانیک و افزار وسیله به دست . دایم بود

ـند از . داد  که نفت  را از اعماق زمین بیـرون بکش
ـتها  اکناف کره چشم به روی نفت باز است و دس

ایران هم باید چشم بمالـد کـه ایـن یگانـه . دراز 
سیاح . سرمایه طبیعی را به رایگان از دست ندهد

معروف سون هدن می نویسد ایران از هر جهت 
ـره اسـت، مگرازجهـت صـحرای بـی آب  بی به

ـارطال . وعلف ـرا ایـن صـحرا انب نمـی دانسـت زی
  .»خوابیده است

اشــاره بــه ) جلــس  نهــمم( در نطــق ایــن دوره « 
ـر  اقـدام بـه  توسعه آبادی  فرمودنـد و از ایـن نظ
ـا لهـذا امـر  شـد  ـین رعای تقسیم اراضی خالصـه ب

ـنهاد شـود     ً ضـمنا  .  لوایح مربوط بـه مجلـس  پیش
ـار  اظهار امیدواری  به حسن نتیجه در  تربیـت ک

  .»نفت فرمودند
مخبر السلطنه از قرارداد تازه و تمدیـد آن اسـمی 

مــی  ۱۳۱۲فقــط  جــزو وقــایع ســال . نمــی بــرد
ـتعفای  مـن «گوید از ( » امتیاز  جدی  نفـت، اس

  ).مخبر السلطنه –کتاب  خاطرات و خطرات 
مصــطفی  فــاتح کــه در آن هنگــام ریــیس  اداره 
ـا  ـاتش  ت ـران بـود و  نظری پخش  مواد نفتـی  در ای
ـین  ـان اسـت چن اندازه ای  دفاع از وقایع آن زم

ـا( می نویسد ـاه س مصـطفی   –ل نفـت کتاب  پنج
  ):فاتح

پــس از چنــد جلســه مــذاکره بــین نماینــدگان «
ــدگان دولــت ایــران  طــرفین و رســیدگی ، نماین
پیشنهادی  به شرح زیر تسلیم نمایندگان شـرکت 

نمایندگان ایران عبارت بودند از فروغی  ( نمودند
ـر خارجــه، تقـی زاده  وزیــر مالیـه ، داور وزیــر  وزی

  ).بانک ملی دادگستری  و حسین عالء رئیس
  
 شش شلینگ در هر تن، - ۱
ـر درآمـد   - ۲ شرکت مشمول پر داخت مالیات ب

  خواهد بود،
تضـــمین حـــداقل درآمـــد یـــک میلیـــون و   - ۳

  دویست هزار لیره در سال،
  افزایش کارکنان ایرانی ، – ۴
ــی  در  – ۵ ـای  نفت ــرآورد ه هـ ـروش  ف ــعه فـ توس

  سرتاسر ایران به قیمت های  ارزان،
  ن حوزه امتیاز،محدود کرد – ۶
  لغو حق  انحصار لوله به خلیج فارس، – ۷
ـابق از روی  حـــق و  – ۸ ـابهای ســ تســـویه حســ

  .عدالت
نمایندگان شرکت پیشنهادات ایران را رد کردند  

ـا  ـاب آنه و اطالع دادند که اگر  دولت ایران در ب
در . پافشاری کنـد مـذاکرات قطـع خواهـد شـد
ـین نماینــدگان طــرف ـام مــدت مــذاکرات ب ین تم

حتی یک بار هم راجع  به تمدید امتیاز  صـحبتی  
  ».نشد

عصر روزی که مذاکرات متوقف شـد، کـدمن « 
مرا خواست و اظهار  داشت که چون مـذاکرات 
قطــع شــده و امیــدی بــه پیشــرفت نیســت قصــد 
ــه  ـرد پروان ـا کـ ـران را دارد و تقاضـ ــت از ایـ عزیم
ـانش تحصـیل  خروج از تهران برای او و همراه

او توصیه کردم در عوض مراجعه بـه من به . شود
اداره شهربانی برای تحصیل پروانه بهتر است که 
او تصمیم خود را به فروغی اطالعـی داده و از او 
تقاضا نمایـد کـه دستورصـدور پروانـه خـروج را 

  . »همین کارشد. بدهد
ـرد کـدمن «  ـرد  وبـه ل ساعتی بعد فروغی تلفن ک

ـارداد ـاه ب ـرد اطالع داد که صبح روز بعـد ش ه ول
کدمن را خواهد پذیرفت، درصورتی کـه پـس از  
ـرد کــدمن  ورود نماینـدگان شــرکت بـه  تهــران ل

در . تقاضــا کــرده بــود کــه شــاه را مالقــات نمایــد
ـا خـتم مـذاکرات و  جواب  بـه او  گفتـه شـدکه  ت
تجدید روابط  چنین مالقاتی  صـورت نخواهـد 

  .»گرفت
ـاق دکتریانـگ«    صبح روز بعد لرد کدمن به اتف

طبیب خود که زبان فارسی را خوب می دانسـت  
ـات . به دربار رفتند درمراجعت کدمن شرح مالق

  :را چنین وصف کرد
شاه با نهایت مهربانی مرا پذیرفت و مثل اینکه « 

ـاره  هیچ اطالعی ازجریان مذاکرات نـدارد، درب
ـتم . پیشرفت مذاکرات استفسار کرد من به او  گف
ت بـه انـدازه ای  که پیشنهادهای نمایندگان دولـ

سنگین است که شرکت نمی تواند  آنها را بپذیرد 
شاه بی نهایت .  و لذا  مذاکرات قطع شده است

ـرفین  ـین ط اظهار تعجب کرده و گفت خود او ب
واســطه شــده و  تــوافقی  ایجــاد خواهــد کــرد و  
دســتور  داد  کــه عصــر همــان  روز جلســه ای بــا 

  .»دحضور او تشکیل شود  تا کار فیصله یاب
ـری   در این جلسه جزکدمن و یانگ و شاه ، دیگ

حضور نداشته و مذاکرات مفصل ایـن جلسـه را 
نه کدمن به کسی گفته و نه از طرف شاه  کلمه ای 

که من  ۱۹۵۲در سال . از اسرار هویدا شده است
» سیاست نفـت« مشغول تهیه اسناد برای کتاب 

ـناد راجـع بـه  بودم از شـرکت نفـت تقاضـای اس
ازطرف . بین شاه و لرد کدمن را کردم مذاکرات

ــی اخیــرا  پســر . شــرکت جــواب رد داده شــد          ً     ول
ـان انگلیسـی  ـاریخ نویس کدمن به کمک یکی  از ت
شــرح حــال پــدرش را منتشــر ســاخته اســت کــه 
قسمت هایی از آن را دکتر جواد  شیخ االسالمی 
ـاخته  ـر س به فارسی ترجمه و در مجله آینده منتش

ـال  تأسـف ایـ.  است ـا کم ـات جـواب  ب ن اطالع
ـر ا بـه قـول  معمای تمدید امتیاز را نمی دهـد، زی
ـاه بـه  ـا ش مخبرالسلطنه رئیس الوزرای وقـت رض

که حاضراست به قیمـت «سفیر افغان می گوید  
چطـور شـد . »جانش از حقوق ایران دفاع کنـد

ـرای  ـلیم و بـه قـول خـودش ب ـه تس که یـک مرتب
ــدت ســی ســال دیگــر  ــورد لعــن مــردم و « م م

ـرش  »گردیـــد؟ آینـــدگان ـتهای اخیــ در یادداشــ
ساعت نه و چهل دقیقـه صـبح : کدمن می گوید

ـیس  ۱۹۳۳روز یازدهم آوریل  به اتفاق جکس رئ
مقیم شرکت نفت و دکتر یانگ به قصر سلطنتی 
احضــار و امیــر نظــام قرگوزلــو رئــیس تشــریفات 
. سلطنتی او را تنها  به حضور شاه هدایت می کند

سـه رل متـرجم را ذکاء الملک فروغـی در آن جل
  .داشته است

ـین   ـاره بـه مـذاکرات ب در این مالقات کدمن اش
نماینــدگان ایــران بــا شــرکت نفــت و مــذاکرات 
تیمورتاش در لندن نموده و اظهار می دارد که در 
لندن با وزیر دربار به توافق رسیدیم که درعـرض 
یکی دو سال آینده که بحران اقتصادی جهان به 

ـرای ـازه و  سر رسید، مـذاکره ب ـرار داد ت ـتن ق بس
تمدید مدت آغاز کنیم و بعدها که عازم کالیفرنیا 
ـید کـه شـخص  ـار رس ـر درب بودم تلگرافـی از وزی
اعلیحضرت از مذاکرات لندن مستحضر و مورد 

ـاه . توافق ایشان اسـت سـپس کـدمن از اقـدام ش
برای الغای امتیاز اظهارماللت کرده و اظهار می 

را به جامعه ملل  دارد که ما مجبورشدیم موضوع
  .متحد ارجاع کنیم

شاه از شنیدن نام جامعه ملل متحد برافروختـه  
شده و می گوید او میل ندارد که این موضـوع بـه 
ــالوه موضــوع  ــل ارجــاع شــود و بع ــه  مل جامع
اختالف بین ایران و یک شرکت نفـت اسـت بـه 
ـیه شـده و  ـیس وارد قض چه مناسبت دولـت انگل

ست دخالت می کند و درکاری که مربوط به او نی
ـاند؟ ولـی مـن . موضوع را به جامعه ملل  می کش

ـاز  ــت امتیـ ــه دول ــم ک ــی ده ــل م ـان کام اطمینـ
ــیچ شــرکتی جزشــرکت  ــتخراج نفــت را بــه ه اس

  .نفت ایران و انگلیس واگذار نکند
ــاه پــس از اصــغای شــکایات کــدمن راجــع بــه   ش

تأخیر مذاکرات در تهران و عدم اقدام جـدی از 
یــران بــه تنــدی بــه فارســی طــرف  نماینــدگان ا

ـان جلسـه  دستوری به فروغـی مـی دهـد و در پای
                     ً                     اظهار می دارد که شخصا  همیشه معتقد بوده کـه 
ـردم  ـرای م کارهای شرکت نفت باید سرمشـق ب
ایــران باشــد و آرزوی  شــخص او ایــن اســت کــه 
ـاتوانی کـــه  ـتی ونــ ـران را از وضـــع تنگدســ ایــ
. یادگارحکومت های گذشته است نجات بدهـد

ن جهت آرزویش توافق وهمکاری با شرکت ازای
  .نفت است

ـین   روزبعد از این مالقات جالل غفار که رابط ب
کدمن و شاه بود از او دیدن کرده و از جریان کار 

کدمن اظهار می دارد که پـس از . استفسار میکند
ده روز اقامت در تهران هنـوز نمـی دانـد دولـت 

ـار. ایران چه می خواهد ات را غفار گویا این اظه
دو ساعت بعد به کدمن . به عرض شاه می رساند

ـران روز  خبرمی دهد که جکس رئیس نفت در ای
بعــد بــا تقــی زاده مالقــات و مــذاکرات را ادامــه 

کــدمن، فریزرمعــاون کــل شــرکت را بــه . بدهــد
ـتد ـات تقـی زاده مـی فرس . جای جکس بـه مالق

ـلیم  ـرار داد را تس ـیش نـویس ق روزبعد تقی زاده پ
س از رسیدگی، کدمن اصـالحاتی در پ. اومی کند

  . قرارداد کرده و نزد وزیردارایی می فرستد
ـات و از   روزهفدهم آوریل کدمن با فروغـی مالق

. او درپیشــرفت مــذاکرات اســتمداد مــی جویــد
نمایندگان ایران پیشنهادات شرکت را رد کرده و 
مذاکرات به بن بست می رسد و کدمن تهران را 

در ضمن سعی می کننـد انگلیس ها . ترک میکند
ــت ایــران را از مضــمون  ــه وســیله ای دول کــه ب

  .تلگراف آگاه سازند
پس از مخابره تلگراف، ناگهان فروغی به کـدمن 
ـارم  ـاعت ده روز بیسـت و چه خبرمی دهد که س
آوریــل شــاه او را خواهــد پــذیرفت و بهتراســت 
ـا آن روز بـه تعویـق  حرکت نماینـدگان شـرکت ت

                   ً تعهد می کند که شخصا   در این جلسه شاه. بیفتد
در قضیه دخالت کرده و مذاکرات را از بن بست 

در نتیجه دستور می دهد جلسه ای . خارج سازد
مرکب ازتقی زاده، فروغی و داور، کدمن و فریزر 
ــرجم کــدمن درحضــور شــاه  و دکتــر یانــگ مت

  .تشکیل و کارنفت را تمام کنند
ساعت چهار بعد از ظهر آن روز عـده مـذکور در  

ـامی کـه کـدمن . تر شاه حاضـرمی شـونددف هنگ
ــد،  ــی کن ــد قــرار داد را مطــرح م موضــوع تمدی
فروغی ازترجمه بیانات کدمن امتناع کرده و مـی 
ـام  ــت مقـ ــن بیــان نقــض حرم ـرار ای ــد تکـ گوی

ـاری مـی کنـد و پـس . سلطنت است کدمن پافش
آنکه شاه ازمضمون تقاضای کدمن مستحضر می 

نم با تمدید نمی توالبخندی زده ومی گوید شود، 
ـرای  ـاالخره قـرارداد ب امتیاز موافقت کنم، ولی ب
ـتور  ـر تمدیـد شـد و دس ـال دیگ مدت سی و دو س

  .             ً               تمدید مستقیما  از طرف شاه بود
ــد کــه قســمت   مطلعــین وپژوهشــگران معتقدن

ـاکنون  ـرد کـــدمن تــ ـتهای لــ مهمـــی از یادداشــ

منتشرنشده است  و هنوز معلوم نیست که چطور 
اول حاضــر نبــود او را  شــد رضــا شــاه کــه در روز

بپذیرد یک مرتبه تسلیم شد و بـه قـول تقـی زاده 
ـا . »شد آنچه شد« ـروف بـود کـه رض در ایران مع

ـرجم،  ـته و مت شاه جلسه خصوصی با کـدمن داش
  .دکتر یانک بوده است

ـرده  و در   مصطفی فاتح هم این گفته را تائیـد ک
  : اظهار می دارد» پنجاه سال نفت ایران « کتاب 

ـر یانـگ صب«   ـاق دکت ح روز بعـد کـدمن بـه اتف
طبیب خود که زبان فارسی را خوب می دانسـت 
ـات را  به دربار رفتنـد و درمراجعـت، شـرح مالق
ـا را  ـانی م ـا نهایـت مهرب چنین وصف کرد، شاه ب

  .».پذیرفت
ـانی  فاتح متعقد است که بین شاه و انگلیس ها تب
ـان  ـاز نقصـ ـای امتیـ ــت الغـ ـته وعل ــود نداشـ وج

ـا و طبیعــــت تنــــد و  ۱۳۱۱ل عایــــدات درســـ
دیکتاتوری شاه بود که به خطای بزرگـی دسـت 
ـرار نداشــت،  زد و چــون درآن گیرکــرد و راه فـ
مجبــور بــه قبــول قــراردادی شــد کــه بــه عقیــده 
ــی  ــه دارس ـانش ازامتیازنام ـرر و زیـ ـالفین ضـ مخـ

  .زیادتربود
  :فاتح از تیمورتاش هم دفاع کرده و می گوید

بـه ۱۹۲۷ل مذاکرات بین دولت وشرکت ازسا«
بعد تحت نظرتیمورتاش انجـام مـی گرفـت و از 
ـام  ـاش درتم روی  انصاف بایـد گفـت کـه تیمورت
ــه  ــذاکرات کوشــش فــراوان داشــت ک ــدت م م
ــا شــرکت، بــه طرزخــوبی رفــع شــده  اخــتالف ب
ـأمین گـردد ـرین وجهـی ت ـران بـه بهت . ومنافع ای

ـین  متأسفانه درآخر کار رئیس مملکـت بـه او طن
ـا انـدازی  شد و تصـورکرد تعویـق در امـر نفـت ت

ـاز  مربوط  به او می باشد و فوری پـس از لغـو امتی
ــار کــرد ــار برکن درصــورتی کــه . دارســی، او را از ک

درغالـب  . سوءظن به تیمورتاش موردی نداشت
ـار و مـدیر  ـر درب ـین وزی ـران ب مذاکراتی که در ته

من حاضـر بـودم، کـه شرکت صورت می گرفت 
ـتیفای تیمورتاش نه فقط  با جـدیت درصـدد ا س

حق ایران بود بلکه عجله هم در این کارمی کرد 
  .وهیچگاه قصد تعویق در کار را نداشت

ـا  دستورات زیر را که تیمورتاش پـس از مـذاکره ب
ـر نفـت در  کدمن به میرزا علی خان فیض کمیس
                  ً                      لندن داده است کامال  نشان می دهـد کـه تیمـور 
ـاید ایـن گونـه  ـا آورد و ش ـیس ه فشار زیاد به انگل

  .رها موجب  سقوط و نابودی او شدفشا
  جناب  مستطاب آقای فیض کمیسر محترم،« 

ــن طــرف  ــه ای ــدتی ب ــل از م ـا س  ذی در روی اسـ
مذاکراتی دربین کمپانی نفت جنوب و ما شروع 
شده بود که در مسافرت اخیر سرجان کـدمن بـه 

  .قالب پروژه ای که منظم است ریخته است
ـاز دارســـی و تصـــویب ام – ۱ ــ ـای امتی ـاز الغــ ــ تی

جدیدی که مبنی بر اصل که حق مالکیـت نفـت 
ـاز  ـران باشـد و امتی می بایست متعلق بـه خـود ای
خارجی طوری تنظیم شود که مدت آن طـوالنی 

  .نبوده و اعتبار دایمی نداشته باشد
ـران در نفـــت جنـــوب و کلیـــه  -  ۲ ـرکت ایــ شــ

                                        ً    مؤسسات آن برای ربع سهام آن که باید مجانا  بـه 
  ،دولت ایران واگذارشود

محدود کردن منطقه امتیاز به طوری کـه در  – ۳
ـاز  ـتر تحـت امتی نتیجه صـد هزارمیـل مربـع بیش

  .نباشد
اخــذ دو شــلینک ازهــر تــن نفــت خــام کــه  – ۴

  کمپانی استخراج می کند،
  الغای انحصار لوله نفت در جنوب، -  ۵

سرجان کدمن در تهران مواجه با مشـکالتی شـد 
ــد ــه عمــل آی ــد در لنــدن ب    ً اوال  . کــه حــل آن بای

ـارالیه حاضـر بـود کـه خمـس سـهام موجـود  مش
                    ً                         عادی کمپانی را مجانا  به ما بدهد، ولی من قبول 
نکردم و تقاضایی را که در ماده دو پروژه منظمـه 

ـارکردم . مالحظه خواهید فرمود کردم      ً           ثانیا  اظه
ـانی  که چون دولت انگلیس اکثریت سـهام کمپ
ـران دا ـام سـهام ای ده را دارد، اگرحق رأی بـه تم

ســرجان . شــود، اکثریــت از بــین خواهــد رفــت
ـردن حـق رأی کـه  کدمن اظهار کرد که قبول ک
ـرای  درسطر دوم صفحه اول ماده مذکور است ب

اینجانب به او پیشنهاد کردم . او غیر ممکن است
که مطابق قانون انگلیس امـوری را کـه برعهـده 
ـرر اسـت در  مجمع عمـومی صـاحبان سـهام مق

ـر لندن معین کرده و چنا نکه داشتن دو مدیر را ب
ـایل را  ـرده و رئـوس مس حسب ماده دوم تامین ک
کــه مجمــع عمــومی عهــده دار اســت، بــا مــواد 
دیگری تأمین کردند آن وقت دادن حق رای بـه 

     ًٓ       ثالثا  درباب . سهام ایران قابل مطالعه خواهد بود
ـال ( ماده چهارده  ـا س ـاز ت مربوط بـه تمدیـد امتی

ـرفین حـق بوده است با این شرط کـ ۱۹۹۰ ه ط
هــم ) داشــته باشــند ۱۹۶۱فســخ امتیــاز در ســال

ـا مـی کردنـد کـه  ایشان اشکاالتی داشتند و تقاض
ـته باشـد و اینجانـب  کمپانی فقط حق فسخ داش

ـالی  ملتفـت . قبول نکردم ـیه ارس چنانکه از دوس
خواهید شد و هم چنین در باب معافیت مالیات 
ـرجان کـدمن و                          ً                 ها از مراسله ای که مجددا  بـه س

ـته ام، م ـیس نوش ـار انگل راسله ای که به وزیرمخت
ـاده ده تحـت  مطلب را ملتفت خواهید شـد و م

  )    ۶۱( » .مالحظه مانده است
  

در دوره پانزدهم مجلـس شـورای ملـی  
ـادچیکف راجـع بـه  که قـرارداد قـوام و س
ـنهاد شـد،  امتیاز نفت شمال بـه روسـها پیش
ـتم  ـنبه هف ـنج ش عباس اسـکندری در روز پ

موضــوع  را در مجلــس  ۱۳۲۷ بهمــن مــاه
مطرح کرد و از تقـی زاده نماینـده مجلـس 

ـاز  و تمدیـد  ۱۹۳۳خواست که حقایق امتی
ــرارداد را فــاش  ســازد و تقــی زاده نطــق  ق

اگر قصـوری در ایـن « مفصلی کرد و گفت 
كــار یــا اشــتباهی بــوده، تقصــیر آلــت فعــل 

ـاخان(نبوده بلکه تقصیر فاعـل  بـوده ) رض
ـتباهی ــه اشـ ــه بدبختان ــرد و نتوانســت  ك ك

که من بخشی از آنرا  در اینجا » ۱۱برگردد 
  . می آورم

  
ـتقامت و «   ـیمه اس ـان ش ـا هم و اگر چه بنده ب

شهامتی كه همیشه خصلت من بوده باهیچگونه 
ـا  هو و جنجال از میـدان در نمیـروم و میتـوانم ب
ـته  ـار را شایس ـنم، اینك بیش از آن مقابله و حمله ك

ـر كسـی . خود نمیدانم ـر خـالف اگ ـبکی و ب ـا س ب
ـاء ـتد كـه مـن امض   ادب ورقه ای پیش مـن بفرس
ـلمانم  ـا آنكــه مسـ ـتم بـ ـلمان هسـ ـنم كــه مسـ كـ
ـارج از  هیچوقت با ارعاب و ارهـاب كسـی كـه خ
ـا پیشـخدمتی  حد صالحیت خویش آن ورقه را ب

نمیکــنم   نــزد مــن مــی فرســتد، بحکــم او امضــاء
حاال فقـط نسـبت بآنچـه . ونخوانده برمیگردانم

ودم است جواب مختصری میـدهم و راجع بخ
ـاك  با حرفهای دیگر ایشان كه قسمت اعظم آن پ
ـتان موهـــوم  ـانه بــوده و بــس، ماننــد داسـ افسـ
فراماسونی و حمله به اشخاص صالح درجه اول 
این مملکت صحیح است كه از ابرار و اخیار این 
ـای جـن  مملکت هستند صحیح است با قصه ه

گویم كـه هـم وپری دیگر كاری ندارم ونیز باید ب
اكنون باز خیلی تاسـف دارم كـه مجبـور بعـرض 
مطــالبی شــده ام كــه شــاید بــا همــه اجمــال آن 
ــه مصــلحت  ـر و ب ــی بهتـ ــالء علن نــاگفتنش درم

ـران . مملکت موافق تر بود مساله نفت جنـوب ای
ـاز نامـه جدیـد   ۱۶و امتیاز معروف دارسـی و امتی

ــی و  ــل، خــود موضــوعی اســت مملکت ســال قب
و  افراد ضعیف مثل بنـده در آن دخالت یکنفر از 

ـر  میزان دخالتش باز موضوع دیگری است كه ه
ـرار داده  دو باید جدا جدا مورد دقت و مطالعه ق

پس از عودت بنده بایران از ماموریت ملـی . شود
كه افتخار نمایندگی ایـن مملکـت را در خارجـه 
ـافع  داشتم و بقدر مقدور برای حفظ حقوق و من

ـاهی بعضـی از  ایران مستمرا كوشیدم از گاهی بگ
ـتانه  آقایان محترم و دوستان به بنـده تـذكر دوس
دادند كه خوبست شرحی از ماجرای امتیاز نفت 
ـان  بواسطه آنكه درآن موقع شاهد آن بوده ام، بی

ـیار . كنم ـات بس اینجانب با وجود دالئل و موجب
قوی و بلکه اقوی كه چنین بیانی را اقتضا میکـرد 

فع و حیثیت شخصی من نیـز و شاید دفاع از منا
مستلزم آن میشد، تا حال بدالئل دیگری كه قوی 
تر می پنداشتم خود داری نمودم زیرا كه موافـق 
مصالح ومنافع مملکت نمی دانستم وهنـوز هـم 
نمی دانم ولذا باهرگونـه فـداكاری شخصـی كـه 
این خودداری مستلزم آنست، فعال نیز مصلحت 

ــی د ـاتی علن ــت را در بیانـ ــك ومل ــن بــاب مل ر ای
نمیدانم و بهمین جهت هـم قصـد عـرض همـه 
ماجرا را در اینجا ندارم ولی اینرا بایـد بگـویم كـه 
هیچوقت مضایقه نداشته وندارم كلیه آنچه را كه 
برمن معلوم است بدون كتمان یك نقطـه و یـك 
ـر شـخص بـی غـرض خیـر خـواهی  حرف به ه
كــامال و تمامــا و بنحــو مســتوفی و اشــباع بطــور 

ـاالتر از ایــن، خصوصــی بیــ ـنم و حتــی بـ ان كـ
بهرهیئتی هم باز از اشخاص بیغرض كـه در یـك 
محفــل خصوصــی و غیــر رســمی حضــور بهــم 
رسانند و یا آقای رئیس مجلس كه در بی غرضـی 
و صــفای ضــمیر ایشــان شــکی نــدارم کــه چنــین 
هیئتــی را تعیــین فرماینــد محــض رفــع هرگونــه 

  ».توهم وحتی ادنی شبهه كامال شرح بدهم 
است برای نظارت در دوسیه مرحوم ارباب شده 

شاه مرحوم بطور قطـع و . كیخسرو هم حاضرم
  جرم مصمم بود كه همه عهدنامه های 

  
  14در صفحه     
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بمناســــبت  ،خــــرداد۲۶«
ــتمین  ــت و هش ــد و بیس ص

  »سالگردتولددکترمصدق 
  

ـارجی و مـــداخالت  ـازات خــ ـامطلوب و امتیــ نــ
ـاع خـود  خارجیان را در حقوق و محاكمات اتب
ـر نـوع حقـوق كهنـه شـده را  در ایران و حتـی ه
ـارج  مانند وجود دو قطعه خاك در شمیرانات خ
از حیطه قدرت و حکم دولت این مملکت فسخ 
ـامال  ـار را ك و نسخ و باطل و ملغی می سازد و اینك

ـاز ـز امیت ... «بانجام رسانید تا آنكه نماند از آنها ج
ـاری  برای سنجش حسنات وسیات ناصـر ذوالفق

ئید از ترس بود، میزانی مقرر دارسـی پـس میفرما
اقدام باصالح آن امتیاز كرد تا حقوق ایران بطور 

  .شود مطلوب استیفاء 
این اقدا م داستان خیلی درازی دارد و چند سال 
ـاد و اوراق آن درضـبط وزارت  ـید و انس طول كش

ـاه . مالیه بایـد موجـود باشـد ـله ش عاقبـت حوص
ـر مماطلـه  تنگ شد و شاید تعویق كار را حمـل ب

مینمود و ضمنا میل نداشت حتی یك قید هـم از 
ــاقی  ــابق بــرای مملکــت ب قیــود قدیمــه بشــکل س

مصمم شد امتیاز را فسخ كنـد و                   ً بماند یکروز بغتتا  
ـار دارد و واضـح اسـت كـه هـم  ـرای اینك حکم ب

ـتثناء  در  حکــم اوهمیشــه بــدون تخلــف و اسـ
ـرا میشــــد و هــــم در اینمــــورد  ـاعت اجـــ یکســـ

سیار و به اعلـی درجـه خـاطرش بالخصوص كه ب
ـرا و  ـارای چــون و چـ ـر بــود احــدی را یـ متغیـ

ـر چـه . نصیحت باو نبود پس اینكار اجرا شـد اگ
اتخاذ این طریق باین نحو بعقیده وزراء و رجال 
ــود و  ـر خــواه ایــران در آنزمــان صــحیح نب خیـ
ـار دیـده شـد، یکـی از  چنانكه بعـدها از نتیجـه ك

طنت وی اشتباهات بزرگ آنمرحوم درمدت سل
ـتی . بود منظورم این نیست كه امتیاز دارسـی بایس

ـای آن بطـور  بهمان حال بمانـد ولـی ترتیـب الغ
ـاتی شـد  ناگهانی و بی مطالعه باعث بعضی زحم
ـامطلوب آن  ـا مـواد ن كه این امتیازنامـه جدیـد ب
محصول آنست موضوع منجر بشکایت كمپانی و 
حمایــت دولــت او و تقاضــای حکمیــت الهــه و 

ـتان تهدیــد از  ـران بشــکایت ازانگلسـ ـرف ایـ طـ
بجامعه ملل و قبول آنها مراجعه امر را بجامعـه و 
ـار  ـا ك رفتن آقایان عالء و داور بژنو شد و تا این ج
ـیله مرحـوم  با وزارت خارجه بود و اقدامات بوس
ـائی  ـار بج فروغی بعمل میآمـد در جامعـه ملـل ك
ــن بــاب  ــی در ای ــل از صــدور حکم ـید و قب نرسـ

ـان وساطت و توصیه ها ی مذاكرات مستقیم بمی
آمد و چون دولت ایران گفته بود كه الغای امتیاز 
ــوده و  ـرایط آن ب ــودن شـ ـامطلوب ب ــطه نـ بواس
ـرایط مطلـوب و موافـق  حاضر خواهند بود با ش
منافع ایران امتیاز جدیدی البته برای بقیه مـدت 
ـا  ـران آمدنـد ت امتیاز سابق بدهنـد حضـرات بته

ـاین نحــو  ــعی در حصــول مقصــود بـ ــوده س نم
امتحــانی بکننــد و اگــر توافــق حاصــل نشــد بــاز 
ـــد ـــد و داوری بخواهن ـــل برگردن ـــه مل . بجامع

نفــر بــرای  ۴مــذاكرات در تهــران بــا ماموریــت 
ـای  اینكار یعنی مرحوم فروغـی مرحـوم داور و آق
ــان یافــت پــس از چنــد  عــالء و ایــن جانــب جری
هفته مذاكره توافقی درشرایط حاصل نشد لکن 

كه اگر قـدری گذشـت از  این نتیجه حاصل شد
طــرفین میشــد طــرح جدیــد بمراتــب از امتیــاز 

میشد لکن وقتیکه حضرات از توافق دارسی بهتر 
بــا مــامورین ایرانــی واســطه مــذاكرات مــایوس 
ـاه هـم گفتنـد در  شدند عزم عـودت كردنـد و بش
ــود كــه وی ظــاهرا از عاقبــت كــار  ایــن وقــت ب
اندیشــناك شــد وعــزم برمیانــه گــرفتن شخصــا و 

ـا سعی  در كنار آمدن با حضرات كرد و اگر هـم ب
همان شرایطی كـه خـود شـركت حاضـر بقبـول 
آنهــا شــده بــود و در واقــع همــان شــرائط فعلــی 
امتیازنامه فعلی بود غیر از موضوع تمدیـد مـدت 
ـر  را بمیان آوردند و اصرار ورزیدند و در مقابـل ه
ـای  نوع محاجـه ومقاومـت از طـرف واسـطه ه

ـاری و ایرانی مذاكرات درمنظ ـان پافش ور خودش
ـران  تهدید بقطع مذاكرات و حركت فوری از ای
ـر  كردند و شد آنچه شد یعنی كاری كه ما چند نف
مسلوب االختیار بآن راضی نبودیم و بی اندازه و 
ـتر  ـر تصـوری ملـول شـدیم و از همـه بیش فوق ه
ـاد خیـر بایـد  شخص من و پس از مـن محـض ی

ـالم و ملـولبگویم مرحوم داور ـاثر ومت شـدیم  مت
ـآن نیسـت  لکن هیچ چاره نبود و البته حاجـت ب
ـان  ـرا زم ـاره نبـود زی ـرا چ ـنم كـه چ كه عـرض ك

است و اغلب آقایان شاهد وقایع و وضـع نزدیك 
ــان اســت و   آن ــئله عی عهــد بودنــد وحقیقــت مس

حاجت به بیان ندارد و میدانند كه برای كسی در 
ـاومتی در  ـیچ مق ـاری نبـود و ه این مملکت اختی

عهد نـه مقـدور بـود   ده حاكم مطلق آنبرابر ارا
ـرد . ونه مفید او هم ظاهرا از عاقبت كار اندیشه ك

ـرفتن حکـم نسـخ  و حاضر بعقب رفتن و پـس گ
امیتاز سابق هم بهیچوجه نبود و شق ثالـث هـم 
وجــود نداشــت و كســی نمیدانــد كــه درصــورت 
برگشتن طرفین بژنو چه حکمـی میشـد و نتیجـه 

ه مقصـود از اینکـه چه بود ولی باید عرض كنم كـ
گفــتم چــاره نبــود، تنهــا بــیم اشــخاص نســبت 
بخودشان نبود بلکه اندیشه آنها نسبت بمملکـت 

د زیرا كـه بیـرون وعواقب نزاع بآن كیفیت نیز بو
آمدن از مخمصه ای كه بظاهر بن بست مینمـود 
سهل نبود و در صورت اكتفا بمقاومت منفی تنها 

ـرین بـوده و اصـل نكتـه و همـه  با بیم زحماتی ق
جان كالم درین یك جمله اخیر اسـت كـه میـل 
ـرای  ـروف ب ـاد شـرح بـدهم و بقـول مع ندارم زی

سر من از . دلهای بی غرض یك حرف بس است
ناله من دور نیست لیك چشـم و گـوش بعضـی را 

ـال  آن  نور نیسـت ایـن چنـد كلمـه را بطـور اجم
گفتم و باز خود داری از توضیحات مفصل علنی 

ال قیل شود محـض مالحظـه دارم و آنچه هم ق
شخص خود، مصـالح مملکـت را فـدا نكـرده و 
جـــوابی در جلســـه علنـــی نخـــواهم داد فقـــط 
ـا كـه مـن میـدانم  ـا آنج همینقدر باید بگویم كه ت
وخدا نیز شاهد است اصـال سـوء نیتـی از طـرف 

ـا . هیچکس یعنی هیچ ایرانی ابدا نبوده اسـت ام
ل تا موضوع دوم یعنی سهم بنده در این امر از او

آخر كه شاید بعضی اشخاص خالی از بی غرضی 
ـا باصـل  ـند ت دراین قسمت بیشتر عالقـه منـد باش

ـار موضوع اولی باید عرض كنم  كـه بنـده در اینك
اصال و ابدا هیچگونه دخالتی نداشته ام جز آنكه 

ـای آن ورقـه اسـت خنـده شـدید ( امضای مـن پ
وآن امضاء چه مال ) نمایندگان ومخبرین جرائد

ـال كسـی  من بود ـردم وم ـاع میک و چـه مـن امتن
ـاء میکـرد  ـا یکـی فـورا امض دیگر بود و البـد حتم
ـیچ نـوع تغییـری را در آنچـه واقـع شـد و بهــر  ه
حــال میشــد، موجــب نمیشــد و امتنــاع یکــی از 

ــاء  ــاعی ممکــن بــود در اصــل  امض اگــر اصــال امتن
موضوع یعنی انجام آن امر هیچ تاثیری ولو بقدر 

  .خردلی نداشت
اینمورد هیچ عرضی ندارم منتها اینسـت بنده در 

ـاء  ـا  كه شاید خود عمل امض اضـطراری قصـور ی
ـرد  تقصیری شمرده شود و من عرض نخواهم ك

ــاء  ــاء را  كـه امض جعلـی اســت و كسـی دیگــر امض
عوض من گذاشته بلکه هر تقصیری درآن عمـل 
ـته بـود  بسیط غیر اختیاری باشد خداونـد خواس

نفــر دیگــر كــه آن تقصــیر فرضــی بجــای آن ســه 
همراهان ما یا وزرای دیگر دامنگیـر مـن شـود و 

ـان من خود شخصا  با اقرار باینكه درصورت امک
بهتر بود ولو با فدای نفس هم  باشد انسان از این 
تقصیر فرضی غیر اختیاری دور و بی دخالت در 

ـاری  آن  بماند فرق زیادی بین امضای قلمـی اجب
ـا ورقـه  ـفید وامضای قولی اجباری وامضـای ب س
ـار صـــد نفـــر  دادن درمجلـــس وتصـــویب اجبــ

اشخاص محترم كه وكیل ملت نامیده میشدند 
نمیبینم و اوضاع وقت با زبان صریح حقیقـت 
را بتاریخ آینده خواهد گفت و فرق بین اختیار 
و اجبار و اضطرار را ثبـت خواهـد نمـود و هـم 
مشــکل مملکتــی كــه پــیش آمــده بــود و كــار را 

مـن . م خواهد شـداضطراری ساخته بود معلو
شخصا هیچوقت راضی بتمدید مدت نبـودم و 
دیگران هم نبودند و اگر قصوری در این كار یا 
ـیر آلـت فعـل نبـوده بلکـه  اشتباهی بـوده، تقص
ـتباهی كـرد و  تقصیر فاعل بوده كه بدبختانه اش

او خـود هـم راضـی بتمدیـد . نتوانست برگردد
مدت نبود و در بدو اظهار این مطلب از طـرف 

ات روبروی آنها بتحاشی و وحشت گفت حضر
. عجــب اینكــار كــه بهیچوجــه شــدنی نیســت

ـتگان  ـال بـر گذش ـا كـه سـی س میخواهید كه م
برای این كار لعنت كرده ایم، پنجاه سال دیگر 

ولـی عاقبـت . مورد لعن مردم و آیندگان بشویم
  )  ۶۲(»    .در مقابل اصرار تسلیم شد

  
ـالگرد مرکز اسناد انقالب اسالمی به بها  نـه س

ملــی شــدن صــنعت نفــت اســنادی در یکــی از 
ـناد محتـوای آن مـی  پرونده های موجـود و اس
 : نویسد

بر اساس این سند، سرجان کدمن مدیر کل و «
ـیس و ایـران پـس از  نماینده شرکت نفـت انگل
امضاء قرارداد تمدید امتیاز جدید نفت با وزیـر 

، سید حسن تقی زاده، قلـم طالیـی  مالیه وقت
آن قــرارداد را امضــا کــرده بــود توســط  کــه بــا

وزیر مالیـه هـم . وزیرمالیه به رضاشاه اهدا کرد
ــه ـال  طــی نام ـاه ارسـ ــر رضاشـ ــه دفت ای آن را ب

  ای بـه خـط در این وقت، شاه طی نامه. داشت
ـاز نفـت » قلـم طالیـی«خود  ـا آن امتی را کـه ب

ـ  را بـه       ً           مجددا  به انگلیسی ها واگذار شـده بـود 
ـا وزیرمالیه یعنـی ه ـاب تقـی زاده اعط مـین جن

 .کرد می
ـاردهم دکترمصـدق  بعدها کـه درمجلـس چه
درایــن مســائل ســخن گفــت وتقــی زاده را بــه 
عنوان عامل تمدید آن قرارداد شوم متهم کرد، 

ـا آلـت فعـل  تقی زاده گفت که درآن واقعـه تنه
یـک شـوخی » آلـت فعـل«تعبیـر . بوده اسـت

ــان تقــی زاده  ــالبی بــود کــه بعــد از آن مخالف ج
 .همیشه برای وی به کار می بردند

  

 سند شماره یک
 ۳۱۲٬۳٬۳:  نشان شیر و خورشید به تاریخ

 ضمیمه ۷۷۰۷:  نمره  وزارت مالیه
 ریاست محترم دفتر مخصوص شاهنشاهی

ـا  ـاز جدیـد ب چون در موقـع عقـد قـرارداد امتی
شرکت نفت انگلیسی و ایـران سـرجان کـدمن 

یی را مزبور قلم طال  مدیر کل و نماینده شرکت
ـا کـرده بـود بـه  ـا آن امض که قرارداد مزبـور را ب
وزارت مالیه داده و استدعای مشارالیه آن بوده 

ــه ــدیم   اســت ک ــور تق ــم مزب ـاء قل ــس از امضـ پ
خاکپاری مبارک بندگان اعلیحضـرت اقـدس 
همایون شاهنشاهی ارواحنا فداه گردد، علیهذا 
عین قلم مزبور را برای انجام منظور فوق به آن 

 حسن تقی زاده. دارد محترم ارسال میدفتر 
 مهر ناخوانا

ـناد( ـند شـماره ۳۳۶ش ب : آرشیو مرکـز اس ، س
۱۸۳( 

 
 سند شماره دو

 نشان شیر و خورشید
 دفتر مخصوص شاهنشاهی

 ۳۸۵نمره صادره 
 ۲روسیه  ۹کارتن 
 ۱۳ ۱۲٬۳٬۶خروج 

 جناب مستطاب آقای تقی زاده وزیر مالیه
جع به قلمی را ۷۷۰۷از مدلول مراسله شریفه به 

که از طرف سرجال کدمن به خاک پای مبارک 
ـا   ارواحنا فـداها تقـدیم ـاطر ناخوان شـده بـود خ

ـتخطی کـه از . ملوکانه مستحضر گردید عین دس
ــالی شــرف  ــاب ع طــرف ذات اقــدس بعنــوان جن

                                    ّ ً       صدور یافته است به ضمیمه قلم مزبور لف ا  ارسال  
 .گردد می

ـناد( ـز اســـ ـیو مرکـــ ـند ۳۳۶ش ب : آرشـــ ، ســـ
 )۱۸۴هشمار

 
 سند شماره سه

 ۱۳۱۲خرداد ماه  ۶نشان شیر و خورشید بتاریخ 
 دفتر مخصوص شاهنشاهی
 جناب تقی زاده وزیر مالیه

قلــم طالئــی را کــه ســرجان کــدمن مــدیر کــل و 
ـران قـرارداد  ـیس و ای نماینده شـرکت نفـت انگل
امتیــاز جدیــد نفــت را بــا آن امضــاء نمــوده و بــر 

ـا ار ـرای م ـارالیه ب ـال شـده حسب تقاضـای مش س
  .  نمایم بود، به شما اعطا می

 ۱۳۱۲خرداد  ۶
 امضای رضاشاه

ـناد( ـز اســـ ـیو مرکـــ ـند ۳۳۶ش ب : آرشـــ ، ســـ
 )۱۸۵شماره

 ۱۳۱۲خرداد ماه  ۶نشان شیر و خورشید بتاریخ 
 )۶۳   (  

زنده یاد نجاتی بدون اینکه اشاره ای به عامـل 
وابستگی سیاسی رضا شاه بکند بر این نظر اسـت 

  : که
ررسی این موضوع، که نتایج بسیار مهمی ما درب« 

در آینده سیاسی و اجتماعی کشورمان به بار آورد، 
ـاه،  ـا ش ـاتوری رض ـار رژیـم دیکت و با تأکید به مض
ــه  ــدون مطالع ــو ب ــدام او در لغ ــه اق ــدیم ک معتق
ـان  قراردارسی، بعلت فقدان بینش سیاسی و جه
بینی و بی اطالعی او ازمسائل بین المللی و نفـت 

ـرد ۱۲۹۹ا خان پیش ازکودتای رض. بود ، یـک ف
ـرا . عامی بود او به زحمت خواندن و نوشتن را ف

ـامی آنهـــم  ـائل نظــ ـا بـــه مســ گرفتـــه بـــود و تنهــ
ـاهی داشـت ـان آگ . درمحدوده قزاقخانـه آن زم

درحقیقــت مهمتــرین عــاملی کــه موجــب شــد 
ــه ایــران تحمیــل شــود،  ۱۹۳۳قــرارداد ســال  ب

ـردی  وجود رژیم دیکتاتوری ومضار حکومـت ف
بود که مانع گردید افراد مطلع و وطـن دوسـت، 
ـال،  در محیطــــی آرام، آزادانــــه و دور از جنجـــ
نظریــات خــود را در بــاره عواقــب و نتــایج لغــو 
ـرار  ـتور امضـای ق یکطرفه قـرارداد دارسـی و دس
جدید ازطرف شاه، که طبق قانون اساسی کشور، 

ـراز کننـد از سـوی . یک مقام غیر مسئول بـود، اب
ــه تصــویب  ۱۹۳۳د دیگــر قــرار دا در مجلســی ب

ـیات رژیــم  ـا خصوصـ ـید کــه نماینــدگان بـ رسـ
ـاب شـــده بودنـــد و نماینـــده  ـاتوری انتصــ دیکتــ
منتخب مردم نبودند تا هنگام طرح قـرارداد در 

ــد ــه اظهــار نظــر کنن همچنــین . مجلــس آزادان
اعضــای هیئــت نماینــدگی ایــران در مــذاکرات 
ـرکت نفـــت و دولـــت  ـا نماینـــدگان شــ خـــود بــ

ــ ــت و انگلســتان فاق د چنــان شخصــیت و جرئ
ـات وعقایـد  شهامتی  بودند که با صـراحت نظری
خود را در باره نفع و ضرر قرارداد اظهار کننـد و 
ـئولیتی کـه بعهـده  ـری از شـغل و مس یا با کناره گی
ـته بـه  ـته و ندانس داشتند، آلت فعل نشـوند و دانس

  )  ۶۴( » .مملکت خود خیانت نکنند
ـرا: او در ادامه آن می نویسد ـال ق ، ۱۹۳۳ر داد س

ـاظ  ـادی، از لحـ ـالی و اقتصـ ـار مـ ـته از مضـ گذشـ
ـان بخشـی  ـیار زی اجتماعی و سیاسی نیز نتایج بس

ــه بــار آورد ــه شــرکت نفــت و . ب ــوذ ویرانگران نف
اینتلیجنــت ســرویس  انگلســتان روی مملکــت 

ــد شــرکت نفــت مرکــز و ســتاد زد و . ســایه افکن
بندها، توطئه گریها وعامل ترویج فساد و خیانت 

همــه شــئون کشــور شــد و عوامــل آن درهمــۀ در
درحقیقـت شـرکت . ارکان مملکت نفوذ داشتند

نفت، دولت و قدرتی در داخل دولت ایران بود، 
تا جائی که مردم ایران، هر نـوع تغییـر و تحـولی 
ــا مــی دانســتند . در کشــور را از طــرف انگلیســی ه

ـام  ـر مصـدق، هنگ بیهوده نبود کـه مرحـوم دکت
ـر ـار قـ ـاره مضـ ـال بحــث در بـ و  ۱۹۳۳ار داد سـ

وجود شـرکت : مخالفت با قرارداد الحاقی گفت
نفــت در ایــن مملکــت حیــات ملــی و اســتقاالل 

  )  ۶۵(  ».کشور را بر باد میدهد
  
ـاران *  ایرج افشار نظر زنده یاد اللهیار صالح   از ی

آلت فعل  « مصدق ، در  باره  اعتراف تقی زاده  به
قتی کـه مقدمـۀ و: این گونه بیان می کند » بودن  

» آزادی  و حیثیت انسانی « تقی زاده را بر کتاب 
ـالزاده خوانـده بـود  تألیف سید محمد علـی جم
ـرا موقـع  می گفت از تقی زاده تعجب  می کنم چ
ـرار داد نفـت نتوانسـت از ایـن  امضای تجدیـد ق
ـتفاده کنـد .                   ً                     حربه  که خود کامال  می شناخت اس

« زاده به اما صالح همیشه می گفت اعتراف  تقی 
بودن، اعترافی است  مهم و اثر گذار » آلت فعل 

کــه نظــایرش را در تــاریخ سیاســی  ایــران نمــی 
این اعتراف  از مواردی  بود که اعضـای  . شناسیم

شــورای  امنیــت را بــه بــی اعتبــاری  و تحمیلــی  
می گفت رجـال . بودن قرار داد نفت معتقد کرد

بگویند و ما عادۀ حاضر نیستند اشتباهات خود را 
ـرده و گفتــه اســت ـری کـ ارزش . تقــی زاده دلیـ

  )  ۶۶.(دارد
  

  داستان بر خورد رضا شاه و تقی زاده 
  

راجـع  بـه آن :  جواد شیخ االسالمی مـی نویسـد
قسمت از این  تلگراف که حاکی از درگیری  تقی 
زاده  با  رضا شاه در قضیه نفت  است  مـن  خـود 

صــالح   داســتان جــالبی از مرحــوم الهیــار خــان
ـا مـی ارزد بعـدها . شنیده ام که به نقلـش در اینج

متوجه شدم  که مرحوم صالح عین این مطلـب 
ـار نیـز نقـل   را برای  دوست دانشـمندم ایـرج افش
ـین مطالـب  نقـل  ـان ع کرده بوده است کـه ایش

ـین    ـاردهم، (           ً                شده را بعدا  در مجله نگ ـال چه س
  .منتشر کردند)  ۱۳۵۸فروردین (  ۱۶۵شماره 

اظهارات مرحوم اللهیار خان به هر  دوی ما متن 
ــار و نگارنـده(  ـان اســت و ) ایـرج افش ــا  یکس       ً             تقریب

عقیده سابق  مرا تأئید می کند که داستان بحران 
که منجر  به عقد قرار دادی   ۱۹۳۳نفت در سال 

گردیـد ) ۱۹۳۳معروف به قرار  داد ( جدید            
ه است که ما  خیلی آشفته تر و  بغرنج تر از آن بود

ـین روایـت مرحـوم . تصور  مـی کـردیم اینـک ع
ـان یادداشـت  صالح کـه مـن در حضـور  خودش

  :کرده ام
موقعی که علی اکبر داور جـای تقـی زاده را در « 

ـان و عنایـت  وزارت دارائی  گرفت نظر به اطمین
خاصی که نسبت به این جانب داشت، مرا نیـز از 

ـردوزارت دادگستری به وزارت دارائی منت . قـل ک
ـر داور(در وزارت دارائی  اول مـدیر کـل ) زیر نظ

ـان . بودم و سپس  معاون وزارت دارائی شدم هم
اوایل انتقال به وزارت دارائی که پرونـده نفـت را 

ـندی جالـب  ـردم بـه س نامـه ای   –مطالعه مـی ک
محرمانه از دفتر مخصوص  رضا شاه به تقی زاده 

ره نشنیده برخورد کردم که تا آنروز چیزی در با –
) ۱۳۱۲( بیینهایت متأسفم که در آن تاریخ. بودم

ـران  ـر دولتـی ای هنوز  استفاده از فتوکپی در دوای
ـر  مرسوم نشده بود تا بتـوانم از آن نامـه عکسـی ب

ولـی مضــمون نامــه را چــون مختصــر بــود  . دارم
از دفتر مخصوص پهلـوی  .      ً             کامال  در ذهن  دارم

ـبیه بـه ایـن  یا چیزی ( نامه ای  به این مضمون ش
  :به تقی زاده نوشته شده بود) مضمون

  
  )دارائی( جناب  آقای  تقی زاده وزیر مالیه  

ـالی بـه شـرف عــرض  ـتعفای جنابع نامـه اس
ـید فرمودنـــد بـــه تقـــی زاده  .ملوکانـــه رســ

ـپری  « :بنویسد ـا س دوران این هوچی بازیه
ـتعفا ندارنـد هـر .  شده وزرای من حـق اس

ـان مـ ـنموقت الزم شـد خـودم معافش .  ی ک
  ».برود سرکارش و دیگر از این حرفها نزند

ـات ملوکانــه ـین فرمایشـ بــرای اطــالع  عـ
  جنابعالی  ابالغ شد

ـاهی    ـــر  مخصـــوص  شاهنشــ ـیس  دفت ــ رئ
  )     ۶۷( حسین شکوه

  
ـلطنت «  ـار بـه ( تقی زاده که  با تغییـر س از قاج

موافق نبود و در جریان طرح این قضیه ) پهلوی 
ـنجم در صــف ـان تغییــر  در مجلــس  پـ مخالفـ

ـر بـی . سلطنت قرار گرفت  ـا خط البته خود را ب
در نامـه ای بـه . کاری یا تهدید هم روبرو می دید

، به تمایل خودش و دکتر محمـد * حسین عالء 
ـاره  مصدق به خروج از مجلس و انزوا گزیدن اش

ت کـه مصـدق چـون مناعـت و کرده و گفته اسـ
ـتیم تمکن داشـت ـا نتوانس قـی ت» . ، توانسـت و م

چنـدی  پـس از  :  زاده در جای دیگری می گویـد
ـنجم  ـلطنت در مجلـس پ اینکه با طرح تغییـر س
ـتوفی  ـر مصــدق از مسـ ـردیم، دکتـ مخالفــت کـ

ـه و عـالء و یحیـی دولـت الممالک و مشیر  الدول
ـرای  آبادی ـا  خواسـت ب و من  دعوتی کرد و از م

نوع کاری  را در حکومت بعـد  ادامۀ مبارزه هیچ
پس . ز همکاری  خود داری  کنیمنکنیم و ا قبول

از  اینکه جمع متفرق شد مرا نگاه داشت و گفت 
ـان آن  چون می دانم برای شما از نظر مادی  امک
ـا بـه  نیست که بیکار بمانید خوشوقت می شـوم ت
هــر نحــو کــه مایــل باشــید  ترتیبــاتی  بــدهم کــه 

ـردم. زندگی شما مختل نماند . البته من تشـکر ک
ـری و  مصدق در آن دوره با ـام دوخـدلی داری  تم

ـردرا بر کنار ماند و تحمل تبعید و زندان  »  هم ک
اده  با تغییر سلطنت مخالفـت با وجودیکه تقی ز

ـاری همچ ،کرد ـا خـان همک نان با حکومت رض
ـرد   مصدق  این عمل  تقی زاده  را.  کرد ـاد ک انتق

که آقای تقـی زاده  از روز ی:  و در جائی گفته بود
موده اند با تمام روابـط امضاء ن را۱۹۳۳قرار داد 

ـته ام  و همکاری ـان داش که در دورۀ تقینینه با ایش
ـات  ـان را مالق ـه ایش حاضر نشدم حتی یـک مرتب

  ) ۶۸» ....کنم
در نخستین انتخابات مجلـس  ۱۳۲۸در سال «*

سنا، به عنوان یکی از سناتورهای تهران انتخـاب 
ـا . شد ش ، کـه ۱۳۴۶بار دوم سناتور تبریز شد و ت

ـار ـناتور به سبب کهولت از کارها کن ه گرفـت ، س
، کـه بخشـی از آن مصـادف مدت شش سال. بود

ـالهای بحرانـی نهضـت ملـی شـدن صـنعت  با س
. ریاست مجلس سنا را به عهده داشت نفت بود،

با آنکه مناسبات شخصی او و دکتر مصدق پس از 
مجلس پنجم تیره شده بود، در برابر دولت ملـی 

ســی دکتــر مصــدق انگلیگــرا و سیاســتهای ضد
ــه ــی محتاطان ـا روش ـز تـ ـاه نیـ ـانه و گـ ، دوراندیشـ
یل کننــدة تصــمیمات مجلــس حــدودی تعــد

ـیش گرفـت شورای ملی خـود تقـی زاده و . ، در پ
ـارهای سیاسـی  ـر فش شماری از سناتورها، در براب
. مخالفان دکتر مصدق ، از وی حمایـت کردنـد

ـنا، تقـی  بر اسـاس صـورت مـذاکرات مجلـس س
کره برای حـل و فصـل مشـکل نفـت زاده از مذا

ـتان در  ـفارت انگلسـ ـای سـ ــت ، و دخالتهـ حمای
بر پایة . تهران بر ضد مصدق را ناروا دانسته است 

گزارش محرمانة شپرد ، یکی از مأموران خارجی 
در تهران ، تقـی زاده حاضـر نشـده اسـت کـه در 
توطئه های پنهانی بر ضد دکتـر مصـدق شـرکت 

ـا کند و حتی مضـمون یکـی از گف ـایش را ب تگوه
شپرد، با موافقت خود شپرد، با دکتر مصـدق در 
ــان گــذارده و او نیــز ضــمن نطقــی عمــومی در  می
ـانیده  میدان بهارستان تهران به آگاهی ملـت رس

  )  ۶۹(   »است
ــان دیگــر، در گــزارش شــپرد،   ســپتامبر  ۲۲بــه بی

۱۹۵۱  ، FO2481514 موضـع « : آمـده اسـت
ـپ گیری مـورخ (هرتقی زاده  موجـب  شـد کـه س

ـا ) الدوله سپهر ـفارت بریتانی ـاء س به یکـی  از اعض
ـتان نیسـت و  بگوید که تقـی زاده  دوسـت انگلس

ـا « بیفزاید که  تقی زاده تشخیص داده است که ب
ــز  خــود در آغــاز   اظهــارات کــاذب  و جــبن آمی

ـرار داد نفـت  ، ۱۸۳۳تحریکات و فعالیت غلیه ق
راههــای  پیشــرفت را مســدود کــرده اســت و در 

ــه انگلســتان در نت ــدارد ک ــدی  ن ـر امی یجــه دیگـ
  . »حصول مشاغل سیاسی باالتر او را یاری کند

ـــون، (  ـزار ش جکس ــ ـامبر  ۱۳گ ــ  ،  ۱۹۵۱دس
FO2481514 ) .(۷۰ (  
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  )5(روانشناسي استقامت 
  

                                      در علم روانشناسی نیز گـاه اینجـا و آنجـا 
            ولی تا آنجا   .                                  به آن اشاراتی کوتاه و مختصر میشود

                          ، آنچه تا کنون بنـدرت مـورد                که من اطالع دارم
                                     پــژوهش علمــی قــرار گرفتــه، ربــط روانشناســی 
ـاالر  ـام مردمس ـتمرار نظ                                            استقامت با استقرار و اس

                                       در تفسیرها و نوشته های سیاسی نیز که از   .    است
ـار یافتـه  ـاالری انتش                                             قلم ایرانیان جانبـدار مردمس
ـا تحقــق  ـتقامت و ربــط آن بـ ـر اسـ                                      انــد، بــه امـ

   .              رداخته شده است                       دمکراسی در ایران کمتر پ
ـیس    ـین رئ                                            در واقع ابتدا ابوالحسن بنی صدر، اول

ــود کــه پــس از                                     جمهــور منتخــب ملــت ایــران ب
ــال                           بـه اهمیــت مقاومـت در برابــر     ٥۷          انقـالب س

ــتبداد پرداخــت و از جمهــور مــردم  ــازی اس                                        بازس
                                           ایران خواست در برابر این بازسازی به مقاومـت 

ـازی خـونین در شـکل   .        برخیزند                                پس از این بازس
                                       توتالیتاریســم والیــت مطلقــۀ فقیــه، بنــی صــدر، 
ـتقرار  ـا اس                                              جمهور مردم را بار دیگر به استقامت ت

              بنی صدر بارها   .                             مردمساالری در ایران فرا خواند
                                        و بارهــا در نوشــته هــا و ســخنرانیهای خــود بــه 
                                  ضــرورت اســتقامت جهــت ســرنگونی اســتبداد 
ــت  ـا والی ــه و جانشــین کــردن آن بـ ــت فقی                                    والی

             ّ         ن، تأکیــدی مکــرّر کــرده و                جمهــور مــردم ایــرا
ـام   .      میکند ـاب خـود بن                                     برای مثال او در مقدمۀ کت

ـر  "                                     اصول حاکم بر قضاوت اسالمی و حقـوق بش
ــال   "        در اســالم       ، تحــت     ۱۳٦۲              چــاپ نخســت بس

     )   ۱   : (       مینویسد  "              توضیح و هشدار "      عنوان 
ـاه خـود میگـویم       " ....  ـان آگ     شـما   :                               و به هم میهن

ـال  ـان اغلـب ایـن اقب ـا ایرانی      و بـد                                       میدانید کـه م
ـتیم              در زنـدگی نسـل   .                              اقبالی را داریم که اولـی هس

                                            خودمان اقبالمان این است که ما اولی بودیم کـه 
                                           نفت را ملی کردیم و ما اولی هستیم کـه انقالبـی 

                          اما بد اقبالیمان اینسـت کـه   .                چنین بزرگ کردیم
ـر  ـان ب                                          چون اولی هستیم، تمام قوای شر این جه

    مان                                    ســرمان مــی ریزنــد و محصــولمان را از دســت
                               یک عیب هم در کارمان بـوده اسـت و   .        میگیرند

       دیگــران   .                           آن خســته شــدن و رهــا کــردن اســت
                                              تجربۀ زمین ماندۀ ما را دنبال گرفته و پیش رفتـه 

ـیم        . ....              و ما مانده ایم ـر   .                         بیائید اینبار چنین نکن    ه
  .                                   کس بد کرده اسـت، انقـالب بـد نکـرده اسـت

ـان  ـترده ای در جه                                         انقالبی که چنین بازتاب گس
                                   د آورده اســـت را تجربـــه ای دور ریختنـــی    پدیـــ

ـاب   .         نپنداریم                               هیچ انقالبی بـه ایـن سـرعت بازت
ــانی پیــدا نکــرده اســت                 بکوشــیم انقــالب را   .                     جه

                          زنان و مردان سرنوشت باشید      ....              پیروز گردانیم
                                          و تلخــی و شــیرینی اولــی پیشــگام بــودن را گــوارا 

ـانید ـروزی رس ـات   .                                   شمارید و تجربـه را بـه پی      حی
ـرو سـخت               ایرانیان در بز                             رگی و آزادگـی نیـز در گ

ــا اســت ــا اســتقرار قطعــی   .                      کوشــی و پایــداری م                 ت
                                        ِ حقوق و آزادیهای انسان و شالوده گـذاری رشـدِ 

ـر    " ( .                           رشد نیافته ها، استقامت کنیم            خط کشـی زی
    .)                        جمله ها همه جا از من است

ـاه فـوق از بنـی صـدر  ـته کوت                                          اگر به محتوای نوش
ـر بنـ ـان میشـود کـه در نظ ـیم، معلومم   ی                                      دقت کن

                                              صدر، ربط و پیوند استقامت با استقرار و استمرار 
ـا اهمیـت                                            مردمساالری در ایران، تا چـه انـدازه ب

ـاریخ   .    است                                        او بصورت بسیار کوتاهی با تکیه بر ت
                                        نــوین مبــارزه بــرای مردمســاالری در ایــران، بــه 
ـتقامت  ـاده مهـم در ضـرورت اس                                       نکاتی فـوق الع

      من بـه   .                                  جهت استقرار مردمساالری اشاره میکند
  .                         ً             این نکات مهم تاریخی بعداً خـواهم پرداخـت

ـرور  ـاده ض ـیار س                                       در اینجا طرح چنـد پرسـش بس
   :   است

ــدی میــان اســتقرار و اســتمرار                                         چــه ربــط و پیون
ــداومت و  ـتقامت و م ـا اسـ ـاالر بـ ـامی مردمسـ                                      نظـ
ــد؟ چــرا در تمــامی                                    ســخت کوشــی وجــود دارن
                                       جوامــع بشــری چــه اســتقرار و خــواه پــا برجــا و 

                 ســی، نیــازی مبــرم و                        اســتوار مانــدن نظــام دمکرا
ــه، خاصــه  ــه اســتقامت مــردم آن جامع ــدام ب                                     م
ــداران مردمســاالری، در برابــر گرایشــهای                                         جانب
ــد؟ عــالوه بــر دو پرســش بــاال،                                       اســتبدادی دارن
ـیم   :                                          پرسشی بازهم ساده تر و روشن تر را طرح کن

                                           در کدامین امور زندگی، حاجت ما به استقامت و 
ـاد و حتـی در                                       مداومت و سخت کوشی خیلـی زی

                                         قایسه با دیگر امور، چندین برابر میشوند؟ م
  :                                     پاسخ خالصه و سادۀ آخرین سنوال این اسـت  

                                             هر اندازه انجام کار و فعالیتی و رسیدن به هدف 
ــا ســخت و دشــوار جلــوه                                      و مقصــودی در نظــر م
ـتقامت، سـخت  ـا بـه اس                                           کند، بهمان اندازه نیاز م

    حـال   .                                    کوشی و مداومت در آن کار بیشتر میشـود
                              ا استقرار و استمرار مردمساالری             چنانچه هدف م

                                            در ایران باشد، برای رسیدن به این هدف بایستی 
                                 اســتقامت و ســخت کوشــی خــویش را چنــدین 

                       چرا که مردمساالری پدیـده   .                  برابر افزایش دهیم
ـا تغییـر پایـه و   -          ای سیاسی                                 اجتماعی اسـت کـه ب

ـــی،  ـاعی، سیاس ــ ـــط اجتم ـامی رواب ــ ـاس تم                                  اســ
ـادی و بخصــوص روانشن ــی، اقتصـ ــی                               فرهنگ     اس

  .                                        فردی و جمعی مردم ایران، بشدت مالزمه دارد
                                              در نتیجه ثابت قدمی ما در کوششهایمان و نیاز ما 
ــه  ــه اســتقامت و مــداومت جهــت دسترســی ب                                   ب

   .                                       نظامی مردمساالر، چندین برابر بیشتر میشود
ـرای حصــــول  ـارزات بـــ ـاریخ مبـــ مطالعــــۀ تـــ
مردمساالری چه در میهن خود ما ایران و خـواه 

ـا مـی آموزنـد کـه  در دیگر کشورهای جهان به م
ـر  ـرای ه ـاالر ب ـامی مردمس ـتمرار نظ استقرار و اس
ملت و جامعه ای در این جهان کاری فوق تصور 

ــت ــوار اس ـا . ســخت و دش بخصــوص بــرای مـ
ایرانیــان، بجهــت موقعیــت جغرافیــای سیاســی 

Geopolitik ـا بـه  .کشورمان ـاز م در اینصورت نی
ـرای  ـارزه بــــ ـتقامت و مـــــداومت در مبــــ اســــ

ـتوه را مردمسا الری، اراده هائی سخت قوی و نس
 .طلب میکنند

ـتقرار و  ــواری اسـ ــل دش ـرین دلی ـین و مهمتـ اولـ
ـیفتگان آن  استمرار مردمساالری و نیاز شـدید ش
ــه   ـا رســیدن ب ــه اســتقامت و ســخت کوشــی تـ ب
ـۀ  ــود اندیشـ ــداف خ ــوی و اه مقصــود، در محت

ـالم . مردمساالری نهفتـه اسـت ـام فـولر، ع گراه
آنجلـس حـق دارد، وقتـی علوم سیاسی از لـوس 

  :مینویسد
ـر جامعـه ای " مردمساالر کردن یک کشور و یا ه

چــرا کــه . کــاری بــس ســخت و دشــوار اســت
ـاتش در  مردمساالری در محتوا و اهـداف و توقع
درون هــر جامعــه، بشــدت بــا منــافع گروههــای 
ـاد  ـاز در تضـ ـاگون صــاحب امتیـ ـاعی گونـ اجتمـ

ـز، . است ـان نی بیرون از جامعـه و در سـطح جه
ـا منــافع ســلطه گــران جــور در م ردمســاالری بـ

ـه، یکـی از مهمتـرین . نمیآید از همـه مهمتـر اینک
ســتون پایــه هــای اندیشــۀ مردمســاالری بــاوری 
سخت و استوار به ارزشهای اخالقی و اثر بخـش 

ـاالری اسـت ـر حـال . بودن خود مرام مردمس به
ـاری شـدیدا   ـر جامعـه ای ک ـردن ه                                     ً مردمساالر ک

  )۲." (انقالبی است
ـاالری آخر ـاریخ مردمس ـر ت ین جملـۀ فـولر از نظ

چرا که مطالعۀ انقالبها در . بسیار با اهمیت است
جوامــع گونــاگون بشــری بمــا مــی آموزنــد کــه 
اهداف اصلی و واقعی تمامی انقالبها، دستکم در 
ـاالری  ـرام مردمس ـته، تحقـق م سیصد سال گذش

ـاریخ . بوده و هنوز نیـز هسـت ـتی ت ـا بدرس ـر م اگ
ـر انقالبهای توده  ـا و ه های مردمی را در همه ج

زمان مطالعه کنیم، دستگیرمان خواهد شد کـه 
انقــالب و مردمســاالری دو روی یــک ســکه و از 

انقالب را در خشونت . یک جنس بوده و هستند
ـیر  ـردن، انحـراف انقـالب از مس ناچیز و حقیر ک

ـلی و اولیــــۀ اش بــــوده وهســــت برنــــد   .اصـــ
ـاب  Bernd Guggenbergerگوگنبرگر در کت

ـاالری و "، پیرامـون "دولت و سیاسـت " مردمس
  : مینویسد" نظریۀ مردمساالری

مردمساالری بمثابه محتوای مأموریتی است که "
ـبش و انقـالب سیاسـی   - در چهارچوب یک جن

جهت برآوردن خواسته های جمهور (اجتماعی 
 )۳."(، بعهدۀ دولت گذارده میشود)مردم

ـر بـه ـیر                                        در اینجا بصورت بسیار کوتاه و مختص     س
                                    تحــول معنــای مردمســاالری و تــاریخ ســازمان 
ـاگون  ـۀ سیاسـی در جوامـع گون                                        دادن این اندیش

                        با این هدف که اهمیت نقـش   .             خواهم پرداخت
                                              استقامت و مداومت  را در استقرار و استمرار این 

   :                اجتماعی روشن کنم  -           نظام سیاسی
ـاالری ترجمـــۀ فارســـی واژۀ دمکراســـی                                     مردمســ

ـانی                     دمکراسی از دو  کلمۀ   .    است   ” demos „       یون
ـردم و  ــه   ”kratos „       مـ ــکیل یافت ــت، تش                     حاکمی
                                       این واژۀ سیاسی بشکل تدوین یافته، اولین   .    است

ـانی، در  ـای هـرودوت، مـورخ یون                                          بار در نوشته ه
ـار بصـورت اسـم                                          چهار جای نوشته های او، دو ب

ــل  )  ٤ ( ــکل فع ـه بش ــده اســت  )  ٥   . (                   و دو مرتبـ   .         آم
                                         جالب آنکه هرودوت خود اقرار میکند که کلمـۀ 

   در   .                                          سیاسی دمکراسی را او از ایرانیان گرفته است
ــوده، گرایشــهای                                            زمانیکــه او در ایــران در ســفر ب
ـته انـد کـه                                            سیاسی گوناگونی در ایران وجود داش
                                     یکـی از آن گرایشــها ســخت بــه حاکمیــت مــردم 

      اقلیت  (                  و حکومت اولیگارشی   .               معتقد بوده است
              را بــرای ایــران   )       ســلطنتی (          و مونارشــی   )        ثروتمنــد
ـته اسـت      جایز ن                     ابوالحسـن بنـی صـدر از   .             میدانس

                                     تــاریخ هــرودوت بزبــان فرانســوی عــین نوشــتۀ 
                                    هــرودوت را در ســر مقالــۀ خــود تحــت عنــوان 

    :                  اینگونه آورده است  "                 مردمساالری شورائی "
                                      هرودوت سخنان اعضای شورا را مایه شـگفتی  "

ـان خوانـده و  ـتدالل جانبـدار                             بعضی از یونانی                اس
ـری    شورا  «                     مردمساالری را، در آن    ،  »          ی هفـت نف

   :                    این سان نقل کرده است
ــانس «      کــه مبتکــر توطئــه بــر ضــد  Otanèsاوت

بردیای دروغی بود، سخن آغاز کرد و شـش تـن 
ـرد ـاالری، دعـوت ک ـردم س : دیگر را به استقرار م

من بر این باورم که از این پس، دیگر هرگز نبایـد 
اداره دولت را به یک تن بسپریم و او را بر خـود، 

ـند و نـه . اه، مسلط کنیمبمثابه ش این کار نـه دلپس
ـار . خوب است شما دیدید که غرور کامبوجیه ک

ـامگی  را به کجا کشاند و شما چشیدید مزه خودک
چگونه سلطنت ممکن اسـت . بردیای دروغی را

ـار مـی خواهـد  نظم نیکو بجوید وقتی شاه هر ک
بهترین . می کند بی آنکه به کسی پاسخگو باشد؟

وقتی صاحب این مقام و آمریـت انسان های دنیا 
. بشود، با طرز فکری که داشـت وداع مـی گویـد

ـا، در او وقاحــت و تکبــر  برخــوردار از موفقیتهـ
در همه زمانها، قدرت با دارنـده . بوجود می آورد

با داشتن این دو عیـب، . خود چنین کرده است
ـر او را : شاه مستبد در خود، همه شرور را دارد کب

کب بسیاری جنایتهای جنـون بر آن می دارد مرت
ـر مـی . آمیز شـود ـال نیـز پ از هـوس اینگونـه اعم

ــار کــه از هرگونــه دارائــی . شــود در حقیقــت، جب
ـال  ـه بـه م برخوردار است، می باید از حـس غبط
ـا واقعیـت اینسـت کـه  این و آن مصون باشـد، ام

از همه بـدتر ... دائم چشمش به مال این و آنست
نسبت بـه . ه می کنداین که سنن پیشینیان را وارون

ـرد و بـدون قضـاوت،  ـار مـی ب زنان خشـونت بک
ـتبدادی، . افراد را می کشد ـلطنت اس بر عکس س

ـا را،  ـام هـ ـرین نـ ـردم، بهتـ ـردم (حکومــت مـ مـ
ـاالری ـانها از . دارد) ســ در ایـــن حکومـــت، انســ

و از . حقــوق مــدنی و سیاســی برابــر برخوردارنــد
ـرد : کارها که شاه می کند، یکی هم انجام نمی گی

دیگران بابت . اضیان به قرعه انتخاب می شوندق
ـا تفـویض مـی شـود، پاسـخگو  آمریتی کـه بـه آنه

تمــامی شــورها واگــذار بــه مــردم . خواهنــد بــود
ـتم کـه . هستند ـر هس ـر ایـن نظ ـا بـراین، مـن ب بن

. قدرت را از آن مردم بشناسیم و به مردم بسپاریم
ـزرگ اسـت کـه دارنـدۀ صـفات  زیرا جمعیـت ب

  ).۶." (نیک است
ـران  ـر ایـن گـرایش سیاسـی در ای ـر س                                       حال چـه ب
                                            آنزمان آمده است؟ و چرا جانبداران این اندیشۀ 
ـا تحقـق  ـته را ت                                          سیاسی استقامت و مداومت بایس
                                           مرام مردمساالری در ایران نکردند؟ و یا دستکم 

          کار را در  "                                   چرا فرزانگان ایرانی، بقول بنی صدر، 
ـه را نپروریدنـد؟   "               نیمه رها کردند   و                            و ایـن اندیش

                                     بــاالخره چــرا محتــوای ایــن مــرام را در طــول 
                                     تــاریخ، بــرای نســلهای آینــدۀ خــویش روشــن و 

              شفاف نکردند؟
                                         جوابهــای ایــن ســئوالها را بایســتی عالمــان علــم 
ـردم و بخصـوص  ـار م                                          تاریخ پیدا کننـد و در اختی

ــار حــداقل   .                       نســل جــوان ایــران بگذارنــد ــا اینک                 ب
                                         دروغهــا و تحریفهــای رایــج در تــاریخ ایــران، و 

ـاش    سان ـتبدادی ف                                   سورهای شدید گرایشـهای اس
ـران   .          خواهند شد                                 مطالعۀ تاریخ مبارزات مردم ای

                                         بــر مــا مبــرهن میکنــد کــه در هــر دوره از تــاریخ 
ـاالری،  ـرای مردمســ ـران بــ ـردم ایــ ـارزات مــ                                    مبــ
ــد و                                         گرایشــهای اســتبدای مــدام تبلیــغ کــرده ان

ـاالری یکسـره از آن    : "         میکنند کـه ـۀ مردمس                              اندیش
                  ؟ ایـن گرایشـها، چـه  "   اسـت  "       غربیها "  و   "    غرب "

ــواه  ــی آن و خ ــوع ایران ـنفکران "                     ن ــره   "          روشـ      غی
                                         ایرانــی، مــدام دروغ میگوینــد و بــه رســم دیــرین 

                                    خویش، تحریف و سانسور تاریخ میکنند؟
ـان از اینگونــه    ـا و مقصودشـ ـلی آنهـ                                     هــدف اصـ

ـردم و بخصــوص  ـاء بــه مـ ـات دروغ، القـ                                     تبلیغـ
                                         نسلهای جوان است، که ای نسل جوان ایرانـی و 

ــالش و کوشــش           شــما مــردم ا ــران، دســت از ت                         ی
ــن                                    خــویش جهــت اســتقرار مردمســاالری در ای

ـری    . "              سرزمین بردارید ـاالری ام ـرا کـه مردمس                        زی
                                     غریــب بــا فرهنــگ و خلــق و خــوی ایرانیــان و 
                                                  بیگانه با تاریخ اندیشۀ سیاسی آنها بوده و هنوز نیز 

     ."    هست
ـله                      ً                      خوانندگان گرامی لطفاً در ایـن مـورد بـه سلس

ـال                   سرمقاله هائیکه ابو     ۸۷                     الحسن بنی صدر در س
ـای  ـا      ۷۰۹                               در نشریۀ انقـالب اسـالمی شـماره ه    ت

ـته،      ۷۱۳ ـاالری نوشــ ـه مردمســ                                 پیرامـــون اندیشــ
ـا، بنـی   .            مراجعـه کننـد ـله از مقالـه ه                               در ایـن سلس

                                        صدر با شفافیتی تحسین آمیز گوشزد اهـل خـرد 
ـران     ۱۱      پس از  "         میکند که                       سده از مجلس شور س

               وپا، کلیسا روی                               خاندان ایرانی، در حالیکه در ار   ۷
ـامبر  ) ص (                                به استبداد فراگیر می نهاد، محمـد           ، پی

ـا ایــــن  ـاالری شــــورائی را بـــ                                  اســــالم، مردمســـ
ـر (        ویژگیها، ـتبداد فراگی ـا اس ـا   )                              نفی فرعونیت ی     بن

    )  ۷    ." (    نهاد
ـاالری  ـۀ مردمس                                       حال به سراغ سیر تحـول اندیش
ـر  ـرویم و اثـ ـا بـ ـا و آمریکـ ــدیم و اروپـ                                            در یونــان ق

ـاالری                         استقامت و مـداومت را در ت               حقـق مردمس
   .           پیگیری کنیم

ـار    ـین ب ـرای اول                                           در یونان قـدیم، یعنـی جائیکـه ب
ـا  ـا گردیـد، تنه                                         طرح اجتماعی حاکمیت مردم بن

ـاعی کـه بخـود لقـب  ـروه اجتم        شـهروند  "                            یک گ
ـارکت در امــور   "      آزاده                                   را داده بــود، از حــق مشـ

ـا   .                             سیاسی و اجتماعی برخوردار بود             دیگر گروهه
ـانیکه                           و افراد جامعه از جمله زنان ـا و کس                     ، برده ه

ـا، نبودنـد، از   "    هلـن "                      جزء اهالی یونان، یعنـی                 ه
                                        حق مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی محروم 

        یونانی،   "               شهروندان آزاده "           باصطالح این   .      بودند
  "    هلن "                                       دیگر مردم جهان، از جمله ایرانیان را که 

ــدش آور،  ــوتی چن ـا نخ ــد، بـ ـر "                           نبودن ــی   "     بربـ    م
ـاه                   بعــــد از گذشــــت آن دور  .        خواندنــــد         ه کوتـــ

                                          مردمساالری و پیدایش جباران در یونان، پـس از 
                                           گذشت سالها بار دیگر در امپراتوری روم قـدیم، 

     دولــت  "                               چیــزی شــبیه بــه پایــه و اســاس قــدیمی 
ـانونی ـــ ـا   "       ق ـــ ــــد "   ی ــــت قانونمن ـان  "             دول ـــ         ، بزب
ـا ایـن   .               را ایجاد کردند  ) Rechtsstaat (      آلمانی        ب

                 مسیحی، یعنی حدود       ۱٦۸۹                  وجود ابتدا در سال 
                                   پس از این دوره بود که در انگلستان،           بیست قرن

ـاد طــرح  ـا ایجـ ــی  "             بـ ــوق اساس  Bill of   " (           حق
Rights  (  بنیاد پارلمانتاریسم، برای اولین بار در ،                                         

ـاد  ـروزی آن، ایج                                          تاریخ بطور حقیقی و بشکل ام
                                      پس از این واقعه سیاسی بسیار با اهمیت،   .      گردید

ـر                                            فیلسوفان فرانسوی مثل منتسـکیو، روسـو و ولت
ـر        برای آز ـاوات در براب                                       ادی اندیشه و برابری و مس

   .                              قانون، قلم زدند و مبارزه کردند
ـلطۀ       ۱۷۷٦       در سال                               اعالمیۀ استقالل آمریکا از س

ـر سیاسـی بشـکل مـدون در                                            بریتانیای کبیر، از نظ
                  در ایـن اعالمیـه نیـز   .                       قانون اساسی گنجانده شد

ـانها  ـری همـۀ انس ـرب، براب ـار در غ ـین ب                                           برای اول
ــ ــت سرشــت و طبیع ـر اســاس                 بجه ـا و بـ                  ت آنهـ

ـان  ـانی شــ ـات انســ   ، Menschenwürde                  کرامــ
ـرای   .                         ، بطور قانونی پذیرفتـه شـد )           بزبان آلمان (      ب

ـاس  ـری توم                                       مثال در این اعالمیه کـه تحـت رهب
          تـدوین شـد،    Thomas Jefferson      جفرسون
    :         آمده است

                                      ما این حقیقت ها را بمثابـه امـوری بـدیهی       ".... 
          ه انـد، کـه                        که انسانها برابر خلـق شـد  :          می پذیریم

ـره قابـل  ـین و غی ـا حقـوقی مع ـا را ب                                           خالقشان آنه
ـرده اسـت، کـه در   )         به دیگری (        واگذاری                      خلق ک

                                   زنــدگی و حیــات خــویش حــق آزادی و جهــد و 
      .."                           کوشش برای خوشبختی را دارند

           انقالب کبیر       ۱۷۸۹                         چند سال بعد، یعنی در سال 
                        در این انقالب در کنار دو   .                   فرانسه بوقوع پیوست

    نیـز   "       برابری "     ، حق  "      برادری "  و    "     آزادی "     حقوق 
       آزادی،  "                  این سه حقـوق، یعنـی   .                 به آنها اضافه شد
ـر فرانسـه   "                برادری و برابری                           که شعار انقالب کبی

ــه و اســاس  ــود، از آن پــس پای ــۀ  "                               گشــته ب        اعالمی
     .               را بوجود آورد  "                         حقوق بشر و حقوق شهروندان

ـتبدادی  ـاختهای اس                                      در این وضـعیت بـود کـه س
ـا  ـاگون                    قــدیم چــه در بنیادهـ ـای گونــ                   و نهادهـ

                                       اجتمــاعی و خــواه در گــروه بنــدیهای سیاســی و 
ـۀ  ــ ـا اندیش ــ ـــمنی ب ـــه دش ـاکم، ب ـاعی حــ ــ                                  اجتم

ـاالری پرداختنــــد ـارگزاران ایــــن   .                   مردمســـ               کـــ
ـا خصـومتی بـی  ـاعی، ب                                        بنیادهای سیاسی و اجتم
ـاالری بقصـد                                             حد و اندازه در برابر اندیشۀ مردمس
ــاس ایــن اندیشــه و طــرح  ــابود کــردن پایــه و اس                                         ن

   .                  نو آن، سنگر گرفتند        اجتماعی 
ـر در خـود  ـار دیگ ـر فرانسـه، ب                                          پس از انقـالب کبی
ـازی شــدند و تحــت  ـتبدادها بازسـ                                     فرانســه اسـ
                                     عناوین گوناگون دست بـه جنـگ و ویرانگـری 

ـرور و   .     زدند                                      استبدادیان حاکم بعـد از انقـالب، ت
ـیش                                           اعدام، نابود کردن فیزیکی رقبای خویش، ب

ــداران اندیشــۀ مردمســاالری ر       ا، در                                    از همــه جانب
ـرار دادنـد   .                                     سرلوحۀ برنامۀ حاکمیـت خـویش ق

ــالب در  ــس از انق ــه پ ـتبدادی ک ــهای اسـ                                     گرایش
                                          فرانسه بوجود آمدند، مدتهای مدیدی قاره های 

ـا  ـیا، حتــی آفریقـ ـا و آسـ ـر (                         اروپـ         را صــحنۀ   )    مصـ
ـری  ـارجی ویرانگـــ ــــی و خـــ ـای داخل                               جنگهـــ

   کـه   "           بناپارتیسـم "                  برای مثال استبداد   .         گرداندند
ـائی     ۱۸       ، بمـدت                     تنها یکی از آنها بود ـال جنگه             س

ـته و زخمـی و  ـا کش ـا میلیونه                                             مدام و خانمانسوز، ب
                                       خســارات مــادی غیــر قابــل تصــوری را بــه اروپــا 

                            امــا بــا وجــود ایجــاد تمــامی ایــن   .          تحمیــل کــرد
                                      بحرانهــای خــونین و مخــرب، افکــار و اندیشــه 
ـاالری،                                          های بنیاد گزاران طرح اجتماعی مردمس

ـالهای                                  به همت جانبداران این اندیشه، پـس ا          ز س
                                           زیادی استقامت و پایداری، همراه با مـداومت و 

   .                               سخت کوشی در مبارزه، به ثمر رسید
                                     بدینصــورت کــه چــه در عصــر انقــالب فرانســه و 
ـام  ـــ ـیفتگان نظ ـــ ــــس از آن دوره، ش ــــواه پ                                  خ
ـتقامت کردنـد   .                                          مردمساالری در اروپا و آمریکا اس

                                      آنهــا چــه در نظریــات خــویش پیرامــون اندیشــۀ 
ـای خـود،                  مردمساالری و خواه  ـر فعالیته                        در دیگ

ـان دادنـد ـتایش از خـویش نش   .                                      مداومتی قابـل س
      را در   )                تحقق مردم ساالری (   کار "             بقول بنی صدر 

ــد ــو  "               نیمــه رهــا نکردن                        ، بلکــه اندیشــه و طــرح ن
ـا و بخشـهای متعـدد و                                             اجتماعی آنرا، در زمینه ه

                      استقامت و مداومت آنها   .                    متنوعی پیگیری کردند
               تی بسیار مهـم و                           سبب گردید که تغیرات و تحوال

                                         اساسی در اندیشه و محتوای مفهوم مردمساالری 
ـائی از آن تحـول   .          بوجود آید                                  در اینجا به گوشه ه

   :                عظیم اشاره میکنم
ــان روزمــرۀ  ــا بـه زب ــان واژۀ دمکراسـی تنه ـا آنزم                                            ت

                         در واقع تا آنهنگام مفهوم   .                 سیاسی محدود میشد
ـا محـدود بـه محتـوای حقـوق                                      مردمساالری تنه

      دولــت،   .                قــانون اساســی بــود                اساســی منــدرج در
ـتر                       ّ                حکومت و مجلس، بطور کلّی حاکمیـت، بیش
ــانون  ــته، مطیــع ق                                       بــر روی کاغــذ و بصــورت نوش

ـزاران و   .                               بودند و آنرا به اجرا میگذاشتند                قانون گ
                                        مجریان، تنها بطور اسمی و نـه بصـورت رسـمی، 

ـرادری "                 کارکردشان بیانگر  ـری و ب   "                       آزادی، براب
   .   بود

ـتقامت و مـداوم ـۀ                       در اثر اس                    ت جانبـداران اندیش
                                       مردمساالری، واژۀ مردمساالری بتـدریج توسـعه 

ـاورۀ   .     یافت ـان مح                                   مردمساالری دیگر فقط در زب
ـر بخشـهای                                        سیاسی حضور نداشت، بلکه بـه دیگ
ـاگون  ــ ـای گون ـاد هــ ــ                                 جامعـــه و بخصـــوص بنی

                    دیگر در همه جا صحبت   .                     اجتماعی راه پیدا کرد
ــزه (                  از مردمســاالری کــردن           بنیادهــای   )          دمکراتی

                                در خانواده، در مدرسه و دانشگاه،   .         ماعی بود   اجت
                                      در محــیط هــای کــار و کــارگری، کارفرمــائی و 
ـا صــحبت از  ــه جـ ـاگون، هم ـندیکاهای گونـ                                   سـ

       آن بخش   )               دمکراتیزه کردن (               مردمساالری کردن 
                 جانبــداران اندیشــۀ   .                       و یــا مؤسســه در میــان بــود

                                     مردمساالری با استقامت و سخت کوشی خویش 
                   ط و ضوابط و قـوانین                       بر مردمساالری کردن رواب

ـانونی کـه از   .                پافشاری میکردند ـا ق                             برای مثال تنه
                                            جانب مردمساالران پذیرفته میشد و به آن بمثابه 
                                          قانون حاکم مشروعیت داده میشد و اجازۀ اجرا 

     یعنی   .                                       می یافت، میبایستی قانونی مردمساالر باشد
ــوق  ـر طبــق مــوازین حق ـانها "                   بـ   ،  "             بــدیهی انسـ

ـتقالل                     باصـــطالح جفرســـون در اعال (            میـــۀ اســ
ـای   .     باشد  )       آمریکا   "            مـن در آوردی "                 و اال از قانونه

ــد   .                                    اســتبدادیان حــاکم هرگــز پیــروی نمیکردن
ـا                                            جانبداران مقاوم مردمساالر در همه جـای اروپ

                         قانونی را که ستمگران وضع    : "               شعارشان این بود
                                    ، نــامش را قــانون نمیگذارنــد، نــام آنــرا  "      میکننــد

ـان "     ایــن    از   .         میگذارنــد  "                 هوســهای خودکامگـ
   .                    هرگز نباید پیروی کرد  "       قوانین "
ـردن جامعـه                                          حتی مفهوم و گرایش مردمساالر ک

ـرد ـرایت ک ـای دینـی نیـز س ـای   .                               به بنیاده          بنیاده
                                        دینی چون کلیسای کاتولیک، بتدریج بخشـهائی 

ـاالری را پـذیرفت ـا وجـودی   .                              از اندیشۀ مردمس          ب
                                         کــه بنــا بــر نظــر تعــداد زیــادی از عالمــان علــوم 

                       اندیشــۀ توتالیتاریســم از                   سیاســی، اصــل و اســاس 
                                       بنیادهای دینی کاتولیک و اورتـدکس سرچشـمه 

ـرن   .       میگرفت ـالیتر ق ـای سیاسـی توت                                حتی نظامه
ـیۀ شـوروی،                                            بیستم، چه در آلمان و خواه در روس

                                         ّ   با وجودیکه اولی اعتنائی به دین نداشت و دوّمی 
ـه و                                           خود را ضد دین تبلیغ میکـرد، اسـاس اندیش

ـای ت ـالیتر، از ایـن                            عمل کارگزاران ایـن نظامه                 وت
ـال در   .                            بنیادهای دینی گرفته شـده بـود ـرای مث              ب

ـیش از  ـتایش ب ـات خـویش، س ـیوۀ تبلیغ                                       نوع و ش
ــدازه از  ــو چنــدش آور در کــیش   "     رهبــر "          ان                       و غل

                                        شخصیت او، یعنی نشاندن رهبر بجـای خـدا، را 
                                           توتالیتریسم های سیاسی از کلیسای کاتولیک در 

ــیه فراگرفتــه بودنــد    در    .                                     روم و اورتــدکس در روس
                                       کشــور خــود مــا ایــران نیــز خمینــی و خامنــه ای 
                                           همین سیرت کلیسای کاتولیک را تقلید میکنند و 

   .                                      بدروغ آنرا به اسالم نسبت دادند و میدهند
                                        در حقیقت تا انقالب فرانسه، مفهـوم دمکراسـی   

ـازماندهی حاکمیـت                                      شکل خاصی از یک نوع س
                               بمدد پیگیری و پشتکار جانبداران   .            بشمار میرفت
ـاال ـات        مردمســ ـار بـــی وقفـــۀ ادبیــ                            ری و انتشــ

ـنفکران دمکـرات بـود                                        مردمساالری بوسیله روش
            در نوشــتۀ او   "              برنــد گــوگنبرگر "              کــه بنــا بــر نظــر 

ـاالری و نظریـــــۀ  "          تحـــــت عنـــــوان                    مردمســــ
     ":          مردمساالری

                                       پس از انقالب فرانسه واژه مردمساالری بشدت   " 
ـتردگی مفهـــوم   .           ارزشـــمند شـــد                       توســـعه و گســ

ـاص یافـــت      دیشـــۀ   ان  .                       دمکراســـی رونقـــی خــ
ــوع خاصــی از نظــام  ــه ن ــدیل ب                                     مردمســاالری تب

ــد ـاعی گردی ـازماندهی اجتمـ ــن   .                               فکــری و سـ     ای
                                              اندیشه مقام و ارزشی برین و واال برای جانبداران 

                        از ایــن زمــان ببعــد، مفهــوم   .              خــود بدســت آورد
                                      مردمساالری بیانگر گـرایش سیاسـی و فرهنگـی 
                                      گردید در جهت جنبشهای اجتماعی که اهداف 

ـال میکردنـد                 سیاسی و اجتماعی   .                       مشخصی را دنب
ـر  ـاتیوی در براب ـا آلترن                                             مفهوم دمکراسی دیگر تنه
                                    ســلطنت طلبــی و اشــراف ســاالری نبــود، بلکــه 
                                        حرف رمزی برای فلسفۀ تاریخ و جامعه شناسـی 

ـاالری مجموعـۀ   .           حاکمیت بـود                        اهـداف مردمس
ـتار خـودگردانی  ـته ای گردیـد، خواس                                        بهم پیوس

ـا تو ـتقل، همـــراه بــ    قـــع                                    شـــهروندانی آزاد و مســ
                                      مشــارکت در امــور سیاســی و اجتمــاعی، بعــالوۀ 
                                    تــالش و کوشــش بــرای ایــدۀ عــدالت و برابــری 

    )  ۸    ." (                اجتماعی همۀ مردم
                                                   ولی اینبار نه در قارۀ اروپا، بلکه در آمریکا بـود کـه 
ـانون اساسـی آن  ـالودۀ ق ـر ش                                         نظام مردمساالری ب

ـال  ـازماندهی شـد و دولتـی       ۱۷۸۹            کشور در س                      س
                       در واقع برای اولین بار   .                     مردمساالر مستقر گردید

                                       در طــول تــاریخ مبــارزه بــرای مردمســاالری، در 
ـازی  ـادر بـه بازس ـتبداد ق                                            کشور آمریکا بود کـه اس
ـامی  ـا تم ـاالری توانسـت ب                                        خود نگردید و مردمس
                                           کمبودها و کاستیهای خویش، تا این زمان در آن 

   .                 کشور استمرار یابد
       حاکمیـت  "              ً                  همانطور که قبالً نیز آمد، دمکراسـی 

               ولی این حاکمیـت   .           معنی میدهد  "     مردم      جمهور 
ـرین شـکل در فرمـول                                           در آمریکای آنزمان بـه بهت

ـروف بــه  ـان   Gettysburg-Formel         معـ         از زبـ
ـنکلن  ـال   Lincoln               آبراهام لی ـان       ۱۸٦۳       در س      بی

ـان  (             دمکراسـی یعنـی   :            او گفتـه اسـت  .      گردید       بزب
   )       انگلیسی

  „ people  goverment of the people, by 
the people, for the  "       

         حکومت از  "                  در نظامی مردمساالر   :             بدین معنا که
ـاد میشـود (          طریق مردم  ـردم  )           ایج ـرای م ـار  (            ، ب     ک

ـردم   )              حقـوق و مصـالح  (            ، و در خدمت  )     میکند      م
      )."    است (

        در کنار   of, by, for                        هر سه حرف اضافه انگلیسی 
ـاگون the people          اسم مردم                      با تأکیدهای گون

   ره                                      به خصلتهای اصلی و اساسی مردمساالری اشا
   :                        این خصلتها از این قرارند  .       میکنند

  ) of (                                 در نظــامی مردمســاالر حاکمیــت از جانــب 
  ) by (                  این حاکمیت بوسیله   .                  مردم، بوجود میآید
                  مصالح و حقوق مردم   ) for (                مردم، و در خدمت 

   .            اعمال میگردد
ـارزه  ـتقامت و مـداومت در مب                                          در عمل به یمن اس
ــاالری بــود کــه معنــی ایــن لغــات و                                        بــرای مردمس

ـا ــد    کلمـ ــن ش ـاال ای ـای   :             ت بـ                 طبقــات و گروههـ
                                    اجتمــاعی خاصــی کــه صــاحب انــواع امتیازهــا 
ـر                                           بودند و تا آنزمان حاکمیت و حکومت کردن ب
ـان میبردنـد، از                                        مردم را ملـک طلـق خـویش گم

ــار افتادنــد ــلطنت مــوهبتی اســت  "     دیگــر   .               اعتب                  س
ـاء نمـوده                الهی که خداوند ـاه اعط ـا در    ."                   به ش         و ی

ـا در ایـران،  ـام     ولـی  "                      زمان خود م                فقیـه نایـب ام
ــد اســت ـه    ."                        زمــان و منصــوب خداون           در اندیشـ

                                       مردمساالری نه هیچگونه ارزش و بهائی داشـت 
                                       و دارد و نــه حکمــی اخالقــی و دینــی اســت و نــه 

ـتبدادی   " (            ضرورت تاریخی "   )                       چپها با گرایش اس
                                              بحساب می آمد و میآید و نه اعتباری دینی و غیره 

   .         دینی دارد
ـاالری                             البته سالهای زیادی طول کشید  ـا مردمس              ت

ـروزی خـود را بیابـد    در   .                                      در خود امریکا شکل ام
ـتقامت و پایـــداری                                 حقیقـــت بـــه همـــت اســ
                                       جانبداران مردمساالری و تالش خستگی ناپـذیر 
ـای                                               آنها بود که امروزه می بینیم، انواع تبعـیض ه

                   در امریکا به نسبتی     ...                         اجتماعی، نژادی، سیاسی و 
         اری از              برای مثال بسی  .                      زیاد از میان رفته اند

  16در صفحه     
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  در آئینه تونس
  
  

هيچكس نبايد . كه انتخاب خود را قطعي كنند
ـاب     ترديد كند كه هرگاه مـردم ايـران انتخ

ـا  آ ،خود را قطعي كنند و به جنبش برخيزند نه
اجـراي بـدون   «كه امروز خـود را جانبـدار   

به جنبش مـردم   ،ميدانند» تنازل قانون اساسي
ـبش    آ .ايران خواهند پيوست نها بـه ايـن جن

خواهند پيوست از جمله بـه ايـن دليـل كـه     
خود استقرار واليت جمهور مردم را مطلـوب  
اما ممكن نمي دانند و اجراي قانون اساسي را 

ـبش مـردم   . نامطلوب اما ممكن مي دانند جن
ـبش   آبه مردم ايـران كـه    ،تونس ـازگر جن غ

ـاد   ،همگاني و معلم اين جنبش بوده اند ور آي
يـم  ژمطلـوب در محـدوده ر   مي شـود كـه  

ـبش     . ناممكن مي شود ـاه مـردم بـه جن هرگ
  .مطلوب ممكن مي گردد ،برخيزند

اما وظيفه شما را نه من كه حقوق ذاتي شما       
وظيفه هركس عمل به حقـوق  . معين مي كند
ـا     ،هر عضو جامعه. خويش است بـر واليـت ي

حاكميت حق دارد و در اداره جامعه خويش 
ايراني وظيفه دارد به حق پس هر . سهيم است

بـراو اسـت كـه    . حاكميت خود عمـل كنـد  
ـان بـردارد و    نخست مانع هاي ذهني را از مي

ـاه آ. زاد و حقوقمند شودآانساني مستقل و   ،نگ
ـادي و     ـاعي و اقتص مانع هاي سياسـي و اجتم

 ،در ايـن مرحلـه  . فرهنگي را از ميان بـردارد 
ـا واليـت     جانشين كردن واليت مطلقه فقيـه ب

مالي  –ر مردم و دولت مافياهاي نظامي جمهو
قدم اول و تعيين كننـده   ،با دولت حقوقمدار

  . است
  
  :پرسش دوم  ٭
  
 صدر، بني آقاي به سالم با
 انتظامي نيروي دوم استوار كه دوستانم از يكي از

ـيدم  اسـت   اي خامنـه  ديـدن  بـراي  تـو  پرس
 نارضايتي و نامطلوب امنيتي اوضاع :نرفتي؟گفت

ـا  خيلي همين خاطر به .زياد بود ديـدنش   بـه  ه
 .نرفتند

ـادم  شما سخن ياد به خودم درذهن     مـي  :افت
ـان  داخـل  در را آنها بايد و  كـرد  زنـداني  خودش

 . نگذاشت از انزوا خارج شوند
. را خوانـدم  اساسـي  پيشنويس قانون از مقداري

 حقـوق  يامنشـور  بود قانون اين صدر بني آقاي
 هموطنان ماش  .كردم تعجب واقعا. ش؟كور بشر

ــانونچه  عزيزم كـرده   تهيـه  اساسي خـوبي   ق
 از يكـي  االن ايـران  شـد  مي تصويب اگر. بوديد

 . مترقي  بود كشورهاي
ـئوالم   .گـرايش را تشـخيص داده ايـد    5 شما س

ـا  اساسـي  پيش نويس قانون آيا: اينست ـانون   ب ق
 ،بي كم و كاست مردم جمهور واليت كهاساسي 

  دارد؟ تفاوت باشد اساس آن
  آمار كارشناسي التحصيل فارغ ع.مهدي ادتمندار
 
  :پاسخ به پرسش دوم ٭
  
واليت «پيش نويس قانون اساسي بر اصل  - 1

قاي خميني در آتعهد (» با جمهور مردم است
ـا وجـود   . تهيه شد) فرانسه و در برابر جهانيان ب

هنوز ترجمان بي كم و كاسـت واليـت    ،اين
طرفـه ايـن كـه رهبـران     . جمهور مردم نبود

ـتي و   آ ،حزب جمهـوري اسـالمي   ـان بهش قاي
هاشــمي رفســنجاني و خامنــه اي و موســوي 
. اردبيلي و باهنر با همه پرسـي موافـق بودنـد   

ـان مهنـدس   آ ،از جملـه  ،حكومت موقت قاي
بازرگان و دكتـر سـحابي اصـرار بـر تشـكيل      

قايان مهندس آمن و . مجلس مؤسسان داشتند

ســحابي نيــز موافــق تشــكيل شــدن مجلــس 
هرگاه پنداشتيم : طمع كرديم. وديممؤسسان ب

ـا   ،تشكيل شود مجلس مؤسسان قانون اساسي ب
. واليت جمهور مردم منطبـق تـر مـي شـود    

اكثريت حاضران در جلسه مشترك شـوراي  
ـان كـه در حضـور      انقالب و حكومـت بازرگ
آقاي خميني تشكيل شده بود، داشت با همـه  

ـاني  آپرسي موافق مـي شـد كـه     ـاي طالق  ،ق
قــاي آرا پيشــنهاد كــرد و مجلــس خبرگــان 

  . نچه شدآخميني از دهان او قاپيد و شد 
ـاي            ـتون پايـه ه باوجود تشكيل شـدن س

 ،...)سپاه و دادگاه انقالب و كميته ها و(قدرت 
نمي توان گفت هرگاه پيش نويس تصويب و 

مگر اينكـه   . كودتا رخ نمي داد ،اجرا مي شد
 اين ستون پايه ،بمحض تصويب قانون اساسي

  . ها منحل مي شدند
ـيش   : هرگاه پرسش كننده بپرسـد   - 2 چـرا پ

نويس، واليت جمهور مـردم را بطـور كامـل    
  پاسخ مي دهم بخاطر ،برقرار نمي كند

در واليت جمهور » روحانيت«شركت  - 1/  2
  مردم از طريق شوراي نگهبان و 

ـان و برقـراري      – 2.2 ـا انس قطع رابطه ديـن ب
 ،در نتيجه. ستن با دولت كه قدرت اآرابطه 

از خود بيگانه شدن بيان دين در بيان قدرت و 
در  ،وابسته شدن روحانيت به دولت و قـدرت 

نتيجه عامل از خود بيگانه كردن دين در بيان 
  . قدرت ماندن

در پيش نويس، نه تمامي حقوق ذاتـي   – 3/ 2
مده اند و نه همه اصولي قيد شده انـد  آانسان 

نها پيروي كنـد  آ كه دستگاه قضائي مي بايد از
  و
از جمله تبعيضهاي جنسـي   ،تبعيض ها –4/   2 
و قومي نيز يكسره حـذف  ) برابري زن با مرد(

  .نشده اند
حقوق ملي و ضرورت تابعيت سياست  – 5/  2

بطور  ،داخلي و خارجي دولت از اين حقوق
  . بيان نشده اند ،در پيش نويس ،دقيق و شفاف

ـفافي  – 6/  2 ت الزم را اصول قانون اساسي ش
لذا قانونگـذاري محـدود كننـده    . نجسته اند

ـا كشـور   آاستقالل و  ـان و بس ميسـر   ،زادي انس
ـا توجـه بـه تجربـه     ،از جمله. است اصـول   ،ب

گوياي حقوق مردم مي بايد از چنان دقت و 
ـند كـه محلـي بـراي      شفافيتي برخوردار باش

راي واقعــي مــردم آحضــور كســاني كــه از 
ــتند از ســه قــوه  در هيچيــك ،برخــوردار نيس

انتخابي شدن قاضي نيز بسا با استقالل اين قوه (
  . باقي نماند ،)سازگار تر است

بــديهي اســت بگــاه بازيافــت اســتقالل و      
ايـن   ،و بهنگام تدوين قانون اساسـي  ،زاديآ

توجه بايـد كـرد   . نقص ها مي بايد رفع شوند
كه محتواي اصول قانون اساسـي مـي بايـد    

وق ملي و نيز حقوقي حقوق ذاتي انسان و حق
. بمثابه عضو جامعه جهاني دارد ،باشد كه جامعه

كــار مجلــس، تصــويب قــوانيني اســت كــه 
نها حقوق موضوعه اي است كه مي آموضوع 

ـند  از  ،اگـر نـه   ،بايد منطبق با حقوق ذاتي باش
   :درجه اعتبار ساقط است

ـار و بـس      – 3 ـاي جمعـي جب از جمله فكره
ران او مي قاي خاتمي و همفكآخطرناك كه 

ـانون بـد    ،ساختند اين بود كه قانون و  ،ولـو ق
ـا دولـت و   آاجراي  ن مي بايد نهادينه شود ت

قانوني  ،اما قانون بد. جامعه از بي قانوني برهد
ن نـه حـق كـه دلخـواه     آاست كه محتواي 

ـانوني  ). مثل واليت مطلقه فقيه(قدرت است  ق
كه حاكميت زورمندان را توجيـه و مشـروع   

 ،همان سان كه از باستان تا امـروز  ،مي گرداند
براهل خرد و حق معلوم بوده اسـت و گفتـه   

براي در بند نگاه داشتن اكثريت بزرگـي   ،اند

ـتثمار شـدن    است كه محكوم به اطاعت و اس
ن از مردم مـي  آاز اين رو است كه قر. است
يا از شما خواسته نشد از حكم طاغوت آ: پرسد

يان پــس چــرا از حكــم اســتبداد ،ســربپيچيد
  اطاعت مي كنيد؟

اين فكر جمعي جبار خطرناك است نه تنها      
ـاه مـي      ـابع زور نگ به اين دليل كه مـردم را ت

  :بلكه به داليل زير نيز ،دارد
ن بسود قـدرت و  آقانوني كه محتواي  -  1/ 3

ــاحبان حـق باشــد، اجــراي    ــان ص ن آبـه زي
 ̋،چـرا كـه اوال  . نهادينـه نمـي شـود    ،هيچگاه

ـا   ،وقت الزم مـي بيننـد و  ن را هرآحاكمان  ت
. اجرا مـي كننـد   ،اندازه اي كه الزم مي بينند

چنانكه قانون اساسي واليت فقيه هيچگاه اجرا 
زيرا اگر هم اجراي قانون وافـي  . نشده است

اختيــارات « ،بــه مقصــود امتيازمنــدان بــوده
ـتفاده قـرار گرفتـه     » فراقانوني رهبر مـورد اس

رون چرا كه خاموش كردن مخالفان د. است
يــم و قــراردادن جمهــور مــردم در برابــر ژر
 ،ايجاب مي كرد و مي كند ،»حكم حكومتي«

ـان مـردم     ،مرتـب  ،مطلق العناني او ـاطر نش خ
قاي خاتمي آساله  8چنانكه در حكومت . شود
واليت فقيه بعالوه حكم حكومتي و بعالوه  ،نيز

توقيف فله اي و غير قانوني مطبوعات و بعالوه 
ـا  . اجرا شدند... بعالوه  انتخابات تقلبي و ̋ و ثاني

مردمــي كــه قــانون توجيــه گــر حاكميــت 
ن تـن نمـي   آبـه   ،نها اسـت آقدرتمداران بر

دولت را دولت جور و بيگانـه و فاسـد   . دهند
ـانون را رويـه مـي     مي دانند و تن ندادن به ق

ـيچ جامعـه      . كنند از ايـن رواسـت كـه در ه
ن حقـي از  آقانوني كه محتـواي   ،استبدادي

» نهادينـه «وضع و اجـرا نشـده و    ،باشدحقوق 
قانونهــائي هــم كــه ترجمــان . نگشــته اســت

باز جـز   ،حاكميت استبداديان بر مردم هستند
در زيــان مــردم و بــه انــدازه اي كــه ســود 

  .اجرا نشده اند ،حاكمان اقتضا كرده
مردم يك كشور را از حقـوق ذاتـي و    –2/ 3

 ،از جملـه حـق حاكميـت    ،حقوق ملي خود
و اين همان غفلت اسـت  . مي دارد غافل نگاه

كه جامعه هاي استبداد زده را سرانجام به زير 
ـانطور كـه مـي     سلطه مسلط ها مي برد و هم

  .روزگارشان را تباه مي كند ،بينيم
اصالت مي بخشـد و  ) زور(= به قدرت   -  3/3

ـاني مـي     كار بردش را همه مكاني و همـه زم
طوري كه دوستي دو دوسـت و عشـق   . كند

از خود بيگانه  ،شوي را نيز در روابط قوازن و 
ـا و    . مي كند ـاماني ه ـترش نابس ـيبهاي  آگس س
ن آاز نهادينه نشدن قانون و اجراي  ،اجتماعي

از قانون بد كـه جـز     ،از جمله ،مايه نمي گيرد
  ،از اين رو. ناشي مي شود ،حكم زور نيست

ـاب     – 4/ 3 ـانون و ارتك مسابقه ميان گريـز از ق
ـاگزير مـي    جرم و جنايت و و ـانون را ن ضع ق

امري كه يكي از بزرگ ترين مشـكالت  . كند
ـاي سياسـي      –جهان امروز اسـت و در نظامه

. راه حل نيـز نمـي جويـد    ،اجتماعي كنوني
وضع چنان است كه مجري قانون ديگر نمي 
داند كدام قانون را اجرا كند و مردم نيز نمي 
ـاء   دانند كدام قانون مجري و كدام قانون الغ

  . ستشده ا
 ،ن قدرت اسـت آقانوني كه محتواي  – 5/  3

چراكه بايـد بـه   . بضرورت مبهم انشاء مي شود
قدرتمداران امكان بدهد موافق منافع متغيـر  

ـانون    . ن را تفسير كننـد آ ،خود اينسـت كـه ق
ـا  . همواره بسود قدرتمندان قابل اجرا است ت

اگـر مجرمـي وكيـل    : جائي كه مي گوينـد 
ـ    ـته باشـد و ي ا منسـوب قـدرت   زبردستي داش

  در دادگاه تبرئه مي شود زيرا  ،بدستان باشد
  

  )5(روانشناسي استقامت 
  

ـاس      حقــوق  ـانها آنطــور کــه تومــ                              اساســی انســ
ـرده بـود،   Jefferson       جفرسون                           آنها را فرموله ک

ـتند ـثالً بـه   .                               تنها روی کاغـذ حضـور عینـی داش    ً    م
ـا  ـاالری در آمریک ـاد گـذار مردمس                                           اندیشۀ ایـن بنی

ـتی لغـو                 خطور نکرده بود کـ ـرده داری میبایس                          ه ب
                                     زیرا خود او جزء مالکین بزرگ زمین بـود   .    شود

ـایش  ـیاه پوسـت در زمینه                                          و تعداد زیادی برده س
                             جانبداران مردمساالری در ایاالت   .            کار میکردند

ـر  ـر س                                          متحده آمریکا میبایستی سالهای مدیـدی ب
ـتادگی و  ـارزه، ایس ـان مب ـلم انس                                          احقاق حقوق مس

                    گر به ایـن حقـوق ذاتـی                       استقامت میکردند، تا دی
ـر  ـتبدین و دیگ                                          انسانها تجاوز نشـود و بدسـت مس
ـال                                        صاحبان قدرت خود کامه، ایـن حقـوق پایم

    .      نگردد
ـال کفایـت میکنـد ـا یـک مث    در   .                                     در این مورد تنه

ـا ابتـدا در                                             کشور مردمساالر ایالت متحـده  آمریک
ـبش  ـتم بـود کـه جن                                     اواسط دهۀ شصت قرن بیس

ـارت ـری م         ین لـوتر                             حقوق شـهروندان تحـت رهب
ـرای  ـر بــ ـــگ در آن کشـــور، حقـــوق برابــ                                  کین

    .                                  سیاهپوستان آمریکائی را متحقق نمود
                                         با این وجود آمریکا بکمک حقوق اساسی مندرج 

               انتخابات آزاد،   :                              در نظامی مردمساالر که پیدا کرد
                                          تفکیک سه قوۀ قانون گذاری، مجریه و قضائیه، 

ـا و      ...                                        آزادی اندیشه و نظر، حفـظ حقـوق اقلیته
ـرای کشـورهای       تبدیل                                    بـه الگـوئی از دمکراسـی ب

                  نظامهای توتالیتری   .                            اروپائی و غیر اروپائی گردید
ــا را بــه خــاک و  ــتم اروپ                                          کــه در ابتــدای قــرن بیس
                                  خــون کشــیدند، دشــمنان اصــلی مردمســاالری 

ـرنگون   .      بودند ـری س                                   این نظامها یکی پس از دیگ
                                      شــدند و مردمســاالری در اواخــر قــرن بیســتم و 

ــ ــل قــرن بیســت و یک ـانگیر                    اوای ــدریج جهـ                  م بت
   .          گردیده است

ـاالر  ـای مردمس                                       در حقیقت تاریخ تأسـیس نظامه
ــال اســت  ــیش از صــد س ــان کــه خــود ب ــا ایرانی                                       بم
                                         شیفتۀ مردمساالری هستیم و در راه این مقصـود 

   :                                  مبارزه و فعالیت میکنیم، نشان میدهد
            ً                       دولتــی حقیقتــا  مردمســاالر در خــدمت تحقــق 

  حقوق و مصالح فردی و ملی جمهور مردم
  
  
ن وكيل زبردست مي تواند قرائتي از قانون آ

به دادگاه ارائه كند كه بسود مجرم باشد و يا به 
ـانون را بسـود     ،امر صاحب قدرت ـاه ق دادگ
جـالل الـدين    ،براي نمونه. مجرم تفسير كند

فارسي مرتكب قتل شد و دادگاه تجديد نظر، 
ــخيص داد و او را از    ــد تش ــر عم ــل را غي قت

  .مجازات معاف كرد
 ،ن قـدرت باشـد  آقانوني كه محتواي  – 6/ 3

ـان      ـاحبان قـدرت و بـه زي بضرورت بسود ص
چنانكه . تبعيض برقرار مي كند ،فاقدان قدرت
ـانواده و  ژقانون كار ر ـانون خ بسـود  ... يم و ق

ـارگر و همسـر و     ... كارفرما و مـرد و بضـرر ك
ـين    . تبعيض قائل شده انـد  نهادينـه شـدن چن

استثمار شدن و  كارگران را محكوم به ،قانوني
بي كاري ميكند هروقت كارفرما اراده كند و 
. زن را محكوم به دون انسان بودن مـي كنـد  

 ،زاد شدن با قيام بر ضد قانون زورآ ،بدين قرار
  .غاز مي گيردآ
پرسـش كننـده گرامـي و     ،باوجود ايـن  – 4

ـانون       ـا وضـع ق ـا ب ايرانيان بايد بدانند كـه تنه
ـان  و حقـوق   اساسي كه جز حقوق ذاتي انس

ـتقالل و   ،ن نباشدآملي در  زادي آرشد در اس
ـاخت جامعـه از   . ميسر نمي شود نياز به تغيير س

ـاز و تغييـر      ساخت جامعه نيمه باز بـه جامعـه ب
ـاخت دولـت     ساخت دولت قدرتمدار بـه س
حقوقمدار و تغيير ضـد فرهنـگ قـدرت بـه     

ـان از   آفرهنگ  زادي و برخورداري هـر انس
  .خود داردزادي و حقوق آاستقالل و 

  
ـارکت   .    است                                  این دولت و یا حاکمیت بـدون مش

  .                                   جمهــور مــردم غیــر ممکــن اســت، بوجــود آیــد
ـا  ـا خـوب میـدانیم و باره                                             عالوه بر این ما ایرانیه

ـرده ایـم، ـال   (                       این تجربه را ک ـتکم در سـی س                 دس
ـاالر اسـت کـه  )    اخیر ـامی مردمس ـا در نظ                                    ، کـه تنه

ـای  ـتباهات و خطاه                                      اجازۀ اصالح و تصحیح اش
ــی  ــدا میکنــیم      سیاس ـاعی را پی ـام   .                         و اجتمـ         در نظـ

ــالش  ــه یمــن اســتقامت و ت ــه ب                                   مردمســاالری ک
ـازۀ  ـا بوجـود خواهـد آمـد، اج                                        خستگی ناپذیر م
                                       اصالحات، آنهم بطور صلح آمیز، وجود خواهد 

ـتی بـه   .     داشت ـامی بایس                                  جهت استقرار چنین نظ
ـان    "  ً      نًـه مطلـق "                               انواع استبداد ها و عملکردهاش

   .                     گفت و آنها را نفی کرد
ــتقامت اسـت کــه میتــوان    از                                    طریـق و بکمــک اس

ـیر کثرتگرائــــی  ـرین رشــــدها را در مســـ                                    مهمتـــ
Pluralismus  و تفکیــک قــوا بانجــام رســانید                          .  

ـردم،                                            رشد و رفاه تنها بوسیله مشارکت جمهـور م
ــاعی یــک ملــت  ــای اجتم                                      یعنــی از درون ریشــه ه

                       این مردم بایستی همواره   .          ّ         است که میّسر میگردد
           خصوصی خویش                          بهبود روابط زندگی شخصی و 

                                            را در پیوند با آزادیهای فردی و اجتماعی خویش 
                                        ببینند و نسبت به تحقق آنها هـم حسـاس و هـم 

                              تنها بدینصورت است که میتوانند   .              امیدوار باشند
ـانی، ایمانوئـل کانـت از                                            بقول فیلسوف بزرگ آلم

    رها   )  ۹ (  "                                 صغیر بشمار آمدنی که خود مقصر آنیم "
ــد ــدون ســخت کو  .      گردن ــه ب ـا هم      شــی و                        و اینهـ

ـتقرار و  ـاالری در اس                                          استقامت جانبداران مردمس
ـان مقـدور نخواهـد                                          استمرار دمکراسی در میهنش

   .  شد
ـات  ـتۀ بعــــدی بــــه اهــــداف و توقعـــ                                 در نوشـــ
ــو اســتقامت و مــداومت در                                        مردمســاالری در پرت
                                             مبارزه خواهم پرداخت و آنها را با توقعات نظام 
                                            استبدادی والیت مطلقۀ فقیه در ایران به مقایسه 

   .        م کشانید    خواه
  

  :                    فهرست منابع و مأخذها
ــدر  - 1 ــی ص ــن بن ـر   :                 ابوالحس ـاکم بـ ــول حـ              اص

ـر در اسـالم     تحـت   .                               قضاوت اسالمی و حقوق بش
ــوان  ــدار "      عن       ، چــاپ  ٤     صــفحه   "              توضــیح و هش

                      انتشارات انقالب اسالمی  .     ۱۳٦۲           نخست بسال  
۲  -    

„Der Kampf der Ideologien geht 
weiter“ ; von Graham Fuller: Die 
ZEIT, 21/1995 

۳  -    
Staat und Politik: (Hrsg) Dieter 
Nohlen; Bernd Guggenberger: 
Demokratie/Demokratietheorie: s. 81 

٤  -  
Historisches Wörterbuch der 
Philosophie: (Hrsg) Joachim Ritter; 
Band 2 : D-F 1972 Basel 

۵ -  
HERODOT VI, 43, 3 ; 131, 1. ; IV, 
137, 3 ; VI, 43, 3.; III, 80-82; VI, 43, 3  

 
ـائی و پاسـخها از  - ۶ ـای حسـن رض پرسشها از آق

  :ابوالحسن بنی صدر
سر مقاله نشریه انقـالب ": مردمساالری شورائی"

 ۸۷آبــان  ۶، تــاریخ انتشــار  ۷۰۹اســالمی شــماره 
قرآن در اندیشه موازنـه :  ۲۰۰۸اکتبر  ۲۷برابر با 
  ۱۶بخش  - عدمی

بنـی صـدر،  رجوع کنید به سایت ابوالحسـن - ۷
ـال : بخش مقاله ها از  ۱۳۸۷انقـالب اسـالمی س

ـا  ۷۰۹شـماره  قــرآن در " تحـت عنـوان   ۷۱۳.ت
  ."اندیشه موازنه عدمی

ـاورقی شـماره  - ۸  ۸۳صـفحه  ۳رجوع شود به پ
  .ببعد
ـا  - ۹ این جملۀ کانت که شهرتی جهانی دارد را م

ـیم ـرار کن ـیش خـود تک ـتی مـدام پ . ایرانیان بایس
  ."که خود مقصر آنیمصغیر بشمار آمدنی "

„Selbst verschuldete Unmündigkeit“ 
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