
  

تشر مي شوند و پوشش هاي دروغ را مي درند و حقـايق راسندها همچنان من،سال و اندي از انقالب ايران32با گذشت:انقالب اسالمی
بخشـي از  . دروغهاي جديد مي سازند و انتشار مـي دهنـد  . ناسزا مي گويند. مده اندآبه فغان  ،نها كه گذشته اي سياه دارندآ. شكار مي كنندآ
چرا كـه  . متوجه تناقض گوئي خويش نيز نمي شوند. ينده شدآمدعي مي شوند كه كار تاريخ را مي بايد با تاريخ دان سپرد و در تدارك  ،نهاآ

نها كه به خدمت قدرت خـارجي  آ ،نها كه در خدمت استبداد وابسته بوده اندآ ،ينده ايران دموكراسي باشدآهرگاه قرار بر تدارك دموكراسي و 
ينـده اي كـه   آي بايـد رهـا شـوند زيـرا بكـار      گذشته اي هستند كه مـ  ،نها كه بر ضد تجربه دموكراسي در ايران كودتا كرده اندآ ،مده اندآدر

خـود را نقـد كننـد و بـدين     . ن را نقد كنندآ. نها شجاعت روياروئي با گذشته را پيدا كنندآكار بايسته اينست كه . دموكراسي است نمي آيند
دموكراسي براي ايران را هـدف فعاليـت    كه ،نه موقعيتي براي خود ،زادي خود را بازيابند و بي توقعآاستقالل و  ،ن گذشته رها شوندآاز  ،نقد

  . خويش بگردانند
  ۴صفحه در

 نھمينخرداد، بمناسبت صدو بيست و ٢۶«
  »مصدق  محمد گرد تولد دکترسال

  )٣٨( زندگينامه دکتر محمد مصدق
 

  

  جمال صفری

رابطه رضاخان با انگلیسی ها به گزارش اسناد 
  وزارت امورخارجه آمریکا

  
: مي خوانيد كـه  )  1(»اسناد وزارت خارجه آمريكا «در گزارش 

مجلس عوام ، حكومـت وقـت بريتانيـا  دخالـت خـود را در       در
ده است ودراين گزارش ازقول نخست وزيربه كودتا تكذيب كر

بريتانيا هيچ دخالتي دراين امـور   «اين نكته اشاره شده است كه 
هيچ مسئوليتي را درقبـال اعمـال قـزاق هـاي ايرانـي       نداشته و

 كمك هزينه هايي كه بريتانيا بـراي حفـظ و  . برعهده نمي گيرد
 1920 ماه مي سال اين نيروها پرداخت مي كرد، در نگهداري از

دولت اعلي حضرت نسبت به قزاق ها موضـع  . متوقف شده است
ولـي درهمـين گـزارش اسـناد     » .!بي طرفانه اتخاذ كرده اسـت 

دخالـت   با استدالل زير سفارت آمريكا اين گفته را رد مي كند و
بنـابراين درگـزارش   . دولت انگليس دركودتا را اثبات مي كند 

  :آمده است 
اين اتهامات را رد مي كنـد امـا شـكي     سفارت بريتانيا تمام« - 1

نيست كه نيروي نظامي انگليس در قزوين ازاين حركت حمايت 
مايـه  حرهبران وپيروان اين جريان، همگي تحت ال. كرده است

بريتانيا هستند واگر نبود حمايت همه جانبه ارتش اين كشور، اين 
  ».حركت به شكست مي انجاميد

ربريتانيا به خارج ازشـهررفت  بعدازظهرهمان روز، وزيرمختا« -2
چنــد ســاعت پــيش ازخــروج . بعــد ازظهربازگشــت  5وســاعت 

وزيرمختار، سركنسول سفارت بريتانيـا، سـرهنگ دوم هيـگ، بـه     
با قزاق وفعلي، براي گفتگي همراه سيد ضياءالدين، رئيس الوزرا

براسـاس شـواهد موجـود، ايـن دونفربـه      . ها ازشهرخارج شدند
قزاق ها شهررا تـرك كردنـد، امـا     دوقصمنظورمطمئن شدن ازم

خود نيروهاي قزاق اعتراف كردند كه دقيقاً پيش ازورود آنها بـه  
بريتانيـا   ]مقامـات  [از) دالر 5تقريبـاً  ( پايتخت، نفري پنج تومـان  

صفحه  ».دريافت كرده اند ۱۲در

  
  نصرالله نجات بخش 

۲-کالبد شناسی جناحها در انتخابات نهمين دوره مجلس رژيم  
 انتخابات در جمهوری اسالمی فریب نیست ؟

 
ـ  ينبه ا يقينرا با  ياسالم يجمهور يمدر رژ يجناحها يادامه بحث انتخابات و كالبد شناس ـ م يمسئله پ  يبرگـزار  يـدانيم كـه م  ريميگي

تـدارك   يـن ا. ياسـي خود از صحنه س ياسيمخالفان س يشهاخراج و دفع هم يبرا يخامنه ا ياست از سو يانتخابات مجلس نهم تدارك
خامنـه  .  در راه و سرنوشت سازاسـت  يجد ياراعتراضات  بس ينو اعتراضات گسترده مردم كه ا جنبشاست از وحشت او از  يخود نشان

 .(يشـد برگـزار م  ياگر در گدشته هم بصورت اسم يحت(را خواند  يرانانتخابات در ا يبار فاتحه برگزار ينخود  ا يدهات جدبا تر يا
شـهروندان   ياسـي س يزشهايمردم با نظام حاكم و سركوب خ ياروئيانتخابات در رو يمهايبستن بر عدم مشاركت مردم و آثار تحر چشم

درس تجربه به ما نشـان داد كـه   . كند يدانتوانست ادامه پ يطوالن ي ا دوره يه خانه راندن آنها براو ب  ياسالم يمعترض در برابر جمهور
 يـران در ا يسراسر يبار، بقول خودشان انتخابات يك) ماه 13هر  يا( سال  يكهر  يبيو دو سال گذشته به طور تقر يستب يدر ط  يمرژ

 1388در خـرداد   يجمهور ياستنتخابات ر ا كرد و از فاصله  يداتفاوت پ يردو سال اخ يفاصله ها اما ط يناند، ا برگزار و از سر گذرانده
 يهمچـون انتخابـات شـوراها    يگريانتخابات د ياز برگزار  ياسالم يجمهور يم، رژ1390اسفند  رد  ياسالم يتا انتخابات مجلس شورا

  شهر و روستا كه
 ۱۵در صفحه    

  بر طبل جنگ با ایران می کوبند ،امریکا و انگلیس و اسرائیل باردیگر
  

نوامبر  ۲در  ،تصمیم به جنگ با ایران نگرفته ایممن و نتان یاهو : گفت ،وزیر دفاع اسرائیل ،نکه اهود باراکآپس از  ◀
ماده شده انگلستان آن و گاردین خبر از آرتص خبر از قصد اسرائیل به جنگ با ایران با قید وجود اختالف بر سر آها  ،۲۰۱۱

 ،اوباما به این نتیجه رسیده است که هرگاه قرار به حمله به ایران باشدن داد که آبرای جنگ با ایران و واشنگتن پست خبر از 
بی مقدمه و  ،هیالری کلینتون ،بدین سان. انجام پذیرد ،یندهآدر نوامبر سال  ،باید قبل از انتخابات ریاست جمهوری امریکا

نمی خواهد چون » ایرانیان«ند و از دلیل و به ناگهان با دو فرستنده یکی بی بی سی و دیگری صدای امریکا مصاحبه نمی ک
زادی بعمل آو قصد امریکا که بر اصول استقالل و  ارزیابی بنی صدر از سخنان او. نداز امریکا خواستار کمک شو» مردم لیبی«

 .بر واقعیت تکیه داشت و به جا و به موقع بود،آمد و هشدار او به مردم ایران

 
 
  
  
 
 

New   
    
1    

  از ی ایرانیانپاسخ به پرسشها
  رصد ابوالحسن بنی 

  
    رابطه مادیت و معنویت؟

 با عرض سالم
ساله ازايران براي شما و خانواده ي محترمتان آرزوي  20من جوان  

در برابر قدرت  شادماني و نشاط دارم و اميدوارم با مقاومت زيادتر
  .بايستيد)زور(=

چند سؤال هم دارم كه انشاءاهللا اگر وقت كرديد، بدين سؤال ها     
بر اين نظر هستم، يعني در واقع بعد از خواندن من  .پاسخ بدهيد

كتابهاي كيش شخصيت و اصول راهنماي اسالم بر اين نظر شدم 
كه اول مي بايد بينش ونگرش مغزها عوض شود تا تغيير در بيرون 

  :بنابراين اولين سؤالم اين است كه. و در جامعه انجام بپذيرد
ترين عمل در اين بعد از كار فكري و نظري اولين و متناسب  -  1

  وضعيت، به نظر شما چيست؟
آيا اگر اين نظريه ها بتوانند جاي افكار ضد رشد را بگيرند و  -2

جامعه به حركت عمومي در  مردم را آگاهتر به حقوق خود گردانند،
خواهد آمد و حرفهايي را كه چند سال در دل نگه داشته است، و 

بر خواهد آورد؟ و ترس هميشه دهان را بسته نگه داشته است،فرياد 
  ها شكسته خواهد شد؟

. بدانم  مي خواستم خاصه هاي تازه يافته شما را پيرامون حق - 3
من خود برخي از اين خاصه ها را تجربه كردم وقتي با دوستان و 
آشنايان صحبت مي كرديم، بخصوص اين خاصيت كه حق خالي از 

  .تضاد و تناقض است
چگونگي (ود، يك شرح ساده ازدر آخر مي خواستم اگر بش - 4

  .بدهيد )تبديل ماديت به معنويت و برعكس
اگر وقت خواندن اين نامه ي بنده ي حقير را كسب كرديد و   

مشغله ي زياد يك لحظه فرصت را بر من غنيمت شمارد، ولي اگر 
باز نتوانستيد به همه ي سئوالها پاسخ بدهيد؟ حداقل در صورت 

همتر از همه سؤال سوم پاسخ مختصر و م 4و3امكان به سوالهاي 
 .كه فرصت شما را اشغال نكند بدهيد

  ۲در صفحه     
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  گفتگوهای صدام با عرفات به روایت صدام  –تجزیه ایران هدف صدام بوده است ◀
  ۴  ص ضربه نیروی هوائی ایران از دید صدام؟  –

  ۵  ص  برنامه اتمی ایران و ترور سفیر؟–! شورش و تقاضای بمباران◀
  ۷  ص ینده ای که در انتظار لیبی است؟ آنچه بر لیبی می گذرد و آ◀
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  ۹  ص: 5 –تاریخچه انجمن حجتیه از پیدایش تا امروز ◀
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  ۱۱  ص :کارگران بی مزد و دانشجویان در فشارند ،ماشین اعدام بکار◀
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  :پاسخها به پرسشها ٭
  
بــا مســرت بــه هــر چهــار پرســش شــما    

  :پاسخ میدهم
ــار فكــري و  -  1: پرســش اول • بعــد از ك

نظري اولين و متناسب تـرين عمـل در ايـن    
  وضعيت، به نظر شما چيست؟

  
  :پاسخ به پرسش اول ٭
شما جوانید و نقـش جـوان اینسـت  – ۱

تحول پـذیر کـردن  که دست بکار باز و
بگــردد تــا کــه بمثابــه نیــروی   جامعــه

محرکـــه یعنـــی تولیدکننـــده نیروهـــای 
فضای باز تر و  ،نهاآمحرکه و بکار برنده 

ــدن  ــال ش ــرای فع ــتری ب ــات بیش امکان
در پاسـخ . نیروهای محرکه ایجاد کنـد

  ور می شوم که آیاد ،به پرسش اول شما
 ،در یــک قــرن ،در ســه انقــالب – ۱٫۱

بـا ایـن  ،شـدن قـدرتدسـت بـه دسـت 
بـه خـودی  ،گمان انجام شد که قدرت

ــه خــوب اســت ،خــود ــد و ن ــه ب اگــر . ن
ایـران  ،ن را بکار برنـدآانسانهای خوب 
پـس نـه تنهـا بـه تغییـر ! بهشت می شـود

بلکه مردم و  ،انسان ایرانی بها داده نشد
ملت ستائی روش شد و به جای مغزهـا، 
بازوهای جوانـان بکـار گرفتـه شـدند و 

ــتبد ــداس ــازی ش ــاز س ــه آحــال . اد ب نک
دوست داشتن مردم انتقاد عقـل فـرد و 
ــدن  ــدار و فراخوان ــع قدرتم ــل جم عق

زاد کردن عقلهای آایرانیان به مستقل و 
وردن فرهنـگ آخویش و شرکت در فـر

را ایجـاب مـی کـرد و  ،زادیآاستقالل و 
وسـیله کـردن مـردم  ،بـرعکس. می کند

کـه زبـان  –ایجاب میکنـد زبـان فریـب 
بکـار رود  –به قصد فریب است  ستایش

تا که اکثریـت بـزرگ کـار پـذیر و حتـی 
ــاز ســازی  دســتیار اقلیــت کوچــک در ب

بکار بردن  ،پس کار اول. استبداد بگردد
خــــود (در اســــتقالل ) روش(= نظــــر 

زادی آو ) انگیختگی در گرفتن تصـمیم
ـــوع ( خـــود انگیختگـــی در گـــزینش ن

اسـتقالل و  ،تصمیم که اگـر حـق باشـد
و شناسـائی ) سان کامل می شودزادی انآ

و زنـدگی ) حقوق انسان(حقوق خویش 
  .را عمل به حقوق کردن است

ـــری و  – ۱/۲ ـــا دیگ ـــه ب ـــار دوم رابط ک
رابطه قـوا  ،دیگران را که بر مدار قدرت

به رابطه حقوقمنـد بـا حقوقمنـد  ،است
نمی توان بنا را بر این . بدل کردن است

گذاشت که تنها با کس یا کسـانی رابطـه 
حقوقمند با حقوقمنـد برقـرار مـی کـنم 
که او نیز با مـن همـین رابطـه را برقـرار 

ـــد ـــتن را . کن ـــه خویش ـــی ک ـــه کس بلک
حقوقمند می گردانـد و اصـل راهنمـای 

با  ،عقل خویش را موازنه عدمی می کند
رابطـه  ،حتی بـا زورمـدارترین هـا ،همه

. حقوقمند با حقوقمند برقـرار مـی کنـد
ایـن سـان بخاطر اهمیت به تمـامی کـه 
توضـــیح  ،رابطـــه برقـــرار کـــردن دارد

  : بایسته را می دهم
ــا  • ــر حــق مــی ایســتد و ب ــی کــه ب طرف

دیگـری رابطـه حقوقمنـد بـا حقوقمنـد 
رفتــار دیگــری هرچــه  ،برقــرار مــی کنــد

او نمی بایـد بـه حقـوق او تجـاوز  ،باشد
در برابـر زورگـوئی  ،در همان حال. کند

  . می باید بر حق بایستد و استوار ،زورگو
ــا  • ــدرت را تنه ــه ق ــن ک ــه ای باتوجــه ب

اسـتقامت  ،استقامت از میان بر می دارد
مــی بایــد بــه ترتیبــی انجــام پــذیرد کــه 

فطــرت  ،مــأیوس از زورگــوئی ،زورگــو
خویش را باز یابد و زندگی حقوقمنـد را 

  . ارزشمند بشناسد و در پیش بگیرد
ــیت را  • ــیش شخص ــاب ک ــه کت ــما ک ش

کــیش  خوانــده و روشــهای مبتالیــان بــه
مـی دانیـد کـه  ،شخصیت را می شناسید

پرهیز از بکار بردن روشهای تخریبـی و 
نفــوذ ناپــذیر گشــتن در برابــر روشــهای 

روشـــی اســـت  ،تخریبـــی زورپرســـتان
  .سخت کارساز

هدف می باید این باشد که هسته  – ۱/۳

ــــتقل و  ــــانهای مس زاد و آهــــائی از انس
ــد  ــد پدی ــدآحقوقمن ایــن هســته هــا . ین

  هستند که 
جهت تحول از بندگی  ،صفت الگو به •

زادی را بــه جمهــور آزور بــه اســتقالل و 
  و . مردم نشان می دهند

 ،جوانــان را بمثابــه نیــروی محرکــه •
ـــدگی  ـــر زن ـــرای تغیی ـــت در  - ب از زیس

ــدگی در  ــه زن زورمــداری و ویرانگــری ب
ـــزان آاســـتقالل و  ـــر می زادی و رشـــد ب

  .ورندآبه جنبش در می  - عدالت
مــان انــدازه کــه به ،بــه صــفت بــدیل •

هسته ها پر شمار و در سطح جامعه ملی 
ســد ســدیدی مــی  ،پراکنــده مــی شــوند

گردند در برابر فشـارها بـرای بازسـازی 
استبداد و بازگشت به اعتیاد به اطاعـت 

  . از قدرت
ور می شود که هسته ای که جمـع آیاد     

ــد  ــا در دوران شــاه پدی ــا  ،وردآم نکــه آب
تجربــه  ن معــدود و تجربــه مــاآاعضــای 
ــود ــای  ،اول ب ــایش در قلمروه موفقیته

ــتقالل و  ــان اس ــه بی ــه راه آارائ زادی و ب
انــداختن روزنامــه انقــالب اســالمی و 
مقابله با بحران اقتصادی بسیار سـخت 
ـــــت  ـــــات ریاس ـــــروزی در انتخاب و پی
ـــدام و  ـــردن ص ـــام ک ـــوری و ناک جمه

با سـازمان دادن  ،او» ایرانی«دستیاران 
به انسان دادن از راه نقش اول را  ،دفاع

و ســرانجام برخاســتن بــه اســتقامت در 
تجربه ایست که  ،برابر بازسازی استبداد

ور آیـاد. می تواند بکار نسل امـروز بیایـد
می شود کـه ایـن هسـته الگـو شـد بـرای 

دفــاتر همــآهنگی «تشــکیل خودجــوش 
کـه مقابلـه » مردم بـا رئـیس جمهـوری

جمهــور مــردم را بــا اســتبدادیان میســر 
  .کرد
زاد و آیکی کتـاب عقـل  ،دو کتاب – ۱/۴

 ،دیگری کتـاب حقـوق انسـان در قـرآن
شما را از روشهای عقل قدرتمدار و نیـز 

زاد و حقـوقی کـه انسـان آروشهای عقل 
تمـرین روشـهای . گاه مـی کننـدآ ،دارد

عقــل آزاد  بســیار مهــم هســتند زیــرا بــه 
 ،زاد مــی شــودآهمــان انــدازه کــه عقــل 
ن کـه توضـیح ایـ. نفوذ ناپذیر مـی شـود
نمـی تواننـد بـه  ،عوامل مخفی اسـتبداد

حریم او راه یابند زیرا درجا شناخته می 
نها توانا به بکار بـردن روشـهای آ. شوند

ـــتند ـــل آزاد نیس ـــدار . عق ـــل قدرتم عق
ــد ــا تخریــب شــروع مــی کن . همــواره ب

یـم بیشـتر ایـن روش را بکـار ژمأموران ر
نهـا و جلـب آمی برند حتی چرب زبانی 

از ایـن . تخریبی استاعتماد کردنشان 
افـزون بـر . زودتر شناخته می شوند ،رو

شــما پــی مــی بریــد کــه بــه قــول  ،ایــن
جوانـان هنـوز بـه همـه چیـز « ،مصدق

مـــادگی بیشـــتری بـــرای آ ،»نرســـیده
. زادی خـود دارنـدآبازیافتن استقالل و 

 ،حـق دوسـتی(پس اسـتفاده از حقـوقی 
حق دانستن  ،حق اطالع یافتن و دادن

دوسـت شـدن را بیشـتر و که توان ...) و
زبان صمیمیت را رسـاتر و بـی غـش تـر 

به رشد شـما و توانـائی شـما بـر  ،می کند
ایجاد محیط اجتماعی صـمیمی کمـک 

  .می کند
خود داری از بکـار بـردن زور بـر  -  ۱/۵

همــراه و  ،ضــد خــود و برضــد دیگــری
همساز می شود بـا جسـتجوی روشـنی و 

کــه  - نپــذیرفتن زبــان مــبهم . شــفافیت
و سـعی در  –مدارها بکار مـی برنـد قدرت

هـر  ،شفاف کردن گفته یـا نوشـته مـبهم
بکـار  ،بار که قدرتمدارها بکار مـی برنـد

شــما در نیفتــادن در مــدار بســته ای کــه 
قدرتمــدار هــا ایجــاد مــی کننــد و رشــد 

حتی اگر نخواهید نقشی . کردن می آید
ـــد و  ـــده بگیری ـــه خـــود برعه در جامع

دار ویرانگر بخواهید پندار و گفتار و کر
خود را به حداقل و زمان رشـد خـویش 

ــــانید ــــداکثر برس ــــه ح ــــفاف  ،را ب ش
اندیشیدن و گفتن و عمل کردن و مبهم 

کـاری  ،ها را بـرای خـود شـفاف کـردن
  . بایسته است

در  ،جنبه هایی از زندگی هسـتند کـه     
رفــع ابهامهــا، اســتبدادیان را از  ،نهــاآ

واکــنش خشــن نشــان دادن نــاتوان مــی 
امــا بــه جامعــه امکــان مــی دهــد  ،کنــد

موقعیــت و وضـــعیت خــویش را بهتـــر 
ــد ــر نیــک اندیشــیدن و نیــک . دریاب هن
شفاف کردن  ،عمده ،در استبداد ،گفتن

  .مبهم ها است
حقوقمنــدی و دانــائی بــا  بکــار  – ۱/۶

بمثابه انسان  ،انداختن استعداد رهبری
همـراه  ،بنا براین مسئول ،زادآمستقل و 
ی خود حق شرکت کسی که برا. هستند

 ،بسا در اداره خویشـتن ،در اداره جامعه
قائل نمـی شـود و خـود را مسـئول نمـی 

به قدرت تسلیم و به اطاعـت از  ،شناسد
نهایند آبی تفاوتها . ن معتاد شده استآ

که استعداد رهبری خود را به استخدام 
ــی  ــاران در م ــواهیآجب ــا بخ ــد و ت  ،ورن

از  ،برای این کار. مسئولیت گریز هستند
از جملــه حــق دانســتن و  ،حقــوق خــود

از بکـــار . اطـــالع یـــافتن مـــی گریزنـــد
انداختن استعداد رهبری خود در عمل 

. وحشـت مـی کننـد ،به حقـوق خـویش
در جامعـــه تحـــت  ،غافـــل از ایـــن کـــه

نها گرفتار انواع آ ،بیش از همه ،استبداد
بطــور  ،یــک قلــم. خشــونتها مــی شــوند

مـی بایـد بـر ضـد اسـتعدادهای  ،مداوم
اندیشیدن و دانستن و خلـق و  ،رهبری(

ابتکار و هنر که شـجاعت پـا نهـادن بـه 
ـــت  ـــن اس ـــدوده ممک ـــرون از مح ) بی

زنـدگی خـود را . خویش زور بکـار برنـد
ــرا . عمــل بــه حقــوق خــویش نکننــد زی
دمی را آ ،زندگی را عمل به حقوق کردن

مسئول و انسان مسئول را به عمل بر می 
کــه نتیجــه ایــن همــه اینســت .  انگیــزد

زورهایی که استبدادیان تولید می کننـد 
زورهایی کـه در جامعـه  ،و بکار می برند

 ،ای دارای نظامی اجتماعی قدرت مدار
بـی  ،تولید می شوند و بکار مـی رونـد را

 ،خ را بدهنـدآنکه به خود اجازه گفتن آ
ویران شوند و ویـران . باید مصرف کنند

کننــد و بــی اختیــار عملــه اســتبدادیان 
  .بگردند

بدیهی است کارهای باال نیازمنـد  – ۱/۸
ــزان ــزان اســت و می عــدالت اســت  ،می

کتــاب عــدالت اجتمــاعی در شناســائی (
این میزان و بکار بردنش بکـار شـما مـی 

ــد آ ــزان ). ی ــردن می ــار ب ــر بک ــزون ب اف
بکار شناختن و  ،عدالت در کارهای باال

ــان  عامــه پســند و عامــه «شناســاندن زب
. یــدآمــی  ،نآو بــی اثــر کــردن » فریــب

عمل به میـزان عـدالت، کمـک بزرگـی 
اســت بــه غنــای وجــدان همگــانی و بــه 

ســـان آمـــدن اســـتبدادیان و آانـــزوا در 
. گشتن تحول با شـرکت جمهـور مـردم

هـر گـاه عـدالت را میـزان  ،برای مثـال
می گوید تـا مـردم این قاعده را  ،بدانیم

خود تغییر نکنند و از اعتیاد به اطاعـت 
ــا آسرنوشــت  ،از قــدرت رهــا نشــوند نه

بـا ایـن میـزان سـازگار  ،تغییر نمـی کنـد
زیرا وقتی انسان خـود تغییـر مـی . است

کند و در جهت رها شدن از زورمـداری 
مـی  ،سـاعت بـه سـاعت ،تغییر مـی کنـد

. تواند اندازه تغییر خود را محاسبه کنـد
چنــین انســانی الگــو مــی شــود و عامــل 

میـزان عـدالت . تغییر دیگران می شـود
میز بودن نظـر دیگـری آفریب  شما را از

نظری که انسـانها را توانـا . گاه می کندآ
ــد و  ــی دان ــردن نم ــر ک ــه تغیی ــا را آب نه

یک نـوع (نیازمند تغییر دهنده می داند 
میـزان عـدالت ). ن والیت مطلقه فقیهآ

 ،به شما می گوید ایـن نظـر دروغ اسـت
زیرا  چنین تغییر دادنی جز به زور میسر 

ویـران مـی  ،سـازدنمی شـود و زور نمـی 
بنـــابر ایـــن  میـــدان نـــدادن بـــه . کنـــد

ــــر دادن  قدرتمــــدارهای مــــدعی تغیی
سرنوشت جامعـه و عمـل از راه مـردم و 

بکار بردن میـزان عـدالت  ،همراه مردم
ــوان . اســت ــه بعن شناســاندن عــدالت ن
که غیـر قابـل تحقـق گردانـدن  –هدف 

مـوختن آبلکه بعنوان میـزان و  –نست آ
زان در زنـدگانی روش بکار بردن این می

عمل کردن به میـزان عـدالت و  ،روزانه
بـرانگیختن جمهـور مـردم بـه رشـد بــر 

نهـا در آمیزان عدالت و شرکت جسـتن 
  ... و. بنای جامعه ارزیاب و منتقد است

زادی و آوقتی هـدف اسـتقالل و   -  ۱/۸
رشــد بــر میــزان عــدالت اجتمــاعی مــی 

خواه در سطح یک فـرد و چـه در  ،شود
تنظیم رابطه با زمان  ،هسطح یک جامع

نیــز مــی بایــد بــر میــزان عــدالت انجــام 
بر مدار قـدرت انجـام مـی  ،اگرنه. گیرد

گیرد وقتی هـدف تحصـیل قـدرت مـی 
 ،توضیح ایـن کـه در حـال حاضـر. شود

قرضـه . غرب در بحران اقتصادی است
ها گاه از دو برابـر تولیـد ناخـالص ملـی 

روشـی کـه غـرب در . نیز بیشـتر  هسـتند
ــیش گر ــتپ ــه اس ــل ریاضــت  ،فت تحمی

امـا . اقتصادی بر حقـوق بگیـران اسـت
ثروتهای بـزرگ را قشـرهای مـزد بگیـر 

نها که ثروتها را بـرده آچرا از . نبرده اند
نچـه را آبخشی از  ،و برف انبار کرده اند
باز پس نمی ستانند؟  ،برده و خورده اند
ــن ــر از ای ــر روی  ،مهمت ــا را ب چــرا دربه

د و ســرمایه بــورس بــازی هــا نمــی بندنــ
هـــای عظـــیم را در تولیـــد بکـــار نمـــی 
اندازند و از این راه و از راه توزیع برابـر 

رونق را به اقتصاد بـاز نمـی  ،مدهاآتر در
گردانند؟ نه گمان کنید ایـن راه حـل را 

ولـو  ،انتـینآژ. می شناسند. نمی شناسند
ــاقص ــرد و از  ،ن ــار ب ــن راه حــل را بک ای

دان نچـه یونـان بـآبحرانی سخت تر از 
در  ،نآپیش از . مدآبیرون  ،گرفتار است

ــران ــار انقــالب ای ــا  ،به ــن راه حــل ب ای
  . موفقیت بکار گرفته شد

بحران غرب که به دیگر نقاط جهـان      
حاصـل نـوعی  ،نیز سرایت کـرده اسـت
ــان اســت ــا زم ــه ب ــد . رابط چــون در بن

راه حـل   ،والیت مطلقه سرمایه هسـتند
ان مـی را در محدوده همان رابطه با زم

با  ،توضیح این که سرمایه داری. جویند
 ،تحمیــل شــیوه تولیــد و مصــرف انبــوه

میان انسان و زمان این رابطـه را برقـرار 
انسـان مصـرف کننـده  -  ۱:کرده اسـت

ینده را گذشـته مـی آ(= پیشخور می کند 
ینده را از آ ،با پیشخور کردن – ۲و ) کند

گذشـته را حـال (= پیش متعین می کند 
 ،برای تغییر این رابطه). می کندینده آو 

می باید از سرمایه سلب والیـت مطلقـه 
گذشــته  ،بلحــاظ زمــان ،ســرمایه. کــرد
ــت ــر . اس ــد ب ــازاد تولی ــره م ــرا ذخی زی

ایـن گذشـته را مـی بایـد . مصرف اسـت
ینده کرد به ترتیبی که زمان بـه آحال و 
زاد تر و دست آانسان مستقل تر و  ،زمان

  . او باز تر باشد
ــران امــروز و       ــت مطلقــه  ،در ای والی
هماننـد والیـت مطلقـه سـرمایه و  ،فقیه

ینده را گذشته مـی آحال و  ،نآهمراه با 
ــروش  ــد و چــون ســرمایه حاصــل ف کن
ثروت ملی است و اقتصاد مصرف محور 

بطـــور  ،مـــد نفـــتآمصـــرف در ،اســـت
ــداوم ــی را ،م ــروت مل ــروش ث ــه ف نیاز ب

دینامیـک فقـر همـین . افزایش می دهد
  . است

ــر سیاســی و فرهنگــی و        ــن فق ــا ای ام
توضیح این که این . اجتماعی نیز هست

گروه هـای سیاسـی کـه گذشـته ای  ،ایام
می گویند گذشـته را بـه  ،سیاه داشته اند

. گذشــته بســپاریم و بــه حــال بپــردازیم
کسانی نیـز هسـتند کـه در مقـام توجیـه 

مــی گوینــد و مــی  ،نهــاآهمداســتانی بــا 
ــاریخ را ــار ت ــند ک ــاریخ دان  نویس ــه ت ب

! بسپاریم و سیاست را به تاریخ نیـاالئیم
اما اگر قرار بـود ایـن نـوع گـروه هـای 
سیاسی قصد فریب نمی داشتند و هدف 

بیشـتر  ،واقعیشان، باز یافت قدرت نبـود
ن مـی آبه گذشته و نقد  ،از همه می باید

 ،ینــده شــانآپرداختنــد تــا مگــر حــال و 
د اینـان غافلنـ. استمرار گذشـته نگـردد

که با این دروغ فریبنده خود را فریب و 
زیرا هرگـاه هـدف . بی مصرف می کنند

کسـانی بکـار  ،استقرار دموکراسـی باشـد
یند که در گذشته و حال دموکرات آمی 

ــد ــوده ان ــدآ. ب ــوده ان ــه نب ــا ک ــار  ،نه بک
گذشته ای هستند . یندآدموکراسی نمی 

پـس اگـر . که نمی باید در بندشان مانـد
 ،کـردن گذشـته باشـد قرار بـر فرامـوش

. باید اینان را به دسـت فراموشـی سـپرد
باید  ،اگر در سخن خویش صادق باشند

 ،افـزون بـر ایـن. دنبال کار خود برونـد
ــه  ــت ک ــن واقعی ــود از ای ــد ب ــل نبای غاف
ـــی در  ـــیم یعن ـــوش کن ـــته را فرام گذش

چــرا کــه تنهــا بــا نقــد . گذشــته بمــانیم
ینـده آگذشته است که می توان حـال و 

. زادی و رشـد کـردآاستقالل و  زمان ،را
این قاعده بس مهم را به زبان مثـال کـه 

گـروه  –الـف : چنین می شود ،بازگوئیم
هائی که در گذشته در شمار استبدادیان 

می گویند گذشته را فرامـوش  ،بوده اند
بــر ســر هــدف  ،کنــیم و در زمــان حــال

مشـــترک کـــه برقـــراری دموکراســـی در 
ن آ امــا در. متحــد شــویم ،ایــران اســت

پـس . نها بوده اندآاستبدادیان  ،گذشته
یا بایـد فراموششـان کـرد و یـا اینـان بـه 
گذشته بیشتر از همه بپردازنـد و بـا نقـد 

. زاد بگردنـدآانسانهای مسـتقل و  ،خود
خـــود  ،»فراخـــوان«ایـــن  –ب  ،پـــس

ماندن در گذشته ایسـت کـه مـی گوینـد 
چرا کـه اینـان جـز . ن را فراموش کنیمآ
ــه . دن گذشــته نیســتنآ مشــغول شــدن ب

غافــل شــدن از حــال و  ،نهــاآاتحــاد بــا 
ـــت ـــده اس ـــالب  –ج . آین ـــه انق  ،در س

سـبب شـد » گذشته را فرامـوش کنـیم«
که بد سابقه ها در رهبری قرار بگیرند و 

روش  - و د . استبداد را بـاز سـازی کننـد
نقد گذشته و در افکنـدن طـرح  ،بایسته

زادی و رشــد بــر میــزان آنــو اســتقالل و 
ن آاجتمــاعی و در پــی تحقــق  عــدالت

نها که می گویند گذشته را آ. شدن است
فراموش کنیم می گویند و بـه فریـاد کـه 

نهـا اسـت آبر. نمی خواهیم تغییر کنـیم
که بیشتر از دیگران به گذشته بپردازنـد 

. زاد کننـــدآخویشـــتن را  ،نآو بـــا نقـــد 
ــد ــین کنن ــان از  ،چــون چن ــده آهمگ ین
رهـا  ،سان بدین. اطمینان پیدا می کنند

ن و سـرمایه آشدن از بند گذشته و نقـد 
غنـای سیاسـی و فرهنگـی مـی  ،کردنش

ـــی . وردآ ـــای اخالق اخـــالق و ارزش ه
زادی و کرامــت و آگویــای اســتقالل و 
راهبـر هـر انسـان و  ،حقوقمندی انسان

تنظیم کننده رابطه ها اعضـای  جامعـه 
راه به بیـرون از اسـتبداد فقـر . می شوند

  .تافزا این راه اس
  
آيا اگر اين نظريه ها بتواننـد  : پرسـش دوم •

جاي افكار ضـد رشـد را بگيرنـد و مـردم را     
جامعـه بـه    آگاهتر به حقوق خـود گرداننـد،  

حركت عمومي در خواهد آمد و حرفهـايي را  
كه چند سال در دل نگه و هميشه دهـان را  

؟ خواهد گفتفرياد به  بسته نگهداشته است،
  ه خواهد شد؟ترس ها شكستديواره هاي و 
تردید نکنید که : پاسخ به پرسش دوم ٭

پـس بـه حـق . دانا و نادان یکـی نیسـتند
دانستن عمـل کـردن و  اصـل راهنمـائی 
که موازنه عـدمی اسـت را شـناختن و از 
اندیشــه راهنمــائی کــه بیــان اســتقالل و 

مســـاوی  ،وردنآســـر در   ،زادی اســـتآ
  شعور براین . نیست با ندانستن اینها

  
  ۳صفحهدر      

  

 رابطه مادیت و معنویت؟
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واقعیت که عقل بدون اصل راهنما کـار 
. یکـی نیسـت ،نآبـا غفلـت از  ،نمی کند

 ،شعورمند می دانـد کـه اگـر ایـن اصـل
به ضـروت موازنـه  ،موازنه عدمی نباشد

او مـی دانـد . وجودی و یا ثنویت اسـت
زادی خود غافل آهر کس از استقالل و 

. بنـده قـدرت اسـت ،به ضـرورت ،باشد
ثنــویتی کــه  ،چــون بنــده قــدرت اســت
ثنویــت تــک  ،راهنمــای عقــل او اســت

یعنـی یـا خـود را محـور . محوری اسـت
لـت و آفعال مایشاء می کند و دیگران را 

یا دیگری را فعال مایشاء می کند و خود 
والیت مطلقه شاه و فقیه و مراد . لتآرا 

.  یــدآایــن ســان پدیــد مــی ... و پیشــوا و 
ر تا وقتی مردمی خود را تغیی ،بدین قرار
یعنـــی انســـانهای کرامتمنـــد و  ،ندهنـــد

اســتبداد بمثابــه  ،حقوقمنــدی نگردنــد
. ادامـه خواهـد یافـت ،یک امـر مسـتمر

یک روز بنام ترقی و یک روز بنام دین و 
  ... یک روز بنام

امـــــا خویشـــــتن را تغییـــــر دادن و       
استعداد رهبری خویش را بکار گـرفتن 

 .نیاز به تربیت نیز دارد ،در اداره جامعه
دانسته هـا را مـی بایـد بکـار بـرد و از راه 

انســان کرامتمنــد و  ،تمــرین و ممارســت
حقوقمنــد گشــت و در رهبــری جامعــه 

شـــرکت  ،ملـــی و بســـا جامعـــه جهـــانی
دانــائی مــانع از  ،بــدون تمــرین. جســت

ترک اعتیـاد بـه اطاعـت از قـدرت نمـی 
چنانکــه بســیارند کــه مــی داننــد . شــود

د کشیدن سیگار و تریاک و مصـرف مـوا
زیـــان بخـــش هســـتند امـــا ... مخـــدر و

اال اینکـه دانـا . همچنان معتاد می مانند
مـــادگی شـــرکت در تمـــرین بازیافـــت آ

  .زادی را بسیار بیشتر داردآاستقالل و 
نقـــش هســـته هـــائی کـــه  ،از ایـــن رو     

ــتقالل و  ــویش را آاس ــوق خ زادی و حق
نها کرده آبازشناخته و زندگی را عمل به 

نهـا هسـتند آزیرا . بسی بزرگ است ،اند
 ،که می توانند سـتون پایـه هـای قـدرت

ســاخت قــدرت را از میــان  ،بنــا بــر ایــن
بردارنــد و بــا بــاز و تحــول پــذیر کــردن 

هــم بیــان اســتقالل و  ،نظــام اجتمــاعی
زادی را بــه همگــان بیاموزنــد و هــم  از آ

ــتمر ــی مس ــونت زدائ ــر  ،راه خش راه را ب
 ،بازگشت به اعتیاد به اطاعـت از قـدرت

هسته ها همواره می  ،بدین قرار. ندببند
بایـد جانشـین جمهـور مـردم نشـدن در 
گرفتن تصمیم و گزینش نوع تصمیم  را 
ـــار  ـــردم در بک ـــرای م و الگـــو شـــدن ب
ـــری در اداره  ـــتعداد رهب ـــداختن اس ان

آنهــم . جامعــه خــویش را تمــرین کننــد
بمثابــه انســانهای مســئولیت شناســی کــه 
خویشتن را مسئول  عمل به حقـوق مـی 

و  ،)تمرین والیت جمهور مردم(= ننددا
می دانند که کرامت انسان و استقالل و 

زادی و دیگر حقوق او و نیـز کرامـت و آ
ــداری ــر جان ــت و ه ــوق طبیع ــه  ،حق ب

 ،اندیشـــه و عمـــل در راســـت راه رشـــد
  . فزونی می جوید

  
  :پرسش سوم •
مي خواستم خاصه هاي تازه يافته شما را  - 3

برخـي از ايـن    من خود. بدانم   پيرامون حق
خاصه ها را تجربه كردم وقتي بـا دوسـتان و   
آشنايان صحبت مي كرديم، بخصـوص ايـن   
خاصيت كه حـق خـالي از تضـاد و تنـاقض     

  .است
  
  : پاسخ به پرسش سوم ٭
ور مـی شـوم کـه در روش آنخست یـاد    

هر پدیـده ای را  ،هر امر واقعی ،شناسی
. ن سان که هست شناسائی کردآمی باید 
دمــی در شــناختن آســت ذهــن بــدیهی ا
ن را غیـر از آدخالت مـی کنـد و  ،پدیده

ــدآ ــی کن ــه هســت م ــل . ن ک ــاه عق هرگ
موازنــه عــدمی را اصــل راهنمــا کــرده و 

 ،زادی خود را بازیافته باشدآاستقالل و 
 ،چون روشهای تخریبی بکار نمـی بـرد

ن آدخالـت در  ،بهنگام شناسائی پدیده
 ،به سخن دیگر. را به حد اقل می رساند

ن آتوانائی شناسائی امر واقع و پدیده را 
  . وردآبدست می  ،سان که هست

ــه       ــی کــنم ک و ســپس خــاطر نشــان م
گی های امر ژگی های حق غیر از ویژوی

چــرا کــه هــر . واقــع و یــا پدیــده هســتند
 ،یــک دروغ. واقعیتــی حقیقــت نیســت

امـا . واقعیت هست اما حقیقـت نیسـت
 حقـی اسـت ،هر واقعیتی که حق نیست

بـرای . که با ناحق پوشانده شـده اسـت
رهبـر : قای خامنـه ای مـی گویـدآ ،مثال

در امور مجلـس و قـوه مجریـه دخالـت 
نمی کنـد مگـر اینکـه خطـر انحـراف را 

سـخن او یـک امـر واقـع . مشاهده کنـد
ایــن دروغ چــه . اســت امــا دروغ اســت

: حقیقت یا حقیقتهائی را مـی پوشـاند؟
ــوع حقیقــت را مــی پوشــاند یکــی . دون

حقیقت تکوینی و دیگری این حقیقـت 
که در امور سه قـوه مرتـب دخالـت مـی 

  :کند
حقیقت تکوینی اینست کـه او در  –الف 

: تکوین هـر سـه قـوه دخالـت مـی کنـد
رئیس قوه قضائیه را او منصوب می کنـد 

ــائیه  ــوه قض ــه ق ــام «و وظیف ــظ نظ حف
ــــه ــــت فقی صــــالحیت . اســــت» والی

نامزدهای قوه مقننه را شورای نگهبـان 
و تشخیص می دهد و البته اجـازه نمـی ا

 ،نیسـت» مطیـع رهبـر«دهد کسـی کـه 
صالحیت نامزدهای رئـیس . نامزد شود

جمهـــوری را نیـــز شـــورای نگهبـــان 
تشــخیص مــی دهــد و البتــه صــالحیت 

  .را رد می کند» رهبر«نامزد مخالف 
ــن –ب  ــاوجود ای ــره در  ،ب ــور روز م بط

ــد ــی کن ــت م ــوه دخال ــه ق ــای س : کاره
اگـر  ،و نهـی شـفاهی و مجلس را بـا امـر

با صدور حکم حکـومتی اداره  ،الزم شد
کار را بـه جـائی رسـانده اسـت . می کند

مـی » اصول گرا«قای علی مطهری آکه 
ـــد ـــر «: گوی ـــعبه اي از دفت ـــس ش مجل

در انتخابـــات . »رهبـــري شـــده اســـت
بیــت « ،مجلــس و ریاســت جمهــوری

 ،تقلـب مـی کنـد و پـس از نصـب» رهبر
ران را برابر رئیس جمهوری می باید وزی

سیاست خارجی را . نظر او انتخاب کند
قـوه قضـائیه ... رهبر تصدی مـی کنـد و

ــار اصــلیش ــز ک ــان  ،نی ــرکوب مخالف س
  . والیت فقیه  آقای خامنه ای است

دمـی آگی های حـق بـه ژشناسائی وی      
امکان می دهد حـق را همـان سـان کـه 

ن آاگر پوشش ناحق بـر . هست بشناسد
چنانکه اگـر . ا برداردن رآ ،پوشانده اند

کسی حتی قانون اساسی والیت مطلقـه 
ــه و رابطــه  ــر«فقی ــوه را » رهب ــا ســه ق ب

او  ،استفاده از خاصه های حق ،نشناسد
گـاه مـی آرا به تشخیص راست از دروغ 

  . کند
  :گی های حق عبارتند ازژوی      
حــق از خــود هســتی دارد و در ایــن  – ۱

در خـــود  – ۲هســـتی اســـتقالل دارد و 
 ۳ناقض و با حق دیگری تضاد ندارد و ت

نیروی محرکـه دارد و چـون بـر خـط  –
نیــرو را در زور از  ،عــدل عمــل مــی کنــد
شـفاف و سـر  – ۴. خود بیگانه نمی کنـد

از تبعــیض مبــری  – ۵راســت اســت و 
همـه مکـانی و همـه زمـانی  – ۶اسـت و  

نسبتش به پدیده نسبت ذاتـی  – ۷. است
ه برقـرار با واقعیت ها رابطـ – ۸است و 

حقـــوق  – ۹مـــی کنـــد و نـــه بـــا مجـــاز 
 – ۱۰مجموعه ای را تشکیل می دهند و 
 ۱۱و . ویران نمی شود و ویران نمی کند

محدود نمی شود و محدود نمـی کنـد  –
ــل اســت و  – ۱۲و  خــود برخــویش دلی

علـم خـالی از  – ۱۳. رهبری منـد اسـت
خودجــوش اســت و  – ۱۴ظــن اســت و 

قابــل  – ۱۶قابـل انتقـال نیسـت و  – ۱۵
یک تعریف دارد و  – ۱۷تجزیه نیست و 

بــرای (خــود روش خــویش اســت  – ۱۸
ــال ــتقالل و  ،مث ــق آاس ــم ح زادی و عل

 ،)هستند و خـود روش خـویش هسـتند 
موازنــه حــق عــدمی  -  ۱۹ ،بنــا بــر ایــن

یعنی نه تنها با حق کـه بـا قـدرت . است
ــود ــی ش ــوا نم ــط ق ــز وارد رواب ــن . نی ای

قـوا  قدرت است که با حـق وارد روابـط
وقتی هم قدرت با حق رابطـه . می شود

حـق از زور اثـر نمـی  ،قوا برقرار می کند
ن را بــه بکاربرنــده زور بــازمی آپــذیرد و 
ــد ــو بــازمی . گردان ــه بــه زورگ زوری ک

. گرداند بزرگ تر و ویران گـر تـر اسـت
از جملـه  ،علت نیز اینست که هر عملـی

. برخود افزا اسـت ،عمل بکار بردن زور
زمــانی کــه بــه زورگــو بــازمی  ،از ایــن رو
بــزرگ تــر و ویرانگــر تــر شــده  ،گــردد
هرگــاه ایــن قــانون را در رابطــه . اســت

یـم بمثابـه ژر ،یم بـا مـردم بکـار بـریمژر
در  ،حاصــل جمــع زوری کــه در جامعــه

بـــزرگ و  ،بکـــار مـــی رود ،رابطـــه هـــا
ویرانگرتر می شود و بـه جامعـه بـاز مـی 

میزان تولیـد و مصـرف زور را در . گردد
زور  ،نآامعه بیشتر می کند و حاصـل  ج

یـم را بـازهم ژبزرگ تـری مـی شـود و ر
تولید و مصـرف زور . ویرانگر تر می کند

در این مـدار بسـته مـی توانـد تـا انهـدام 
در جامعـه هـائی . یک جامعه ادامه یابد

که انسانهای حق مـدار وجـود دارنـد و 
نهـا را بـه آمی کوشـند انسـانها و جامعـه 

مـدار بسـته بـاز  ،نندحقوق خویش بخوا
 ،زوری که دولت بکار مـی بـرد :می شود

پویـائی انقـالب : به جباران باز می گردد
  .همین است
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چگـونگي تبـديل ماديـت بـه     (شرح ساده از
  .بدهيد )معنويت و برعكس

  
  :پاسخ به پرسش چهارم ٭

 ،تیددوست جـوان مـن کـه شـما هسـ     
ــیش  ــاب ک ــت را در کت ــت و معنوی مادی

این فصل بخشی . شخصیت خوانده اید
ن آبــه . از کتــاب کــیش شخصــیت نبــود

 ،در ماه های قبـل از انقـالب. اضافه شد
با پیش  ،در جمع اعتصاب غذا کنندگان

 ،بینی وقـوع جنـبش همگـانی و انقـالب
ــاره مــدار بســته مــادی  مــادی و  ↔در ب

. گفـتم سخن ،معنوی ←مدار باز مادی 
ن سـخن بـا آیکی دو تنی در باره تناسب 

ــــت روز ــــدئولو« -  ،موقعی ــــه ای ی ژک
ــــی ــــود » انقالب ــــد روز ب  –ســــخت م
پاســخ دادم تکلیــف فــردا را . پرســیدند

اگـر : همین امروز مـی بایـد معـین کـرد
هــدف جانشــین کــردن قــدرت حــاکم 

ــاهژر( ــم ش ــت) ی ــر اس ــدرتی دیگ ــا ق  ،ب
هیچوقت زمان مناسـب سـخنی از ایـن 

اما اگر قـرار بـر ایـن باشـد . تگونه نیس
که جامعه ما جامعه انسانهای مسـتقل و 

موقع سخن گفـتن  ،همه روز ،زاد باشدآ
چـرا . معنوی اسـت ←از مدار باز مادی 

زادی آکــه هرگــاه انســانها اســتقالل و 
داوطلبانـه بنـدگان  ،خویش را بازنیابنـد

اینـک کـه . قدرت می شوند و می ماننـد
ود بپرســیم بعــد از تجربــه هســتیم از خــ

زادی بمثابـه دو حـق از آاگر استقالل و 
حقـــوق انســـان درک شـــده و انســـانها 
زندگی را عمل به این دو حـق و حقـوق 

اسـتبداد بازسـازی مـی  ،دیگر می کردند
شــد و ایرانیــان گرفتــار چنــین اســتبداد 

  ویرانگری می گشتند یا خیر؟ 
اما رابطه مادیت و معنویـت بـه زبـان      

مـدار : ار وجود دارنـددو نوع مد: ساده
 ،اما انسانها بنا بر موقـع. بسته و مدار باز

خود را در مدار بسـته و یـا بـاز قـرار مـی 
گاه بسته و گاه  مدار نیمه باز و یا  :دهند 

  :باز
مـادی  ↔مدار مـادی  ،مدار بسته – ۴/۱

ــان . اســت ایــن مــدار همــان رابطــه می
وقتــی شــما بــا . انســان بــا قــدرت اســت

را برقرار می کنیـد کـه  دیگری رابطه ای
ــدرت در یکــی از  ،نآهــدف از  ــافتن ق ی
پول و یا مقام است  ،برای مثال ،اشکال

ـــرای بدســـت  ـــز ب ـــری نی وردن آو دیگ
گسترش قلمرو نفوذ  ،برای مثال ،قدرت

 ،خویش، با شما رابطـه برقـرار مـی کنـد
هــردو در مــدار بســته قــرار مــی گیریــد و 
هردو رابطه خود را با قدرتی کـه هـدف 

ایـن مـدار . ده ایـد تنظـیم مـی کنیـدکر

بسته است زیـرا پنـدار و گفتـار و کـردار 
شما را هدفی که قدرت است تعیین مـی 

چند و چون رابطـه قـوای شـما بـا . کند
. دیگــری را نیــز قــدرت تعیــین مــی کنــد

قدرت همین کار را با کسی که شما بـا او 
امـا قـدرت از . در رابطه هستید می کنـد

یعنی دو طرف در . تخریب پدید می آید
پس . رابطه مبادله قدرت قرار می گیرند

. هر دو بایـد چیـزی را از دسـت بدهنـد
نچـه از آدر ازای  :شما می توانید بگوئید

چیزی هم بدست مـی  ،دست می دهند
اما هرگاه در داد و ستدی که مـی . ورندآ

 ،هر دو: می بینید ،کنید نیک تأمل کنید
را  زادی و دیگر حقوق خودآاستقالل و 

در رابطــه  ،هــردو. از دســت داده ایــد
 ،قوائی قرار گرفته اید که مدام می بایـد

با قـدرتی کـه  ،نچه داریدآاز راه مصرف 
در . رابطه برقرار کنیـد ،هدف کرده اید

 ،وقتی قدرت هـدف مـی شـود ،حقیقت
داشته ایسـت کـه  ،نچه را شما می دهیدآ

ـــا مصـــرف  ـــد ی ـــی دهی (= از دســـت م
ه را هم دیگـری نچآمی کنید و ) تخریب

داشــته ایســت کــه از  ،بــه شــما مــی دهــد
بـه سـخن دیگـر داشـته . دست می دهد

و . می کنیـد) تخریب(= خود را مصرف 
ـــه  ،هـــر دو اســـتعدادهای خـــویش را ب

بـه سـخن . وریـدآخدمت قدرت در می 
بــه تخریــب مــی گماریــد تــا مگــر  ،دیگــر

وقتـی  ،بدین سان. قدرت بیشتر بجوئید
هــا کــه  رابطــه ،قــدرت هــدف مــی شــود

مـدار  ،انسانها با یکدیگر برقرار می کنند
ــی  ــل م ــب متقاب ــب و تخری ــته تخری بس

انـــدازه ویرانگـــری روز بـــه روز . شـــود
مدار بـد و  ،این مدار. بزرگ تر می شود

زیـــرا جهـــت عمـــومی از . بـــدتر اســـت
. تخریب کمتر بـه تخریـب بیشـتر اسـت

چرا . انتخاب وجود ندارد ،در این مدار
انسـانها  ،نآرود در که بهنگام و بـرای و

زادی خــود غافــل شــده آاز اســتقالل و 
   .اند
دمــی اســتقالل و آاگــر  ،در مداربســته     
گـاه مـی توانـد  ،وردآزادی خود را بیاد آ

ن رهــا کنــد و اغلــب چنــان آخــود را از 
که فکر  ،اسیر جبر رابطه قوا گشته است

ن بیــرون آمـی کنــد دیگــر نمـی توانــد از 
ـــر و. رود ـــا «. ..فرعـــون و هیتل خـــر آت

یـم والیـت ژر ،در ایران امـروز. » رفتند
مطلقــه فقیــه  مــدار بســته ایســت کــه 

ن قـــرار آحاکمـــان و مـــردم ایـــران در 
همـانطور کــه مشـاهده مــی . گرفتـه انــد

انــدازه تخریــب زمــان بــه زمــان  ،کنیــد
انسان و طبیعـت نیـز . بزرگ تر می شود

ــه زمــان. در مــدار بســته اســت  ،زمــان ب
ــزا ــری اف ــزان ویرانگ ــدمی ــی یاب . یش م

نهـا بـه آسرمایه داری با انسانهائی که در 
نیروی کار کمتـر و (دیده شئی می نگرد 

 ،و با طبیعـت) شئی مصرف کننده بیشتر
. همین مدار بسته را بوجود آورده اسـت

انسانها مـی تواننـد خـود را از ایـن مـدار 
زادی آامـا اگـر اسـتقالل و . خارج کننـد

یـن مـدار خویش را به یاد نیاورنـد و در ا
زمـانی خواهـد رسـید کـه  ،بسته بماننـد

ــته و  ــرگ گش محــیط زیســت محــیط م
انسانها توان بیرون رفتن از مدار بسته را 

  . از دست داده اند
ــاز – ۲ ــدار ب ــت  ،م ــان در حال ــدار انس م

زادی آعقـل، اسـتقالل و . طبیعی اسـت
خویش را به یـاد دارد و اصـل راهنمـای 

ی حالـت بـاز بـر رو(= ن موازنه عدمی آ
چــون هــدف . اســت) هســتی هوشــمند

زادی بیشـــتر از راه آیـــافتن اســـتقالل و 
 ،رابطه با خـود و بـا دیگـری ،رشد است

رابطه ها وقتی مدارها . رابطه قوا نیست
هـر  ،رابطه برقرار کننـدگان ،باز هستند

 ،برای مثال. ورندآدو چیزی بدست می 
وقتی دو طرف با یکدیگر علم خویش را 

ــد ــی کنن ــه م ــر ،مبادل ــتر ه ــم بیش دو عل
یا وقتـی یـک دختـر و . ورندآبدست می 

 ،پسر جوان یکدیگر را دوست می دارنـد
یا . ورندآهردو دوستی بیشتر بدست می 

قـدم از دایـره ممکـن  ،وقتی دو هنرمند
بیرون می نهند و فضاهای جدید کشف 

فضای اندیشه و عمـل خـود و  ،می کنند
یـا وقتـی . همه انسانها را بازتر مـی کننـد

مندی کشف مـی کنـد امکـانی را در دانش

یا معلمی . اختیار همه انسانها می گذارد
در همان حـال  ،موزدآکه به شاگرد می 

ــد ــم او مــی افزای ــر عل ــز  ،کــه ب خــود نی
ــان  ــی بی ــا وقت ــه گــر مــی شــود و ی تجرب

ـــار آاســـتقالل و  زادی را کســـی در اختی
روش زنـدگی در مـدار  ،همگان می نهـد

نهـا آیـار معنـوی را  در اخت ←باز مـادی 
  .می نهد

 ،وقتــی مــدار بــاز اســت ،بــدین ســان      
تمامی استعدادهای انسان مـی سـازند و 

عمـل  ،دمیآزندگی . بدان رشد می کنند
هرگاه خـود . به حقوق خویش می شود

ــد ــه کنی ــر  ،تجرب ــه اگ ــد ک ــد دی خواهی
بخواهید مدار اندیشه و عمل شما بطور 

بــا خداونــد اســت کــه  ،کامــل بــاز باشــد
چرا که در رابطه . قرار می کنیدرابطه بر

با او است که عقل از هر محدود کننـده 
ــتقالل و  ــود و اس ــی ش ــا م زادی آای ره

. وردآخویش را بطور کامل بدسـت مـی 
باز در رابطه با او است که اسـتعدادهای 
انســان فضــای رشــد بــی کــران و هــدف 

علــم مطلــق هــدف  ،بــرای مثــال(رشــد 
از بـ) استعداد علم جوئی انسان می شود

  . نامحدود می یابد
امــا انســانها همــواره در مــدار بســته  – ۳

نیستند و همیشه نیز در مدار باز بسر نمی 
حالـت زنـدگی در  ،حالت عمومی. برند

گاه یکسره بسته و زمانی  ،مدار نیمه بسته
 ،هرکس در خود بنگرد. یکسره باز است

می تواند دریابد درچه زمـان و مکـانی و 
قدرت رابطه برقرار  با ،براثر چه عواملی

می کند و خود را در مـدار بسـته زنـدانی 
می کند و در چه زمـان و مکـانی و براثـر 

ــواملی ــه ع ــل چ ــور و عم ــت  ،حض حال
ــدار  ــد و م ــی یاب ــاز م ــود را ب ــری خ فط

  . اندیشه و عمل او باز می شود
هرگاه شما خود بخواهید تجربـه            
می بینید چگونه مـدار بـاز مـادی  ،کنید
مادی  ↔به مدار بسته مادی  ،نویمع ←

بمحض ایـن کـه عقـل از : بدل می شود
 ،زادی خود غافل مـی شـودآاستقالل و 

رابطه با هستی هوشـمند قطـع و رابطـه 
 ،بـرای مثـال. با قدرت برقرار می کـردد

وقتی دختر و پسری یکـدیگر را دوسـت 
ـــد ـــی دارن ـــار و  ،م ـــدار و گفت ـــدار پن م

ــاز اســت ــه آیعنــی . کردارشــان ب نچــه ب
 ،دوســـتی بیشـــتر ،یکـــدیگر مـــی دهنـــد

. همکاری صمیمانه تر در رشد مـی شـود
نیازی به ابـراز دوسـتی از راه داد و سـتد 

دادن و ... بــه یکــدیگر هدیــه و (مــادی 
زوری که خانواده هـا بـر سـر جهیزیـه و 

 ،بدتر ،وارد می کنند... مهر بر جوانان و
دوست داشـتن را در ازدواج بـی محـل 

نها دخل روز آدوستی . ندارند) می کنند 
امــا اگــر . افــزون دارد امــا خــرج نــدارد

دختر و پسری بـا یکـدیگر رابطـه قـوای 
ن شــوند کــه آجنســی برقــرار کننــد و بــر

نـاگزیر  ،خـود کننـد» نآاز «یکدیگر را 
از تـن . می باید برای یکدیگر خرج کنند

ن تــا آگرفتــه تــا  داشــته هــای مــالی و از 
 همــه را مــی بایــد ،داشــته هــای معنــوی

  . خرج کنند
ــی        ــت طبیع ــتی و  ،حال ــت دوس حال

) همسری( = برقرار کردن رابطه جنسی 
ــر طبیعــت اســت ــا اگــر فضــای . براب ام

و » ســـــکس«اجتمـــــاعی انباشـــــته از 
رابطـه  ،برقـرار باشـد» استبداد سکس«

در رابطــه بــا قــدرت از خــود  ،جنســی
 ،هــر دو طـرف رابطــه. بیگانـه مــی شـود

یکـدیگر نخست بعنوان جاذبه جنسی با 
 ،بــدین ســان. رابطــه برقــرار مــی کننــد

جانشــین رابطــه بــا » ســکس«رابطــه بــا 
 ←دوستی مـی گـردد و مـدار بـاز مـادی 

معنوی جای خود را به مدار بسته مادی 
  . مادی  می سپارد ↔

هرگاه جامعه امروز ایران بخواهـد          
زادی خویش را بازیابد و بـه آاستقالل و 

ر نسل جـوان ب ،راست راه رشد بازگردد
بنا بـر  ،است که خود را از بندگی قدرت

از مــدار بســته ای کــه بــه ضــرورت  ،ایــن
رهـا کنـد  ،مدار تکاثر و ویرانگری است

 ←و مدار عقل خویش را مدار باز مادی 
  .معنوی گرداند

  

 رابطه مادیت و معنویت؟
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هيچيك از ابعاد اجتماعي و اقتصادي      
بخصوص سياسي را نمي توان  ،و فرهنگي

از تاريخ خالي كرد چـرا ظرفـي خـالي و    
 ،بتـازگي  ،براي مثال. بسا بي ته مي شود

بخشي از اسناد محرمانه شخص صـدام و  
ماري از شـ . گفتگوهايش انتشار يافته انـد 

جنگ ايران و عـراق   ،نها مربوط به ايرانآ
و قصد صدام بر تجزيه ايران و كمـك بـه   

با هـدف   ،»عرب«گروه هاي كرد مسلح و 
تشـــكيل دو حكومـــت در كردســـتان و 

ينـده را چگونـه   آحال و . خوزستان است
 ،مي توان بـا چشـم بسـتن بـراين اسـناد     

ترجمه بخشي  ،تدارك ديد؟ در فصل اول
را از نظـر خواننـدگان مـي     از اين اسـناد 

  .گذرانيم
به دو مصاحبه هيالري  ،در فصل دوم     

كلينتون و مسئله اتـم ايـران كـه دسـت     
در . آويز غرب شـده اسـت پرداختـه ايـم    

فصل سوم گزارش ها و اطالعات پيرامون 
ليبي كه اغلب سانسور مي شوند و نيز به 

بعد از تخليـه ان از قـواي    ،وضعيت عراق
  .ته ايمامريكا پرداخ

در فصــل چهــارم چنــد اطــالع و          
ورده ايـم كـه از ايـران    آگزارش كوتـاه را  
قسمت  ،در فصل پنجم. دريافت كرده ايم

ــاره انجمــن   پــنجم از يــك گــزارش در ب
ــم  ــرده اي ــه را درج ك ــل . حجتي و در فص

گزارشها ها و داده هاي اقتصـادي   ،ششم
ورده آگوياي وضعيت اقتصاد كشور را گرد

  .ايم
در فصل هفتم خبرهاي تجاوزها بـه  و     

حقوق انسـان را از نظـر خواننـدگان مـي     
  : گذرانيم

  

ــران هــدف   ــه اي تجزي
ــوده اســت   –صــدام ب

ــا  گفتگوهــاي صــدام ب
عرفات به روايت صدام 

ضربه نيروي هـوائي   –
  :ان از ديد صدام؟اير

  
  

از سندهاي منتشر شده بـه  : انقالب اسـالمی
ـا  يكـي   ،زبان انگليسي توسط وزارت دفاع امريك

گفتگوهاي صدام با محارم خويش در باره روابط 
يمش با  دولتهاي عرب و روسـيه و چـين و   ژر

ـله   . امريكا است ـا در فاص ـا   4اين گفتگوه  20ت
د از يعني يك ماه و چند روز بعـ  ،1979نوامبر 

خـر ايـن سـند    آقسـمت  . حمله به ايران است
مربوط مي شود بـه گسـترش نفـوذ عـراق در     

ـاد دو حكومـت نشـين در     ،منطقه از جمله ايج
  :خوزستان و كردستان است

  
صـــدام حســـین در پـــی 
تجزیه ایران و ایجـاد دو 

و » عربســــتان«دولــــت 
  :کردستان در ایران

  
ترجمه قسمتي از سـخنان صـدام كـه بـه          

ـتان  مربـوط مـي شـود    خوزستا  ،ن و كردس
  :صدام مي گويد: چنين است

اين كه  عراق مي خواهـد قلمـرو نفـوذ     •
ـترش   ،در وراي مرزهاي خـود  ،خود را گس
نهائي شرم آور آبراي . ور نيستآشرم  ،دهد

اعتراض . است  به اين امر اعتراض مي كنند
در فكـر نقشـي بـودن    . كردن صحيح نيست

ـتن هـدف و بررسـي و     ـبه  بدون داش محاس

من اشتباه . دقيق و در خور نيز صحيح نيست
هاي عبدالناصر و بومدين را تكرار نخـواهيم  

منازعـه  . ما در همان دام نخواهيم افتاد. كرد
نچه به رابطه ما آاما در . با اسرائيل ادامه دارد

ايـران   ،غازآهم از  ،با ايران مربوط مي شود
تغييري كـه  . نسبت به ما  دشمنانه بوده است

در بخش عمـده   ،در ايران روي داده است
ـا  . با منافع عراق ناسازگار است ،اش ـا  آما ب نه

نها همانطور عمـل مـي   آما با . شكيبا بوده ايم
ما نكته مهمي را . كنيم كه استحقاقش را دارند
ـا . وارد محاسبه خود مي كنيم شـعار   ،شعار م

اگر ما خواهان گفتگـو  . گفتگو با ايران نيست
ـات     ،نها باشيمآبا  ـأتي از مقام ايرانيها فـردا هي

تا بنام . ارشد خود را به بغداد خواهند فرستاد
ـاء كننـد   و . دولت خود با  ما تفاهم نامه امض

ـيم . يمژبنام ر) نامفهوم( ... ما نبايد مذاكره كن
وقتي دست خود را بسوي خلق هـر ملتـي   

  . دراز كرده ايم
و حاال  كردها در شمال و عربها در جنوب  •

ورد ه آهيچكدام از اين دو فـر ... گندمي جن
. هيچگونه مذاكره و معامله اي نبـوده اسـت  

ما مي خواهيم به حمايـت   ،در اين دو مورد
ـتان را  (ادامه دهيم تا كه در عربستان  خوزس

حكـومتي از   ،و كردستان ايـران ) گفته است
  . خود پيدا كنند

اما اگر مردم عربستان تفنـگ بـه دسـت           
ـان چيـزي اسـت كـه      ،)منامفهو(گيرند  هم

مردم كرد تفنگ به دست . انتظارش را داريم
نچـه مـي   آگرفته انـد و مـي خواهنـد بـه     

خواهند تحقق بخشند و اين امري است كه 
ـار و  . انتظارش را داريم ما نبايد هيچگونه اجب
تا اين زمان ما در ! مي بينيد.  تكليفي بپذيريم

ــه تعهــدي   مــورد كردهــا و عربهــا هيچگون
ـيم  آما از اول به . نگرفته ايم برعهده ـا گفت : نه

ـاي معينـي مكنيـد   « ـا . از ما هيچگونه تقاض  ،م
هرچه بتوانيم براي شما مي كنيم  ،بدون تعهد

ـيوه اي     .  و شما مي توانيـد تصـور كنيـد  بش
ـيم  پـس  . مؤدبانه كه ما شما را تشويق مي كن

ـئله شـما    . شما نيز بايد كاري بكنيـد  ايـن مس
ـا  آفتيم  نها نرآما بطرف » . است نها به طرف م

هم . نه بطرف  عربها رفتيم  و نه كردها. مدندآ
عربها و هم كردها شورش كرده انـد و بايـد   

ـا   . حكومت خويش را ايجاد كننـد  برنامـه م
ـاد  آاينست كه  نها حكومت هاي خود را ايج

ـا خـود   . كنند ما اين امر را رد نكرديم زيرا م
  . ن را برنامه گذاري و اجرا كرده ايمآ
و حقيقت اينست كـه   – 1: نقالب اسـالمیا

ـائي    ،تا خودي به بيگانه روي نياورد بيگانـه توان
قول . مداخله در امور كشوري را پيدا نمي كند

ـا  » عربها«و » كردها«صدام بر اين كه  بطرف م
ـا كارگـذار   آاما  – 2. صحيح است ،مده اندآ نه
يم صدام شده اند در اجراي برنامه او كه بـه  ژر

گسترش نفـوذ عـراق در بيـرون از    قول صدام 
چون گسترش نفوذ نياز . مرزهاي خويش است

پيش  ،مي بايد اين دو گروه ،به جنگ پيدا كرد
مرگه هاي صدام و ارتش او مي شدند در ايجاد 

نكه دانسته باشـند  آبي . جنگ داخلي و شدند
خود قربانيان طرح گسترش نفوذ صـدام مـي   

    : شدند
ق سند قول بنـی صـدر را تصـدی ٭

از شروع جنگ بدین  ،او. می کند
هدف صدام : مکرر گفته است ،سو

  :جمهوری است ۵تجزیه ایران به 
  

 ،نكه عراق به ايران حملـه كنـد  آپيش از  ◀
ـيار      ـاره تجزيـه ايـران بس شايعه و اطالع در ب

  ،از جمله. منتشر مي شدند
ـتان   ،نآكه بنا بر» طرح كيسينجر « • خوزس

ا واگـذار مـي   از ايران جدا و به فلسطيني ه
براي اين كه خوزستان از ايـران جـدا   . شد
عراق به جنگ با ايران برانگيختـه مـي    ،شود
در ازاي موافقت با توسعه نفوذ عـراق  . شود

عراق به حل مسئله فلسطين  ،در خليج فارس
ـتان   ،از طريق اسكان فلسطيني ها در خوزس

  .كمك مي كند

مدرك قطعي حاكي از صـحت   ،تا امروز    
ـاوجود ايـن  . ر انتشار نيافتـه اسـت  اين خب  ،ب

ـام گرفتـه اسـت و     تجاوز عراق به ايران انج
ـارم    ،امروز ـا مح سندي كه گفتگوي صدام ب

صـراحت دارد كـه او نقشـه     ،خويش است
را » عربستان«تجزيه ايران و تشكيل حكومت 

  .داشته است
ـاره قصـد    ،چندين نوبـت  ،بني صدر • در ب

ــه ژصــدام و ر ــر تجزيــه ايــران ب  5 يــم او ب
 ،در ايام جنگ. جمهوري گفته و نوشته است

اين روشنفكران عراق بودند كه او را از قصد 
ــدام  ــدآص ـاه كردن ــدام. گـ ــرح ص  ،در ط

آذربائيجــان يــك جمهــوري و كردســتان  
ـتان     ،بـه قـول او  (جمهوري ديگـر و خوزس

ـتان ـتان  ) عربسـ ــوم و بلوچسـ ــوري س جمه
ـارم و بقيـه ايـران جمهـوري      جمهوري چه

  . پنجم مي شدند
قـدرت   ،در شرق عـراق  ،با تجزيه ايران      

در غرب عراق نيـز  . مزاحمي باقي نمي ماند
 ،پـس . عربستان بود كه همĤورد عـراق نبـود  

يم صدام مي توانست ابـر قـدرت منطقـه    ژر
  . خليج فارس بگردد

عـرب  «اما او مي بايـد سراسـر عـراق را          
 ،در طـرح او  ،از ايـن رو . مـي كـرد  » نشين

ـيم  جمهوري كردست ان مي بايد كردهاي مق
اسكان  ،عراق را كه از عراق رانده مي شدند

ن بود كه همان روش را آصدام بر. مي داد
ـا از     كه اسرائيلي ها در رانـدن فلسـطيني ه

ـيم  «با كردهاي  ،وطن خويش بكار بردند مق
 ،به سخن ديگـر . عراق انجام مي داد» عراق

ـيع  ،در صورت مقاومت  ،مي بايد با كشتار وس
اي زنده مانده را ناگزير مي كـرد بـه   كرده

  .كردستان ايران  پناه برند
ـبري  • ـار كـه      ،علي ش فرانسـوي عراقـي تب

ـام     ـاحب مق خانواده اش در حزب بعـث ص
- در مجلــه مشــرق  ،1982در ســال  ،بودنــد

مغرب كه مركز تحقيقات علمي فرانسه منتشر 
از  ،مقاله مفصلي در باره نقشه صدام ،مي كند

ـار داد  ،دستانجمله در باره كر در ايـن  . انتش
ـان ر    ـيح داده اسـت چس يـم  ژمقاله او توض

صدام مي خواسته است طرح خود را عملي 
كشتار بزرگ كردها مي بايـد اجـراي   . كند

  .نقشه او را تضمين مي كرده است
اينكه از زبان صدام مي شنويم كه او قصد       

تجزيــه كردســتان و خوزســتان را از ايــران 
ـاي    هرگا. داشته است ه بنـي صـدر و نيروه

ـتقالل     ،مسلح تحت فرماندهي او بـر سـر اس
گروه هاي خائني  ،ايران استوار نمي ايستادند

 ،كه دستيار صدام  در اجراي برنامه او شدند
مي توانستند اسباب موفقيت طرح صـدام را  

مي توان لختي درنگ كـرد و  . فراهم كنند
در نظر مجسم كرد وضعيتي را كه در صورت 

ـين     آوفقيت اجراي م ميـز نقشـه صـدام حس
  . وردآبوجود مي 

. فكر تجزيه ايران رها نشده است ،و هنوز      
ـاي   ژتا وقتي ر ـته ه يمي بركار است كه رش

ـانده    ،پيوند را مي گسلد دولتهاي دسـت نش
فكر تجزيه ايران را در دماغ خود مي  ،امريكا

  :پرورانند
ـناد منتشـره از    سندي از بنابه  ◀ آخـرين اس

ل  يكي از مقامات وقنا برب ي ليكس،ويكسوي 
ـار   يمژرديبلماتيك  ، در 2009سعودي، در به

يك جلسه محرمانه در ظهران عربستان، حل 
ـابودي       ـا تجزيـه ايـران و ن بحران منطقـه ب
جمهوري اسالمي به عنـوان يـك اولويـت    

در ايـن طـرح    .اسـت شده  موضوع گفتگو
ــه    ــع از جمل ــورهاي ذينف ـتفاده از كش اسـ

ـتان بـه    خـ  وآذربايجان  ـاري كردس ود مخت
  . است سخن رفتهعنوان مركز فرماندهي 

مجبور نمـودن حكومـت ايـران بـراي           
ـارات متحـده   گواكذاري جزاير سه  انه به ام

اجراي ايـن  . اين طرح استعربي فاز اول 
ـاز  طرح  پـس از  . داردبه بشتيباني عربستان ني

نوبت به اجراي مراحل بعدي طرح  ،اين كار
كه  استسند يكي از اسنادي  اين . مي رسد

 . ويكي ليكس شد سايت هك سبب
قيـد   ،ي كه ضميمه اين سند استسند در   

يــم ژراز مقامــات  بعضــيكــه  شــده اســت
ـامي   ـالي  - مافياهاي نظ در اجـراي ايـن   ، م

    .طرح همكاري مي كنند

گفتگـــــوی صـــــدام بـــــا 
یاسرعرفات در بـاره ایـران 

  :از زبان صدام حسین
  
روز  4 ،1980تامبر ســپ 16تــاريخ گفتگــو  ◀

ـا  . پيش از حمله عراق به ايران است صدام ب
زيردستان خود كه حلقه اول را تشكيل مـي  

بر سر شط العرب  1975در باره قرارداد  ،دهد
ـاده  آ. و مرزهاي زميني صحبت مي كنـد  م

زمين «الغاي قرارداد الجزاير است و تصرف 
ن خـود كـردن   آو از » هاي متعلق به عراق

مي رسد به صحبتهاي صـدام   تا. شط العرب
ـات   . حسين در باره گفتگوهايش با ياسـر عرف

عرفات از سوي بني صدر به بغداد رفته بود تا 
بنـي  . مگر صدام را از جنگ منصـرف كنـد  
جنگ : صدر توسط او به صدام پيام داده بود

ـا را بـه      حماقت است چرا مـي خواهـد دني
او بايـد بدانـد كـه    . تماشاي حماقت بياورد

غاز مي كند اما ديگر او نيسـت  آاو جنگ را 
او نشنيد . ن را داردآكه اختيار پايان دادن به 

  . نچه رفتآو براو رفت 
بخشــي از گفتگوهــاي صــدام و بــا زيــر      

  :دستهاي نزديك به خود
ـاه   : شبلي العظمي • غرضم اينست كـه هرگ

ـين المللـي عرضـه      ـار ب دالئل خود را به افك
ـين   زيـرا اگـر   . بسود ما اسـت  ،كنيم ـار ب افك

نچـه  آالمللي متقاعد بشود كه ما مي خواهيم 
 ،وريــمآرا كــه بــه مــا تعلــق دارد بدســت 

همانطور كه اخيرا با تصرف زمين هائي كه به 
بخصوص توضيح  ،اتفاق افتاد ،ما تعلق دارند

حمله ما  ،شما و مقامات علي رتبه در اين باره
  . تعرض تلقي نخواهد شد) ايران(به 
ـار عمـومي عـرب    افكار عمومي     دنيا و افك

بخصوص اگر ما بر ايـن  . بسيار سودمند است
ـا تصـرف مـي    آامر متمركز شويم كه  نچه  م

. اين عمل تعرض نيسـت . كنيم حق ما است
ن نيست كه ما يك ملت نيرومند آاين بخاطر 

 ،نه. هستيم و ايران از نظر نظامي ضعيف است
. ما تنها براي احقاق حق خود حمله مي كنيم

اكميت خويش است كه مي خواهيم حق ح
ـال مـي     بر اين بخش از سرزمين خـود اعم

  ...كنيم
نكته عمـده اي كـه رفيـق    : صدام حسين •

ـا رهبـري   . صحيح است ،شبلي مي گويد ام
.  نبايد  درپي كارهائي باشد كه سـود نـدارد  

منظورم اينست كه ما نبايد بپذيريم همه اين 
ـالي كـه ايـران يـك       ـيم در ح كارها را بكن

ما بايد بر سـر ايـران   . اب هم به ما ندهدجو
بـدين  . بكوبيم و مجبورش كنيم بگويـد بلـه  

ـيم   . ترتيب است كه ما زود به نتيجه مـي رس
ـا   آاگر  ـال ب نها به ندادن پاسخ و در همان ح

توپخانه خود قواي ما را گلوله باران كند كه 
اين همان وضـعيتي   ،در مرزها متمركز است

وضـعيت  . يريماست كه ما نمي تـوانيم بپـذ  
ـا    ـا را در موقعيـت   آصحيح اينست كـه م نه

نظامي و سياسي قراردهيم كه ناگزير شـوند  
نها را مجبور مـي  آيا قواي . بگويند بله قبول

ـا    كنيم قواي خود را عقب بكشند و قـواي م
ـا  . زمين هاي متعلق به خود را تصرف كنند م

نچه ما در آ. نمي توانيم تا ابد در مرزها بمانيم
ـاعد   آ. اينست ،مسر داري ـاره مس نچه شما در ب

كردن وضعيت بين المللي با هدف ما گفتيد 
چه كسي تضمين  ،باوجود اين. صحيح است

مي كند كه وضعيت بين المللي همواره با ما 
مساعد بماند؟ اين نيز پرسش صحيح ديگـري  

ـتي اميـدواريم وضـعيت در    . است ما به راس
ت كه البته مهم و اساسي اس. ايران تغيير كند

  . مشكل بطور قانوني حل شود
و نيز مهم است كه واسطه : شبي االعظمي •

سـخن اوقطـع شـده    (گري ها را بپـذيريم  
  ) است

ما يك واسطه . صدها واسطه: صدام حسين •
من در جلسه بـه  . ابو بشار. را قبول كرده ايم

ـا    مـد و گفـت   آرفقا گفتم هركس به نـزد م
ـ    ،مده امآبعنوان واسطه  ـا باي د ايـن  پاسخ م

ـا نيـز مـي    . مـده ايـد  آبسيار خوش : باشد م

  .خواهيم شما واسطه بشويد
اگر يك رهبر عرب كه شرافتمند و اليق      

باشد و بخواهد ميان عرب و اسرائيل واسطه 
نخست ما بايد از اسـرائيل بخـواهيم   . بشود

 ،تصرف كرده است 1967زمينهائي را كه در 
يم و در بعد بر سر يك ميز مي نشين. تخليه كند

باره وضعيت اسرائيل در منطقه گفتگـو مـي   
اگر عربها به صدام حسين اجازه دهند . كنيم

ـين  آاز سوي  نخسـت وزيـر وقـت    (نها با بگ
: من به او خواهم گفت ،گفتگو كند) اسرائيل

شما در علن بگوئيد قواي خود را از سرزمين 
ـا   1967هاي اشغالي در  بيرون مي بريد بعد ب

ـ  وقتـي او اعـالن   . ينيمهم به صحبت مي نش
ن سرزمين ها بيرون مي رود به آكرد كه از 

كشور شما قانوني نيسـت و  : او خواهم گفت
  !شما بايد از سرزمين ما بيرون برويد

( ما هيچ وقت از چنين چيزي  ،بدين سان     
ـا  . تـرس نـداريم  ) واسطه پا در ميان نهادن م

فارق باليم و هركس بخواهد ميانجي گـري  
الفاصله مي گوئيم ميانجي گري شما كند ما ب
 ،برادر ما ،نآنماينده  ،مقاومت فلسطين. قبول

ما عـرب  «: او گفت. مدآنزد ما  ،ياسر عرفات
نـزاع   ،هستيم و نزاع شما ميان شـما و ايـران  

ايـن سـخن   : ما گفتيم. »عرب با ايران است
. ما بيشتر از اين نمي خـواهيم . نيكوئي است

ـيم    .اين اندازه ما را بس است ما فكر مـي كن
ـافي     اين سخن براي عربهاي ايـن منطقـه ك

ـتري از او    آاو از ما پرسيد . است ـار بيش ـا ك ي
ـيم   ـا گفت ـا  آ: ساخته است؟ و م ـا (نه را ) ايرانيه
ـا امـور واقـع    . اندرز دهيد مغرور نباشند اينه

نها نمي توانند بگويند نمي خواهند آ. هستند
ـاي   . زمين هاي ما را پس بدهند ـين ه ما زم

اينها امور واقع در . را به زور مي گيريم خود
) الجزايـر (اگر  قـرارداد  . عراق امروز هستند

ـان      ،استعماري اسـت  پـس بگـذار بـدان پاي
ن قرارداد از دست آنچه بنا بر آو هر. ببخشيم

ن قـرار داد  آاگـر  . داده ايم بازپس بگيـريم 
ـا (نها آ ،استعماري است ن آچـرا بـه   ) ايرانيه

  ؟ دلبستگي نشان مي دهند
ـان يكـي از    • سخني كه مفهوم نيست بر زب

  حاضران جاري مي شود و
فلسـطيني  (نها آما از  ،بله: صدام مي گويد •
خواستيم حواسشان جمع ايرانيها باشـد و  ) ها

سالم ما را به بني صدر برساند و به او بگويـد  
اگر او بكار استوار كردن دولت جديد است 

مـورد   جز در. ماده ايم حمايت كنيمآما نيز 
. ن چشم نمي پوشيمآاين امر كه ما هرگز از 

اگر او مي خواهد هر دو بـر سـر يـك ميـز     
ماده آباز ما  ،بنشينيم و در اين باره گفتگو كنيم

  .ايم
  نامفهوم: شبلي االعظمي •
ـاطر    1975نهائي كه در آ: صدام • ـا  را بخ م

 ،لعـن مـي كردنـد    ،امضاي  قرارداد الجزاير
. اين كار لعن مي كنندامروز نيز ما را بخاطر 

  .اينها را مي دانيم ،رفيق علي ما
ـات بـه    ،بنا بر سـخن او : انقالب اسالمی عرف

باز سخن صـدام  . ميانجي گري نزد او رفته بود
. معلوم مي كند از سوي بني صـدر رفتـه بـود   

بدين خاطر كه او توسط عرفات به بنـي صـدر   
ـات  . پيام مي دهد اما سخني كه او از قول عرف

غير از سخني است  ،يكان خود مي گويدبه نزد
به بني صـدر   ،در مراجعت از نزد او ،كه عرفات
  :گفته بود

  
عرفــــات در بازگشــــت از نــــزد  ٭

صـدام : به بنی صـدر گفـت ،صدام
ــل طــاوس ســر و دم  راســت و آمث

کار ایران چهار روزه تمـام : گفت
  !:است

  
فرداي روزي كه عرفات با افراد تشـكيل   ◀

ـته    ،يكان اودهنده حلقه اول نزد جلسـه داش
سفير فلسطين در تهران به ديدار بنـي   ،است

شـهريور   27در كارنامـه  . صدر رفتـه اسـت  
 ،چهار روز پيش از حمله  رسمي عراق ،1359

 109صفحه هاي  ،كارنامه 2جلد (مده است آ
  ): 110و 
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ابوالوليد و سفير فلسطين كه مي گفتند ... «    
 ،انـد به دعوت صدام حسين به عـراق رفتـه   

به  ،نها گفته بودآمدند و مطالبي را كه او به آ
گفتند او بـه حمـالت و ضـربات    . من گفتند

ـائي را كـه بـه    آپاسخ مي دهد و  نها زمين ه
دولت عراق متعلق است مي خواهند و كار 

مـي  . ديگري ندارند و قصد جنـگ ندارنـد  
ابر قدرتها از اين جنگ استفاده مـي  : گفتند

  .سي يافتكنند و بايد راه حل سيا
ـامي  آپس از      نكه صحبت ها را شنيدم و پي

 ،خواندم ،را هم كه ياسر عرفات فرستاده بود
بعضي نكات را . نها گفتمآنظرهاي خود را به 

گفتگو را نوشته انـد و  . در شكل سئوال گفتم
ـلي  . به موقع خود منتشر خواهد شد چند اص

ن پيروي مـي  آرا كه ما در رابطه با عراق از 
مسئله از لحاظ ما اينسـت  . رح كردمش ،كنيم

ـا   ن حـد توسـعه نيابـد كـه     آكه درگيري ت
ـايگان     ـار اسـرائيل بـر همس  ،موجب شود فش

خصوصا بر سوريه و لبنان و مقاومت فلسطين 
ـامي    .  افزايش  پيدا كند ـا حملـه نظ بگمان م

ـا توطئـه اي كـه     صدام حسين به خاك ما ب
 ،امريكا و سادات و بگين در خاورميانه دارنـد 

ـتم ... شكارا در رابطه استآ ـا  : و باالخره گف ت
طبيعي  ،ثار تجاوز را از بين نبريمآوقتي كه ما 

ـنهاد       است كـه نمـي تـوانيم هيچگونـه پيش
 ،از نظر ما. ديگري را مورد بررسي قرار دهيم

بعد از  ،ثار تجاوز از بين برده شوندآاول بايد 
ـا چـه در     ،نآ مداخالت در امور داخلـي م

ـتان بكلـي قطـع    كردستان و چه  در خوزس
ن وقت مي توان نشست و راجع به آ. گردد

امكان مذاكره در باره مسائل في مابين با نظر 
    »راه حل جست ،مجلس

ـان    :  انقالب اسالمی صدام نگـون بخـت گم
برده بود توسط فلسطيني ها بني صدر و قـواي  
مسلح ايران را خام مي كند و او مي تواند حمله 

گفتگـويي كـه   . گيرانه بشيوه اسرائيل بكنـد غافل
نقل شد و ضربه اي كه نيروي هوائي ايـران در  

بـر او   ،ساعت دوم جنگ بر عراق وارد كـرد  24
معلوم كردند اين خود او بوده است كـه بـراون   

و بختيار و اويسـي  ) وزير خارجه اسبق انگليس(
از جمله بنا بر اسناد سـري انگلسـتان و قـول    (

ـام و از تـوان مقاومـت    ) صداموزير تشريفات  خ
ـاع مـي كنـد و      ،ارتش ايران وقتي از وطـن دف

غافل  ،انسان است كه نقش اول را بازي مي كند
  . كرده اند

ـاع در    ،لن كالركآنه  ،ن زمانآو        وزيـر دف
ــود جنــگ در ســود   ــه ب حكومــت تــاچر گفت
انگلستان و غرب بود و اسباب ايجاد و ادامه اش 

نسكي خطاب ژيادداشت بر را فراهم كرديم و نه
جنـگ  ( ،رئيس جمهوري وقت امريكا ،به كارتر

انتشار ) عراق با ايران با منافع امريكا خوانائي دارد
ـاندر هيـگ  آيافته بود و نه نامه محرمانـه    ،لكس

ـان  سـري  «قيـد   ،وزير خارجه در حكومت ريگ
ن نامه تصـريح  آدر . را از دست داده بود» است

ـا چـراغ     ـا و   شده است كه عـراق ب سـبز امريك
حمايت كشورهاي عرب منطقه به ايران حملـه  

يم ژيم صدام و رژاما روشن بود كه ر. كرده است
هاي منطقه از انقالب ايـران وحشـت دارنـد و    
ـا    ـار امريك گروگانگيري نيز بهانه الزم را در اختي

براي برانگيختن صدام به حمله به . گذاشته بود
نگ سود مي انگلستان و اسرائيل نيز از ج. ايران

بردند پس مي بايد اسباب ايجاد جنگ و ادامـه  
 ،بني صدر كوشيد دو مستبد. ورندآن را فراهم آ

يكي خميني و ديگري صدام را از زيان جنـگ  
ـاه كنـد و   آبراي ايران و عراق و ديگر كشورها  گ

صلح را حفظ كند اما اگـر قـرار بـود مسـتبدها     
ـا ديگـر    ،منطق حق را اندر مي يافتند جهان م

  .ودب
بخشـي از  . مدآمهر به ايران  5عرفات در  ◀

جلـد  (گفتگوها با او در كارنامـه بنـي صـدر    
. مده اسـت آ)  148و  147صفحه هاي  ،دوم

ـات  انقـالب شـما   «: از جمله اين عبارت عرف
قبل از  ،و شكست اين انقالب انقالب ما است

اين جمله قابل . »وردآهمه ما را از پا در مي 
اي كه صـدام از قـول   مقايسه است با جمله 

سخنان او در  ،بهر رو. عرفات نقل كرده است
بعـدها در  . باره صدام در كارنامه نقـل نشـد  

ـا آتوطئه «كتاب  نوبـت مـن   «و » يت اهللا ه
اولـي بـه فرانسـه و    (» است كه سخن بگويم

زماني كـه   ،)دومي به انگليسي انتشار يافته اند
ـات    ـار   ،هم صدام زنده بـود و هـم عرف انتش

صـدام  : رفات به بني صدر گفته بودع: يافت
ـار  : با تبختر نشست و گفـت  ،مثل طاووس ك
روز و حداكثر يك هفته تمام  4ايران ظرف 

  . است
غـرور و فريـب    ،بدين سان:  انقالب اسـالمی

لت فعل بـدل كـرد و او بـه ايـران     آصدام را به 
ـار  . حمله كرد ـأت    ،1360در به او پيشـنهاد هي

ـا  . عدم تعهد را پذيرفت مسـتبد   ،ر نوبـت ايـن ب

شكست عراق (ديگري شد كه باز غرور و فريب 
ـام «و تشكيل دولت شيعه پيرو  و تشـكيل  » ام

لت انگليس و امريكا كرد و آاو را ) كمربند شيعه
  .و ادامه جنگ گرداند 60مر كودتاي خرداد آ

و صدام چنان باور كرده بود كه ارتش ايران       
ان را متالشي است كه ضربه نيروي هـوائي ايـر  

    :به اسرائيل نسبت داده بود
صــدام گمــان مــی بــرد کــافی 
است قـوای عـراق در مرزهـا 
متمرکز شود تـا ارتـش ایـران 

او ! اســلحه را زمــین بگــذارد
حمله هوائی ایـران را حملـه 

  :اسرائیل گمان برده بود
  

در مقام ) 2011اكتبر  26(نيويورك تايمز ◀
ارزيــابي ســخنان صــدام حســين در جمــع 

هاي  يكي از اشتباه: نوشته است ،محارم خود
محاسباتي صدام، دست كـم گـرفتن تـوان    
نظامي ايران پيش از آغاز جنگ با اين كشور 

ـناس اسـرائيلي   . بود آماتزيا بارام، يك كارش
مـي  كه اسناد منتشر شده را مطالعـه كـرده،   

اي كه كمتر از يـك   صدام در جلسه : گويد
 هفته پيش از آغاز جنگ برگزار شـد، ابـراز  
ـان    خوشبيني كرده است كه با تجمـع نظامي
ـار   عراقي در مرز، نيروهاي نظامي ايران دچ

  .وحشت شوند و مقاومت چنداني نكنند
ـترده نيـروي          ـنش گس ـاس، واك بر اين اس

ــاران   هـوايي ايــران بــه حملــه عــراق و بمب
ــه   تاسيســات مهــم آن در نزديكــي بغــداد ب

اي بود كه براي صدام قابل باور نبود و  گونه
ـبت داد    او در  .آن را به ارتـش اسـرائيل نس

ـاز جنـگ     جلسه اي كه چند روز پـس از آغ
اين : برگزار شد، در اشاره به اين حمله گفت

  .كار اسرائيل است
ور مي آچند واقعيت را ياد: انقالب اسـالم 

  :شويم
سه واقعيتي كه صدام و فريب دهندگان  ◀

  :عبارتند از ،ن غافل بودندآاو از 
 ،ني صدر به رياست جمهـوري با انتخاب ب •

ـاي نـو  .  غاز شـد آباز سازي ارتش  ه ژكودت
. هدفي جز متالشي كردن ارتـش نداشـت  

نيروي دريائي بسيار كم صدمه ديد و نيروي 
ـا  . هوائي هم صدمه غير قابل جبران نديد ام

ضربه متالشي كننده بر نيـروي زمينـي وارد   
ــداري  . شــد ــدگان روي زورم ـا كنن كودتـ

او نيـز متقاعـد   . ودنـد خميني حساب كرده ب
شده بود كه نه عراق و نه هيچ دولت ديگري 

پـس متالشـي   . به ايران حمله نخواهد كـرد 
ـاوجود ايـن  . كردن ارتش را روا مي ديد  ،ب
غاز آجنگ را  ،چون عراق با تجاوزات مرزي

خميني دست از سر ارتش برداشـت و   ،كرد
 ،نيروي زميني توانست زير ضـربات دشـمن  

ـام      بازي سازي خود را ـا موفقيـت بـه انج ب
  .رساند

ـان  «عمليات  •  1359در اول مهـر  » 99كم
ــت  ـام گرف ــدف اول . انجـ ـار  ،نآه از كـ

انــداختن نيــروي هــوائي عــراق و بدســت 
ايران اين تفوق را . وردن تفوق هوائي بودآ

هدف دوم از هدف . حفظ كرد 60تا خرداد 
ن ناگزير كردن نيروي آاول ناشي مي شد و 

داري از پيشـروي در  زميني عـراق از خـود  
خاك ايران بخاطر نداشتن پشتيباني هـوائي  

به نيروي هوائي و هـوا   ،موفقيت حمله. بود
ـافتن و      ـازمان ي ـا س ـان داد ت نيروز ايران امك

ـا   ،حاضر شـدن لشـگرهاي نيـروي زمينـي     ب
از آب نيز بمثابه . نيروي زميني عراق بجنگند

ب مانع از پيشروي قواي آ: سالح استفاده شد
  .ر بخشي از خوزستان شدعراق د

ـار      • ـائي بـه قصـد از ك عمليات نيروي دري
انداختن  نيروي دريائي عراق و به محاصـره  

وردن بنادر عراق و نيز كمك به نيـروي  آدر
ـام گرفـت    ،زميني . نيز با موفقيت كامـل انج

ـار     ـا ابتك زماني كه نيروي زميني در جبهـه ه
ايـران هـر سـه     ،ن خود كردآعمليات را از 

. ريائي و هوائي و زميني را داشـت نيروي د
نيروي هـوائي   ،اما عراق غير از نيروي زميني

ضعيف شده اي را داشت كه نمي توانسـت  
اين بود كـه حاضـر شـد    . وارد عمليات شود

ـار  . پيشنهاد هيأت عدم تعهد را بپذيرد  ،ايـن ب
خمينــي و دســتياران او بودنــد كــه كودتــا 

لم جنگ را ادامه دادند و پيروزي مس ،كردند
را به شكست مسلم بدل كردند و جام زهر را 

  .به خميني نوشاندند
خانم كلينتون است  ،اين بار: انقالب اسـالمی

ن گروه از مردم آكه از ايرانيها مي خواهد چون 
ليبي كه شوريدند و دست به دامـن قـدرتهاي   

ـا بـه    ،خارجي شدند ـا  آعمل كنند تا امريك « نه
  !كند» كمك

  
  

ــاي   ــورش و تقاضـ شـ
برنامه اتمي   –! انبمبار

  :ايران و ترور سفير؟
  
  

ـاره ليبـي را در   : انقالب اسالمی واقعيتها در ب
ـا سـخنان    . وريـم آفصلي ديگر مـي   در ايـن ج

ـاره ايـران را     ،كلينتون ـا در ب وزير خارجه امريك
بـه   ،در همين فصـل . موضوع ارزيابي مي كنيم
ي اتمي در ژانس انرآژكشماكش بر سر گزارش 

ـاجراي تـرور    باره پرونده ات مي ايران و نيز بـه م
  :سفير عربستان مي پردازيم

  
از شما ایرانیان : کلینتون

عمل کردن چون لیبیائی 
  !:»کمک«ها و از ما 

  
ـيالري كلينتـون   ،1390بان آ 4در  ◀ در  ،ه

برنامه نوبت شما بي بي سي فارسي شـركت  
  :كرده و از جمله گفته است

ـ   ل وزير امور خارجه آمريكا در تشـريح دالي
ـتقيم از   دولت آمريكا براي عدم حمايت مس
جنبش سبز گفت كه دو سال پيش، از درون 
جنبش اعتراضي اين صدا شنيده مي شد كه 
آمريكا بايد مواظب باشد كه طـوري عمـل   
ـبش     ـلي ايـن جن نكند كه عامل و حامي اص
جلــوه كنــد، چــون در آن صــورت اعتبــار 
جنبش و امنيت هواداران آن به خطـر مـي   

 .افتد
ـان قـذافي    او  گفت كه مثال در ليبـي، مخالف

اعالم كردند كه از هر گونه حمايت خارجي 
اســتقبال مــي كننــد و آمريكــا هــم از آنهــا 
ـات ايـران    حمايت كرد، اما رهبران اعتراض

 .چنين استقبالي نمي كردند
ـا از     خانم كلينتون گفت كـه دولـت آمريك
ـتش بـر مـي     بيرون ايران هر حمايتي از دس

ـان  ـايت     آمد از معترض كـرد، از جملـه از س
توييتر خواست كه اعمال تغييـرات خـود را   
ـال     ـين ح ـا در ع مدتي به تعويق بيندازد، ام

 .مراقب بود كه زياده روي نكند
ــورد     ــما در م ــت ش ــه نوب ـان برنام مخاطبـ
ـا در منطقـه    موضوعاتي چون حضور آمريك
خليج فارس، فشار تحريم هاي بين المللي بر 

مورد اتهام دسـت  مردم ايران و ابهامات در 
ـتان    داشتن ايران در توطئه ترور سـفير عربس
سعودي در واشنگتن از وزير امـور خارجـه   

 .آمريكا سئوال كرده بودند
امير از تهران در نخستين سئوالي كـه بـراي   
ـأثير شـديد       خانم كلينتـون پخـش شـد از ت
تحريم هاي اقتصادي بر مردم عادي ايـران  

 .پرسيد
ـا از   خانم كلينتون گفت كـه دولـت   آمريك

. مردم ايران به طور جدي حمايت مي كند
ـا در پـي برقـراري      ـاي اوبام او گفت كه آق
روابط دوستانه با ايران بود، اما مقامات ايران 
به تالش هاي او پاسخ مناسبي ندادند و برنامه 

 .مشكوك هسته اي خود را ادامه دادند

وزير امور خارجه آمريكا گفت كـه تحـريم   
براي ترغيب ايران به تغييـر  هاي بين المللي 

 .رويه اعمال مي شود
ـادي   او اذعان كرد اين تحريم ها بر مردم ع
هم تا حدودي اثر مي گذارد، اما گفت كـه  

 .چاره اي جز اعمال اين تحريم ها نيست
بهمن كلباسي، خبرنگار بي بي سـي فارسـي   
در آمريكا در مورد تأثير واقعي تحريم ها بـر  

 .حكومت ايران پرسيد
نم كلينتون در پاسخ اظهار اميدواري كرد خا

كه عناصري در داخل حكومت ايران واقـع  
ـند كـه چـرا بايـد      بين باشند و از خود بپرس
 .چنين فشاري را بر مردم خود تحميل كنند

او گفت كه به عقيده او ده ها هـزار ايرانـي   
روشنفكر و تحصيل كرده و بانفوذ در ايـران  

ـام   حضور دارند كه دير يا زود بـه   فكـر انج
  .اصالحات و تغييرات خواهند افتاد

ـاحبه ،    ـازه  : او گفتـه اسـت   در آخر مص اج
ـا را در    بدهند آمريكا استعدادهاي ايرانـي ه

  .راه رشد بياندازد
...  
خانم كلينتون گفت كه آمريكا از نقشي كـه   

ـته    در كودتا عليه دولت محمد مصـدق داش
اظهار تأسف كرده است و همچنين از ساقط 

 .ن اشتباهي هواپيماي مسافربري ايرانكرد
سر راست  هيالري كلينتون،: انقالب اسالمي

اگر ايرانيها همان كار را : و روشن مي گويد
امريكــا و  ،بكننــد كــه ليبيــائي هــم كردنــد

دستيارانش همان كار را خواهند كه با ليبـي  
امــا ســخن او در بــاره پرورانــدن . كردنــد

ـازگو كـرد   ،استعدادهاي ايرانيان ـان  ب ن هم
شعر معروف راديارد كيپلينگ كـه در دوران  

 The استعمار و در توجيه استعمار سـخن از 
burden of white man بــــارهدر 

مسئوليت مرد سفيد پوسـت بـراي متمـدن    
   .كردن غير غربي ها

سخنان او كساني را به تكاپو انداخته است       
كه چشم به عنايات قدرت خارجي كه امريكا 

ـا     :نداست دوخته ا ـا امريك يكي از مـذاكره ب
البته بنا بر اين كه اصل بـر   ،سخن مي گويد

وگرنه با داشتن  ،واليت مطلقه بر مردم است
كدام نمايندگي از مردم ايران و براي گفتگو 

مـي تـوان بـه خـود      ،در باره چه موضوعي
اجازه گفتگو با قدرت خارجي را داد؟ براي 

ـاني  نيـز   تبديل ايران به يك ليبي ديگر؟ كس
ورده انــد بــراي توجيــه آفرصــت بدســت 

بـدون مداخلـه   : سرسپردگي و مي گوينـد 
. يم را سـرنگون كـرد  ژخارجي نمي توان ر

! راه حـل ليبـي را برگزيـد    ،پس مـي بايـد  
بديهي است الزم نمي بينند بگوينـد در سـه   
ـتان و عـراق و    مداخله امريكا و ناتو در افغانس

ـان   ،ليبي  ويراني و مرگ و واپس گرائـي عي
يا ممكن است اينان دموكراسي را آاست اما 

ـان   ،كه در اين كشورها برقرار شده است نش
  بدهند؟

ـا مجلـه           ،107شـماره  ( رش آبني صدر ب
ـاه  ــر  ،1390مهرمـ ـاحبه اي )  2011اكتب مصـ

ـاره   آانجام داده است كه پرسشي از  ن در ب
بني صـدر  . رابطه با قدرتهاي خارجي است

است كه امريكا و هر  تدبير پيشنهاد كرده 25
يم هاي ژدولت خارجي مي تواند در قبال ر

    :استبدادي پيشنهاد كنند
گانـه كـه قـدرتهاي     25تدابير 

خارجي مي تواننـد در قبـال   
يمهاي اسـتبدادي اتخـاذ و   ژر

  :اجرا كنند
  
  :پاسخ به پرسش ششم ٭
  
پاسخ به پرسش ششم شـما در پاسـخ بـه     – 6

ـ   ه پرسش هاي پيشين، بخصوص در پاسـخ ب
ـا وجـود ايـن،    . پرسش پنجم آمده اسـت  ب

  يادآور مي شوم كه
قدرت خارجي امكان عمل نمي يابـد   – 6,1

اما خالء را . مگر به علت بوجود آمدن خالء
پـس شـكل و   . همواره قدرت پر مـي كنـد  

و خشونت محتواي مداخله خارجي، نظامي 
اگر هيچگاه جـز ايـن نشـده     .ميز مي شودآ

باوجود اين،  .است، زيرا ممكن نبوده است
شكل ديگري از مداخله قدرت خارجي، در 
جهت كاستن از توان سركوب گري رژيم 

ــود دارد ـاي  . وجـ ــت، رژيمهــ در حقيقـ
هر . استبدادي مستقل وجود خارجي ندارند

ـته اسـت    پـس  . استبدادي به ضـرورت وابس
اين روش، . مداخله مؤثر قطع وابستگي است

ز در افريقاي جنوبي بكار رفت و موفقيت آمي
در چند نوبت، كارهائي را بر شمرده . نيز بود

ام كــه دولتهــاي خــارجي مــي تواننــد در 
ـاي     كاستن از توان سـركوب گـري رژيمه

در ايـن فرصـت،   . استبدادي، انجام دهنـد 
  :فهرستي از كارها را باز مي آورم

  
  :    در قلمرو سياسي و نظامي •
ـاي    – 1 ـائي از دولتهـ ــرفتن شناسـ ــس گ پ

ـا    دست كم،. سركوب گر ـتن آن ت فروكاس
  حد روابط كنسولي،

ــروه هــاي   – 2 خــودداري از شناســائي گ
مخالف رژيمهاي سركوبگر و حمايت سياسي 
ـاطر   و مالي و تبليغاتي كردن از آنها بدين خ
ـاي حـق    كه ناقض استقالل از جمله در معن
حاكميت ملتي تحت ستم رژيم سـركوبگر و  
ـابراين،   عامل بيرون رفتن جامعه از صحنه، بن

ناممكن . ممكن گشتن جنبش همگاني استنا
شدن اتحاد گروههاي سياسي و قطع رابطـه  
ـا جامعـه    گروه يا گروههاي تحت حمايت ب
ملي و ادامه محروميت جامعه از دموكراسي 

  .از نتايج قهري اين گونه حمايت ها هستند
حمايت از بخشي از رژيم در برابر بخشي  – 3

ت در مورد ايران، غرب سه دهـه اسـ  (ديگر 
اين روش را داشته و بدين روش، نقش ضد 

ـين روش را  . جنبش را بازي كرده است هم
در ليبي، . در تونس و مصر دارد بكار مي برد

اين روش را در شكل جنگ با رژيم قـذافي  
انجام مـي دهـد و خـوب مـي دانـد كـه       
جداشدگان از آن، نيز، با دموكراسي بيگانـه  

  ،)اند
ــه نظــامي و ح – 4 تــي خــودداري از حمل

ـان دادن بـه    تهديد به حمله نظامي و اطمين
مــردم كشــورهاي تحــت ســركوب رژيــم 
استبدادي كه حمله نظامي به عمل نخواهـد  

  آمد، 
خودداري از حمايت سياسي و نظامي و  – 5

ـلح و بـه      ـاي مس مالي و تبليغاتي از گـروه ه
  استخدام خود در نياوردن آنها،

ـ  – 6 ه رفتار بدون تبعيض با همه استبدادها، ب
ســخن ديگــر، چشــم پوشــيدن از دوســتي 

  ،»منافع«استبدادهاي دست نشانده و حافظ 
خودداري از فروش اسلحه، به خصوص  – 7

ـبش مـردم      اسلحه اي كـه در سـركوب جن
  كاربرد دارند،

  
ـاط     • ـائل ارتب ـان و وس در قلمرو حقوق انس

  :جمعي
ـتفاده   – 8 پايان دادن به روش كنوني كه اس

از گرفتن از دولـت  از حقوق انسان براي امتي
ـيدن و بلكـه    سركوب گر است و تقدم بخش

ـا دولـت سـركوبگر بـر     وفـق   تنظيم رابطه ب
ـاد كـردن     حقوق انسان و امكان عمـل ايج
براي سازمان ملل و سازمانهاي مدافع حقوق 
بشر در حمايت از اين حقوق در كشورهائي 

  كه نقض مي شوند،
تهيه فهرست متجاوزان به حقوق انسان و  – 9

ختيــار دادگــاه جنــائي بــين المللــي و  در ا
  كشورهاي مختلف قرار دادن آن،

رفتار بدون تبعيض با دولتهاي متجاوز به  -  10
  ...)اسرائيل و رژيم سعودي و(حقوق انسان 

رفتار مشابه با گروههاي مخالف اينگونه  – 11
رژيمها وقتي دست به ترور اخالقي مي زنند 

ـا  و به حقوق انساني اعضاي خـود و غيـر    آنه
  .تجاوز مي كنند

ـال      – 12 ـاط جمعـي كـه در ح وسائل ارتب
حاضــر وســيله پيشــبرد هــدفهاي قــدرتهاي 
خارجي هستند و روش طرفدارانـه دارنـد،   
مي بايد بي طرف شوند، يعنـي بـه خـدمت    

  جريان آزاد انديشه ها و اطالعات در آيند، 
تبليغ اصول راهنما و فرهنـگ مـردم    – 13

خصـوص از قلـم   ساالري و حقوق انسان، به 
در حال حاضر، در (نيانداختن اصل استقالل 

با آن . كار بي ارزش كردن اين اصل هستند
كه، بدون آن، انسان و جامعـه آزادي نمـي   

  ،)جويند و رشد نمي كند
ـتن      – 14 شناختن حق هـر جامعـه بـه داش

ـلطه   فرهنگ و خلق آن و دست شستن از س
  فرهنگي و تبليغ فرهنگ استقالل و آزادي،

  حساس كردن و برانگيختن افكار  – 15
  6در صفحه     
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عمومي جهاني كاري است برعهده جنبش 
ـيض آميـز   . كنندگان باوجود اين، رفتار تبع

وسائل ارتباط جمعي، عامل ضد جنبش مي 
اثر سكوت در باره عربستان و بحرين و (شود 

كم تر پرداختن به جنبش مردم در سوريه و 
ـيض در شـركت   )يمن ، افزون براين كه تبع

در جنبش در كشورهاي ديگر هم،  كنندگان
  اثر بازدارنده خود را برجا مي گذارد،

بـه  » حق مداخلـه «پرداختن مدعيان  – 16
اين واقعيت كه رعايت نشدن حقـوق  : خود

ـالي و   انسان و گسترش فسادهاي سياسي و م
اجتماعي و بسـط ضـد فرهنـگ قـدرت، از     
جاذبه دموكراسي هاي غرب كاسته اسـت،  

كه نياز به شرح و بسط  بيش از آن عيان است
ـان دموكراسـي فـراوان از    . داشته باشـد  باني

فسادپذيري آن نوشته و روشهاي فساد زدائي 
اما اشتغال بيش از اندازه . را پيشنهاد كرده اند

ـتعدادها    به خورد و برد منابع و سـرمايه و اس
ــالمت    ... و ــه س ـبت ب ـا را نسـ ـان ، آنهـ جهـ

ه، در نتيجـ . دموكراسي ها، القيد كرده است
ـا   اثر برانيگختن ديگران به همانندي جستن ب

  .دموكراسي، بسيار ضعيف شده است
  
  :در قلمرو اقتصاد •

ممنوع كردن دادن قرضه به دولتهاي  – 17
ـا و   بر. سركوبگر دولتها است كه خود و بانكه

  شركتها را از اين كار بازدارند،
ممنوع كردن بانكها و شـركتها از اداره   – 18

ــي  ــول و دارائ ــران و مــأموران  پ هــاي س
  دولتهاي سركوبگر،

ـا و      – 19 شناسائي دارائي هاي موجـود آنه
ـاي   محلهاي بكار افتادن آنها و به حساب ملته

  گرفتار رژيم هاي سركوبگر گذاشتن آنها،
موظف كردن بانكها و شركتها به شفاف  – 20

ـا كشـورهاي تحـت     كردن معامالت خود ب
هم بقصد جلوگيري از رانت اداره استبداد، 

خواري و هم به قصد جلوگيري از پوشـش  
ـلحه اي كـه   . دادن به خريدهاي نظامي اس

بكار سركوب مي آيند، از در دسترس تـرين  
  سالحها هستند، 

شفاف كردن بهاي كالهائي كه در اين  – 21
ـاني دارنـد، هـم     گونه كشورها مصرف همگ
بقصد جلـوگيري از رانـت خـواري و هـم      

فروش هرچه ارزانتر آنها بـه اينگونـه   بخاطر 
  كشورها،

مبارزه بين المللي با قاچاق، بخصـوص   – 22
ـابع مهـم      قاچاق مواد مخدر كـه يكـي از من
درآمد براي رژيمهاي سـركوبگر و سـران و   

ـارزه، بسـود   . مأموران سركوبگر است اين مب
  تمامي انسانيت است،

رژيمهاي استبدادي در بودجه خود از  – 23
اين . ي تحت استبداد مستقل هستندجامعه ها

ـاد    استقالل را از تك محصولي بـودن اقتص
نفت و گاز در كشـورهاي نفـت   (آنها دارند 

خيز و اين و يا آن ماده اوليه و يا محصول در 
از اين رو، شـفاف كـردن   ). كشورهاي ديگر

ـا و       خريد و فـروش ايـن نـوع فـرآورده ه
ـاق   جلوگيري از فروش هاي محرمانه و قاچ

ـا و نيـز از ميـزان رانـت      آنها ـائي آنه ، از توان
خواري سران و مأموران سركوب، بسيار مي 

به ياد مي آورد فروش نفت غير مجاز (كاهد 
  ،)توسط رژيم صدام و نيز رژيم ايران را

  
  :در قلمرو دانش و فن و استعدادها •

ـتبدادهاي    – 24 در حال حاضر، وجـود اس
ا سركوبگر عامل گريز استعدادها از كشـوره 

صندوق بين المللي پـول، براينسـت   . هستند
ــران، ســاالنه  هــزار اســتعداد  150كــه از اي

 55مهاجرت مي كنند و آن را معادل خروج 
غير از اين كه . ميليارد دالر از ايران مي داند

ارزش استعدادها، وقتـي در خـدمت رشـد    
 جامعه قرار مـي گيرنـد، بـه پـول، بـرآورد     

ـا از كشـور   ، رژيـم  كردني نيست، خروج آنه
. اســتبدادي را از فشــار عظيمــي مــي رهــد

بخصوص كه اين استعدادها در كشـورهاي  
ميزبان به نيـروي محركـه اي  در خـدمت    

  . جنبش تبديل نمي شوند
از اين رو، تأسيس بانك دانـش و فـن در        

اين بانـك  . سطح جهان يك ضرورت است
بــه مــردم كشــورهائي كــه بــراي بازيافــت 

ـا ـتقالل و آزادي، بنـ ــت   اسـ ــن، منزل ــر اي ب
شهروندي، نويد مي دهد كه مي توانند، در 
رشد، از تمامي استعدادها و دانش و فن سود 

ـاي آنكـه، چـون     . جويند بدين سان، بـه ج
ــائي و   عـراق، كشــورها بــه شــركتهاي امريك
ـائي تحويـل داده    انگليسي و كمي هم اروپ
ـتعدادهاي     ـاالر، از اس شود، دولت مـردم س

فن كـه تأسيسـي   خويش و از بانك دانش و 
. بين المللي خواهد بود، بهرمند خواهد شـد 

ـان از آينـده، يكـي از     از ياد نبريم كه اطمين
عواملي است كه جنبش همگاني پيروز بدان 

  . نياز دارد
امكانات قانوني بوجـود آوردن بـراي    – 25

شركت اتباع كشوري كه در جنبش اسـت،  
براي فعاليتهاي سياسي غير خشونت آميز، در 

خـودداري از خريـدن و بـه خـدمت     عين 
  . منافع خود در آوردن آنها

مي دانيم كه غرب يكچند از اين تدبيرها      
ـا    ــه بـ ــه در رابط ــور، ن ــن و آن كش ـا اي را بـ
دموكراسي و جنبش براي دموكراسـي كـه   

ـا چـون   . بخاطر منافع خود، بكار مي بـرد  ام
منافع قدرتها نايكسان و بسا متضاد هستند، اثـر  

ـاچيز  گذاري تدبي رهائي كه بكار مي روند، ن
در ليبي، غـرب از محـدوده قطعنامـه    . است

ـا   . مصوب، بيرون رفت ـاني را ب جنبش همگ
ــه    ــرد ك ـين ك ـلحانه اي جانشـ ـارزه مسـ مبـ
جداشدگان از رژيم قـذافي آن را رهبـري   

نتيجه اينست كه مـردم از صـحنه   . مي كنند
بيرون رفته اند و كشور گرفتار جنگ داخلي 

  ). حمله هاي هوائي ناتو(ست و نيز خارجي ا
مراجعه به قدرت خارجي، اعتراف بـه   – 6,2

ـلح     . ناتواني است ـاتواني را قـواي مس ـا ن ام
ـا بـه     ـلحه دادن آنه خارجي و نيز پول و اس
. گروههاي مسلح، به توانائي بدل نمي كنـد 

ـا     ـا و ب ناتواني را با شناسائي ضعفها و رفـع آنه
ـا،   مـي   شناختن كم و كسر عاملها و رفـع آنه

  .توان به توانائي بدل كرد
ـاي مراجعـه بـه قـدرت           بدين قرار، به ج

ـامي       خارجي، به مـردم كشـور و نيـز بـه تم
كاركنان، از لشگري و كشوري، است كه مي 

به مردم است كه مـي بايـد   : بايد روي آورد
ناتواني ها را شناساند و روش گذار از ناتواني 

ـ . به توانائي را پيشنهاد كـرد  ـان و  ادا رايب ري
ـال و آينـده      نظاميان است كه مـي بايـد ح
ــم     ـات رژي ــه حيـ ـاوجود ادام ــور را بـ كش

به آنها است كه مـي  . استبدادي، تشريح كرد
بايد حالي كرد در جامعه اي مستقل و آزاد و 
در رشد، آنها بكار رشـد بـر ميـزان عـدالت     
اجتماعي مـي آينـد و كرامـت و حقـوق و     

ـ    ـتبداد نم ي شرفي را مي جويند كـه در اس
بدين سان، هر اندازه توانائي ها بيشتر و . يابند

آينده اطمينان كردني تـر، ميـل جامعـه بـه     
جنبش بيشتر و توان رژيم در سركوب كمتـر  

  .مي شود
ـا         غرب غافل اسـت كـه نيازكشـورهاي م

جانشين كردن ديناميكهاي سلطه، با ديناميك 
اين جانشيني اسـت  . استقالل و آزادي است
و پيــروزي آن را در كــه جنــبش همگــاني 

  .تمامي مراحل، تضمين مي كند
  

امریکـــا خواســـتار انتشـــار 
انـــس اســـت و آژگـــزارش 

ن و آروســـــیه مخـــــالف 
مصاحبه با صاحب نظـری 
در باره ایران و برنامه اتمی 

  :ایران
  
خبـري را كـه روزنامـه     ،در شماره پيش ◀

ـاره محتـواي گـزارش     فرانسوي فيگارو درب
در باره بعـد   ي اتميژانس بين المللي انرآژ

. انتشار داديـم  ،بود ،نظامي برنامه اتمي ايران
  ،در اين فاصله

انس اصرار مي ورزد گزارش آژروسيه به  •
قسمتي را كه مربوط بـه بعـد   . را انتشار ندهد

بـراي ايـران    ،نظامي برنامه اتمي مـي شـود  
. بفرستد تا كه ايران توضيح خـود را بدهـد  

ه حـل  روسيه مي گويد انتشار گزارش بـه را 
ـنهاد مـي كنـد   » گام به گام«  ،كه روسيه پيش

اما اين راه حل را نه غرب مي . لطمه مي زند
يم واليت فقيه بطـور رسـمي   ژپسندند و نه ر

  . ن را پذيرفته استآ
امريكا همچنان اصرار مـي ورزد   ،در برابر •

انس گزارش را هرچه صريح تر كند و آژكه 
  . دن كنآانتشار دهد و مدارك را نيز ضميمه 

ـان        و اين مصاحبه كه مجله فرانسـوي ماري
ــر  24( ــونزا  ) 2011اكتب ــر ك ـا پي  Pierreبـ

Conesa    استاد دانشگاه در علـوم سياسـي و
ــمن«نويســنده كتــاب   La» ســاختن دش

Fabrication de l’ennemi   ــل ــه عم ب
ــوان آ ــر عنـ  La menaceورده و زيـ

nucléaire iranienne : «Une 
escroquerie intellectuelle»  انتشار داده

  :است
  
یــک حقــه : تهدیــد اتمــی ایــران ٭

ــا آربــط   –بــازی بــین المللــی  ن ب
  :»ترور سفیر«
  
يك توطئه فرضي بر ضد سفير عربستان در  •

ـين المللـي    آژامريكا و انتشار گزارش  انـس ب
ايران  ،ي اتمي در باره برنامه اتمي ايرانژانر

ـاي روز محـو شـده     را كه از فهرست خبره
ــود ــ ،ب ــرد ،واز ن ــد . وارد فهرســت ك تهدي

برخـي از  . كنندگي ايران موضوع روز شـد 
حمله نظامي به ايران صـحبت مـي كننـد و    
. اوبامــا از تشــديد فشــار ســخن مــي گويــد

ـائل     پيركونزا كه پيش از ايـن در بخـش مس
يك وزارت دفاع به تحقيق مشـغول  ژاسترات

در مصاحبه  ،بوده و اينك استاد دانشگاه است
ـان ما(با مجله ما  ـاره     ،)ري نظـر خـود را در ب

ـار  . توضيح مي دهد ،تهديد اتمي ايران او ك
نها آامريكا و اسرائيل و اروپائيان همداستان با 

  :را حقه بازي بين المللي مي خواند
ـتار   : ماريان • ـا خواس رئيس جمهوري امريك

ـار   ،تشديد مجازاتها برضد ايران به دنبال انتش
ـ ژانس بين المللي انرآژگزارش  ي در ي اتم

. باره بعد نظامي برنامه اتمي ايران شده است
از اندازه پيشرفت ايران در قلمرو اتم چه مي 

  دانيم؟
ـاتي    ،انسآژ: كونزا ٭  ،هماننـد دوايـر اطالع

بطور مرتب در باره پيشرفت ايران در زمينـه  
يـك   ،در واقع. گزارش تهيه مي كنند ،اتمي

ضربه از چپ و يك ضربه از راست به ايران 
ن اطمينان آتنها چيزي كه از . مي كنندوارد 

حاصل است اينست مديريت روابط خارجي 
مؤسسه حمايت از  –اتحاديه اروپا از سازماني 

كه مهمترين  –نها آشهروندان و تأمين امنيت 
مصرف كننده تصويرهائي است كه قمرهاي 

خواسته است  ،مصنوعي به زمين مي فرستند
بنا بر  ،يرانوردي از پيشرفت برنامه اتمي اآبر

تصاويري كه قمرهاي مصنوعي مي گيرند و 
ـا  آ. تهيه كند ،بطور عمده بازرگاني هستند نه
ــرد   ــم را گ ـان ات ـا آورده و از آمتخصصـ نهـ

جالـب  . خواسته اند نظر خود را اظهار كنند
اين كه وقتي از دواير اطالعاتي در اين باره 

خيلـي  «: پاسخ مـي دهـد   ،پرسيده مي شود
ي توانيم بـه شـما بگـوئيم    اما نم. وخيم است

بـه ايـن    ،به استناد مـدارك  ،نجاآدر. »!چرا
امريكائيها و ديگـران  –نتيجه رسيدند كه همه 

در باره پيشرفت برنامـه  . دروغ مي گويند  - 
ـامي      ـاي نظ ـا و ظرفيته اتمي ايـران و نيازه

  . دروغ مي گويند ،ايران
ـاره      : ماريان • ـته ايـد در ب ـابي نوش شـما كت
ا تأكيد مـي كنيـد بـر    شم. »ساخت دشمن«

 ،ظرفيت دموكراسي ها چون ديكتاتوري ها
متحد كـردن  «ويز آخطر خارجي را دست 

قبوالنــدن ضــرورت قدرتمنــدي و  ،مــردم
ــه بخــش نظــامي    –اهميــت تمــام دادن ب

ـا تـدارك قتـل سـفير     . مي كنند» صنعتي ب
ـين   آژعربستان در امريكا و گـزارش   انـس ب

ـار  نـوامبر ا  17ي اتمي كه در ژالمللي انر نتش
 ،ن از هم اكنـون آخواهد يافت و بر اساس 

روي دست  ،در پيشنهاد اقدامها بر ضد ايران
چنانكه سرمقاله نويسـهاي   ،هم بلند مي شوند

مطبوعات فرانسه از وجود قصد بـه مداخلـه   
ــي نويســند و رئــيس كميســيون   نظــامي م
ـنا    اطالعات و جاسوسي و ضد جاسوسـي س

ان مـي  مي گويد  داريم بطرف تصادم با اير
ـترات    آ ،رويم ـان يـك اس ي ژيا اينهمـه ترجم
  است؟

ـازي     : كونزا ٭ سالها است يكـه نـوع حقـه ب
ـام   روشنفكرانه در باره برنامه اتمي ايران انج

ـازي    ،در جريان زمان. مي گيرد اين حقـه ب
ـا   : خود را نمايان مي سازد بطور مرتب بـه م

گفته اند كه اجراي برنامه اتمي ايـران دارد  
بود كه اول  1992در سال . سدبه نتيجه مي ر

: بار اين تقلب توجه مرا به خود جلب كـرد 
ـا   : ن زمان گفتندآدر  اجراي برنامه اتمـي ت

به نتيجه مي رسد و ايران صاحب  1995سال 
بعد گفتند اين امـر در  . بمب اتمي مي شود

و  2012 ،بعـد  ،2008بعـد   ، 2007 ،بعد ،1997
ه اين يـك پديـد  . اتفاق مي افتد 2015حاال 

دروغيني است كه ايجاد اضطراب مي كند و 
ايران كمتـر از  . مبناي تهديد غرب مي شود

پاكستان به انتشار  بمب اتمي مشغول است اما 
 ،اما در باره قصـد ايـران  . ايران دشمن است

بايد بگويم كه اراده مجهز شـدن بـه بمـب    
ـاره هيچگونـه    . اتمي وجـود دارد  در ايـن ب
انيها اينست كـه  انگيزه اير. شكي وجود ندارد

نها مي بايد در باره امنيت خـويش تصـميم   آ
اما همواره چند عامل را فراموش مي . بگيرند
داشتن كالهك اتمي وقتـي موشـكي   : كنند
ـاري   ،ن را حمل كند وجود نداردآكه  به ك

ايران نيز موشكهاي قاره پيما براي . يدآنمي 
عامـل مهـم ديگـر    . بمباران واشنگتن نـدارد 

اگـر شـما   . ال بمب اتمي استامكان  استعم
ـار بتوانيـد    بمب اتمي داشته باشيد و تنها يكب

ـار دوم    ،ن را بكار بريدآ يعني نتوانيد بـراي ب
ـا   ،براي مثال ،بكار بريد زير دريائي اتمي توان

به پرتاب موشك حامـل كالهـك اتمـي را    
شما نمي توانيد سالح اتمـي را   ،نداشته باشيد

ـا مـي   . دغاز كردن جنگ بكار بريآبراي  تنه
ـار بريـد    ،نآتوانيد از  . در دفاع از خـود بك

نظريه فرانسه كه در توجيه توليد سالح اتمي 
اينست كه فرانسـه بـه حملـه     ،بكار رفته است

ـار بـردن    : كننده احتمالي مي گويد ـا بك ما ب
. سالح اتمي از سرزمين خود دفاع مي كنيم

ـازد  ـار    ،پس اگر ايران بمب اتمي بس ـا بك تنه
يد و ما كه خود ايـن  آودش مي دفاع از خ

ـاد از ايـران را    نظريه را داريم صالحيت انتق
زيرا ما مي دانيم كـه ايـران جـز در    . نداريم

نمـي توانـد از سـالح اتمـي      ،دفاع از خود
  . استفاده كند

ـا مـي    آخر اين كه آمسئله       نچه غربـي ه
زيـرا كشـورهاي   . كنند جز رياكاري نيسـت 

قـرارداد منـع   عراق و ايران و كره شـمالي  
. گسترش سالح اتمي را امضاء كرده بودنـد 

ـتند   آ در . نها حق توليدسـالح اتمـي را نداش
ن قرارداد آاسرائيل و پاكستان و هند  ،عوض

را امضاء نكردند و مجاز بودند سـالح اتمـي   
اين استدالل كشورهاي ديگر را . توليد كنند

ن مي دارد كه از قرارداد خارج شوند و آبر
  .ي بسازندسالح هسته ا

ـيش كـه از گـزارش     : ماريان • چنـد روز پ
ـان   آژ يـك  ( CSIS ،يـد آانس صـحبت بمي

ـار داد  ) اطاق فكر امريكائي مطالعه اي را انتش
ـالهاي     ـا در س ـامي امريك در باره نيازهاي نظ

ـاجرا د   آ. منتشر كرد 2020 يا رابطه با ايـن م
  ارد؟
ـاق فكـري نزديـك بـه      CSIS: كونزا ٭ اط

ـيح  اين ا. دموكراتها است طاق همواره توض
ـامي     مي دهد كه چرا مي بايـد كوشـش نظ

بودجه  ،اگر چنين نكند. بيشتري انجام بگيرد
ـامانه ضـد    . اش قطع مي شود ما در يـك س

اگر كاري را كه مـي خواهنـد   . شغل هستيم
 ،بنابراين. شغلت را از دست مي دهي ،نكني

ـامي     ـاي فكـر نظ ـنفكر نبايـد    –اطاق ه روش
مسئله  ،مسئله ،گذشتهاز اين . انتظاري داشت

ـاني   . ي استژاسترات اگر بنا بر اين باشـد جه
مي بايد اين استدالل  ،يدآچند قطبي پديد 

را كه يك قدرت مسلط وجود دارد كه مي 
خواهــد در همــه قــاره هــاي روي زمــين 

امريكا مـي خواهنـد   . رها كرد ،مداخله كند
ـاه بخـواهيم ايـن    . قدرت مسلط بماند هرگ
من نيز مـي تـوانم لـزوم     ،منطق را بكار بريم

دوبرابر شدن بودجه نظامي فرانسه را توجيه 
  . كنم

ـاه اكتبـر   • ـتري   ،در اوائل م وزارت دادگس
ـازمان  «امريكا اعالن كرد كه يك توطئـه   س

توسط افراد سپاه قدس » يافته و هدايت شده
ـتن  آهـدف از  . را خنثي كرده اسـت  ن كش

رئيس . سفير عربستان در واشنگتن بوده است
ـاليودي   آي آبي اف  ـناريو ه ن را به يك س

  نظر شما در اين باره چيست؟. تشبيه مي كند
ممكن است مداركي وجود داشته : كونزا ٭

دولت ايران به اندازه كافي به گـروه  . باشند
ـا گروهـي      بندي ها تقسيم شـده اسـت و بس

ن شده باشد كه بحراني بسازند و موقعيت آبر
ئـي  خويش را تحكيم كنند و برگ ملي گرا

به . تنها مسئله نوع توطئه است. را بازي كنند
ـتي  . شيوه عمل حرفه اي ها نمـي مانـد   راس

ســپاه » لشــگر نخبــه«اينســت كــه بــا فلســفه 

بايـد از خـود   . يـد آپاسداران جور در نمي 
ـار را      بپرسيم ايرانيهائي كه رفتـه انـد ايـن ك

زيـرا امـر مهـم    . چه كساني بوده انـد  ،بكنند
دهنده يك سازمان  اينست كه بدانيم سازمان
اما وقتي واكنشـها  . دولتي بوده يا نبوده است

ـان    ،را بررسي مي كنيم مي بينيم منطـق هم
. منطق دشمن سازي و تعيين دشـمن اسـت  

ـات رياسـت       ـال بـه انتخاب حال كه يـك س
جا دارد خاطر  ،جمهوري امريكا مانده است

نشان كنيم كه واكنش شدن مردم امريكا اين 
فرمانده جنگ را در يك  استدالل شدندكه

نتيجـه   .بحبوحه جنـگ تغييـر نمـي دهنـد    
  . تجديد انتخاب بوش شد

بيش از حـد   ،امر دوم كه تو ذوق مي زند    
ـا اسـت     ـنش ه بعـد از  . متناسب بـودن واك

تن  11باوجود اين كه  ،سپتامبر 11ترورهاي 
عربســتاني  ،شــركت كننــده در تــرور 14از 

. ان كندامريكا نرفت عربستان را بمبار ،بودند
پس كشورهاي خوب و بد وجـود دارنـد و   

  .يك بام و دو هوا است
  روابط ايران و عربستان چگونه اند؟: ماريان •
سر و كار ما با جنگ سرد و منطقـي  : كونزا ٭

. اســت كــه در ايــن جنــگ بكــار مــي رود
ـلمانان     ،سعوديها ـاي جامعـه مس در مقام رؤس

ن مثلث آتنها از يك چيز مي ترسند و  ،سني
يـك   ،از اين ديد كه بنگـريم . عه ها استشي

ئوپليتيك چيزي در ژاز . جنگ مذهبي است
 ،نآسامانه ايسـت كـه در    ،سامانه. ن نيستآ

براي ما اندازه . دشمني از اندازه بيرون است
بدين خاطر بود كـه  . ن مشكل استآگيري 

اين فكر . سعوديها در بحرين دخالت كردند
 ،براندازنديك سلسله سني را  ،كه مردم شيعه

ـا   . نها غير قابـل تحمـل بـود   آبراي  ايـن تنه
ن قوا آقسمتي از جهان است كه سعوديها به 

نها خود را رهبر جبهه ضد آ. گسيل كرده اند
در مورد ايران و در ضديت . ايران مي دانند

اشتراك منافع ميان سعوديها و اسرائيل  ،نآبا 
ـا     . وجود دارد البتـه سـعوديها و اسـرائيلي ه
ـا در   ،مستقيم با يكديگر نمي كنند گفتگوي ام

با هم روبـرو مـي شـوند و     ،ن راهروآاين و 
محل رجوع هر دو نيز . باهم گفتگو مي كنند

اين ديپلماسي . ن امريكا استآيكي است و 
peep show توضيح اين كه چند . است

تماشاگر  برگرد صحنه اي نشسته انـد و زيـر   
ـاه مـي    چشمي به عريان شدن زن بازيگر نگ
كنند و اينطور وانمود مي كنند كه نمي داند 

  .نجا هستندآكه ديگران هم بهمان علت 
ـاره    : ماريان • پيشنهاد علـي خامنـه اي در ب

حــذف مقــام رياســت جمهــوري در ايــن 
  معنائي دارد؟ ،موقعيت

اد تنها ژرئيس جمهوري محمود احمدي ن ٭
. كسي است كه امكان رقابت با رهبر را دارد

ــي ا  ــروعيت ناش ــد  مش ــردم برض ز رأي م
ـان مـي    . مشروعيت مذهبي بحران اخيـر نش

دهد كه مخالفت ميان خامنه اي و احمدي 
اين امر كه خامنه اي . بس سخت است ،ادژن

خواهان حذف مقام رياست جمهوري مـي  
نسـت كـه بـه    آثابت مي كند كه او بر ،شود

ورد و آبنيادگراهاي جمهوري اسالمي روي 
ـته امـور را ازد   سـت داده  اين كه كمي رش

ـاب      ـاالري ن است و مي خواهد بـه ديـن س
در ايــران دو مشــروعيت بايكــديگر . يــدآباز

مشروعيت حاكميـت مـردم و   : مقابل هستند
  .مشروعيت حاكميت فقه

...  
ــد و  ٭ ــیار ســنگین تولی ــه بس هزین

نگاهداری سالح هسته ای بنـا بـر 
نـــرال فرانســـوی ژارزیـــابی یـــک 

  :کارشناس سالح اتمی
  
نوشته  ،روزنامه لوموند ،2011اكتبر  28در  ◀

را  برنارد نورلن، ژنرال نيروي هوائي فرانسـه 
نكات زير را از نوشته او نقل . انتشار داده است

  :مي كنيم
ـا  1986اكتبر  12و  11در      جمهـور   نرئيس

رونالد ريگان و ميكائيل گرباچف در اجالس 
ـان گزينـه     ـار از امك ريجاويك براي اولين ب

ـ   ـين بـردن   صفر صحبت كردنـد، يعن ي از ب
يك ربع قـرن بعـد از آن،   . سالحهاي اتمي

اين گزينه يك امر واجبي گشته اسـت زيـرا   
سالح اتمي هم بيهوده است، هم پـر هزينـه   
ـنده اي    است و براي بقاي ما يك خطـر كش

اين سالح كشتار جمعـي توانسـت در   . است
  ر دسال، يك نوع ثباتي را  50طول پيش از 

  7 در صفحه     
  

 شهادت تاریخ
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ال مانع از بروز جنگ دنيا، برقرار كند و احتما
برقراري اين تعادل همراه با . جديد هم شد

ه احمقانه براي برقـراري  قگسترش يك مساب
ـلي ايـن      ـين دو طـرف اص برابري عددي ب

نزديك به هفتاد هزار از . ديالكتيك ترور، شد
تعداد اين . انواع سالحهاي اتمي توليد شدند

سالح ها كاهش يافته و حال به حدود بيست 
ـابودي كـره    و پنج ه زار رسيده كه بـراي ن

  .  زمين كافي هستند
اما آيا اين فدرت ويرانگر هنوز با دنيا كه ما     

ـا از    مي شناسيم مطابقت دارد و آيا ايـن دني
همان قوانين استراتژيك زمان جنـگ سـرد   
پيــروي مــي كنــد؟ جهــاني شــدن، ظهــور 
بازيگرهاي استراتژيك جديد، يـك منظـره   

از . احي كرده انـد استراتژيك جديد را طر
وتيپهاي ايدئولژيك جنگ سـرد بايـد   ياستر

در برابر خطرهاي قـرن  . خود را آزاد كنيم
ـتراتژي انصـراف    بيست و يكم، بجا بودن اس

  . اتمي بنظر خيلي ضعيف گشته است
ـائي كـه توسـط          دو تحقيق جديد امريك

موسسه هاي مستقل انجام گرفته اند، هزينـه  
را بـرآورده كـرده   سالح هاي اتمي در دنيا 

طبق اين تحقيقات، نه كشور اتمي در ده . اند
ميليارد  714,8(سال آينده هزار ميليارد دالر 

هاي اتمي خرج خواهنـد  حبراي سال) يورو
ـا   34امريكا بين . كرد ـال    61ت ـارد در س ميلي

ـا   4,7خرج مي كند، فرانسه بين  ـارد   6ت ميلي
ير دالر، نسبت به اينكه هزينه هاي مستقيم يا غ

ـند  هزينـه رسـمي   . مستقيم برآورده شده باش
بعـالوه آن،  . ميليارد در سال است 3,5فرانسه 

ـارج تجديـد سـالحها را      ـات مخ اين تحقيق
ـا    . حساب نكرده انـد  ـارج ده ه چطـور مخ

  ميليارد يورو الزم را تهيه بكنيم؟
ـين            بالخره، ايـن سـالح بـراي كـره زم

خطرناك بوده هميشه . خطرناك شده است
ـيم شـده    اما در دنيائي كه بين دو قطب تقس
ـا هـم       ـبتĤ عقالنـي ب بود و بازيكنان بطـور نس

ـتم بـر    مي كردندبرخورد  ،كارائي ايـن سيس
ـا داشـت  از بازيكنان  معدودتعداد  ـا در   .بن ام

بازيكنان استراتژيك  پيدا شدنيك دنيا باز با 
جديد، قواعد بازي پيچيده تر و و زودگـذر  

عامل ثبات  كه زماني و سالح اتمي گشته اند 
ـاتي تخريـب  اينك بود،  ، به يك عامل بي ثب

  . گر براي كره زمين تبديل شده است
ها بيشتر شده انـد و   تصادفامكان وقوع       

خطر بكار بردن سالح اتمـي افـزايش يافتـه    
ـليك . است از رهگـذر   همانطور كه چند ش
ـار بـردن سـالح     در گذشته، اشتباه، خطر بك
ـاطر  ،از ايـن پـس   ،وردآرا بوجود  اتمي  بخ

ـ انتشار تجهيزات  ـاي  وحساس و تكنول ژي ه
سالح هسته اي مي توان منتشر شود قديمي، 

ـار برنـد  آو  بسا تروريستها نيز بتوانند  . ن را بك
اگر در گذشته تكثير  مثل كشورهاي داراي 

 9كشـور بـه    5سالح اتمي كنـد بـوده و از   
، بـروز  كشور داراي سالح اتمي رسيده ايـم 

ـام نـدهيم   - بازيكنان جديد  - اگر كاري انج
منجر به آن خواهد شد كـه ايـن كشـورها    
خود را به سالح اتمي، بخاطر قـدرت برابـر   

    . ،  مجهز كنندپيدا كردن
دســت » فاجعــه عــراق« 
ویز توجیه حمله نظامی آ

    :به ایران؟
ـا           ـيس جمهـوري امريك ـا رئ  ،باراك اوبام

ـاري   اعالن كرد كه امريكا در پ ـال ج ايان س
قواي امريكا را از عراق بيرون مـي   ،مسيحي

ـال جنـگ در عـراق    8حاصل . برند نـه   ،س
ـام گرفـت  » فاجعه عراق«دموكراسي كه  . ن

اينك محافظه كاران جديـد كـه بـر طبـل     
ن فاجعه را دست آ ،جنگ دائمي مي كوبند

 23در . ويز حمله نظامي به ايران كرده انـد آ
 Rayري مـــك گـــاورن  ،2011اكتبـــر 

McGovern    در مقاله اي جنـگ افـروزي
  :محافظه كاران جديد را بررسي كرده است

ـاره عـراق اسـت     • . سرمقاله يك شنبه در ب
پرزيدنت اوباما را سرزنش مي كند به خاطر 
خراب تر شدن وضعيت عراق بعد از خروج 

 ،اما بيشتر از عراق. نيروهاي امريكائي از عراق
ائي كـه  ايران است كه موضوع سـرمقاله هـ  
ـند  سـرمقاله  . محافظه كاران جديد مي نويس

واشنگتن پست نگران وضعيت عـراق اسـت   
ـاطر   بعد از بيرون رفتن قواي امريكا بدين خ
كه ايران نفوذ خود را در اين كشـور بسـط   

  :مي دهد
ـارج كـردن     آتصميم «      ـا بـه خ قاي اوبام

ــراق    ـا از ع ــواي امريكـ ـامي ق ـاز  ،تمـ امتيـ
در  ،ه به ايرانيك بس مهمي است كژاسترات

ـاد  . مـي دهـد   ،در منطقـه  ،جنگ سـرد  اتح
امريكا با دموكراسي نوخاسته عراق  را نيز بـه  

  . خطر مي اندازد
نوبت به ايران  6 ،پاراگراف سرمقاله 5در       

خوب بود اين پرسـش  . پرداخته شده است
: ساده را از محافظه كاران جديد مـي كـرد  

را  رقيب ايران ،يم صدام حسينژچه كسي ر
  ن را از بين برد؟آسرنگون كرد و ارتش 

ـاران جديـد اميـدوار     ،از قرار • محافظه ك
. بوده اند سود اشغال عراق به اسرائيل برسـد 

بدين ترتيب كه عراق پايگاه هـوائي بگـردد   
ـامي بـه ايـران و      ـار نظ براي وارد كردن فش

اما به اين اميد نمي بايد وارد جنـگ  . سوريه
  .عراق مي شدند

ـترين سـود را از    بد       ون ترديد ايـران بيش
ـا . اشغال عراق توسط امريكا برده است ̋ دقيق

ـيش از حملـه بـه     ،به اين  خاطر است كـه  پ
رهبران اسرائيل اصرار ورزيدند امريكا  ،عراق

  . نخست به ايران حمله كند
فكر مي كردنـد   اما محافظه كاران جديد     
ند توضيح مي داد. نها بيشتر و بهتر مي دانندآ

پيش از حملـه بـه    ،كه حمله كردن به عراق
سان تر مي توان به افكار عمـومي  آايران را 

از زمان جنـگ   ،افزون بر اين. امريكا قبوالند
نفرت از صدام )  1990 -  1991(خليج فارس 

در سالهاي اول . حسين را تبليغ كرده بودند
ـيش  نفـرت از رهبـران ايـران وجـه      ،دهه پ

                .را توجيه كندشفافي را نداشت كه جنگ 
رئيس جمهـوري   ،ن زمانآ: انقالب اسـالمی

ـاير چلبـي و     خاتمي بود و حكومت بـوش نظ
نها كه بر راست راه آعالوي را در ايران نيافت و 

كوشـش محافظـه    ،زادي هسـتند آاستقالل و 
  .كاران را براي تشكيل بديل ناكام گرداندند

محافظه كاران جديد همچنين فكر  مـي   •
ـا      كردند كه فتح عـراق بـراي ارتـش امريك

نه تنها ارتش عـراق كـه مـردم    . سان استآ
عراق از جنگ تن خواهند زد و عراق بدون 
  .درد سر در اختيار امريكا قرار خواهد گرفت

 ،اين قـول كـه بعـد از عـراق     ،2003در      
جنگ با ايران يا سوريه و بايد رفت و تهـران  

ـار  ،را گرفت ان جديـد  ورد زبان محافظه ك
  . بود
محافظه كاران جديد كه متحـدان   ،و نيز    

ديگ چني معاون  –درجه اول بوش بودند 
دونالد رامسفلد  ،رئيس جمهوري و وزير دفاع

ـين را تيـز   آ  – تش نفرت بوش از صدام حس
ـار . مي كردند ـين را     ،يكب بـوش صـدام حس

» مردكي كه مي خواست پدر مـرا بكشـد  «
بنياد گراي  بوش كه يك. توصيف كرده بود

ي ژمسيحي  يهودي نفوذ پذير بود و از استرات
توسط ديـگ چنـي و    ،وردآنيز سر در نمي 

  . به جنگ با عراق برانگيخته شد ،رامسفلد
ـال از   8اينكه كـه   ،با وجود اين       ـاز  آس غ

تن از  4500امريكا حدود  ،جنگ مي گذرد
نظاميان خود را از دسـت داده اسـت يـك    

است  و حاصل كارش تريليون خرج كرده 
خشونت سياسي است كه عراق را فراگرفتـه  
ـا    است و عراق حكومتي يافته است كه نـه ب
اقامت قواي امريكا موافقت مـي كنـد و نـه    
ـاني كـه بخواهنـد       حاضر اسـت بـه امريكائي

ـاران   . مصـونيت بدهنـد   ،بمانند محافظـه ك
جديد مي بايد با واقعيت رويارو شـوند و از  

  .شرم كنندحاصل كار خود احساس 
تنها سربازان امريكائي نيستند كـه از يـك    •

ـانوني و حاصـل     ،جنگ ضد اخالقي غيـر ق
دست مي شويند و به كشور باز  ،فكري عليل
به النه هاي  ،بلكه مرغها نيز به خانه. مي گردند

ـازمي گردنـد   ـاران    . خود ب ـا محافظـه ك ام
بدون اينكه بپذيرند حماقـت كـرده    ،جديد

ـترات اند و ندانسته انـد ا  نمـي   ،ي چيسـت ژس
ـتي از فاجعـه اي بدسـت     توانند تصور درس

  . ورده اندآورند كه ببار آ
. حاضر به اين كار نشـده انـد   ،هنوز ،نهاآو     

ـاهو  نخسـت   ،مي توان شرط بست كه نتان ي
وزير اسرائيل به محافظه كاران جديـد مـي   
گويد ما نگفتيم اول بايد به ايران حمله كرد؟ 

  .ر نشده استباوجود اين هنوز دي
از ديد  ،و اين دليل ديگري است بر اينكه     

گزينه جنگ با ايـران   ،محافظه كاران جديد
ن آبلكه زمينه .  را در وسط ميز بايد گذاشت

  .  را فراهم بايدكرد
دليل جديدي كه بر لزوم  جنگ با ايران  •

اينست كه ايران نفوذ خود را  ،اقامه مي شود

ران محـور شـر و   اي. در منطقه بسط مي دهد
از ديـد سـرمقاله   . اسرائيل محور خير اسـت 

ــت   ـنگتن پس ــويس واشـ ـاز   ،ن ــران امتيـ اي
يك بزرگي از فاجعه عـراق بدسـت   ژاسترات

وقتي براي از دسـت   ،بنا براين. ورده استآ
ــت ــده اس ـا را از . دادن نمان ــد امريكائيهـ باي

يكي كه ايران ژخطرات ناشي از امتياز استرات
ـاه آ ،ورده استآبدست  محافظـه  . كـرد  گ

ـامزد      ـارجي ن كاران جديد كـه سياسـت خ
سخت  ،جمهوريخواهان را تدوين مي كنند

در كــار بــزرگ جلــوه دادن خطــر ايــران 
  . هستند

خطر مجهز شدن ايران به سالح اتمي نيز      
ـاران جديـد     آدست  ويز ديگـر محافظـه ك
ـا بـر   آهيچ بعيد نيست كـه  . است نـرال  ژنه

مال نفوذ كنند اع ،رئيس كنوني سيا ،پترائيس
تا مگر گزارشي در باره تجهيز ايران به بمـب  

سازمان اطالعاتي  16اتمي تهيه و اثر گزارش 
 ،2003امريكائي را در اين باره كه از دسامبر 

ـا كـرده     ايران كار توليد بمب اتمـي را ره
  .خنثي كند ،است
نرال پترايس همواره همان كرده است ژ       

ـته اسـت  كه محافظه كاران جديـد خوا  : س
ـا   متهم كردن ايران به مسلح كردن عراقي ه

او مـي توانـد   . نآو وجود مدارك دال بر 
ـا  عـراق را    گزارش كند هرگاه قواي امريك

ـا را خواهـد     ،ترك كنند ـاي امريك ايران ج
گزارش سيا در باره قصد ايـران بـر   . گرفت

ـاي راه و   كشتن سفير عربستان در امريكا گوي
  .روش رئيس جديد سيا است

: چلبي زمينه ساز حمله امريكا به عراق شد •
ـان     ،داويد ايگناتيوس يكـي از سـرمقاله نويس

واشنگتن پست كه از محافظه كاران جديـد  
چلبي را مؤثر ترين البي در برانگختن  ،است

امريكا به جنگ مي خواند و در باره كار اين 
شـما نبايـد متعجـب    « :  شارالتان مي نويسد

يچگونـه عـذري از    شويد از اين كه چلبي ه
ـته شـدن      آپديد  وردن جنگـي كـه بـه كش

ـائي و هزينـه      چندين هـزار عراقـي و امريك
به  ،نمي خواهد ،شدن يك تريليون انجاميد

ـاطر سـرنگون كـردن     ،عكس او امريكا را بخ
ـاني را  . »يم صدام ستايش مي كندژر او كس

  . انتقاد كرد كه با اشغال عراق مخالفت كردند
شبح ايران را هرچـه   ،رايگناتيوس به اجبا •

ـا   . خطرناك تر جلوه مـي دهـد   از جملـه ب
استفاده از اين امر كه همان چلبي حامي پر 

او مبلـغ روابـط   . و پا قرص ايران شده است
خــوب ميــان ايــران و عــراق اســت و مــي 
خواهد زمينه  همكاري دوستي و نه جنـگ  

  ... دو كشور باشد
  

اما در عراق تنها نيسـت كـه   : انقالب اسالمی
چلبي ها در خدمت سلطه گران قرار مي گيرند 
و وطن مي فروشند و با سرنوشت مـردم خـود   

ـا را    ،در ليبي ،بازي مي كنند وردنـد  آچلبـي ه
ـا و   آنچه آ وردند بر سر مردم اين كشـور و امريك

ينه اروپا انتظار دارند كه در ايران نيز چلبي ها زم
ـاران ايـران فـراهم      را براي بمباران و موشـك ب

  :ورندآ
  

نچه بر ليبي مي گذرد آ
ينـــده اي كـــه در آو 

  :انتظار ليبي است؟
  

ــان  ــا از می خبرهــای گوی
بســیاری خبرهــا در بــاره 

  :لیبی
         

چگونه تصـمیم بـه قتـل قـذافی ٭ 
  گرفته شد و او چگونه کشته شد؟

  
ـايمز    ◀ ـ  28(بنابر قول نيويـورك ت  ،)راكتب

در كاخ سفيد جلسه اي  ،پيش از قتل قذافي
شماري . تشكيل مي شود در باره سرنوشت او

موافق قتل او بوده اند و عده اي نيز نبـوده  
. تصـميم بـه قتـل او گرفتـه مـي شـود      . اند

ـا     هيالري كلينتون به تريپـولي مـي رود و ب
ـاره سرنوشـت     ـالي در ب اعضاي شوراي انتق

الف و موافـق  مخ. قذافي به گفتگو مي نشيند
اكثريـت موافـق    ،با قتل او وجود داشته اند

قتل او بوده است و تصميم به قتل او گرفتـه  
ـاتو كـه از محـل     ،روز بعد. مي شود قواي ن

ـاه بـوده اسـت   آاقامت قـذافي   ـا را  آ ،گ نج
ـا كـه   . بمباران مي كند كارواني از خودروه

محـل را   ،نها بوده اسـت آقذافي در يكي از 
نيروي . يدآحركت در مي  به ،به سوي بيابان

ـاران مـي كننـد     ـاروان را بمب . هوائي ناتو ك
ـليك     ـا ش ـپس ب قذافي دستگير و شكنجه و س

  .گلوله بر سر و شكم او كشته مي شود
ــر  22در  ◀ ــرچ   ،2011اكتب ـال ريس گلوبـ

ماجراي قتل قذافي را توسط قواي ناتو اين 
  : سان شرح داده است

ـاه  ژنيروهاي عمليات وي •  ،فوريـه ه ناتو از  م
در خاك ليبي حضور يافته و وارد جنگ بـر  

يعني مدتها پيش . يم قذافي شدژضد قواي ر
از اين كه شوراي امنيت نيروي هوائي ليبي 

نيروي  ،را از پرواز بر فراز كشور ممنوع كند
اين نيرو در . ه در خاك ليبي بودژعمليات وي

ن آخاك ليبي پايگاه ها ايجاد كرد  كـه در  
بـدون  . تعليم نظامي مـي داد را » شورشيان«

ـامي بـر    ،حضور و عمل اين نيرو عمليات نظ
عمليات نيروي . يم قذافي ناممكن بودژضد ر

هوائي ناتو را اين نيرو از زمين همĤهنگ مي 
  . كرد

در ماه  Mermaid Dawnبعد از عمليات  •
ـ    ـات وي ـام داد ژاوت كه نيـروي عملي  ،ه انج

و  مدنـد آسربازان انگليسي به لباس عرب در 
شدند و در عمليات در » شورشيان«در شمار 

يـم قـذافي   ژزمين براي سرنگون كـردن ر 
ـيس     ،وانگهي. شركت جستند ـات انگل مطبوع

ـاك     فراوان در باره حضور ايـن قـوا در خ
  .ليبي خبر و گزارش انتشار دادند

نقطـه اوج   ،2011اكتبر  20قتل قذافي در  •
گـزارش  . جنگي است كه ناتو در ليبي كرد

ـاي شورشـي  «مي گويد كه رسمي  » نيروه
ب دستگير كردند و بر اثر آقذافي را در لوله 

ـا گـزارش   . زد و خورد زخمي شد و مرد ام
دروغ است چراكه ناتو خود پذيرفته اسـت  
كه كاروان خودروهائي را كـه قـذافي در   

بمباران  ،ن بوده استآيكي از خودروهاي 
مقامات امريكائي گفتند كه يك . كرده است

ـائي  هواپيم ن را بـه  آاي بدون خلبان امريك
نيروي هوائي فرانسه نيـز  . موشك بسته است

  .همين كار را كرده است
ـاران            ـاروان قـذافي را بمب ـاتو ك قواي ن

ه انگليس از ژكرده است و نيروي عمليات وي
ـابي مـي كـرده     هفته ها پيش قذافي را ردي

دم منطقي به اين نتيجه مـي  آپس هر . است
ه ژبا همأهنگي نيروي عمليات ويرسد كه ناتو 

كاروان را بمب و موشك باران كرده  و يك 
ه بـه سـرعت در   ژگروه از نيروي عمليات وي

حاضر  ،محل كاروان بمباران و متوقف شده
  .شده است

گرازش جديدي تصديق مي كنـد كـه     •
عمليات همĤهنگ نيـروي هـوائي و نيـروي    

ـ  ـتگير كـردن و    ژعمليات وي ـاتو را در دس ه ن
سايت دبكا نيوز كه به سازمان : قذافي كشتن

در گزارشي با  ،اطالعات اسرائيل وابسته است
ورده است آ ،»كمك به قتل قذافي«عنوان 

كه منابع نظامي مي گويند قذافي دستگير و 
ه كشته شده ژتوسط افراد  نيروي عمليات وي

منابع نظامي دبكا گفته انـد كـه يـك    .  است
ـ   ـات وي مركـب از   هژواحد از نيروهاي عملي

محلـي   ،نها ناشناخته استآافرادي كه مليت 
ن بود يافتنـد و قـذافي را   آرا كه قذافي در 
ـليك     . دستگير كردنـد  ـاي او ش بـه هـر دو پ

ـپس . كردند تا از فرار او جلوگيري كنند  ،س
ميليشياهائي از اهالي مصراته كه تحـت امـر   

. ه بودند را خبـر كردنـد  ژنيروي عمليات وي
. ا قذافي را خواهند كشتنهآمي دانستند كه 

ـيوه را از  . مدند و او را كشتندآنها نيز آ اين ش
ن رو بكار بردند كـه معلـوم نشـود نيـروي     آ

ه در زمين مشغول جنـگ بـوده   ژعمليات وي
شكارا آاست و قذافي را دستگير كرده و ناتو 

  .   قطعنامه شوراي امنيت را نقض كرده است
قطر را ه ژمي دانيم كه نيروهاي عمليات وي •
ــ ،ســال پــيش 20از  ــروي عمليــات وي ه ژني

افراد نيروي عمليات . انگلستان تعليم مي دهد
ــ  Mermaid Dawnه در عمليـــات ژويـ

ـته انـد   شـركت دادن نيـروي   . شركت داش
ـات زمينـي  ژعمليات وي هـم   ،ه قطر در عملي

بخاطر كاستن از تلفات افراد نيروي عمليات 
ـا آن بود كه آه ناتو بود و هم براي ژوي را  نه

  . اهل ليبي جا بزنند
ـتيگري        احتمال قوي مي رود كه كار دس

ه انگليس و ژقذافي را افراد نيروي علميات وي
ـند   ـام داده باش بعـد بـراي   . قطر به اتفاق انج

ها گذاشته » شورشي«در اختيار  ،كشته شدن
  . شده باشد

تصـوير   ̋،عموما  ،اما وسائل ارتباط جمعي •
ـيرت  . رده انـد دروغي از رويداد ارائه كـ  س

ـا توسـط    ،بدون عمليات هوائي و زميني تنه
ـائل   . قابل تصـرف نبـود  » شورشيان« ـا وس ام

ارتباط جمعي اين طور وانمود مي كنند كه 
گويــا قــواي شورشــي ســيرت را تصــرف و 

  . قذافي را كشته اند
ـار   ،2011اكتبر  29در  ◀ ـنه آكان نشـريه   ،نش

ـات دقيـق از     نچـه در  آفرانسوي كـه اطالع
در  ،ده مي گذارد انتشار مـي دهـد  پشت پر

ايـن اطـالع    ،باره قتل قذافي و هويت قاتل
  :مهم را انتشار داده است

ـاع         فرماندهي نظامي فرانسه و وزارت دف
يـك   ،اكتبر 19در : امريكا قذافي را كشته اند

سرهنگ وزارت دفاع امريكا به رابـط خـود   
در سيرت خبر داد كه محـل قـذافي يافتـه    

قـدافي زنـده   . بايد كشته شـود شده است و 
فرانسوي ها نيز دست .  يك بمب اتمي است

ـ  50. بكار شدند ه ژسرباز از نيروي عمليات وي
ــه ــكل   ،فرانس ــه ش ــود را ب ـيان«خ » شورشـ

ـا نيـروي     ،وردند و در زمينآدر همأهنـگ ب
اكتبـر   20در . وارد عمل شـدند  ،هوائي ناتو

هاي فرانسوي بمبهاي هدايت شـونده  ژميرا
ـپس   خود را نخ ست بسوي محل اقامت و س

كاروان . بسوي كاروان خودروها رها كردند
ه  ژافراد نيروهاي عمليات وي. از رفتن باز ماند
قذافي را دستگير  و ترتيـب   ،در محل حاضر
  .قتل او را دادند
ـا   آاز : انقالب اسـالمی نجا هريـك از حكومته

 ،مي خواهند سهم شير را از غارت ليبـي ببرنـد  
ـاره قتـل قـذافي    پس مي گذارند  اطالعات در ب
... امريكا و انگليس و فرانسه و : انتشار پيدا كنند

و حتي قطر و عربستان نيز به خود مي بالند كه 
. در ليبي و دستگيري قذافي نقش داشـته انـد  

ـاني را بـر     البته به ترتيبي كه افكار عمـومي جه
   نياشوبد

  
اوبامـــا الگـــوی لیبـــی را بـــا دو  ٭

تان مقایسـه جنگ عراق و افغانسـ
  !:می کند و به خود می بالد

  
مي دانيم كه هيالري كلينتون از ايرانيان  ◀

برخيزند و » مردم ليبي«خواسته است چون 
ـيش از او . از امريكا و غرب استمداد كننـد   ،پ

ــه از    ــرين نمون ــي را بهت ــگ ليب ـا جن اوبامـ
ـيف   ژسازماندهي سرنگوني يـك ر  يـم توص

بـرخالف جنـگ در عـراق و    : كرده اسـت 
نه يك تريليون كه يـك   ،در ليبي ،فغانستانا

يك سرباز امريكائي به ليبي . ميليارد خرج شد
ـته   ،لذا. فرستاده نشد يك سرباز امريكائي كش

ـا    ،اين بدان علت بود كه اين بار. نشد ـا تنه م
جامعه بين المللي موافقت كرد . عمل نكرديم

. و شـوراي امنيــت قطعنامـه تصــويب كــرد  
ات نظامي ناتو موافقت و اتحاديه عرب با عملي

  . يم قذافي شركت كردژدر براندازي ر
معناي سخن او اينست كـه  : انقالب اسالمی

در كشورهاي ديگـري   ،الگوي ليبي ،از اين پس
ـا نيسـت   ژكه ر ـار   ،يمهايشان مطلـوب امريك بك

   ،اال اين كه. گرفته خواهد شد
دموكراسي كه ادعا مي شد قـرار    از آن ◀

. خبـري نيسـت   ،شـود  است در ليبي برقرار
جنايـت   ،هرچه روي مي دهـد  ،سهل است

چند . است و ضد حقوق انسان و دموكراسي
  :نمونه

ـيرت  ،اكتبـر  21تا  20از  • تـن را   53 ،در س
ـاندند  شـماري از  . بدون محاكمه به قتل رس

 ،نها زخمي و در بيمارستان بستري بوده انـد آ
  .نها را برده و كشته اندآ
ـارت  در شهرهاي ليبي قتل و • بـه رسـم    ،غ

  .ادامه دارند ،انتقام گيري
اكتبر ناتو به عمليات خـود خاتمـه    31در  •

ـات   . داد شوراي انتقالي خواستار ادامـه عملي
علت را جلوگيري از . بود 2012انويه ژناتو تا 

  اما با . يم قذافي ذكر كردژفرار مقامات ر
  8 در صفحه
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بمباران از هوا چگونه ممكن اسـت از فـرار   
ـاظران  افراد جلـوگيري كـرد   ـاه بـر   آ؟ ن گ

عالوه بر پايان نيافتن جنـگ و   ،وضعيت ليبي
ـاد در     ،نآمهمتر از  وجـود گرايشـهاي متض

ـاتو مـي      ـا از ن شوراي انتقالي را علـت تقاض
ـا     ،در واقع. دانند گرايشهائي مـي خواهنـد ب

. رقباي خود را حذف كنند ،استمداد از ناتو
ه در ژيات وياز ديد اين ناظران نيروهاي عمل

ليبي خواهند ماند و در جنگ بر سر قـدرت  
عـالوه بـر ايـن كـه     . شركت خواهند كرد

در ليبـي  ...  فراوان موشكهاي زمين به هوا و
ن مي ترسد كه بـه  آانبار شده است و ناتو از 

گفته مي شود در . دست افراد القاعده بيفتند
هيچ كشوري جز كشورهاي توليـد كننـده   

ـار شـده   ن اندازآبه  ،اسلحه ه كه در ليبي انب
  .اسلحه انبار نشده است ،است

 ،يم ديكتاتوري استژوقتي ر: انقالب اسالمی
ايـن  . ارتش او توانائي بكار بردن اسلحه را نـدارد 

واقعيت را هم در جنگ عراق مشاهده كرديم و 
از فراوان موشـكهاي زمـين   . هم در جنگ ليبي

ـا   ،به هوا  ،يكي نيز بكار نرفت و جز يـك هواپيم
  .هواپيمائي از هواپيماهاي ناتو سقوط نكرد

 ،رئيس شوراي انتقالي ،مصطفي عبدالجليل •
قوانين : گفت ،»زادي ليبيآ«در روز اعالن 

ـتند   ـانون تـك   . مخالف شرع ملغـي هس او ق
ـته  ژهمسري را كه ر يم قذافي به اجرا گذاش

ـا      ،بود زن  4ملغـي و مـردان را بـه ازدواج ب
ـلب منز . مجاز شمرد ـان  غير از س  ،لـت از زن

سالي كه نكوست . واليت مطلقه اعمال كرد
  .از بهارش پيدا است

ــر  29در  • ــزاران  ،2011اكتب ــد از ه لومون
ـيرت خبـر داده    دستگير شده و زندان در س

ـاط    ،نآپيش از . است ـان در نق كشتار مخالف
انتشار يافته  ،ها» انقالبي«مختلف ليبي توسط 

    .بود
لیبـــی بعـــد از قـــدافی و 

ــه  عــراق بعــد ن آاز تخلی
  :توسط قوای امریکا؟

  
 –استراتفور گزارش  ،2011اكتبر  25در  ◀

تحليلي در باره وضعيت در ليبي بعد از قتـل  
ـا     ،قذافي و عراق بعد از تخليـه قـواي امريك

  :انتشار داده است داراي اين نكات
در هفته اي كه اروپائيها به بحـران خـود    •

يكا كاخ سفيد خروج قواي امر ،مشغول بودند
قتـل معمـر قـذافي    . از عراق را اعالن كـرد 

پايان جنگ در ليبي و فـراهم شـدن زمينـه    
استقرار دموكراسي در اين كشـور خوانـده   
ـاقي   شد و امتناع دولت عراق از موافقت با ب

بعد از  ،ماندن بخشي از قواي امريكا در عراق
ـا بـه تخليـه      ،2011پايان سال  تصـميم امريك

  . كامل عراق وانمود شد
ـابهات دارنـد        ـابهات و نامش از . دو مورد مش

  :يم او شروع كنيمژقذافي و ر
ـاه بطـول    7در  جنگ ليبي كه بمدت   • م

عمـده   ،پايان يافت ،انجاميد و با قتل قذافي
ـا نيـروي   . نيروي هوائي ناتو عمـل كـرد   ام

ـات     ژعمليات وي ـاك ليبـي عملي ه نيـز در خ
ـيم و    . نظامي مي كرد به قـواي شورشـي تعل

و مهمات مي داد و در جنگ شركت  اسلحه
وضـعيت ليبـي    ،اما بعد از قـذافي . مي كرد

  چگونه خواهد شد؟ 
شوراي انتقالي كه نقش پوشش را براي  – 1

ـا   ،عمليات قواي ناتو در ليبي بازي مي كرد ب
ي قادر به اداره ليبي نيست چه ژهيچ ايدئولو

قـذافي  . رسد به اداره كشور در دموكراسي
. ليبي حكومت كرده استسال بر  42بمدت 

اگر كساني باشند كه تجربه كار دولتي داشته 
همانها هستند كـه وزيـران و افسـران     ،باشند

ـياري  . يم قذافي هستندژعالي رتبه ر شمار بس
يـم قـذافي را   ژبخاطر پايبندي به اصـولي ر 

ـا    . ترك گفتنـد  ـا پرشـمارترين ه ـائي  آام نه
هستند كه بخاطر نجات خود از او بريدنـد و  

همه اينها در . شوراي ملي انتقالي پيوستندبه 
  . يم قذافي شركت داشته اندژجنايات ر

ـاني كـه مـي داننـد حكومـت       -  2 تنها كس
ـين قـذافي     ،كردن چيسـت  ـاران پيش همك

ـا  بـر ليبـي     ،به احتمال بسيار. هستند همان ه
ـا مـي     . حكومت خواهند كـرد  ليبـي كـه م

ن آدر . ن سخت استآحكومت بر ،شناسيم
ائل زندگي مي كنند كه با يكـديگر  ايلها و قب

ـا  آميان  ،لذا. در چالش برسر قدرت هستند نه
ـان   ،نهاآغير از . تنش وجود دارد اسالم گراي

ـاي    ـائي ه راديكال هستند كه از شمار و توان

اما مي دانيم كه به اسلحه . گاهي نداريمآنها آ
ـاه مـدت   ،بنا بر اين. دست يافته اند  ،در كوت

ياه منطقـه بـه فـروش    اين اسلحه در بازار س
  .گذاشته خواهند شد

سال بـر   42قذافي بدون داشتن حامي   -  3
پايگاه مردمي قابل . ليبي حكومت نكرده اند

دفاع از سيرت نشان مي . اهميتي داشته است
دهــد كــه حاميــان او تــا پــاي مــرگ از او 

ـان او  . حمايت كرده اند قذافي مرد اما حامي
مطلـوب  يمي متكي به غرب ژر. برجا هستند

يم جانشين بر ژاگر امروز بر ضد ر. نها نيستآ
ـانطور  . فردا برخواهند خواست ،نخيزند هم

 ،2003در  ،يـم صـدام  ژكه بعـد از سـقوط ر  
ـا و     حاميان او به جنگ بر ضـد قـواي امريك

ـاي    ،بنا بر اين. متحدانش برخاستند گـروه ه
متعددي  بسا تشـكيل مـي شـوند و روي بـه     

  . ورندآيم جديد مي ژجنگ با ر
ـا     – 4 ـاه بن تجربه عراق نشان مي دهد هرگ

ـا جنـگ  ژباشد بعد از ساقط كردن ر  ،يمي ب
ـامي     ،جنگ داخلي پديد نيايد مـي بايـد تم

بلبشـو   ،وگرنه. مخالفان از ميان برداشته شوند
ـاي   . ورندآپديد مي  وقتي در فهرسـت اعض

نها آشوراي انتقالي تأمل مي كنيم و همكاري 
و در  ،وريـم آمـي  با يكديگر را به تصـور در  

شمار طرفـداران قـذافي را بـه     ،همان حال
وريم كه اينك بازيافـت دولـت   آذهن  مي 

مأيوس هستند و چيزي براي ازدست دادند 
چشم انداز  را چشم انداز دموكراسي  ،ندارند

البته بطـور   –حتي اگر قواي ناتو . نمي يابيم
در ليبـي    ،ليبي را اشغال كنند –غير رسمي 

بعد از يـك  . قرار نخواهد شددموكراسي بر
هنوز ترديد است كـه   ،دوران طوالني بلبشو

وضــعيت بســيار . دموكراســي برقــرار شــود
محتمل اينست كه حضور ناتو به اندازه كـه  

باشد اما به اندازه  ،مردم ليبي را به خشم آورد
  . نباشد ،اي كه مهارشان كند

ــور اســترات  – 5 ــه . يك نيســتژيــك كش ن
 ،نه موقعيت جغرافيائيش جمعيت زياد دارد و

ليبي نفـت دارد و  . موقعيت يك محور است
ـات   اما هيچ نه معلوم كه وجود نفت عامل ثب

وقتي به وضعيت عراق مي نگريم . كشور باشد
ـات      كه كشوري با ثـروت نفتـي اسـت و ثب

ـيم ليبـي    ،نجسته است مي بايد از خود بپرس
  چگونه ثبات خواهد جست؟

موخت و آبايد  درسي كه از تجربه عراق     
 ،صحنه اي از بغداد: اينست ،در ليبي بكار برد

اعــالن : در ذهــن اســت ،2003وريــل آدر 
پرزيدنت اوباما در باره خروج قواي امريكا از 

ـاره در ذهـن   آ ،عراق ن صحنه شورش دوب
بديهي است قصد اوباما اين . نمايان مي شود

ـا را از عـراق      ـامي قـواي امريك نيست كه تم
ن تصوير ما را از وضعيتي كه آ اما. خارج كند

  . گاه مي كندآ ،پيدا كند ،ممكن است ليبي
ـتن قـواي    • اما وضعيت در عراق بعد از رف

اوباما  ،تا چند هفته پيش از تخليه عراق: امريكا
هنوز از نگاه داشتن بخشي از قواي امريكا در 

او در اين فكـر بـود   . عراق سخن مي گفت
را در  كــه چگونــه بخشــي از قــواي امريكــا

ـا . كردستان عراق نگاه دارد وزيـر   ،لئون پانت
دفاع امريكا به عراق رفت تا توافقي بـر سـر   
نگاه داشتن شمار قابل اهميتي از قواي امريكا 

  . اما موفق نشد. وردآدر عراق به عمل 
ـاخت تصـميم گيـري در          علت ناكامي س

ـان    . دولت عراق است تركيـب مجلـس چن
تصـويب ايـن    است كه اكثريت الزم براي

ـياري از  . موافقت نامه بدست نمـي آيـد   بس
ـا در   عراقيها خواستار باقي ماندن قواي امريك

ـتند كـه     . عراق هستند ـاني هس ـان كس موافق
ـتن قـواي      موقعيت خـود را در صـورت رف

ـا و  . در خطر مي بينند ،امريكا از عراق كرده
ـا    سني ها خواهان باقي ماندن قـواي امريك

ن نيست كه عراقي ها مهمترين نكته اي. هستند
ـا   تصميم گرفته اند نمي خواهند قواي امريك

نكتـه اينسـت كـه دولـت و     . در عراق بمانند
ــب    ـان تركي ــراق داراي چنـ ــت ع حكوم
ناهمĤهنگي است كـه نمـي توانـد تصـميم     

  ،در نتيجه. بگيرد
ـاتواني از گـرفتن   ژبعد استرات – 1 يك اين ن

ـيش از    ،ايرانيها. تصميم بزرگ است حتـي پ
مشغول توسعه نفوذ خود در  ،ين سوبد 2003

ن انـدازه نيـرو در عـراق    آ. عراق بوده انـد 
در . ندارند كه بتوانند عراق را كنترل كننـد 

از جمله در  ميان شيعه ها بسيارند كه به  ،عراق
ن نفوذ را آاينست كه . ايران سوء ظن دارند

كه سياست دلخواه خود را به عـراق ديكتـه   

را دارند كه مانع از ن نفوذ آكنند ندارند اما 
ـا     ن آعملي شدن هدفي بشوند كـه بجـد ب

ـادي در  . مخالفند ايراني ها منفعت امنيتي بني
اين منفعت اقتضا مي كنـد كـه   . عراق دارند

ن اندازه نفوذ دارند كه آ. عراق ضعيف باشد
مانع از موافقت دولت عراق با ماندن قـواي  

  . امريكا در عراق شوند
. سان نيستآدر عراق ورد نفوذ ايران آبر – 2

ـتند  آنفوذ و روابطي است كه  ،بيشتر شكار نيس
 ،و يا جز در مواردي كه فوريت داشته باشند

ـتان نيـز    . بكار برده نمي شوند ـا و عربس امريك
ـا  . نفوذ خود را در عـراق بسـط داده انـد    ام

امريكا در موقعيتي نيست كه حاميان ديرپائي 
ند زيـرا  ايرانيها بهتر عمل كرده ا. داشته باشد

شنا و مأنوس تر هستند آنها با وضعيت عراق آ
ـائي از نفـوذ     ـاي ره و نيز بدين خاطر كه به

ن براي رهائي از آايران بسيار بيشتر از  بهاي 
سعوديها مي كوشند نفـوذ  . نفوذ امريكا است

ــه    ــدون اينك ــد ب ـترش بدهن ــود را گسـ خ
موضـع  . احساسات ضـد خـود را برانگيزنـد   

ـا و  ايرانيها بسيار مستحكم  تر از موقعيت امريك
  .سعوديها است

ـافي   – 3 حاصل سخن اين كه ايران نفوذ ك
براي اثر گذاشتن بر اتخاذ سياستها در عـراق  

ـا و      . را دارند ـتن قـواي امريك ـا بيـرون رف ب
ـتند   ،متحدانش از عراق امريكائيها ناگزير هس

علت . جور خود را با نفوذ ايرانيها جور كنند
بيرون . ي ندارندن اينست كه انتخاب ديگرآ

رفتن قواي امريكا از عراق تعادل قوا برقـرار  
ـاد مـي كنـد     نمي كند بلكه ديناميكي را ايج

ايـن  . نفوذ ايران افزايش مي يابد ،نآكه در 
ـترات    ـافع اس ـا من يك ژامر كه عراق خود را ب

  .بسيار محتمل است ،ايران سازگار كند
ـا     ،باوجود اين ◀ نبايد پنداشـت كـه امريك

ـارج مـي    تمامي قوا ي خود را از عـراق خ
سفارت امريكا و كنسولگريهايش  ،از قرار :كند

ايـن  . هزار عضو پيدا مي كننـد  16در عراق 
ـتند و در   شمار بزرگ در صورت نظامي نيس

  .سيرت نظامي هستند
يـم  ژو اينك بنگـريم در درون ر : انقالب اسالمي 
  :چه مي گذرد

  
ــت  ــاي جمهوريـ  ،الغـ

ــارعنكبوتي   ــبكه تـ شـ
دسـتگيري   –فسادگستر 

محــافظ خامنــه اي و  
  :دستگيريهاي ديگر

  
 ریاست جمهـوری، مقامحذف  ٭

   : در واقع جمهوریت
  
حذف : شوراي نگهبان نيز اظهار نظر كرد ◀

به جمهوريت نظام  ،رئيس جمهوري انتخابي
الريجاني و محسن رضائي نيز . لطمه نمي زند

ـيس     صاحب نظر شدند و نظر دادنـد كـه رئ
. وب نيـز هسـت  جمهوي منتخب مجلس خ

ـا نيـز      يك عضو هيأت رئيسـه مجلـس مافياه
ـانون       ـال مـي دهـد ق گفته است كـه احتم
ـات    اساسي تغيير كند و دو سال ديگـر انتخاب

ـار نباشـد   ـا بـر   . رياست جمهوري در ك و  بن
  :اطالع واصل از داخل

اوال نظــام حاضــر نيســت بــار ديگــر وارد  •
ـا مشـكل عـدم      جريان انتخاباتي شود كـه ب

خامنـه اي  خورد نمايد چرا كه مشروعيت بر
بعنـوان   ،نظرخـود فرد مـورد  مي گويد جز 

اجازه نخواهـد  به ديگري ، ييس جمهورئر
ـاب شـود  داد  در  . به رياست جمهوري انتخ

ـا مـردم اسـت     .نتيجه، مجبور به رويارويي ب
مردم ديگر هيچ اعتمادي به سالمت انتخابات 

با حذف  استبنابراين تصميم گرفته . ندارند
رياست جمهوري و يا حد اكثر انتخاب مقام 

يــك رئــيس جمهــوري تشــريفاتي توســط 
ي نخست وزير قوه مجريه در اختيار  ،مجلس

لت فعل آورد و آباشد كه مجلس سركار مي 

 . باشد» رهبر«
ـا بـه     • مسئله دوم اين است كه خامنـه اي ت

ـ حال با هـر سـه ر   و  قبلـي  ييس جمهـور ئ
ـا    كنوني ـا  مشكل داشته و هر كـدام از آنه ب

وجود مخالفت رهبري ساز خود را زده اند 
ـار   ـين   »رهبـر «و در برخي موارد اعتب را از ب

كس اين آخري كه پسنديده ترين  .برده اند
او را بـي  آنقـدر   ،و منتخب خامنه اي است

ـتي در هـر  خامنه اي  كه  اعتبار كرده   ،فرص
ـاه      . نيشي به او مي زنـد  ـا نگ مـي خواهـد ب

 اعتباري بـراي داشتن وي تا آخر دوره هيچ 
اما سئوال اينسـت  . آينده باقي نگذارد او در 

  ؟آيا مي تواندكه 
الريجاني گفته است كه بهتر است به جاي  •

ـ انتخاب نخست وزير از سوي مجلس ر يس ئ
جمهوري از سوي مجلس معرفي شـود كـه   
با مجلس هم بيشتر هماهنگ باشد و كارها را 

ي اگر خامنه ا ،از قرار .به خوبي به پيش براند
ـات     بتواند  ديگر تمايـل بـه برگـزاري انتخاب

 ،اگر بتوانـد . نداردرياست جمهوري آينده 
مي كنـد و  » ينده نزديكآ«را » ينده دورآ«

انتخابات رياست جمهـوري را حـذف مـي    
اوال آدم ندارد كه  ن اينست كه آدليل . كند

يس جمهور معرفـي  ئبتواند وي را به عنوان ر
دم دست كم به او كسي باشد كه مركه  كند

ثانيا هـر كسـي را كـه     .او بغض نداشته باشند
ـا   مقامبراي اين  خامنه اي معرفي كند قطعا ب

خامنه مخالفت مردم روبرو مي شود چرا كه 
يم است و به كسي ژاي منفورترين كس در ر

رأي  ،دم خامنـه اي بداننـد  آكه مردم او را 
 . نمي دهند

يس ئسپاه نيز معتقد است كه با وجود هر ر •
جمهوري بايد ما هم با مشكالت روبرو شويم 

ـنجاني  چه در زمان هاشـمي  و چـه در   رفس
ـان ايـن بهتـرين      زمان خاتمي و چـه در زم

سپاه ضربه خورده و مجبور شـده   انتخابمان،
ـاه در حمايـت      ـاه در مخالفـت و گ است گ

   . با مردم روبرو شود ،رئيس جمهوري
جمهوريت : هاشمي رفسنجاني گفته است •

اد نيز مدعي ژاحمدي ن. قابل الغاء نيست نظام
ـا عـده اي اهـل      شده است بحث نظـري ب

يعني بيانگر تصميم به تغيير . دانش بوده است
  ...قانون اساسي نيست و

و ) خامنه اي(قا  آ: ناطق نوري گفته است •
اد هر دو با رئيس جمهوري شدن ژاحمدي ن

خامنه اي به اين خاطر . حداد عادل موافقند
عادل خويش او و مطيـع اسـت و    كه حداد
اد به اين دليل كه حداد عادل را ژاحمدي ن

بي كفايت مي دانـد و رياسـت جمهـوري    
حداد عادل سبب مي شود كه مردم حسرت 

تا  ،بنا براين! رياست جمهوري او را بخوراند
بان بنا بر ادامه روال كنوني بوده آ 10تاريخ 
  .است

صـول  ا«طـرف   ،اما امر مهم كه دو طرف     
در باره اش سـكوت  » اصالح طلب«و » گرا

ـام  ،مي كنند اصـالح   ،اينست كه در يك نظ
تر كردن عنصري ممكـن  آتنها در جهت كار

اينسـت كـه   . است كه نقش محـور را دارد 
ـان و صـورت   ،جريان اصالح نظام  ،نه در زب

ـاتمي  ،كه در واقعيت ـا تحقـق    ،از زمان خ ب
بـه   فرصتها براي. غاز شدآ ،واليت مطلقه فقيه

ـانون   آعمل در مدن اختيارات منـدرج در ق
مرتب  مغتنم شـمرده   ،نآاساسي و خارج از 

ـاد   ،با حذف جمهوريـت  ،شدند و اينك تض
 ،ميان واليت فقيه و واليـت جمهـور مـردم   

  .بسود واليت فقيه حل مي شود
  
گفته های بسیار گویای احمدی ٭
اد و هاشمی رفسنجانی و نـاطق ژن

  : نوری
  
ـ ژاحمدي ن ◀ ـال   25در : ه اسـت اد گفت س

ـا قـذافي       ـام ب ـات نظ اخير هيچيـك از مقام
او ســران غــرب را . مالقــات نكــرده اســت

ـام    ـيش از قي سرزنش مي كرده است كه تا پ
و . با او ديد و بازديد مي كردند ،در بن غازي

 ،ورده است كه خامنـه اي آالبته به يادها مي 
به ليبي رفت  ،در مقام رئيس جمهوري قالبي

يـم خمينـي و   ژهدف و مشـي ر و از يكساني 
فرصـت ديـدار و   . يم قذافي سخن گفتژر

ـ  اد نيـز  ژمصافحه با قذافي به خود احمدي ن
دروغ سـكه   ،يـم ژاال اينكـه در ر . دست داد

ـا  ژرايج است و احمدي ن اد اگر در اموري ب

بسيار نزديك  ،خامنه اي و هاشمي رفسنجاني
  . است
پس اين كه خامنه اي به اين نتيجه رسيد  ◀
اد را تا پايان دوره رياست ژبايد احمدي ن كه

هرچه ضعيف تر و بي اعتبار تـر   ،جمهوريش
ـان  آ 8در  ،كرد ـأت رئيسـه مجلـس     ،90ب هي

ـيس جمهـوري    ،مافياها ـا   ،پرسـش از رئ  74ب
ـاه . امضاء را اعالن وصول كرد  ،ظرف يك م

اد بايـد در مجلـس حاضـر و بـه     ژاحمدي ن
  .پرسشها پاسخ بدهد

در ماه : پرسيده اند از هاشمي رفسنجاني ◀
اسفند دوره عضويت و رياست شما بر مجمع 

ـا   آ ،تشخيص مصلحت به پايان مي رسد ـا بن ي
داريد در اين مقام بمانيد و يا بنا نداريد؟ او از 

دليل طفره نيز اينست . پاسخ طفره رفته است
كه ماندن يا نماندن در عضويت و رياست بر 

ـار او كـه در اخت   ،اين مجمع ـار  نه در اختي ي
طفره رفتن او از پاسخ بسيار . خامنه اي است

در . روشــن تــر گويــاي وضــعيت او اســت
او هنوز نمي داند  خامنه عـذر او را   ،حقيقت

  . از اين مجمع نيز خواهد خواست يا خير
ـاي   :گفته استاكبر ناطق نوري علي ◀ آق

ـاطق تغييـر   : و گفـت يزدي مصاحبه كـرد   ن
ـت ومن به شيخ يزدي زنگ زدم  .كرده  :مگف

من ناطق تغيير نكـردم بلكـه شـما و اصـالح     
، بنده با امامدر زمان  زيرا. طلبان تغيير كرديد

ـاره نخسـت   ، در امامنفر در رابطه با نظر  99 ب
ـيم مير حسين  وزير ماندن نظـر   :موسوي گفت

اصـالح   آن موقع .ارشاديست نه مولوي امام
 .مولويسـت  اماممي گفتند نظر امروز طلبان 

ـ  ـا  االن هم من ميگ  )خامنـه اي ( ويم نظـر آق
پـس   .شما مي گوييد مولويست .ارشاديست

 .كه تغيير كرده شماييد نه من ناطقكسي 
ـا تقلـب    ◀ ـات در رابطه ب ـاطق در انتخاب  ، ن

ـيش جنتـي بهـش    : نوري گفته است رفتم پ
ـت ــن   مگفـ ــس، م ــع انتخابــات مجل در موق

ـاي    وخانواده ام رفتيم در يكي ازحوضـه ه
ه خوش چهره من ب .راي گيري راي بدهيم

 .م به او راي ندادندا ولي خانواده .راي دادم
ـات، راجـع بـه آن يـك      بنده پس از انتخا ب

ـاي خـوش    .صندوق تحقيق كردم ديدم آق
ه چهره در آن صندوق حتي يك راي نياورد

پـس آن يـك    .من را كه مي شناسي .است
بعـد بهـش    .او حرفي نزد ؟راي من چي شد

هوري هم شما در انتخابات رياست جم :گفتم
 .شكي در او نيست.تقلب كرديد 

  
ــان  ٭ ــی از محافظ ــتگیری یک دس

خامنـــه ای و گروهـــی از افســـران 
  : سپاه به جرم داشتن قصد کودتا

  
ــفر    ◀ ــزارش س ــراي گ ــژاد ب ــدي ن احم

از . مـي رود » رهبـري بيـت  «نيويورك بـه  
ـا  . ممانعت مي شـود » بيت«به  ورود بقايي ام
مقاومت ميكنـد و مـي گويـد    اد ژاحمدي ن

گر به او اجازه ورود داده نشود خود وي نيز ا
ـازه ورود بـه    ! بر مي گردد بدين ترتيـب اج

ـات،  . بقايي هم داده مـي شـود   ـام مالق  هنگ
ـ    منتظر بودهخامنه اي  اد ژاسـت احمـدي ن

ـار    . گزارشش را بدهد اما احمـدي نـژاد ك
گفته  .وامي گذاردگزارش را به بقايي دادن 

ـيش ا مي شود اين مسئله باعـث رنجـش    ز ب
  . اد شده استژخامنه اي از احمدي ن پيش
ـاب نيـوز  آبه گـزارش   ،90بان آ 3در  ◀  ،فت

برادر محمود احمـدي   نژاد، داوود احمدي
بــاره  در ،اد كــه بــه مخالفــان او پيوســتهژنــ

هاي جريان انحرافـي بـراي كسـب     فعاليت
گـرفتن ايـن    هاي مجلـس و شـدت   كرسي
ـات  ها در شهرستان فعاليت  ها در آستانه انتخاب

جريان : ه و افزوده استمجلس، تصريح كرد
ـازماندهي   انحرافي از ديرباز ساماندهي و س

اند براي اينكه انقـالب را   خود را انجام داده
  .در اختيار خودشان بگيرند

ـاي   اين جريان در حوزه اقتصاد، حلقـه       ه
ـام     اي از حلقـه  جداگانه ـادي نظ ـاي اقتص ه

اند كه در موضـوع سياسـت و    درست كرده
ـين گونـه اسـت   م . وضوع فرهنگ نيز به هم

ـان   جريان انحرافي يك جريان جدا از جري
ـان   .فرهنگي نظام ايجاد كـرده اسـت   جري

ــامي موضـــوعات يـــك  انحرافـــي در تمـ
  ها با  اند كه اين حلقه هايي درست كرده حلقه

مگر اطالع زير كه به احتمال . نكرده ايم
 در تعارض اسـت و در  هاي اصلي نظام حلقه

  . كت نظام نيستندروند حر
   9در صفحه

  

 شهادت تاریخ
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اطالعات موثق داريم كه جريان انحرافي  •
ـامي شــود    مــي ـاز نظـ : خواهــد وارد فـ

نژاد در ادامه در پاسـخ بـه سـوالي     احمدي
درباره تبعات تغيير استانداران و فرمانـداران  
ـان     در آستانه انتخابات مجلـس و نقـش جري

هــاي  انحرافــي در ايجــاد و چيــنش حلقــه
ـت ــدي از اسـ ــتجدي جريــان : انداران، گف

ـالي اسـت كـه       انحرافي همچـون يـك مث
جوشـد   گويد ديگي كه براي مـن نمـي   مي

ها دائماً بـه   بايد سر سگ در آن بجوشد؛ آن
آلود كنند تا  دنبال اين هستند كه آب را گل

آلـود   شان را از ايـن آب گـل   بتوانند ماهي
  . بگيرند

ـباحي   بر همين اساس است كـه هرچنـد   ص
سرو تهي  هاي بي و يك حرفشوند  وارد مي

ـالش وجـود      مي ـاً در جامعـه چ زنند تا دائم
ـان  . داشته باشد ـاي   اين جريان مثـل جري ه

ديگر، از فاز سياسي و فرهنگي شروع كـرده  
بر اساس آن اطالعاتي است و مطمئن باشيد 

كه ما داريم و خبر ما و اطالعات ما نيز موثق 
ـاز فرهنگـي و      است، با توجه بـه اينكـه در ف

خواهـد   اسي شكست خورده است، مـي سي
  . وارد فاز نظامي شود

ـ  ◀ اد و ژپيش از اظهارات داوود احمدي ن
ـاز   «خبر دادن از  ورود جريان انحرافي بـه ف

ـتگيري    ،90مهر  29در  ،»نظامي  37خبـر دس
تن از افسران سپاه به ايـن جـرم كـه قصـد     

برابر اطالع . انتشار پيدا كرد ،كودتا داشته اند
ـاال گرفتـه     در ،از ايران ـپاه ب ـا در س گيري ه
ـاق مـواد مخـدر و    . است نقش  سپاه در قاچ
در بيرون از مرزهاي كشور  سپاه قدسنقش 

ويز تشديد تحريم ها شده است و آكه دست 
از عوامل نارضائي  افسران و درجه  ،مي شود

  . داران سالم سپاه شده است
ـا پـيش   : انقالب اسـالمی ـاه ه گروهـي از   ،م

شدند و خبر آن را انقالب  اعضاي سپاه دستگير
ـار داد  ــالمي انتشـ ــر  . اس ــحت خب ـاره ص در بـ

 ،تن  به جرم داشتن قصد كودتا 37دستگيري 
ن بسـيار  آصـحت  هنوز اطالع موثقي دريافـت  

  :است
ـتگير    ◀ يكي از محافظان خامنـه اي را دس

ـتن     ،از قرار. كرده اند علـت توقيـف او داش
  ،و نيز. قصد كشتن خامنه اي بوده است

ت و گشتن و كنترل افراد در داحل نظار ◀
ـاد تـر مـي     متروها در تهران مرتب دارد زي

ـبانه   . شود ـاي ش گشت ها و ايست بازرسي ه
ـابر خبـر   . تبسيج نيز بيشتر از قبل شده اس بن

كودتا مي بايد در روزهاي پاياني ماه  ،كودتا
ـاوجود ايـن  . مهر انجام مي گرفتـه اسـت    ،ب

د به گشت و كنترل شبانه روزي هم مي توان
وجود تنش هاي شديد در سپاه مربوط باشد 

ـا  - اينطور كه مردم تصور مي كنند –و هم   ب
افزايش شعار  شدن تاريخ انتخابات و  نزديك

يـم  ژن رآكه زياد شدن  – نويسي در تهران
ميز و وسـعت  آرا از وجود تحرك مخالفت 

  . ربط داشته باشد –ن نگران كرده است آ
  
ـــــبکه  ٭ ـــــول ش ـــــس در تی مجل

کبوتی روابــــط شخصــــی تــــارعن
  :قدرت

  
هر چه به انتخابات نزديك تر مـي شـويم   •

ـا   .اوضاع گروههاي اصولگرا بدتر مي شود ب
در مـورد   خامنـه اي توجه به صحبت هاي 

ـاتي     ـاب انتخاب از رياست جمهوري تـب وت
مانند گذشته جبهه بازي  .است شدت افتاده 

و جبهه سازي صورت نمي گيرد البتـه بايـد   
ـاع بـه     يكي دو ماه ديگ ـا اوض ر منتظر مانـد ت

امر واقع اينست كه . مراحل حساستري برسد
ـا بـر     ،از مجلس اول ـانواده ه بنا بر سلطه خ

   :مجلس بوده است
در بررســيهاي در حــال انجــام در مــورد  •

خانواده ها در مجالس حال و گذشته باز رد 
از خانواده ها در اين مجلس بـه   پاي برخي

د ايـن  مشخص است و نشان مي دهـ  خوبي
شيوه حمايت ها و دسته بندي ها در مجالس 

شايد در مجلـس اول   .گذشته نيز بوده است
بيشتر بود چون همه براي يك كار ميبايسـت  

يس ئر برضدنهم كودتاي آماده مي شدند و آ
  .جمهور بود

ـانوادگي    • در مجلس كنوني نيز روابـط خ
ـثال روابـط    :قدرت تا حدي مشخص است م

 –مطهري  –ريجاني خانوادگي ميان علي ال
 –روزي طلـب   –نجابـت   –احمد تـوكلي  

 –هاشمي  –هاشميان  –دستغيب ها  –تابش 
 ...ذواالنوار و

در رده باالتر اين خانواده هاي مرتبط مي    
ـاي هاشـم زاده     ـانواده ه توان به ارتباط خ

حائري شيرازي  –ملي آحسن زاده  –ملي آ
ـاني  – ــد خراسـ ـتغيب  - حســين وحي  –دسـ

 –مطهـري   - خزعلـي   –تمي خا –صدوقي 
 اشاره كرد ... ونبوي و

در حال حاضر چند خانواده عمده وجود  •
  :د از جملهندار

هاشمي و تا حدي  –خميني  –خامنه اي  - 1
ـاي  ... سيستاني و كه هر كدام زيرمجموعه ه

ـا ديگـران    را دارا  مربوط به خود و مـرتبط ب
  .هستند

ـايي    - 2 ـانواده ه در استانهاي مختلف نيز خ
 گرفته كه به نوعي خود را بـه يكـي از   شكل

خانواده هاي باال متصـل كـرده انـد ماننـد     
ـيرازي   ـاهري   - خانواده هاي دستغيب ش ط

هاشــم زاده  - صــدوقي يــزدي  - اصــفهاني 
ــي  ـيرازي   –آمل ـائري شـ ــميان  –حـ هاش

 - خاتمي يزدي  - مهدوي كني  –رفسنجاني 
 ....و –حسن زاده آملي 

سر كشور خانواده به جز در استانها در سرا - 3
خود را به خانواده هاي سطح  هايي به نوعي

خزعلي - باالي قدرت وصل كرده اند مانند 
ـا  –محسن رضايي  –جنتي  –   - بروجردي ه

موسوي  –جوادي آملي  –باهنر  –نبوي ها 
ــي  ـتاني  –اردبيل ــوري  –شهرسـ ـاطق ن  –نـ

 .باقري كني  – -  - خرازي ها  –شهيدي ها 
اده هايي نزديك به در برخي موارد خانو - 4

ـاني     روحانيت نيز خود را بـه خانـدان روح
: مانند خانواده هايي چون. مرتبط نموده اند

ـايي   –باهنر  –نبوي  هاشـمي   –محسن رض
 –دستغيب ها  –ذواالنوار  –معين  –ثمره ها 

 –صـفار هرنـدي    –رفيقدوست  –تاج زاده 
 –نجابت  –توكلي  –الريجاني صادق و علي 

  ...و –خوند زاده آ –مدلل  –خرازي 
  
تارعنکبوت روابط شخصـی کـه  ٭

  :ایران را گرفتار فساد کرده است
  
ـاد دريافـت          ـاره فس ـلي در ب گزارش مفص

ينــده از نظــر آكــرده ايــم كــه در شــماره 
ـيش از  . خوانندگان خواهيم گذرانـد   ،نآپ
  :گزارش كوتاه زير را بخوانيد

ـارانش هويـدا    فساد هر بار كهخامنه اي  • ي
ن مي در پي ماست مالي كردن آ ود،مي ش
ـازات     اوچرا كه . شود هرگـز در مـورد امتي

هـوادار از   »روحانيان«مفت و كالني كه به 
ناطق  –مكارم شيرازي  –جمله محمد يزدي 

 –نـوري همـداني    –مصباح يزدي  –نوري 
ـامي   –فالحيان  –واعظ طبسي  –خزعلي  ام

كاشاني سخني نمي گويد و مانع از افشاگري 
  .مطبوعاتي مي شود هاي

ـين بـه دبيـر       • ـا زم مگر واگـذاري هكتاره
ـاني حقوق بشر اسالمي محمد جـواد    الريج

ــكــه  ــتآاد از ژاحمــدي ن  ،ن ســخن گف
  .موضوع رسيدگي شد

مگر خورد و بردهاي سپاه پاسـداران كـه    •
ميليارد  8 به تنها يك قلم آن خريد مخابرات

  موضوع رسيدگي شده اند؟ دالر بود،
ـات   نكهاي وابسته به سپاه مگر ورود با• و مقام
خم به ابروي   با پشتوانه مالي بسيار قوي، ،نآ

  ورده است؟ آدستگاه قضائي 
هكتار زمينهاي  220چرا در مورد بيش از   •

 16 ن را بـه آ هـر متـر   كـه كاشانك و كيش 
 ،كردنـد ريال به باند امير خسـروي واگـذار   

ـتي چـه    ؟ سخني به ميان نمـي آيـد   بـه راس
به آنها  ول واگذاري اين زمين هاكساني مسئ

؟ اين شخص ريال  16بوده اند و چرا متري 
نطور كه شايع آكجاست؟ در ايران است و يا 

  است به خارج رفته است؟
واقع  در مورد هزاران متر زمين هاي  چرا •

ـين   كـه   در منطقه اوين و ميليون ها متـر زم
باال كشيده است و زمين هاي واقـع  شجوني 

ـي  ـپاهيان و    در صدراي ش راز كـه توسـط س
حــائري شــيرازي   »اهللا تآيــ « بســيجيان و

قطعه قطعه شد و به فروش رسيد، هيچ كـس  
   ؟پاسخگو نيست

ـاطمي و     • ـان ف ـاد بانـد خياب چرا پرونده فس
محمـد  خورد و برد توسـط  ميلياردها تومان 

ـاره    رضا رحيمـي،  خامنـه اي   ،نآكـه  در ب
 دستور سكوت به مجلس داد و زماني كه قرار
ـتور   بر پيگيري آن شد، رحيمي گفت به دس

ميليون تومان براي هزينه انتخابات  500 رهبر

ـاني كمـك    رياست جمهوري به علي الريج
الريجاني گفـت مـن نگـرفتم     است وكرده 

همچنــان  شــايد منشــي مــن گرفتــه باشــد،
  .مسكوت است؟

ميليــارد  3000نكــه فســاد مــالي آ بعــد از      
د و معلوم شد شبكه توماني از پرده بيرون افتا

نيـز  ... روابط شخصي خانواده ناطق نوري و
خواستار پيگيـري   ،ن شركت داشته اندآدر 

ـات  از  و  شـد قاطع خرابكار و مفسـد   مطبوع
مـي   ،در حقيقت. نرا كش ندهندآخواست 

خواست سر و صدا بخوابد و پرونده بايگاني 
  . شود

مده نشان مي دهد آاخباري كه به دست  •
  :كه
محمود رضا خاوري از سوي حيت صال – 1

ـان آ. تأييد شده استمحسني اژه اي   ،ن زم
در نظر براي مدير عاملي بانك ملي خاوري 

ه اي وزيــر ژگرفتــه شــده بــود و محســني ا
ـام  ــن مقـ ــود و در اي ــالحيت  ،واواك ب ص

   . كردتاييد خاوري را 
ـا           ـا بـه محمـود رض گفته ميشود برخي ه

باني خواهي خاوري پيام دادند اگر بيايي قر
وي در   ،از قـرار . ه استنگشت هم باز وشد و ا
   .شركت مسافرتي دارد 8كانادا 

 كـه در ايـن  ي حاكي از اينست گزارش – 2
مـرتبط  كه امين  موسسه ماليمديريت  ،فساد

 يس اسبق بانـك مركـزي  ئبا حسين عادلي ر
   .نيز دخيل بوده است  ،است

ـالي كننـد    -  3  ،براي  اينكه فساد را ماست م
دارند به همان شيوه عمل مي كننـد كـه در   

ـاميون حامـل طـال كردنـد     نخسـت  : باره ك
در  طالمطبوعات خبر دادند كه يك كاميون 

بعد گفتند . توقيف شد ،حال خروج از ايران
حاال ! مس شد ،خر سرآطال نبود و برنز بود و 

ـتفاده   :مـي گوينـد  مسئوالن مالي نيز  سوءاس
ـا آن ر  .مـده انـد  آبعمـل  هايي  ا بيهـوده  ام

ـار  يعني اين كه . بزرگ كرده اند خود گرفت
شده اند و تصميم دارنـد   خويشبزرگنمايي 

ـتند   پرونده را جمع و جور كنند و اگر توانس
نماينــده بــراي  13نامــه  چنانكــه . بخواباننــد

رسيدگي به اختالس كه به كميسيون اصـل  
نود داده شده بـود از سـوي نجابـت پـس     

ول كه قرار بود شوراي عالي پ و. گرفته شد
 تشكيل شـود،  براي رسيدگي به اين پرونده 

  !به اعضاء اطالع داده شد نيايند. تشكيل نشد
  
ـــران  ٭ ـــوی س ـــوه،  گفتگ ـــه ق س

  :ادژبا احمدی ن برادران الریجانی
  
 رئيس قوه ي قضاييه، و ،صادق الريجاني ◀

به منظور فشار  رئيس مجلس، ،علي الريجاني
مي  ،ن سه قوهدر جلسه سرا به احمدي نژاد،

ـا بـر     ـائيه بن پيگيـري پرونـده   گويند قوه قض
رسيدگي به . دارد ميلياردي  3000اختالس 

اين پرونده، تا بازداشت دسـت انـدركاران   
بايد دامه پيـدا    آن،در فساد و پس از اصلي 
تعقيـب  قوه مقننه و قضاييه بـر ايـن   دو . كند

ـتند   ،دست اندر كاران اين فساد و  مصـر هس
ا وصول نتيجه نهايي و بازداشت اين پرونده ت

از دســت زمــين گذاشــته  عــامالن اصــلي،
  . نخواهد شد

ـا    گفتـه احمدي نـژاد       ـيدگي  اسـت ب رس
ـيچ مشـكلي      قضائي بـه  ـتالس ه پرونـده اخ

در اين فساد خيلي ها شركت دارنـد  . ندارد
ن رسيدگي آبه . كه از نزديكان رهبر هستند

پرونده هاي ديگر كـه   به شرط آنكه به كنيد
 ،ه مربـوط مـي شـوند نيـز    قـو دو سـران  به 

ـا شـكايت از     .بپردازيد يكي از اين پرونده ه
رئيس مجلس به دليل ارتباط نامشروع با يك 

احمدي نـژاد عكسـهايي   . دختر جوان است
كه به عنوان سند اين پرونده محسـوب مـي   
ـان جلسـه بـه بـرادران       شده انـد را در هم

احمـدي نـژاد    ،باز .الريجاني نشان مي دهد
زمــين پرونــده ديگــر  پرونــده :مــي گويــد

كه پرونـده   استخواري برادران الريجاني 
ي آن با اسناد و مدارك در دولت موجـود  

بعد از اين جلسه بود كه خامنه اي بـه   .است
مي كند و كش دادن پرونده  اختالس انتقاد 

  !اين پرونده را كش ندهيد :مي گويد
ــالمی ــالب اس ــد : انق ــبكه چن ــزرگ از ش ب

مده آقدرت پديد شخصي بوتهاي روابط تارعنك
ـا  آيكـي از  . اند و به رانت خـواري مشـغولند   نه

  :انجمن حجتيه است
  

تاريخچــــه انجمــــن 
حجتيـه از پيـدايش تــا   
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ـان  - ۴ انجمـن  –ارتباط حـزب زحمتکش

  :بهایی تباران –حجتیه 
   

ـا مريـدان حـزب     رابطه روحاني بهايي تبار ب
هنگ ريمـن  زحمتكشان و انجمن حجتيه، فر

  :محمود حلبي –مظفر بقايي  –نخعي 
فردي نظامي به نام فرهنگ ريمن نخعـي      

ـا       ـان ي در زمان دكتـر مصـدق جـزء يهودي
ياني  بود كه در ارتش خدمت مي كرد و ئبها

و  مسلمان ا .دشبعد از كودتا از ارتش خارج 
ـلمان  . روحاني آننوع  شد آنهم از بعد از مس

شــيع در شــدن و روحــاني شــدن كــانون ت
تهران و مشهد را راه اندازي  –قم  –اصفهان 

 ايـن جالب است كه بدانيم شاگردان  . كرد
حسن آيت و در مشـهد   ،روحاني در اصفهان

عبدالمجيد ديالمه و در تهـران، محـل او در   
اختيار مهندس مصحف و عبوديت و حسـن  

ـا بـه     .آيت قرار داشت البته هر يـك از اينه
بوديـت از راه  راه مصحف و ع: راهي رفتند

فرهنـگ   چنانكـه . يت جـدا شـد  آديالمه و 
ـاي    برضـد ريمن نخعي و ياران او در كودت

ـاي   مصدق و حسن آيت و ديالمه  در كودت
  .بسيار فعال بودند عليه بني صدر

عبد اهللا شهبازي به نقل از  لطف اهللا ميثمي •
 :نويسد  چنين مي

ـاره فرهنـگ    مهندس لطف... اهللا ميثمي درب
ـا انجمـن حجتيـه از     ريمن نخعي و پيوند او ب

سويي و حزب زحمتكشان مظفر بقايي كرماني 
  : نويسد از سوي ديگر چنين مي

ـال  «... ـاي   يكي از مسائل مهـم س ـا   39ه  42ت
ـيع بـود    ـانون تش ـاي  . پيدايش و انحالل ك آق

. فرهنگ ريمن نخعي مؤسس اين كانون بـود 
ــا درجــه  ــات ارتــش ت ــبالً در ضــد اطالع او ق

اينطور كه شنيدم پدر . كرد سرگردي كار مي
يا مادرش بهائي بودند اما خودش گويا تحت 
 تأثير مسائلي قرار گرفت و به ديـن اسـالم در  

او به اين نتيجه رسيد كه بايد عليه بهائيت . آمد
مدتي به مطالعـه ديـن   . تبليغاتي را شروع كند

ـابي     اسالم پرداخت و عليه كسـروي هـم كت
ـار  گري  كسروي در كتاب شيعه. نوشت به افك

شيعيان حمالت شديدي كرده بـود و نخعـي   
. گري را در پاسخ به او نوشـت  كتاب كسروي

نخعي پس از مدتي به محافل مذهبي راه پيدا 
ـاني شـد    . كرد و پس از چندي معمـم و روح

گفت كه او  آيد مهندس عبوديت مي يادم مي
. تيپ جالبي است و خيلي رشد كرده اسـت 

ـالف  اول بهائي بود، حاال ضدبها ئي شده و مخ
ـيده   كسروي است و لباس روحانيت هم پوش

بعدها متوجه شديم كه آقاي نخعي در ... است
اي تشـكيل داده اسـت و    خانه خودش جلسه

اسـم آن  . ها را هم دعوت كـرده اسـت   بچه
ها را كانون تشيع گذاشتند و شـروع بـه    جلسه

ـا سـه   . عضوگيري كردند هر عضو ماهي دو ي
كار كانون تبليغاتي  روش. پرداخت تومان مي

ـلوار      صندلي مـي . بود ـا اتـوي ش ـتند ت گذاش
ميز خطابه و بلنـدگو  . دانشجويان خراب نشود

. شـد  جلسه به شكل مدرن اداره مـي . داشتند
ها در خيابان كاخ شـمالي،   محل تشكيل جلسه

 9نزديك بلوار كشاورز، كوچه خاص، پالك 
فرد ... شد عصرهاي جمعه جلسه برقرار مي. بود
ـاي    ي كه در آنجا سخنراني ميديگر كـرد آق

او هم در دانشگاه همـدوره  ... حسن آيت بود
ـا بـود   ـاره دكتـر    در آن دوره هميشـه در . م ب

اهللا كاشــاني و بقــايي بحــث  مصــدق، آيــت
. او شديداً به بقايي گرايش داشت. كرديم مي

ـان آزادي هـم رفـت     و  به دفتر سازمان نگهبان
او .. .كـرد  آمد داشـت و از آن حمايـت مـي    

ـا هـم    عضو كانون تشيع بود و گاهي شـب  ه
فرهنـگ نخعـي يكـي از    . خوابيـد  آنجا مـي 

ها گذاشته بـود و   هايش را در اختيار بچه اتاق
بعضــي ماننــد آيــت و مهنــدس عبوديــت و 

ــدگي    ـا زن ــب آنجـ ــحف اغل ــدس مص مهن
بعدها مهندس عبوديـت بـه مـن    . كردند مي

كـرديم   ما كه با آيـت زنـدگي مـي   ": گفت
ه به احكام مذهبي چندان بهايي ديديم ك مي
كرد و  ولي او خوب سخنراني مي ".دهد نمي

يك بار در صحبت . مطالعات اجتماعي داشت
ـيد علـي      پدر": با من گفت ـاج س بـزرگم ح

بيني كـرده كـه    باره من پيش آبادي در نجف
بعدها خبر پيـدا كـرديم   ... ".شوم من نابغه مي

اره ب كه نخعي از لباس روحانيت درآمد اما دو
ـار ديگـر از    نزديك انقالب ملبس شد و گويا ب

او در جهت تشديد اختالف . اين لباس درآمد
ـار مـي    نخعـي  ... كـرد  شيعه و سني خيلـي ك

ـا انجمـن حجتيـه داشـت و در      پيوندي هم ب
ها با حاج شيخ محمود حلبي  طيف ضد بهائي

ـير  ... روابط نزديكي داشت خالصه، سابقه و س
ـات و بها  ـا ضـد    حركتش از ضد اطالع ئيـت ت

ـني  ـا  بهائي شدن و تبليغات عليه س خيلـي  ... ه
  » .برانگيز بود  شك

 افرادي به ميان آمده هايدر نوشته فوق نام     
   :به جا استكه توضيح در مورد آنان  اند
 –نظامي كودتاچي  –فرهنگ ريمن نخعي  - 

ـانون   –روحاني جديد  –بهايي تبار  مسئول ك
ـنن   –تشيع  ـ    –ضد تس ـيخ محم ود دوسـت ش

مهنـدس عبوديـت و    –حسن آيـت  - حلبي 
  مهندس عبدعلي مصحف بود 

رهبر انجمن حجتيه و  –شيخ محمود حلبي  - 
 مرتبط با ساواك 

ـان    آحسن  -  ـاي حـزب زحمتكش يت از اعض
ـيش از  كه  بـراي   ،نآدر مجلس خبرگان و پ

واليت مطلقه فقيه يقه دراني مي كرد و معلوم 
ـفارت       ـأمور بـوده اسـت طـرح س شد كه  م

ـتقرار   انگ ــوگيري از اسـ ــراي جل ـتان را ب لسـ
  .بقبوالند ،دموكراسي

   . كه راه خود را تغيير داد مهندس عبوديت - 
. كه راه خود را تغييـر داد مهندس مصحف  - 

عضو انجمـن حجتيـه  و    ،هيچكدام از اين دو
يا حزب زحمتكشان و يا كانون تشيع فرهنـگ  

عبوديــت و مصــحف در . نخعــي نبــوده انــد
با آيت با هم زنـدگي مـي    دوران دانشجوئي

به همين علت بعد از انقالب كه حسن . كردند
يت خود را متدين و مذهبي نشان مـي داد،  آ

ـا آيـت     « :اين دو، به ميثمي گفتنـد  ـا كـه ب م
ـام     كرديم مي زندگي مي ديديم كـه بـه احك

  ».دهد مذهبي چندان بهايي نمي
ـايي متـذكر     حسن -  آيت در نامه خود بـه بق

ـيع  «شود كـه انجمـن    مي ـانون تش بـراي  » ك
ـايي و    تقويت حزب زحمتكشان و شـخص بق
ـان و طرفـدارانش را     مقابله با مهنـدس بازرگ

 5نفر هيئت اجرائيه آن  9ريزي كرده و از  پايه
ـايي   ــداران بقـ ــر از طرف ـتندنف ــر  هسـ و اكث
اند نيز متمايل بـه   دانشجوياني كه جذب شده

ـانون  «خواهد، رياسـت   حزب هستند و مي ك
آقاي فرهنگ نخعي گرفتـه و بـه    از را »تشييع

كه طرفـدار  ) ن. روحاني(آقاي دكتر صادقي 
  .اهللا كاشاني است واگذار كند آيت

  
نگاهي به انفجار دفتـر نخسـت وزيـري و     – 5

ــه و حــزب   ــل انجمــن حجتي حضــور عوام
  :زحمتكشان در ميان  مقامات آن روز 

وال وجود داشت كه چـرا  ئهمواره اين س    
ـازمان    هميشه هـم حاكميـت و    هـم خـود س

ــار حــزب  ــا انفج مجاهــدين تــالش دارنــد ت
نگونه كه آجمهوري و دفتر نخست وزيري را 
در ايـن  . خود مي خواهند به مردم بنماياننـد 

رابطه بـه خصـوص در مـورد دفتـر نخسـت      
مسائل قدري پيچيده است و بايد بـر   ،وزيري

ن بيشتر آروي برخي مسائل و افراد دخيل در 
نمـي رسـد كـه ايـن     فكر كرد زيرا بـه نظـر   

انفجارها و به خصوص دفتر نخسـت وزيـري   
كار سازمان مجاهدين باشد و انتصاب فـردي  
ـازمان قـدري    مانند مسعود كشميري به اين س
غلو مي باشد كه سازمان مجاهدين هم بدش 

 .يد كه خودنمايي بكندآنمي 
و توجيــه كشــتار  بــراي تشــديد درگيــري    

ـازمان   را بـه گـردن  انفجار حزب ، زندانيان س
از آنجــا كــه ســازمان . مجاهــدين انداختنــد

، نمجاهدين هم به خصوص كادر رهبـري آ 
ـايي بودنـد    »اعتبار«به دنبال كسب  و خودنم

در  .اعالم كردند كه بله اين كار ما بوده است
حاليكه عوامل و دسـت انـدركاران و برخـي    

ـ شواهد نشان مـي ده  نبـوده  د كـه اينگونـه   ن
 .شودنها اشاره مي در زير به برخي از آ .است

در  انجمـن حجتيـه،  از افراد اسامي برخي  •
برخي از . مده اندآپرونده  و خبرهاي منتشره 

ـام  آ ـار نها بهنگ ـا       انفج در محـل بـوده انـد  ام
  بديهي است كه . هيچيك كشته نشده اند

  10 در صفحه     
  

 شهادت تاریخ
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حضور در محل و كشته نشدن دليل شـركت  
  . در ترور نيست

ـاط   • برخي عوامل حزب زحمتكشان در ارتب
ـاتي    با انجمن حجتيه نيز در اين مـورد ارتباط
ـته نشـده    داشته اند اما هيچكدام از آنها نيز كش

باز حضور اينان  دليـل شـركت در تـرور    . اند
 :اال اينكه. نيست

 وبـه انجمـن حجتيـه    كه مسعود كشميري  - 3
از همان ابتدا در پي بـه دسـت   ان مانند ديگر

ن اسناد و مدارك مورد نظر سيستم هاي آورد
ن ديگران آ، جاسوسي و اطالعاتي بوده است

 ،كه برخي شان عضو انجمن حجتيه بوده انـد 
ـاظم    –جواد مادرشاهي  عبارتند از محمـد ك

ـينيان   - پيرو رضـوي   حميـد   –روح اهللا حس
ـعري   –مصطفي پور محمـدي   –روحاني  اش

كــه همگــي در مراكــز اســناد از ابتــداي ... و
 .نقالب تا به حال مشغول به كار بوده اندا

ـنود  ي از مطالبذكر  در زير در پي       كتاب ش
ن را معرفي خـواهيم  آاشباح افراد مندرج در 

 :كرد
ـيد        ـا س ـا زواره «مصاحبه محقق ب  - »اي رض

ـعود كشـميري  «:... 1379آبان و آذر   بـه » مس
ـاي   (» رضـوي «همراه مهنـدس   كـه از اعض

جاهدين انقالب بود شوراي مركزي سازمان م
از . دادستان انقالب معرفي شدند «هادوي«به 

ــراي  ـادوي«مج ــش  » هـ ــه اداره دوم ارت ب
ـاظتي     اصلي كه) 2ركن( تـرين تشـكيالت حف

او هم بـه  . رفت، معرفي شد ارتش به شمار مي
ـلي جاسوسـي     ساختماني رفت كـه  مقـر اص

ــود ــه ب در مقــر . نظــامي آمريكــا در خاورميان
ايران و حدود يـك   رفرماندهي اداري سيا د

ـا و مفقـود      ـناد از طريـق او جابج كاميون اس
  )472ص. (شدند

ـاي   محمد كاظم پيرو رضـوي كـه از   -  اعض
ـار    ـام انفج وابسته به انجمن حجتيه بود در هنگ
ـار    دفتر نخست وزيري در ارتباط با ايـن انفج
بوده است در زير برخي از مطالب در  رابطـه  

   :با وي ذكر مي شود
ـا   از مصاح      ـاهد «به محقـق ب ـا  :... »)ش(ش م

ديديم كه يك مقداري حواسـمان روي دور  
هاي خودمان فعالً بايد بيشتر باشد؛ مـن   بري و

ـار كـردم  » محمـد رضـوي  «روي سوابق  . ك
ـاملش     اولين نكته جالب اين بود كـه اسـم ك

چـرا آدم  ... بـود » كاظم پيرو رضوي محمد«
. خوديها اسم كاملش را كسـي ندانـد   بايد بين
ـاي    خب ت وي سوابق استعالم شـد كـه بحثه

ـان حجتيـه جـواب     اسناد ساواك روي جري
  )631ص... (داد

ـا   از -  ـاهد  «مصاحبه محقق ب تـوي  : »)ش(ش
كميته اطالعات، يك بار يك گزارشي آمـده  

هاي خيلي تيز سپاه  از بچه. سپاهي بود، از يك
گزارش داده بود كه آخراي حكومـت  . بود

ـ   طاغوت، قرار دئولوژيك بر مناظره جـدي اي
گفتنـد  . شده بـود ] منافقين[با مجاهدين خلق 

كلفتهاي طرفين حاضر بشـوند   يكي از گردن
از طرف اينها ايـن  . كه خصوصي مناظره بكنند

ـا    بچه سپاهيه رفته ـعود  «بود، از طـرف اونه مس
ـادفاً تـوي   ... گذشـت ... آمـد » كشميري تص

ـات  ـيش    نخسـت  اطالعات و تحقيق وزيـري پ
ي كاري رفته بوده كه اين برا» خسرو تهراني«
ـناخته بـود   بيند، را مي»  كشميري« . بالفاصله ش

ـات   گزارش دقيق داده بود و به كميته اطالع
ــخص . اداره دوم ــرو«ش ــوي پي ــم » رض ه

ولي هيچ ترتيـب اثـري   . رسيدگي كرده بود
  )633ص. (نداد

رفتيم » حضرت امام«وقتي جمعي خدمت  - 
ـيم شـده    هم بود،» كشميري« متني را كه تنظ
حرف اين بود كه به ارتش  بد، خواند كه لُبو

پيشنهاد انحـالل ارتـش    اميدي نيست و نحوه
هم خيلي براي من عجيب بود، » امام«بود كه 

ديگر جاها غير از ارتش  فرمودند اين موارد در
بين خود شما هم هست حاال كمتر . هم هست
 2رابط ركـن  » كشميري» خب... بيشتر دارد 

ـا مجموعـه ضـد ك    ـا بـود  ارتش ب يعنـي  . ودت
جواد «... دوم بود كه نماينده اداره» رضوي«

ـا خـب   ... هم بود» قديري ـا   » كشـميري «ام ب
ـار   بعضي از اين افراد رفيق بود، با بعضي همك

ـيش   شـرايطي . بود با بعضي هـم بانـد بـود    پ
ـاك  آمد دسترسي مي ـاتي   هاي خطرن اطالع

   )470- 471ص... (كرد پيدا مي
بيدادش  و داد و حساس شد» زرگر«دكتر ... - 
يد جنازه ئگو مي  آمد كه اين چيه آورديد، در
 در» كشـميري «مگـر  ... اسـت؟ » كشـميري «

ارتش، پرونده سرقت اسناد و ضد جاسوسـي  
برايش درست نشـده بـود؟ مگـر بـه حضـور      

ـيده    «باقري« فرمانده نيروي هوايي هـم كش
وزيـري   با آن سابقه چرا به نخسـت . ؟نشده بود

  )625- 628ص(آوردندش؟
سـؤال   - شوراي اسالمي 345از صورتجلسه - 

 چـه كسـي اسـت؟   » كشـميري «:... اي زواره
قبل از انقالب، مدير عامـل يـك   » كشميري»

آمـدهاي   شركت انگليسـي اسـت و رفـت و   
ــر مشــكوكي در . دارد] فــارس[خلــيج  جزاي

اش بــه دســت آمــد،  مــداركي كــه از خانــه
ـان  ... بند و بار دارد بي قيد و اي بي خانواده ايش

طريق دادستاني كـل انقـالب در ابتـداي     از
شـود و   دوم ارتش معرفي مي انقالب به اداره

يعنـي  . شـود  رود در آنجا مشغول كار مي مي
. مركز اسرار مهم مملكت يك مركز حساس و

ايــن چــه ... از اداره دوم بــه نيــروي هــوايي
قدر نفوذ دارد و اين را  اي است كه اين شبكه

ـائل   اين قدر رشدش مـي  ي كـه در  دهـد؟ مس
از نيروي هـوايي   همين چند روزه، برادراني

گفتنـد،   مـي » كشـميري «در مورد اقـدامات  
ـام ... درخور توجه است ـتوان   شخصي به ن س

ـان،    مي» هرمز يعقوبي«يكم  ـار خياب رود از كن
را  آورد كــيفش گيــرد، مــي اش را مــي يقــه
بيننـد يـك مقـدار     مي. كنند گيرند باز مي مي

ــ   ت و دارداســناد ســري درون كــيفش اس
: گفتند هاي نيروي هوايي مي باز بچه... برد مي

 كه يك كاميون اسناد سـري تحـت عنـوان   
ــه وســيله   ــروي هــوايي ب ــه از ني كاغــذ باطل

مطلـب ديگـر   ... شـود  خارج مي» كشميري«
به عنوان سرپرست كميتـه   ، »كشميري« آقاي

ـات      ـام جريان ـاي نـوژه تم خنثي سازي كودت
د و يـك  گيـر  را در دست مـي  كودتاي نوژه

دهد به احتمال زياد  عاملي كه قرائن نشان مي
را دارد، تمام سـرنخهاي   )ا.آي.سي(عضويت 

را در اين كودتاي خائنانه ) ا- آي- س(اصلي 
كنـد و بعـد چطـور     مـي  كند و قطع كور مي

چه شبكه قـوي هسـت كـه ايـن را       شود؟ مي
از ايـن همـه    وزيري؟ بعد آورد در نخست مي

كـه چـه كسـي     سـوال اينجاسـت  ... مسائل؟
ــميري«صــالحيت  ــه» كش ــراي ورود ب  را ب

وزيــري تأييــد كــرد و چگونــه او را  نخســت
بعــد از آنكــه ... وزيـري؟  آوردنـد در نخســت 

خانه تكاني كرده و همه اسنادش  «كشميري«
ـاعت     كــه  3را بــرده، درســت بــراي سـ

ـين     مي وزيري منفجر نخست شـود، يـك ماش
ـايش را   اش و زن و بچـه  آيـد در خانـه   مي ه
  )608- 610ص( ...برد دارد و مي يبرم
 - مجلس شوراي اسالمي 345از صورتجلسه  - 

ـاد  :... »اصغري«از » اي زواره» سؤال من اعتق
 با توجه به اسنادي كه بـه . گويم خودم را مي

» كشـميري «جهاتي من ديـدم كـه از خانـه    
بدست آمده، شايد آن موقع هم براي بعضي 

و آن  )ا.آي. سي. (برادرها عرض كرده باشم از
ـاندند،  » كشميري«عواملي كه  ـا رس  را تا اينج

بـه  » كشـميري «افرادي به مراتـب قـويتر از   
ـند   صورت نفوذي در دستگاهها بايد داشته باش

ــ ــميري« ات ــد » كش ـار بكنن ... را قربــاني اينكـ
  )594ص(
:... 6/8/1361شــنبه  - نامــه ســروش از هفتــه - 

شما كه خـود   «كتيبه«جناب سرهنگ : سؤال
ـيح    شهر 8در جلسه  ـتيد توض يور حضـور داش

حادثه  يد كه موضوع آن جلسه چه بود وئبفرما
من موقـع ورودم بـه   ...انفجار چگونه رخ داد؟

خائن از  اتاق كنفرانس مشاهده نمودم كه آن
ـال ورود بـه   ) »كشميري«(خبر  خدا بي در ح

وحيد  شهيد«قبل از همه مرحوم ... جلسه است
ـهرباني را  » دستجردي  گزارش وقايع هفتـه ش
  )537ص... (عنوان كرد

 در همين لحظات كـه بحـث و گفتگـو در       
جلسه ادامه داشت من ناگهان احساس كـردم  

ـته بـودم       همين ـندلي نشس طـور كـه روي ص
ــي ــرپا ايســتاده و تمــام صــورتم و   اراده ب س

  )538ص... (سوزد مخصوصاً پيشانيم بشدت مي
كه براي من اهميت دارد، شدت  اي مسئله     

ه ما صـداي آن را در آن لحظـه   انفجار بود ك
هاي گوش افرادي كـه   پرده نشنيديم، وليكن

  )539ص... (آنجا بودند تمام پاره شده بود
در اين جلسه هم كتيبه و هم كالهدوز كـه   - 

هم عضو انجمن حجتيه و هم مرتبط با حـزب  
ـا    زحمتكشان بودند، ـتند ام ـته  حضور داش كش

  . نشدند
آبان  (»اي رضا زواره«مصاحبه محقق با سيد  - 

همـراه   به» مسعود كشميري«:... )1379و آذر 
ـاي شـوراي    (» رضوي«مهندس  كـه از اعض

مركزي سازمان مجاهـدين انقـالب بـود بـه     
از . دادستان انقالب معرفـي شـدند   «هادوي«

ــراي  ـادوي«مج ــش  » هـ ــه اداره دوم ارت ب
ـاظتي     اصلي كه) 2ركن( تـرين تشـكيالت حف

هم بـه   او. رفت، معرفي شد ارتش به شمار مي
ـلي جاسوسـي     ساختماني رفت كـه  مقـر اص

ــود ــه ب در مقــر . نظــامي آمريكــا در خاورميان
ايران و حدود يـك   فرماندهي اداري سيا در

ـا و مفقـود      ـناد از طريـق او جابج كاميون اس
  )472ص. (شدند

ـاي      -  محمد كاظم پيـرو رضـوي كـه ازاعض
ـار    ـام انفج وابسته به انجمن حجتيه بود در هنگ

ـار    دفتر نخست وزيري در ارتباط با ايـن انفج
برخي از مطالب در  رابطه فوق بوده است در 

   .شدبا وي ذكر 
  

  دنباله دارد
  

ـا اثـرات خـود را      :انقالب اسالمی و تحـريم ه
داده هــاي . بــيش از پــيش نمايــان مــي كننــد

اقتصــادي بــد تــر شــدن وضــعيت اقتصــادي را 
  :گزارش مي كنند

  
  

ســه  –اثــر تحــريم هــا 
گــزارش از صــندوق و 
بانـــــك جهـــــاني و 

ــيون اصــل   – 90كميس
ــه  ــاز صــنعت نفــت ب ني

  :سرمايه
    
ـا اثـــرات خـــویش را  ٭ تحـــریم هــ

  :نمایان تر می کنند
  
تحریم ها در ایران به شدت بر کلیه امـور •

ـیاری از انـد اثر گذاشته  بـه گونـه ای کـه بس
ـین گیـر  هواپیماهای مسافر بـری ایـران زم
شده اند و قرار است که بخشی از پروازهای 

درصـد  25اخلی توسط هواپیمایی قطر با د
ـام شــود در مـــورد  . افــزایش قیمــت انجـ

 .پروازهای خارجی وضع بدتر از این اسـت
بسیاری از مسافران با شرکت های دیگر بـه 
مسافرت می روند و این در حالی اسـت کـه 
ـاع گفتـــه اســـت کـــه بـــه زودی  وزیـــر دفــ

ـایش در  هواپیمای جنگنده جدیدی بـه نم
ته از قدیمی ها هم انچنان الب. د آمدنخواه

ـای  خبری نیست چرا کـه موتـور هواپیماه
ــار  ــای قـدیمی ایرانــی کـه در انب جنگنـده ه
ـیده زیـرا  های دوران شاه بوده به اتمام رس
جنگنده های ساخت ایران از آن موتور ها 
ــه  ـا در بدن ــرده و تنهـ ـتفاده ک ـایل اسـ و وسـ

   .هواپیما کارهایی انجام شده بود
ـای و اگر توانای      ـا چـرخ ه ـاخت تنه ی س

هواپیما در ایران بود فکری به حال چـرخ 
های هواپیماهای مسافربری می کردند که 
مرتب منفجر می شوند و جایگزین ندارنـد 

 .نیز از رده خارج می شودها و هواپیما 
ــرداران و برخــی  • ـا س ـا تنهـ در تحــریم هـ

در لیسـت قـرار دادگاه های انقالب قضات 
 . اثر گذار بوده انـدسیار گرفته اند که البته ب

ــامــا اگــر تحــریم هــا گســترش یاب ــه ن د و ب
ـئوالن سیاســـی قـــدیمی و جدیـــد و  مســ
ــا در  ــالی آنه ــانکی م ــابهای ب فرزنــدان و حس

ــد  ــور برس ـارج از کش ــذار خـ ــر گ ـتر اث بیشـ
چرا که آن سرداران و قضات . خواهند شد

و نخواهند دید آینده ای برای خود متصور 
ـتادمـردم  در برابر ،»تا آخر«  .خواهنـد ایس

ـا ایـن ... اما سیاسیون و وکالی مجلـس و ت
ـا یـک  و حد تاب و توان مقاومـت ندارنـد ب
ـا مـی افتنـد فکـر  و در تحریم بـه دسـت و پ

ـیچ معلـوم . مـی شـوندچاره  اال ایـن کـه ه
نیست که امریکا و غرب گاو شیر دهی را که 

  .نخواهند ،یم مافیاها استژر

  
ایــران از نظــر فضــای  ۱۴۴رتبــه ٭

ـان و کســـ ـار در جهــ در  ۱۳ب و کــ
  خاورمیانه 

 
ـاب نیـوزآبه گزارش  ،۹۰مهر  ۲۹در  ◀  ،فت
ـاره فضـای گزارش  بنا بر بانک جهانی در ب

ایران از لحـاظ شـاخص کلـی  ،کسب و کار
ـار در رتبـه  ـان و  ۱۴۴فضای کسـب وک جه

ـا قـرار گرفتـه  ۱۳ خاورمیانه و شـمال آفریق
ـار بـر . است شاخص کلی فضای کسـب وک
ــه  ـا ۱۰پای ـاوین  خص کوچــکشـ ـا عنـ تر بـ

آغازکســب وکار،کســب مجــوز، اســتخدام 
ـارات،  نیروی کار، ثبت داراییها،کسـب اعتب
حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت 
مــرزی، اجــرای قراردادهــا و ورشکســتگی 

ایـن شـاخص در واقـع . محاسبه مـی شـود
ــودن  ــده ســهولت و مناســب ب نشــان دهن

ـام فعالیت ـای  هرکشــــور بــــرای انجـــ هـــ
بــدین ترتیــب . دی و تجــاری اســتاقتصــا

ایران از نظر سهولت و مناسب بودن بـرای 
انجــام فعالیــت هــای اقتصــادی در میــان 

ـایی قـرار دارد و ۱۸۳ کشور در مراتـب انته
را از این  ۱۴۰نسبت به سال گذشته که رتبه 

ـته  ۴نظر بدست آورده بود  پله سـقوط داش
 . است

ــه و شــمال ۱۵در میــان      کشــور خاورمیان
ـار آفری قا نیز ایران از نظر سهولت کسب وک

ـبت بـه  ۱۳در رتبه  قرار گرفته اسـت کـه نس
. پلــه صــعود داشــته اســت ۲ســال گذشــته 

در رتبه نخسـت  ۱۲عربستان با رتبه جهانی 
رتبـه . منطقه از این نظر قـرار گرفتـه اسـت

ـارت اسـت از  سایرکشورها نیز به ترتیـب عب
ـارات ــ ـانی(ام ـــه جهــ ، )۳۶(، قطـــر)۳۳رتب
ــرین ـان)۳۸(بح ــت)۴۹(، عمـ ، )۶۷(، کوی
، )۹۹(، یمــــــــــــــــــــــــــــن)۹۶(اردن

ـان ـــــــــــ ، )۱۱۰(،مصــــــــــــر)۱۰۴(لبن
،)۱۴۴(،ایران)۱۳۵(،سودان)۱۳۴(سوریه

 ). ۱۶۴(، عراق)۱۴۸(الجزایر 
سنگاپور رتبـه نخسـت از نظـر  ،در جهان   

ـار را بـه خـود اختصـاص  فضای کسـب و ک
ـــد،  ـــگ، نیوزیلن داده اســـت و هنـــگ کن
ــره ــروژ، انگلــیس، ک ـا، دانمــارک، ن  آمریکـ
جنوبی، ایسلند، و ایرلند نیز به ترتیب رتبـه 
هــای دوم تــا دهــم را بــه خــود اختصــاص 

 . داده اند
کشور آفریقایی چاد نیـز در رتبـه آخـر قـرار 

  . گرفته است
ـاني    :انقالب اسـالمی هرگاه قرار بود بانـك جه

ـا را   امنيت هاي قضائي و غير آن و نيز اثر فساد ه
  .مي شد خرآرتبه ايران  ،نيز دخالت مي داد

  
ـا مقايسـه  صندوق بين ٭ المللـي پـول ب

ــران و  شــاخص هاي كــالن اقتصــاد اي
جايگاه ، اي تحليل كرد متوسط منطقه

  :اقتصاد ايران در منطقه
 
دنیای اقتصاد، به گزارش  ،۹۰بان آ ۸در  ◀

ـندوق بین ـــول در گزارشـــی  صــ ـــی پ الملل
ـاد منطقـه ای  چشم«موسوم به  : انداز اقتص

بــه بررســی » رکــزیخاورمیانــه و آســیای م
ـادی  ـــه  ۳۰وضـــعیت اقتصــ ـــور منطق کش

ـال  ــ ـــزی در س ـیای مرک ــ ـــه و آس خاورمیان
انداز اقتصــادهای   مــیالدی و چشــم۲۰۱۱

ــال  پرداختــه و در  ۲۰۱۲ایــن منطقــه در س
با  IMF. این زمینه جزییاتی ارائه کرده است

شاخص کالن اقتصادی ایران در  ۸بررسی 
درصــدی اقتصــاد  ۶/۲، رشــد ۲۰۱۱ســال 
ی، ســه رقمــی شــدن ذخــایر ارزی، غیرنفتــ

ــاهش رشــد نقــدینگی بــه  درصــد و  ۸/۲۳ک
ـادرات و  ۱۸رشد  درصـدی  ۸درصـدی ص

 .واردات را برای این سال برآورد کرد
ـادی      کشـــور  ۳۰متوســـط رشـــد اقتصــ

ـال   ۲۰۱۱خاورمیانه و آسیای مرکزی در س
درصد خواهد بود و ایران رشد  ۹/۳برابر با 

ربه خواهد درصدی را در این سال تج ۵/۲
ــادی کشــورهای . کــرد متوســط رشــد اقتص

بینـی شـده  درصد پیش ۹/۴نفتی منطقه نیز 
ـال . است ـاد ایـران در س رشـد  ۲۰۱۰اقتص
 .درصدی را تجربه کرده بود ۲/۳
ـا رشـــد      ــ  ۶/۲بخـــش غیرنفتـــی ایـــران ب

مواجــه خواهــد  ۲۰۱۱درصــدی در ســال 
درصـد  ۶/۳شد که این رقم از سال قبل که 

بینــی شــده  پیش. اســتبــوده اســت، کمتــر 
ـــی  اســـت متوســـط رشـــد بخـــش غیرنفت

درصــد در  ۵/۴کشــورهای نفتــی منطقــه از 
ـال  ۲/۴به  ۲۰۱۰سال   ۲۰۱۱درصـد در س
بخش نفتی ایران که به دلیل کاهش . برسد

رشــد  ۲۰۰۹شــدید قیمــت نفــت در ســال 
درصدی را تجربه کـرده بـود، در  ۷/۳منفی 
ـا در  ۲۰۱۰سال  ـیچ رشـدی نداشـت، ام ه

ـا رشــد  انتظــار مــی ۲۰۱۱ســال   ۵/۱رود بـ
رشـد بخـش نفتـی . درصدی مواجـه شـود
ــی  ــز از منف ــه نی درصــد در ســال  ۶/۴منطق

ـید  ۲۰۱۰درصد در سال  ۷/۳به  ۲۰۰۹ رس
این رقم  ۲۰۱۱شود در سال  بینی می و پیش

 .درصد برسد ۱/۱به 
المللــی پــول کــاهش رشــد  صــندوق بین    

ـال  را در نتیجـه  ۲۰۱۱اقتصاد ایـران در س
ـته و  موقت هدفمندی یارانـهاثرات  ها دانس

میالدی رشـد اقتصـادی  ۲۰۱۲برای سال 
ــران پیش ــرای ای ــرده  بیشــتری را ب ــی ک بین

ــاس ایــن گــزارش رشــد کلــی . اســت بــر اس
درصـد  ۴/۳به  ۲۰۱۲اقتصاد ایران در سال 

ـال  می  ۲۰۱۰رسد که از رشـد اقتصـادی س
ــه ــدی یاران ــل از هدفمن ــی قب ـتر  یعن ها بیشـ

ـاد  رشد بخـش. خواهد بود غیرنفتـی اقتص
ـال  درصـد و  ۵/۳نیـز بـه  ۲۰۱۲ایران در س

ــه  ــران ب ــی ای درصــد  ۵/۲رشــد بخــش نفت
  . خواهد رسید

ـاوجود اينكـه ميـزان رشـد     : انقالب اسـالمی ب
ـين      ،اقتصاد ايران پائين است ـندوق ب ـا هـم ص ام

ماري كه آالمللي پول و هم بانك جهاني براساس 
. كند ورد ميآبر ،يم در اختيارش قرار مي دهدژر

ـتند    ـاختگي هس ـام س ـاه   . و اين ارق چنانكـه هرگ
...) گاز و نفت و(مد ناشي از فروش ثروت ملي آدر

ـالص   و كسر بودجه و قرضه ها را از رقم توليد ناخ
ـاهده خـواهيم كـرد كـه رشـد       ،ملي بكاهيم مش

  .اقتصاد ايران منفي است
  
ـارد دالر  ۴۸ایران امسال بـه  ٭ میلی

از سرمایه گذاری در صنعت نفت نی
  :دارد

 
محســن خجســته مهــر  ،۹۰بــان آ ۳در  ◀

ـال بـه : گفته است صنعت نفـت ایـران امس
ـاز دارد ۴۸ : میلیارد دالر سـرمایه گـذاری نی

ـتی«مسکو، خبرگزاری  ـا نووس یکـی از / »ری
مقامات وزارت نفت ایران گفت جمهوری 

ـارد  ۴۸اسالمی امسال در مجمـوع بـه  میلی
دالر سرمایه گذاری در صنعت نفـت خـود 

 .حتیاج داردا
خبرگــزاری بــه نقــل از خبرگــزاری ایــن      

ـا، ــه  ایرنـ ــرده اســت ک ــزارش ک ــن گ محس
ــه  ـاون برنام ــر، معـ ـته مه ــذاریخجسـ و  گ

ــدروکربوری وز ــر منــابع هی ارت نظــارت ب
ــذاری ســال  ــرمایه گ ــران، نیــاز س  نفــت ای
جاری در تمامی بخش های صـنعت نفـت 

 : ورد کرده استآبرمیلیارد دالر  ۴۸را 
ـــ«     ـابع در وزارت اولوی ــ ـیص من ت تخصــ

است " پارس جنوبی"نفت با میدان گازی 
ـابع  ـاز بـه من ـارس جنـوبی نی و تا زمانی که پ
مالی دارد، تمرکز سرمایه ها در ایـن بخـش 

وی میزان مورد نیاز سـرمایه . »خواهد بود
ــارد دالر  ۱۶گـذاری در ایــن میـدان را  میلی

 .ذکر کرد
ـاخت      ـان ســ ـابع «کـــه وی خاطرنشــ منــ

ـنواتی بدسـت  داخلی ـای س که از بودجه ه
ـایر  می آید، اوراق مشارکت ارزی و ریالی، س
  منابع بانک ها و همچنین سایر فاینانس ها 
از جملــه منــابعی اســت کــه ســرمایه مــورد 
نیازمنطقه پارس جنوبی از آن محل تامین 

  . می شود
  11 در صفحه     
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دو قسمت از گـزارش کمیسـیون  ٭
ـاد  ۹۰اصـــل  ـاره فســ زار هـــ ۳در بــ

  :میلیارد تومانی
 
ــان آ ۸در  ◀ ــیون  ،۹۰ب ــا گــزارش کمیس ایلن

ن آدو قسمت  ،را انتشار داده است ۹۰اصل 
  :به این قرار است

  
ـالی گــــروه  - بخــــش اول معرفــــی اجمـــ

  : امیرمنصور آریا و شرح واقعه
 
آفرید امیرخسـروی بـه همـراه دو  آقای مه    

بــرادر دیگــر خــود مهرگــان و مــرداویج در 
کارخانـه ) ۸۰-۸۱سالهای ( ۸۰اوایل دهه 

آب معدنی داماش را تاسیس و طی سالهای 
چند کارخانـه کوچـک را هـم در  ۸۳-۸۲

ـــدازی  ـان راه ان ــ ـــل و لوش ـــه منجی منطق
بــه بعــد و  ۱۳۸۳از اواخــر ســال . کننــد می

بازده،  همزمان با آغاز طرح بنگاههای زود
شرکت توسعه سـرمایه گـذاری امیرمنصـور 

میلیــون  ۵۰ده آریــا را بــا ســرمایه ثبــت شــ
ــد تومــان تاســیس می ــن . کنن ــه، ای در ادام

ــارد تومــان و بعــداً در  ۲۰۰ســرمایه بــه  میلی
ـان  ۵۰۰بـه  ۱۳۸۹اواخر سال  ـارد توم میلی
ــزایش می ــد اف ـال . یاب ــذکور از سـ ــروه م گ

ـارات و  ۱۳۸۵ ــ ـــت اعتب ـــدف دریاف ـا ه ــ ب
تسهیالت از بانکهای کشور اقدام به تاسیس 

ی می شرکتها و بنگاههای مختلف اقتصاد
ـا  نماید و چهار کارخانـه بـزرگ دولتـی را ب
ـا  ــه برخــی از آنهـ ـالی ک ــه صــورتهای مـ ارائ
ـازمان  غیرواقعــــی اســــت، از طریــــق ســـ

 . کند سازی خریداری می خصوصی
گروه آریا پس از خریـد سـهام گـروه ملـی    

ـازمان  ـــــران از ســــ ـــــوالد ای ـنعتی ف صــــ
ـال خصوصی ـا  ۱۳۸۸های  سازی، طـی س ت

ــال  ــاه س ــا مســئ ۱۳۹۰مردادم ولین بانــک ب
صادرات شعبه گروه ملی اهواز تبانی نموده 

فقــره اعتبــارات  ۱۳۸و نســبت بــه گشــایش 
ــی ــغ - اســنادی داخل ــه مبل ریــالی جمعــاً ب

ـا  میلیارد تومان اقدام می ۲۸۴۵ کند که تنه
ـا  ۳۳ ــره از آنهـ ــغ (فق ــه مبل ـارد  ۶۳۱ب میلیـ

بـه (فقـره آن  ۱۰۵گـردد و  ثبت می) تومان
ر دفاتر رسمی د) میلیارد تومان ۲۲۱۴مبلغ 

ـادرات  ــــک صـــ ـتی بان شــــعبه و سرپرســـ
 . خوزستان ثبت نمی شود

بــه ارزش (فقــره  ۵۲از کــل مبلــغ مــذکور    
 ۸۶تســویه شــده و ) میلیــارد تومــان ۱۰۴۰
ـان ۱۸۰۵بــه ارزش (فقــره  ـارد تومـ ) میلیـ

 . تسویه نشده، باقی مانده است
بانــک ملــی شــعبه کــیش بــا خریــد دیــن    

ســامان بــا میلیــارد تومــان و بانــک  ۲۱۹۹
میلیــارد تومــان از اســناد  ۴۷۹خریــد دیــن 

ــه بانــک صــادرات،  اعتبــاری گشــایش یافت
 . اند داده باالترین رقم را به خود اختصاص 

ـیون،  ـله بـه کمیس ـات واص بر حسب اطالع
میزان وثائق گروه ملی صنعتی فوالد ایـران 
نزد بانک صادرات شعبه گروه ملی در قبال 

د تومــان، میلیــار ۲۰۱۴تعهــدات بــه مبلــغ 
ــاً بــه ارزش  ــان اســت  ۴۰۴جمع میلیاردتوم

ــه  ــول،  ۷ک ــد آن غیرمنق ــد  ۲۱درص درص
درصـد سـفته و  ۷۲آالت منصـوبه و  ماشین

 . چک می باشد
ــیس کـل بانــک       ــار شـفاهی رئ ـا بـه اظه بن

ـیش از  ــ ـا ب ــ ـــروه آری ـــی گ ـــزی، دارای مرک
ـان می ـارد تومـ ـارهزار میلیـ ــه  چهـ ــد ک باش

ـانکی را مـی  . نمایـدجبران بدهی به نظام ب
ضمناً بر اساس بررسی اولیة گـردش وجـوه 
ـترین گـردشِ  ـانکی، بیش ـام ب دریافتی از نظ
اعتبارات دریافتی در داخـل کشـور صـورت 

نفع واحد بودن  رغم ذی علی(گرفته است 
 ). و تبانی در گشایش اعتبار و اخذ تسهیالت

درصــد  ۶۰قابــل ذکــر اســت کــه بــیش از 
ـنادی یعنـــی حـــدود  ـارات اســ  ۱۸۰۰اعتبــ

میلیارد تومان، طی  ۲۸۰۰لیارد تومان از می
ــت مردادمــاه  ۱۳۸۹اســفندماه ســال  لغای

 . گشایش شده است ۱۳۹۰سال 
انجــام معــامالت صــوری بــا شــرکتهای      
ـارات  هم ــ ـــل اعتب ـایش و تنزی ــ ـــروه، گش گ

اســنادی در نظــام بــانکی، اخــذ تســهیالت 

کــالن، خریــد زمــین و کارخانجــات بــرای 
یدا می کنـد کـه تامین مالی تا جایی ادامه پ

 ۲۷۶۷۷۳گــروه مــذکور بــا کســب مجــوز 
ـازه  ۱۴/۱۲/۸۹مورخ  از بانـک مرکـزی اج

تاســیس بانــک آریــا را دریافــت کــرده و در 
ـاریخ  ــ ـــی را در  پذیره ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ت نویس

ـــه روش  ـــت ب ـــک مل ـــعب بان ـــی از ش یک
 . غیرمتعارفی شروع می کند

ـاریخ      ـاری  ۱۰در تــ ـال جــ ـاه ســ مردادمــ
لب گروه مـذکور موضوع سوءاستفاده و تق

ریالی مطرح - در گشایش اعتبارات اسنادی
و متعاقب آن رئیس هیات مدیره گروه ملی 

ـای مه ــ ـــران آق ـــوالد ای ـنعتی ف ــ ـــد  ص آفری
امیرخسروی جهت مشخص شدن زوایای 
ـای  مختلف فعالیت این گروه و پیگیری ه
قانونی، در اختیار مراجع قضایی قـرار مـی 

ـاریخ   ۱۲/۰۷/۱۳۹۰گیرد و سـرانجام در ت
پــس از طــی یــک فراینــد طــوالنی، مجــوز 
  فعالیت بانک آریا در یکهزار و صد و بیسـت
و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار لغو می 

 . گردد
 

تخلفــات صــورت گرفتــه در  –بخــش دوم 
   :نظام بانکی

 
 تخلفات بانک صادرات  - الف
 اعطای اعتبارات بیش از حد مجاز - ۱

ــای تســهیالت بــیش از رقــم  عــالوه بــر اعط
مجاز، اعتبارات اسنادی ثبت شـده توسـط 
بانک صادرات شعبه گـروه ملـی اهـواز نیـز 
بیش از حد مجازِ تعیین شده توسط کمیتـه 
ــت و در  ــوده اس ــک ب ـارات بان ـالی اعتبـ عـ

ـار ـنجی  اعطای تسهیالت، مقـررات اعتب س
مشتریان رعایت نشده و اطالعات به بانک 

 . مرکزی نیز منعکس نگردیده است
ـبت بـه تعهـدات عدم کفایت  - ۲ وثائق نس

 گروه آریا 
ـاً . اوالً وثایق متناسب با تعهدات نیست ثانی

درصــد آن چــک و ســفته مــی  ۷۲بــیش از 
 . باشد
تبــانی در گشــایش اعتبــارات اســنادی و  - ۳

 عدم اعتبارسنجی مشتری 
ـادره،  - ۱/۳ ـای صـ ـنامه هـ ــرخالف بخشـ ب

ـایش  ـنادی گش ـارات اس شماره پیگیری اعتب
ـامانه بانـک م ـایت شـده از س ـا س رکـزی و ی

ـادرات  ـارات ( اینترنت بانک ص منـوی اعتب
اخــذ نشــده و در ) اســنادی داخلــی ریــالی 

و . دفتر اعتبارات نیز ثبـت نگردیـده اسـت
ـا  ـنادی ب ـارات اس حتی در برخی موارد اعتب
ـین درج شـماره  استفاده از پرفـراژ و همچن
ـنعتی  تلفن های نمابر شرکت گروه ملـی ص

 . انک صادراتفوالد ایران می باشد نه ب
ـال  - ۲/۳ گـــروه ملـــی  ۸۹در ترازنامـــه ســ

صنعتی فوالد ایران، میزان بدهی به بانـک 
میلیارد تومان قیـد  ۷۱صادرات اهواز مبلغ 

ــت  ـا باب ــروه تنهـ ــدهی آن گ ــن ب ــده لک ش
ـنادی صــوری مبلــغ  ـارات اسـ  ۱۴۸۰اعتبـ

ـاری  میلیارد تومان است که بیانگر پنهان ک
ـادرا ـئول بانـک ص ـا مس ت و تبانی شرکت ب

 . گروه ملی اهواز است
جمع کاالی خریـداری شـده کـه در  - ۳/۳

ـارد  ۷۲۱دفاتر منعکس گردیـده مبلـغ  میلی
 میلیــارد ۱۴۸۰تومــان اســت در حــالی کــه 

ـا ارائـه  ـالی، ب ـنادی ری تومان از اعتبارات اس
اطالعات نادرست بابت خرید مـواد اولیـه 

ضــمن اینکــه طبــق . گشــایش شــده اســت
ـپادانا فـ مدارک موجود شرکت فوالد ام اس

ــه هم( ـا  ک ــروه امیرمنصــور آریـ ـانواده گ خـ
، بر اساس مدارک غیرواقعی در سال )بوده
میلیارد تومان مواد اولیـه بـه  ۹۴۰مبلغ  ۸۹

گــروه ملــی صــنعتی فــوالد ایــران فروختــه 
 . است
ـیش دریافــت در - ۴ ـارمزد و پ عـدم اخـذ ک

 ازاء گشایش اعتبارات اسنادی 
ـن ـارات اســ ـته از اعتبــ ـال آن دســ ادی در قبــ

گشایش شده که ثبـت دفتـر رسـمی نشـده، 
دریافت از گروه ملی صنعتی  کارمزد و پیش

ـاتر  فوالد ایران دریافـت نگردیـده و در دف
ــانگر . بانـک ثبــت نشــده اسـت ایــن امــر بی

ـئولین گـروه ملـی  ـا مس تبانی مسئول شعبه ب
 . صنعتی فوالد ایران است 

 تخلفات بانک ملی ایران  - ب
ــه اعت - ۱ ــوط ب ـنادی اســناد مرب بــارات اسـ

توسط بانک ملی شعبه کیش بـدون توجـه 
ـام  به لزوم درج شماره و تاریخ بیمه نامـه و ن

ـار  و آدرس شــرکت بیمــه ـتن اعتبـ گر در مـ
ـین  اسنادی و همچنین لـزوم وجـود رمـز ب
ـالی پذیرفتـه  ـارات داخلـی ری شعب در اعتب

 . شده است
ـنده در  - ۲ با وجـود آنکـه خریـدار و فروش

ادی داخلــی ریــالی گشــایش اعتبــارات اســن
ـارگزار بـدون  ذینفع واحد بوده اند بانک ک

بررسی و اعتبارسنجی اقدام به خریـد دیـن 
 . کرده است

بانــک کــارگزار بــدون رعایــت ســقف  - ۳
ـای غیردولتـی  ـپرده ه مجاز پنج درصـد س
بانک در پایان سال قبل و بـه قصـد کسـب 
سود حاصل از خرید دین، اقدام به ریسک 

 . نموده است
ـتی بدون - ۴ ـته سیاس ـارتی  –رعایـت بس نظ

بانک مرکزی و توجه به سقف  ۱۳۸۹سال 
ـال  ۳۵حداکثر  درصـدی ارزش فـروش س

ـتری، اقـدام بـه خریـد دیـن شـده  قبل مش
 . است
ـتی –۵ ـال  –برخالف بسته سیاس ـارتی س نظ

بانک مرکزی که نـرخ سـود خریـد  ۱۳۸۹
درصــد تعیــین کــرده  ۱۶دیــن را حــداکثر 
ــارات (اســت ایــن نــرخ  ــنادی بابــت اعتب اس

درصد افزایش داده شده  ۲۲به ) روزه۱۸۰
 . است
ـای  - ۶ ـپرده بـرای بانکه ـاب س افتتاح حس

دیگــر توســط بانــک ملــی شــعبه کــیش بــه 
ـای  ـا نرخه ـابع ب ـا  ۱۵منظور تأمین من  ۱۸ت
نظــارتی - درصــد بــرخالف بســته سیاســتی

بانک مرکـزی اسـت کـه نـرخ  ۱۳۸۹سال 
ـین  سود مناطق را برابر سرزمین اصـلی تعی

 . استنموده 
مصرف منابع بانکی منطقـه آزاد کـیش  - ۷

ـنامه  ـلی، بـــرخالف بخشــ در ســـرزمین اصــ
 . باشد صادره می

ــپرده - ۸ شــده در  آوری های جمع انــواع س
مناطق آزاد با مشـخص نمـودن نـرخ سـودِ 
ـار مصـارف بـر  ـین آم منظور شـده و همچن
ـافتی، از  اساس نوع عقـود و نـرخ سـود دری
ــه اداره ــعبه کــیش ب ــی ش ــک مل  ســوی بان
اطالعــات بــانکی بانــک مرکــزی مــنعکس 

 . نشده است
ـپادانا  –۹ ـام اسـ ــرکت فوالدفـ ـناد ش از (اسـ

ـالغ ) شرکتهای زیرمجموعه گروه آریا بـه مب
ـالهای  ۲۳۰و  ۷۶۱ ـان در ســ ـارد تومــ میلیــ
ــه اول  و پنج ۱۳۸۹ ــوان  ۱۳۹۰ماه ــه عن ب

یکی از فروشندگان مواد اولیه به گروه ملـی 
عبه صنعتی فـوالد ایـران بـه بانـک ملـی شـ

ـالغ مـذکور بـه . کیش فروخته مـی شـود مب
ــر ســرمایه شــرکت  ۷/۱۱و  ۳۴ترتیــب  براب

ـته ـالی کـه طبـق بس های  مذکور است در ح
ــدات  ــهیالت و تعه ــوع تس ـارتی، مجم نظـ
نبایستی از ده برابر سرمایه ثبتـی هـر ذینفـع 
حقوقی و سی میلیارد ریال بـرای اشـخاص 

 . حقیقی، بیشتر باشد
ایـه بانـک ملـی با توجـه بـه سـرمایه پ - ۱۰

ــران در ســالهای  ــه  ۱۳۸۹و  ۱۳۸۸ای کــه ب
میلیارد تومان بوده  ۲۲۰۰و  ۲۳۰۰ترتیب 

ـا  ـناد مربـوط بـه اشـخاص ب خرید دیـن اس
ذینفــع واحــد و تعهــدات ناشــی از آن در 

به ترتیب به مبلـغ  ۱۳۹۰و  ۱۳۸۹سالهای 
ـادل  ۵۶۰و  ۱۵۰۰ ـان مع و  ۶۵میلیارد توم
ـــک،  ۵/۲۵ ـــه آن بان ـــرمایه پای ـــد س درص
ـتیبر ـارتی می- خالف بسته سیاس . باشـد نظ

ازد دارایی بانـک ملـی ۴س خاطرنشان می
هزار میلیارد تومان می باشد که  ۶۰بیش از 

میــزان تخلــف انجــام شــده در مقابــل آن 
 . ناچیز است

مدیرعامل بانک ملی ایران در آبانماه  - ۱۱

ـال  ـــف پرداخـــت  ۱۳۸۸ســ ـتور توق دســ
 تسهیالت به شرکتهای گروه امیرمنصور آریا
را صادر کرده لکن یک ماه بعد و در آذر ماه 
همان سال دستور پرداخت به هر میزان را 

ـا  ۵۸صـفحات (ابالغ نموده اسـت  و  ۵۹ت
 ). پرونده دیوان محاسبات کشور ۵۳۸
ــی  - ۱۲ ــک مل ــوی بان ـناد از س ارســال اسـ

شعبه کیش برای بانک صادرات گروه ملـی 
بصورت دستی و بجای استفاده از خدمات 

جمهـوری اسـالمی ایـران، از  شرکت پست
ــع  ــده ذینف ــق نماین ) فروشــنده کــاال (طری

 . انجام شده است
عــدم اخــذ تعهــد نامــه مبنــی برحــق  - ۱۳

 رجوع 
خریــد «نامــه موقــت  آئین) ۴(طبــق مــاده 

ــن ــورتی»دی ــه و  ، درص که در ضــمن معامل
: خریــد دیــن از طلبکــار، بــا او شــرط شــود

ـید نپـردازد شـما « هرگاه مـدیون در سررس
، بالاشـکال اسـت، »باشید بپردازید متعهد

ـاهده می حـق «شـود کـه  لکن در عمل مش
ــه » رجــوع اخــذ نشــده اســت و فــرم نمون
در ) مربــــوط بــــه حــــق رجــــوع( ۱۱۰۲
  . ها موجود نیست یک از پرونده هیچ

  
ـيچ خبـري از    ،در گـزارش : انقالب اسالمی ه

ـاد    شبكه روابط شخصي و افرادي كه در ايـن فس
ـته انـد   بـراي  . ود نـدارد وجـ  ،بزرگ شركت داش

خواننده مي بايد به فصل  ،وردن از علت آنآسردر
دو گزارش كوتاه در باره روابـط   ،سوم اين گزارش

ـادها  مراجعـه   ،شخصي قدرت و نقش آن در فس
  .كند

  

ــار  ــدام بك ــين اع  ،ماش
ــزد و   ــي م ــارگران ب ك
  :دانشجويان در فشارند

  
ـان، حکـم ۹۰مهر   ۱۹در  ◀ ، به گـزارش موکری

ـرا اعدام پنج نفر  در زندان مرکزی ارومیـه بـه اج
بنا به این گزارش نام این افراد که جرائم . در آمد

ـال  آن ها مربوط به مواد مخدر عنوان شـده، جم
ش، احمد ج، رضا ع، فرهاد ا و دهقان س بوده 

  .اند
،  به گزارش فعالین حقوق بشر ۹۰مهر  ۲۳در ◀

زندانی در زندان مرکزی  ۶و دمکراسی در ایران ، 
ن بــه اتهــام داشــتن مــواد مخــدر اعــدام زاهــدا
ــدند ــهروندان .ش ــدگان ، از ش ــدام ش ــی از اع یک

هنوز قوۀ قضاییه رژیم ولـی فقیـه .  افغانستان بود
  .از اعالم رسمی آن خوداری می کند

ـر ۹۰مهر  ۲۵در  ◀ ، به گزارش خانـه حقـوق بش
ـری  ـران ، حجـــت االســـالم اســـدالله جعفــ ایــ
ای دادســتان عمــومی و انقــالب ســاری از اجــر

ـام  قاچـاق مـواد «حکم اعدام دو شهروند به اته
  .خبر داد» مخدر

ـایی ۹۰مهر  ۲۵در  ◀ ،  به گزارش کلمه، امین نی
ــته مهندســی مکانیــک  ــاز رش فــر، دانشــجوی ممت
ـروز بـه  دانشـکده فنـی دانشـگاه تهـران، صـبح ام
اتهام توهین به احمدی نژاد در زندان اوین، سی 

ـر . ضربه شالق خورد ـربه او در حالی کـه ب ـر ض اث
های محکم شـالق از درد بـه خـود مـی پیچیـد، 
ــکی و  ــه کمــک پزش ــت هــیچ گون ــدون دریاف ب

  .دارویی به بند بازگردانده شد
ـفاف، سـه تـن از ۹۰مهر  ۲۷در  ◀ ، به گزارش ش

ـین موسـوی بـه  ـاتی میرحس ـتاد انتخاب اعضای س
ــع ســی ــه و توزی ــه  اتهــام تهی  ۹۰«دی موســوم ب

ور بــا جمهــ و تــوهین و تخریــب رئیس» سیاســی
حکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به حـبس 

  .قطعی محکوم شدند
ــوز، روز ۹۰مهــر  ۲۷در  ◀ ــزارش ادوارنی ــه گ ، ب

ـران  ۲۶/۷/۹۰گذشته  دانشجویان دانشـکده عم
ــه طــرح  دانشــگاه خواجــه نصــیر در اعتــراض ب
تفکیک جنسیتی در این دانشگاه و سایر دانشـگاه 

 ایـن. های کشور دسـت بـه اعتصـاب غـذا زدنـد
ـامال خودجـوش در  حرکت اعتراضی بصورت ک

  .و در سلف این دانشکده آغاز شد ۱۱٫۳۰ساعت 
، بـه گـزارش دانشـجونیوز، در ۹۰مهر  ۲۷در  ◀

ــه  ــد و در حــالی ک ـتانه ســال تحصــیلی جدی آسـ

ـرویس دانشـگاه  افزایش قیمـت غـذای سـلف س
شــهرکرد موجــب نارضــایتی دانشــجویان شــده 

یکـی از در غـذای " کرم پخته"است، پیدا شدن 
دانشجویان منجر به آغاز تجمعات صنفی در این 

   .دانشگاه شد
،  بــه گــزارش روزنامــه دولتــی ۹۰مهــر  ۲۸در  ◀

ــــدآبادي،  ــــك احم ـا تاجي ـران،  عبدالرضـــ ـــ ای
ــــه ــــه روزنام ـابق روزنام ـــ ـر س ـــ هاي  نگار و دبي
طلب به اتهام برهم زدن امنيـت كشـور و  اصالح

ـاه  فعاليت تبليغي عليه نظام با حکم قطعي دادگ
ـال  ـاً بـه شـش س ـران جمع ـتان ته تجديدنظر اس

  .حبس تعزيري محکوم شد
ـر  ۲۸در  ◀ ــر، حجــت ۹۰مهـ ــزارش مه ــه گ ، ب

االســالم صــادقی نیــارکی در جمــع خبرنگــاران 
با تایید حکم قصاص صبح امروز سه قاتل : گفت

در زندان مرکزی قزوین به دار مجازات آویختـه 
حکــم : دادســتان قــزوین تصــریح کــرد .شــدند

ـاله  ۲۶و  ۲۵، ۲۱ن سه نفر قاتل کـه قصاص ای س
هستند سحرگاه امروز در محوطه زندان مرکزی 
قزوین اجرا شد و قاتالن به دار مجازات آویختـه 

  .شدند
ـر  ۲۹در  ◀ ـزارش اتحادیـــه آزاد ۹۰مهــ ، بـــه گــ

کارگران ایران، آیت نیافر از فعالین شناخته شده 
ـنبه  ـر روز دوش ـارگری ظه ـاه  ۲۵جنبش ک ـر م مه

ـامورین در متــ ۱۳۹۰ روی شـــهر ری توســـط مــ
  .امنیتی بازداشت شد

،  عبدالرضــا کرباســی معــاون ۹۰مهــر  ۲۹در  ◀
محیط زیست دریایی سازمان حفاظـت محـیط 

آخـرین گـزارش وضـعیت زیسـت : زیست گفـت
دهــد کــه حــدود یــک  محیطــی خــزر نشــان می

ـته اسـت  میلیون فُک در دریای خزر وجود داش
ـا بـه  ۱۰که طی  ـزار  ۱۰۰سال اخیر تعـداد آنه ه

  .کاهش یافته است
، به گزارش کمپین بین المللـی ۹۰مهر  ۳۰در ◀

ـال  ـاه س ـتم مـرداد م حقوق بشر در ایران، در بیس
 ۷شــهریور نیــز  ۲۹زنــدانی و در تــاریخ  ۷جــاری 

زندانی دیگر، زندان، به صورت دسته جمعـی بـه 
بنا بر اطالعاتی کـه یـک منبـع . دار آویخته شدند

شته اسـت ایـن اعـدام اگاه در اختیار کمپین گذا
. ها به صورت دسته جمعی صورت گرفتـه اسـت

اتهام همـه ایـن افـراد قاچـاق موادمخـدر بـوده 
  .است

ـر، ۹۰آبان  ۱در  ◀ ، به گـزارش خانـه حقـوق بش
فر فعال حقوق زنان از سوی دادگاه  مریم قربانی

انقالب اسالمی به سه سال زندان محکـوم شـده 
ـال  حکم سه سال زندان مریم قربانی.است فر فع

ــادر شــده  ــاه بــدوی ص ــان کــه در دادگ حقــوق زن
ـات .امروز به وکیـل وی ابـالغ شـده اسـت اتهام

اجتمــاعی و «و » اقــدام علیــه امنیــت ملــی«وی 
ـال زنـدان » تبانی علیه نظام بوده و حکـم سـه س

  .وی بر این اساس صادر شده است
، بــه گــزارش ایســنا، جمعــی از ۹۰آبــان  ۲در  ◀

ــه ــههای فــر کــارگران کارخان نخ و نــازنخ  نخ، م
قزوین با تجمع مقابل مجلـس شـورای اسـالمی 
ـفر  خواهان عمل به مصوبات هیات دولت در س

کننــدگان  تجمع.اســتانی بــه اســتان خــود شــدند
چنین به عدم پرداخت حقوق ماهانـه خـود  هم

هــا شــعار  آن. مــاه معتــرض بودنــد ۲۴بــه مــدت 
  .”رییس مجلس ما مالقات مالقات“دادند  می
ـام جـم آنالیـن ،  ۹۰ان آب ۲در ◀  ، به گزارش ج

ـر  ۵۰کارگران قزوینی که تعدادشان به حدود  نف
مى رسد، براى احقاق حقوق خود از نماینـدگان 

ـارگران قزوینـى در  .مجلس استمداد طلبیدنـد ک
ـردم «: این تجمـع شـعارهایى چـون نماینـده م

ــه داد مــردم عــدالت، عــدالت، کــو «، »بــرس ب
سـن ریشـه یا حجت بـن الح«، »مجرى عدالت
ـال اعـدام بایـد «، »ظلم را بکن غارتگر بیت الم

  .سر مىدادند» گردد
ــجونیوز، از ۹۰آبــان  ۲در  ◀ ــزارش دانش ــه گ ، ب

ظهر، دانشجویان دانشگاه  ۱۱٫۳۰حدود ساعت 
ــلف  ــای غــذای خــود را از س مازنــدران ظــرف ه
ـا  ــ ـران ت ـران و پســ ــ ـرویس غـــذاخوری دخت ســ
 ساختمان اداری دانشگاه چیده و در مقابـل ایـن

  .ساختمان دست به تحصن اعتراضی  زدند
،  به گزارش ايسنا، اجراي حکم ۹۰آبان  ۲در  ◀

ـارق بندرعباسـي در  ۱۱۰ ضربه شـالق بـه يـك س
   .مالء عام اجرا شد

، فریـدون صـیدی راد از دهـم ۹۰آبان   ۴در  ◀
ـا کنـون بـه مـدت  ـاه  ۸اسفند ماه سال گذشته ت م

ــتفاده از مرخصــی در  ـان اس اسـت کــه بــدون امک
و حکم سه سال حبس .ندان اوین به سر می بردز

دادگاه  ۵۴ماه عینا در شعبه  ۴تعزیری وی پس از 
  .تجدید نظر تایید شده است

ــه گــزارش ایلنــا، جمعــی از  ۹۰آبــان  ۴در  ◀ ، ب
کارگران شهرداری خرمشـهر کـه مـی گوینـد دو 
ـاری و  ـافه ک ماه از حقوق و شش ماه از حقوق اض

  است دست از کار  مزایایشان به تعویق افتاده
   16 در صفحه     
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بمناســبت صــد و  ،خــرداد۲۶«
ـینبیست و  ـالگرد نهم  تولـد س
  »مصدق  دکتر

  
ـود تحــت «  - ۳ ـای بلفوردرکتــاب خـ جنــاب آقـ

ـا را » وقایع اخیردر ایران« عنوان ـزاق ه شماراین ق
ــر ذکرمــی کنــد ۲۵۰۰ درواقــع هنــگ قــدیمی ). نف

قــزاق هــا کــه پــس ازاخــراج افســران روســی، بــه 
اندهی افسران انگلیسی در قزوین مستقر شد، به فرم

ـدون اطـالع  ـا  ب ـه کودت ـرد ک سختی می شود باور ک
عـالوه . ورضایت سفارت بریتانیا اجـرا شـده اسـت

فرمانده ژاندارمری تهران و " کلنل گلروپ"براین ، 
فرمانــده نیروهــای پلــیس ، " جنــرال  وســتداهل "

د فوریه به نیروهـای خـو  ۲۰ – ۲۱درشب پرحادثه 
ـوند در . دستوردادند ازقرارگاه های خود خـارج نش
وفا «پی این خوش خدمتی ، دولت بریتانیا به دلیل 

ـه » داری به منافع بریتانیا  در ایران ایشان را مفتخرب
ـیش  از . کرد G.C.M.Gدریافت نشان  ـایع ب این  وق

پیش ایرانیان را به دخالت بریتانیا مظنون کرد وآنها 
ـه ا ـه خـود را مطمئن سـاخت  ک ـا خـود ب یـن کودت
  ».صورت نگرفته است

ـه نظرمـی « -  ۴ ـه ب نکته جالب توجه ایـن اسـت ک
ـه  ـانی ک رسد نه دولت ایران ونه سفارت بریتانیا تا زم
ـد، هـیچ  ـیده بودن ـایلی شهرنرس ـد م قزاق ها به چن
ـه منظورتصـرف  ـا ب ـزاق ه ـه ق کدام خبرنداشتند ک
ـه  پایتخت حرکت کرده اند واین درحـالی اسـت ک

قرارگاه نیروهای بریتانیا ( مستقردرقزوین  نیروهای
تحت فرماندهی افسران بریتانیایی ) درشمال ایران

ـزات نظـامی ایـن  ـراه تجهی ـه هم ـهررا ب ـتند وش هس
کشورترک کردند وپس ازگذشـت چهارروزوپشـت 
سرگذاشتن صد مایل به دروازه های تهران رسیدند 
این دوشهربا خطوط تلفن وتلگراف باهم درارتباط 

ـتند ـای هسـ ـتگاه هـ ـهر، ایسـ وهمچنین درهردوشـ
ـه ایـن ). رادیویی بی سیم دراختیارانگلیسی ها هم

ـین شـده  ـیش تعی اتفاقات کامالً حسـاب شـده وازپ
ـانی و  ـدون تب پیش رفت و کامالً مشخص است که ب

  »..سازش، هرگزچنین امری محقق نمی گردید
ــه « -  ۵ ــه خــواهش دارم  ب ــات وزارت خارج ازمقام

ـارات کلنــل اســمیت  ــه (اظه ـه درصــفحه دوم نام ک
ـژه ) ژنرال  دیکسون به اینجانب آمده است توجه وی

ـد ـرال دیکسـون وی یکـی . مبذول دارن ـه ژن ـه گفت ب
ازافسران انگلیسی است که نیروهای قزاق درقزوین 
ـه حرکـت  ـران ب ـه سـمت  ته ـرد وب را سازماندهی ک
ـراهم آورد . درآورد و موجبات سرنگونی دولت را ف

ـایدرای» اسمارت« منظوراز ـو" ن نامه، آق . ای .دبلی
اســت؛ وی دبیرامورشــرقی درســفارت "  اســمارت

  بریتانیا در تهران است
ـتم « :دیکسون می افزاید  - ۶ ـزوین رف زمانی که به ق

در دیــدار بــا کلنــل اســمیت، وی اقــرار کــرد کــه او 
نیروهای قزاق را سازماندهی وبه سمت تهران اعزام 

فارت وی همچنین اعتراف  کرد که س. کرده است
ـوده  ـر ب ـا خب ـان ب بریتانیا درتهران کامالً از ایـن جری

    ».است
  کودتا و آغازدیکتاتوری نظامی ٭
  

وزيــر مختــار " جــان الرنــس كالــدول " (کالــدول 
ـا در )امريکا در ايران   ۲۲اولین گزارش خود ازکودت

ـد  ۱۰، ساعت  ۱۹۲۱فوریه  « :صبح مخابره می کن
ـته  ۱۰۰۰نزدیک به  ـزوین قزاق ایرانی روزگذش از ق

ـه  ـه روب ـدون رو ب به سمت تهران حرکت کردند و ب
روشدن با هیچ مقاوتی ، پایتخت را به تصرف خـود 

ـابقی اعضـای . درآوردند ـوزرا م آنها به غیرازرئیس ال
همچنین مقامات بلند . کابینه را فوراً دستگیرکردند

ـروطه خواهـان  ـدان ایرانـی، مش پایه پیشین، ثروتمن
ــا نیزدرا ــان نماندنــدوناسیونالیســت ه بــه تعویــق . م

افتادن حقوق قزاق ها علت این اقدام قلمداد شده 
رئیس الوزرا دست بدامان انگلیسی ها شده و . است

ـرد ـاه ب ـا  پن ـفارت بریتانی ـه . به س ـا منکرهرگون بریتانی
ـامالً روشـن اسـت  دخالت دراین قضایا شده، اما ک
ــواهد  ـراد آنهاســت وش ـه اوضــاع فعلـی بروفــق م ک

که نیروی نظامی آنها این حرکت  حاکی ازآن است
ـردبیرروزنامه . را تقویت می کند سید ضیاء الدین، س

ــا، رهبــری ایــن  رعــد و ازتحــت الحمایگــان بریتانی
ـه، . جریان را برعهده دارد ـوق الدول وی درزمان وث

. درمقام مشاورمحرمانه رئیس الوزرا خدمت می کرد
ـام ایـن  ـه تم ـد ک مردم ایران تقریباً  مطمئن شـده ان

ـه انگلیسـی  اسـتق ـا ایـن  [ .ضایا یک نقشه و توطئ ب
)  ۲(» .نظـم و آرامـش برشهرحکمفرماسـت ]حال 

ســید ضــیاء را بــه  ۱۹۲۱فوریــه  ۲۳احمــد شــاه در 
نظــر بــه « :ســمت ریاســت وزرا منصــوب مــی کنــد

اعتمادی  که به حسن کفایت وخدمتگزاری جناب 
ـام  ـه مق میرزا سید ضیاء الدین داریم، معزی الیه را ب

ـارات ریاس ـوده واختی ت وزرا برقرار و منصـوب فرم
ـه معـزی  تامه برای انجام وظایف ریاست وزرائـی ب

ــودیم ــه مرحمــت فرم ــاه را » .الی کالــدل تصــمیم ش

شــاه ســید ضــیاء را بــا «:اینگونــه تشــریح مــی کنــد
ـرد واو در  ـه ریاسـت وزرا منصـوب ک اختیارات تام ب

حکومـت نظـامی شـدید . حال تشکیل کابینه است
ـا برشهرحکم ف ـه ه رما گردیده وهیچ کدام ازروزنام

ـران . اجازه انتشارندارند ارتباط تلگرافی درسراسر ای
ــاع عمــومی حتــی  ممنــوع اســت وازهرگونــه اجتم

درخواسـت . درخانه ها، جلوگیری به عمل می آید
بسیاری ازمردم که خواهان بست نشستن درسفارت 

ـه  ــ ـــم رفت ـد؛ روی ه ــ ـد، رد ش ــ ـا بودن ــ  ۱۰۰آمریک
د ودر میاان آنان چهارتن ازرئیس نفردستگیرشده ان

ـات دولتـی و  الوزراهای پیشین، شماری دیگرازمقام
ـردم . ثروتمندان شهرنیزبه چشم می خورند توده م

ازاین اوضاع به خشم آمده ومدعی هستند تمام این 
سفارت بریتانیا  .  قضایا، یک کودتای انگلیسی است

ـه  تمام این اتهامات را رد می کند اما شـکی  نیسـت ک
ـزوین از ایـن حرکـت  ـیس در ق نیروی  نظـامی انگل

ـان، . حمایت کرده است رهبران وپیروان این جری
ـتند ـا هس ـه بریتانی ـود  همگی تحـت الحمای ـر نب و اگ

ـور، ایـن حرکـت  حمایت همه جانبه ارتش این کش
ـد ـاه درمعـرض . ... به شکست می انجامی ـدگی ش زن

ـده وی مترصـد اسـت و  ـه نظربن ـرار دارد وب خطر ق
ـد دراولین ـری کن ـاره گی ـیس . فرصت ممکن، کن رئ

ـماری ازبازداشـت  ـرد درنظـردارد ش الوزرا اعـالم ک
ـا )  ۳(».شدگان را اعدام کند ـورد کودت کالدول درم
ـه، « :چنین می نویسد بعد ازظهر یکشنبه بیستم فوری
ـه   ـه   ۱۵۰۰خبر رسـید ک ـزوین ب ـزاق از ق ـروی ق نی

ســمت تهــران حرکــت کــرده و بــه چنــد مــایلی 
ـد. شهررسیده اند .  این خبرموجب نگرانی مردم ش

ـا در صـدد تصـرف   ـه آنه ـود ک شواهد حاکی از آن ب
ـر  پایتخت هستند اما کسی ازغرض اصلی  ایشان خب

  .نداشت
بعد از ظهرهمان روز، وزیر مختار بریتانیا به خارج 

چند . بعد از ظهر بازگشت  ۵ازشهررفت و ساعت 
ســاعت پــیش ازخــروج وزیرمختــار، سرکنســول 

ـراه سفارت بر ـه هم یتانیا، سـرهنگ دوم هیـگ، ب
ـو  ـرای گفتگ سید ضیاءالدین، رئیس الوزرا فعلی، ب

ـواهد . با قزاق ها از شهر خارج شـدند براسـاس ش
ـدن  ـورمطمئن شـ ـه منظـ ـود، ایــن دونفربـ موجـ
ـا خـود  ـد، ام ازمقصودقزاق ها شـهر را تـرک کردن
ـیش از  ـاً پ ـه دقیق ـد ک نیروهای قزاق  اعتراف کردن

ـان ورود آنها به پایتخت ـاً ( ، نفری پنج توم  ۵تقریب
ـد ]مقامات  [از) دالر ـرده ان الزم . بریتانیا دریافت ک

ـان کلنـل  ـا تحـت فرم به ذکراست که این قزاق ه
این فرمانده انگلیسی مدتی اسـت . اسمیت هستند

که دراستخدام دولت ایران است وچند ماه پیش 
ـده  ـزوین را برعهــ ـات در قــ ـدی اداره اطالعــ تصـ

ـدتی گرفت والبته پیش  ازآن نیزفرمانده انگلسی م
است که دراستخدام دولت ایران است وچند ماه 
ـده  ـزوین را برعه پیش تصدی اداره اطالعات درق
گرفت والبته پیش از آن نیزفرمانده نیروهای قزاق 

وی مکرراً به تهران سفر می کرد . در آن منطقه بود
ـفرها بخـش  ـه درایـن س وبرکسی پوشیده نیست ک

ـه  عمده وقت خود را درحضورسید ضـیاءالدین ب
ـرد ـه . سرمی ب ـین مشـخص شـده اسـت ک همچن

ـران،  ـه سـمت ته ـا ب اندکی پیش ازحرکت قزاق ه
ـه  پولی که قرار بود میان این نیروها پخـش شـود ب

ـید ـد . دست کلنل اسـمیت رس ـه نظرمـی رس ـا ب ام
ـران صـبرکند  ـه ته ـا رسـیدن ب ـرجیح داد ت کلنل ت
ــغ  ــس ازرســیدن بــه پایتخــت، مبل وبالفاصــله پ

این وجه به امضای . ذکوردرمیان آنها پخش شدم
ـود ـه . کلنل اسمیت از بانک برداشت شـده  ب نکت

ـه  ـد ن ـر مـی رس ـه نظ ـه ب جالب توجه این اسـت ک
ـزاق  ـه ق دولت ایران و نه سفارت بریتانیا تا زمانی ک
ـدام  ـد، هـیچ ک ها به چند مایلی شهر نرسیده بودن
خبرنداشــتند کــه قــزاق هــا بــه منظــور تصــرف  

ـه پایتخت ح رکت کرده اند و این درحالی است ک
ــزوین  ــتقردر ق ــای مس ــای ( نیروه ــاه نیروه ــرار گ ق

ـران ) بریتانیا در شمال ایران ـدهی افس تحت فرمان
ــزات  ــراه تجهی ــه هم ــهررا ب ــتند وش ــایی هس بریتانی
ــورترک کردنــد وپــس از گذشــت  ــامی ایــن کش نظ
ـه دروازه  چهارروزوپشت سرگذاشتن صـد مایـل ب

و شهر با خطوط تلفن و های تهران رسیدند این د
تلگراف باهم درارتباط هستند وهمچنین درهردو 
ـار  ـویی بـی سـیم دراختی شهر، ایستگاه های رادی

همه این اتفاقات کامالً حساب شده ). انگلیسی ها 
ـامالً مشـخص  وازپیش تعیین شده پیش رفـت و ک
ـازش، هرگـزچنین امـری  است که بدون تبانی وس

زنیمه شب بیستم اندکی پس ا... محقق نمی گردید
نیروهــای . فوریــه ، قــزاق هــا وارد تهــران شــدند

ژانــدارمری کــه موظــف بــه حفاظــت ازپایتخــت 
ومنــاطق داخلــی کشورهســتند نیــز بــه قــزاق هــا 

ـتند ـه . پیوسـ ـوئدی را بـ ـران سـ ـاه یکــی ازافسـ شـ
ـارج از  ـا در خـ ـزاق هـ ــف ســاختن قـ منظورمتوق

اما . پایتخت، متصدی هنگ مرکزی سربازها کرد
ـا این افسر مت ـزاق ه ـه ق ـز ب وجه شد که سربازها نی
ـوایی . پیوسته اند ـه ه ـد گلول ـوپ و چن سه گلوله ت

تنها نیروهای پلیس درمقابـل ایـن . نیزشلیک شد
ـیش . عده مقاومت کردند دراداره مرکزی پلیس پ

ـته  ـر کش ـیس، دونف ازدستگیری تمام نیروهـای پل

ـدون . شدند ـا ب به هر حال ، به نظر می رسد کودت
به زودی روشـن .  یان رسیده استخونریزی  به پا

ـبش ،  ـته  ایـن جن ـره هـای برجس شد که تمام چه
سرگرد . بریتاینا دارند ]سفارت  [ارتباط تنگاتنگی با 

ــند وزارت  ــر مس ــیش  از ایــن ب ــه  پ ــان، ک ــعود خ مس
ـه  ـون ب ـا کن ـیش ت جنگ نیز تکیه زده ، ازچند ماه پ
ـزوین ،  عنوان معاون شخصی کلنل اسـمیت در ق

ـه . است مشغول به خدمت سرهنگ رضاخان، ک
به فرماندهی نیروهای قزاق منصوب شده اسـت، 

ـیس  ـامی انگلــ ـدمت  –درهنـــگ نظــ ـران خــ ایــ
ودرعمل برای فرمانده این هنگ جاسوسـی مـی 

وی چند ماه گذشته همکاری بسیار نزدیکـی . کرد
ــی هــا درقــزوین داشــته اســت ســید  .بــا انگلیس

ضــیاءالدین، رئــیس الــوزرا، مالــک روزنامــه نیمــه 
ـه رس می رعد است؛ بریتانیا حامی مالی ایـن روزنام

ـه اطـالع وزارت . است همانطور که پیش ازایـن ب
خانه رسید ، روزنامه رعد همان روزنامه ای اسـت 

شدیداً به آمریکا ، ملت و آداب و  ۱۹۱۹که در پائیز
سید ضیاءالدین مردی . رسوم این کشورحمله کرد

ـذرد ـر وی مـی گ ـنج سـال ازعم ـه سـی وپ . است ک
واژه ای است که به فرزندان پیامبرمحمد »  سید «

اطالق می شود و تا پیش ازکودتا سید ضـیاءالدین 
دستارسیاه برسرمی کرد که نشانه سید بودن او بود؛ 

ـه سـرپوش معمـول » کاله« اما پس ازآن  ـیاه ک س
وی یکی ازایرانیان . مردم ایران است، برسرمی کند

ـورد ضیاء الدین م.  پر توان واستثایی است عاون م
اکنون نیزهمه مردم مـی اعتماد وثوق الدوله بود ؛ 

ـرده و  دانند انگلیسی ها روز نامه او را تأمین مالی ک
ـد؛  شخصاً نیز از بریتانیا وجوهی را دریافت مـی کن
ـه  امابا این حال ، بعضی ازمردم کم و بیش نسبت ب
ـتند  ـین هس تالش های سید ضیاءالدین خـوش ب

ـه وی در ـد ک ـکیل دولتـی وگمان می کنن صـدد تش
کالدول اضافه مـی » .شایسته تردراین کشور است

ـماً سـید « :کند ـاه رس یک یا دو روز پس ازکودتا ش
ــام بــه ریاســت وزرا  ــارات ت ــا اختی ــیاء الــدین را ب ض

حکومـت نظـامی مجـدداً باشـدت . منصوب کرد
همچنان قزاق ها . وحدت هرچه تمام تراجرا شد

ـته ودرهر ـاد نداشـ ـروی پلــیس اعتمـ ـه نیـ ــک بـ ی
ازایستگاه های پلیس نیروهای قزاق نیزمستقرشده 

ــا ارتباطــات داخلــی . انــد ــا چنــد روزپــس ازکودت ت
ـه  توسط پست یا تلگراف ممنوع بود وهیچ روزنام

با این حـال، پـس ازیـک . ای اجازه انتشارنداشت
هفته ای این محدویت ها برداشته وروزنامه  ایران 

تجمع . تبه عنوان روزنامه رسمی اجازه انتشار یاف
ـوع  ـان ممن ـازل شخصـی همچن مردم حتی درمن
ـدغن مـی  بوده وانتشارهرگونه انتقاد ازدولت نیزق

  )    ۴(» .باشد
   تکذیب  و انکار بریتانیا٭    

  
ــا را   ـه دخالـت و اطـالع ازایـن کودت ـا هرگون بریتانی

به عنوان مثال در گزارش  پرسش  و . صریحاً رد کرد
ـنبه  ـاریخ دوش ـه ت ـوام ب ـه  ۲۸ پاسخ مجلـس ع فوری

  : می خوانیم۱۹۲۱
)  Commander Kenworthy( دریابان کنورثی 

ـا دولـت اعلـی  : از نخست وزیر چنین سئوال کرد آی
حضرت درکودتای قزاق ها برای سرنگونی دولـت 
ـا   ـته اســـت؛ آیــ ـالتی  داشــ ـه دخــ ـران،  هیچگونــ ایــ
تجهبزات  و دست مزد این قزاق ها توسط  دولـت 

ـرد دولـت اعلـی اعلی حضرت فراهم شده؛ و رو یک
  حضرت نسبت به این اقدام چیست؟ 

ــارمزورث ــیل ه ــای سس ــئوال : آق ــا کــه ایــن س ازآنج
پاســخی نســبتاً طــوالنی  دارد، بــا کســب اجــازه از 
نمایندگان محترم حاضردرجلسه، آن را در گزارش 

گــزارش رســمی » .رســمی منتشــرخواهم ســاخت
ـام نیروهـای آن «: یکان های  مختلف قزاق، که تم

ــران ایرانــی از ایرانــی ه ــتند تحــت فرمانــدهی افس س
ـرده ودربیسـت و  قزوین به سمت تهران حرکـت ک
ـه شـب وارد پایتخـت  ـدکی پـس ازنیم یکم فوریه ان

ـه  .  شدند ـان داشـت ک ـا اذع افسر  ایرانی ایـن نیروه
ـا بلشـویک  قزاق های  ایرانی ، که تجربه رویارویی  ب
 ها را داشتند، از این که دولتی  بی کفایت جـایگزین
ـته شـدند ـود، خس ـری مـی ش . دولت بـی کفایـت ت

ـا   ـتند ازپیشـروی بلشـویک ه دولت هایی که نتوانس
ـاری  ـال ک ـه دلیـل اهم ـد و ب جلوگیری به عمل آورن
ـران خـارج شـدند ـا  نیزازای . ایشان، نیروهای بریتانی

ـا  ـرده ، ام ـاه اعـالم ک قزاق ها  وفاداری  خود را به ش
ـه اعلـی   تصریح کردند مشاورین شیطان صفتی  را ک

ـد زد ـد، کنارخواهنـ ـه کــرده انـ . حضــرت را احاطـ
ـاره  افسران ارشد قزاق ها،  حسن نیـت خـود را در ب
اتباع خارجی ابراز داشته و تأکید کردند جای هیچ 

ـا . نگرانی  و ترس برای اتباع خارجی  نیسـت از آنج
ـد،  که هیچ نیروی نظامی  مانع ورود آنها  به شهر نش

ـهررا ت ـه راحتـی ش ـد، ادارات قزاق ها  ب صـرف کردن
ـا را   دولتی را تحت کنترل خود درآورده و خیابان ه

ـه ایشـان . قرق کردند ـیس محلـی ب ـدارمری  و پل ژان
ـد ـهربرقرار ش طبیعـی  .  پیوسته و نظم وآرامش درش

ـپهدار  ـدامات ، دولـت  س ـال ایـن اق است که به دنب
سقوط  کرد و رئیس الوزرا به سفارت اعلی حضرت 

ـا ـاه آورد  شاهنشاهی  بریتانی ـه . پن ـاً وادار  ب ـا متعاقب ام
ـه   ـد ک ترک  سفارت شده و  به وی اطمینان داده ش

انقالبیون تا ایـن . مورد تعرض  قرارنخواهد گرفت
تاریخ دست به تشکیل دولت نزده اند، اما بسیاری  از 
. مقامــات برجســتۀ کشــوری را دســتگیرکرده انــد
ـه شـهر در  بازارتعطیل شده و دربیسـت و دوم  فوری

دولـت اعلـی حضـرت . آرامش کامل فرورفته است
ـته  شاهنشاهی بریتانیا هیچ دخالتی دراین امورنداش
وهیچ مسئولیتی را در قبال اعمال قزاق ها ی ایرانی 

ـا  . برعهده نمی گیرد ـه بریتانی ـایی  ک کمک هزینه ه
برای حفظ  و نگهداری از این  نیروها  پرداخت می 

. شـده اسـت متوقـف  ۱۹۲۰کرد، در ماه می سـال 
دولت اعلی حضرت نسبت به قزاق  ها موضـع بـی 

    ) ۵. (طرفانه اتخاذ کرده است
واالس اسمیت موری، کاردارسفارت آمریکا، دریکی 

ـورد  ۱۹۲۵ازگزارش هـای سـال  نظرخـود را  در م
ـا را  انکار دولت انگلیس درهرگونه دخالت درکودت

ـران « :چنین تفسیرمی کند ـروی نظـامی فعلـی  ای نی
ـه   مبدًا وسرچشمه خـاص خـود را دارد؛ همانطورک

ــن نیرودرزمــان  ــت، ای ــع اس ـه مطل وزارت خارجـ
سید ضیاءالدین به وجود  ۱۹۲۱فوریه  ۲۱کودتای 

قــزاق  را بــه   ۸۰۰آمــد؛  زمــانی کــه رهبــران کودتــا 
ـرده و  فرماندهی  سرهنگ رضاخان راهی  تهران ک
. حکومت متزلزل سپهداراعظم را سرنگون کردند

ـوانجناب آقای ( ـاب خـود تحـت عن « بلفوردرکت
ـا را »  وقایع اخیردرایران ـزاق ه  ۲۵۰۰شمار ایـن ق
درواقع هنگ قدیمی قزاق ها که ). نفر ذکر می کند

ـران  پس از اخراج افسران روسی ، به فرماندهی  افس
انگلیسی در قزوین مستقر شد، به سـختی  مـی شـود 
ـفارت  باور کرد که کودتا  بدون  اطالع  ورضـایت س

ــرا شــده اســتبریتا ــا  اج ــراین ، . نی کلنــل "عــالوه ب
جنــرال  "فرمانــده ژانــدارمری  تهــران و  " گلــروپ

ـر " وستداهل  ـیس ، در  شـب پ فرمانده نیروهای  پل
ـتور    ۲۰ – ۲۱حادثه   ـه نیروهـای خـود دس فوریه ب

ـوند در پـی  . دادند از قرار گاه های خـود خـارج نش
ـه دلیـل   ـا «این خوش خدمتی ، دولت بریتانیا  ب وف

ایشان را مفتخر به » داری  به منافع بریتانیا  در ایران
ـیش  از . کرد G.C.M.Gدریافت نشان  ـایع ب این  وق

پیش ایرانیان را به دخالت بریتانیا مظنون کرد و آنها  
ـه خـود  ـا خـود ب ـه ایـن  کودت را مطمئن ساخت  ک

  .صورت نگرفته است
جدای ازوقایع مذکور، سید ضیاءالدین پس ازاینکه  
ـه  وی   زمام قدرت را به دست گرفت، علی رغم اینک

ــیس    - بــدالئل  سیاســی مــی بایســت توافقنامــه انگل
ـرد« ایران را  در پـی عملـی .  »باطـل  اعـالم مـی ک

ـأت  ـا هی ـراوان ب ـرام ف کردن آن بود وبا عـزت واحت
های نظامی و اقتصادی انگلیسی برخورد کرد؛ این 

ـز یکـی ازعو ـا  رفتار مؤید این بود که او نی امـل  بریتانی
  ) ۶(» .است

  
  نامه ژنرال  دیکسون به انگرت٭  

  
ـرال    ـه ژنـ ـه ای  کـ ـا ، درنامـ ـا درکودتـ ــش بریتانیـ نق

دیکسون به انگرت، کاردارسفارت آمریکا می نویسد 
دیکسـون . نیزمورد بحث وگفتگو قرارگرفته اسـت

ـای  ـال  هــ ــ ـازرس  کـــل    ۱۹۱۸ – ۱۹۱۹درس بــ
ـرانپل( نیروهای نظامی در شرق ایران  )  یس شرق ای

ـه  ۱۹۱۹بود وازسال  ـه صـورت  ۱۹۲۱تا  فوری ـه ب ک
ـیون  ـدهی کمیس ـرد، فرمان ناگهانی ایران را تـرک ک

  :ایران را برعهده داشت –نظامی توافقنامه انگلیس 
مفتخرم به ضمیمه این گزارش ، اطالعات محرمانه 
ای  را برای  وزارت امور خارج ارسال کنم؛ رونوشتی 

ـاریخ  از نامه محرمانه ا ـه ت  ۶ی که ژنرال دیکسون، ب
خطاب  به این جانب  نگاشته است؛   ۱۹۲۱ژوئن  

ـاریخ  ـه ت مـی  ۱۴نامه ژنرال دیکسون به لرد کـرزن ب
ـان ال  ۱۹۲۱ ـه جـــ ـرین . و نامـــ ـدول ، آخـــ ـــ کال

وزیرمختارآمریکا در تهران ، به ژنرال دیکسون که در 
ـاریخ  ـارس  ۱تـ ـده اســت ۱۹۲۱مـ ـته شـ از . نگاشـ

ـارات مقامات  وزارت خ ارجه خواهش دارم  به اظه
ــل اســمیت کــه درصــفحه دوم نامــه ژنــرال  ( کلن

ــه  اینجانــب  آمــده اســت ــون ب ــژه )  دیکس ــه  وی توج
ـرال  دیکسـون وی یکـی از  . مبذول  دارند به گفته ژن

افسران انگلیسی  است  که نیروهای قزاق در قزوین 
ـه حرکـت  ـران ب ـه سـمت  ته را سازماندهی کرد و ب

ـراهم آورد درآورد وموجبات . سرنگونی دولـت را ف
ـو" در این نامه، آقای» اسمارت« منظوراز . ای .دبلی
ــفارت "  اســمارت ــرقی درس ــور ش اســت؛ وی دبیرام

ـــت ـران اس ــ ـا در ته ــ ـارت  .بریتانی ــ ـــگ و « عب هی
و " هیـگ . دبلیو. سرهنگ دوم تی "به » همکاران

، " ســرهنگ دوم  ویکهــام:" افــراد زیراشــاره دارد
ـته "هاوارد"یتانیا؛ آقای رایزن وقت سفارت بر ؛ وابس

ــا در تهــران؛ و  ــول فعلــی بریتانی ــامی وقــت و قنس نظ
ـأثیر  ـه خواهـان ت شماردیگری  از مردان انگلیسی ک

، وزیرمختار "نرمن" آقای. گذاری و فعالیت هستند
ـری  ـاره گی بریتانیا ، که شایع شده اسـت درصـدد کن
ـان  ـه اینجانـب اطمین است، یک روز بعد از کودتا ب

ـته داد ک ـا اطـالع نداش ه به هـیچ وجـه ازایـن کودت
ـه ...است ـته شـده ب ـرد کـرزن نوش ـه ل ـه ب نامه ای  ک

ـا  خوبی اوضاع ایران و به ویژه فعالیت های بریتانی
ــو  ـا ج ـتودنی آن ب ـد و صـراحت س ـریح مـی کن را تش
محرمانه ای که بسیاری از مقامات بریتانیا در اینجا به 

ـه . وجود آورده اند، کامالً در تضاد اسـت ـا  ک از آنج
ـامالً صـریح  ژنرال  دیکسون در گفتگو های خود ک
است، مقامات بریتانیا در ایران به این نتیجه رسیدند 
کــه او اطالعــات محرمانــه دولــت انگلــیس  را در 
اختیار سفارت آمریکا  می گذارد و این  امر در نهایت 

این مطالب  در صفحه ( باعث  انفصال او از کار شد
  ).ون به لرد کرزن ذکر شده استپنجم نامه دیکس

  
  :نامه دیکسون به انگرت ٭
  
ـه در صـدد  ۱۹۲۱ژوئـن  ۶لندن،   ـدتی اسـت ک ؛ م

ـه ای ... نوشتن  نامه ای  به شما هستم ـدوارم  نام امی
ـد و  که برای شما  می نویسـم از بمبئـی  دریافـت کنی
ـه  ـارانش  ب دستگاه سانسور سـید ضـیاءالدین وهمک

زمــانی کــه  در !... نــدایــن نامــه دسترســی پیــدا نکن
کرمانشاه بودم، در دیدار با صارم الدوله، والی استان 
ـتیم ـدیگر نشس ـا یک ـه گفتگوب ـادی ی . غربی  مدت زی
ـه سـید ضـیاء در پـی  ـه مـی دانسـت ک « صارم الدول

ـه » دستگیری  ـه همـین دلیـل دسـت ب او است و ب
ـداماتی پیشــگیرانه زد ــه ایــن . اق ــتم ک ــا تردیــد داش ام
ـؤثر واقـع ـود و  اقدامات م ـود؛ حدسـم درسـت ب ش

زمانی که به لندن رسیدم خبر رسید که عوامل  سید 
ـرده  ضیاء، صارم الدوله و قوام السلطنه را دستگیر ک

زمانی که به قزوین رفتم « :دیکسون می افزاید » .اند
در دیــدار بــا کلنــل اســمیت، وی اقــرار کــرد کــه او 
ـران  ـه سـمت ته ـازماندهی  و ب ـزاق را س نیروهای  ق

ـه . کرده است اعزام ـرد ک ـراف  ک وی همچنین اعت
ـر  سفارت بریتانیا در تهران کامالً از این جریان با خب

وی ازدخالــت آقــای نــرمن چیــزی   .بــوده اســت
نگفت، اما اعتراف  کرد که اسـمارت درایـن قضـیه 

ـوده اسـت ـه ... بی تاثیر نب ـردی اسـت ک اسـمیت م
اختیار زبان خود را ندارد و من از این نقطه ضـعف  

ـه هـراس . یار منتفع شده امبس ـال وی ب به عنوان مث
ـه  ـه وی ب سید ضیاء از رضا خان اشاره کرد و گفت ک
ـه   منظوردردست گرفتن اوضاع و کنترل این مرد، ب

ـه  از . تهران اعزام شده است اسمیت مطمئن بود ک
ـاً  ـتم حتم ـدم و گف پس این کار برآمده، اما من خندی

یک فنجـان  «همیطوراست و رضا خان نیز او را به 
ـه هـای ! دعوت کرده است» قهوه در یکی از روزنام

ـود  ـا شـده ب فرانسوی مطلبی خواندم که در آن ادع
ـزاق  از  ـاه نیروهـای  ق سید ضیاء مجبور اسـت در پن
ایران خارج شود چرا که قدرت در دستان رضاخان 

وقتی  به انگلستان رسیدم  به وزارت خارج !... است
، رئیس بخش "الیفانت"و  رفته  و در اینجا میان  من

امورشرقی  وزارت خانه، گفتگوی پرسر  و صـدایی 
ـین . در گرفت ـان چن ـا آن زم ـاد دارم ت تا آنجا که به ی

با این حال ... برخورد  گستاخانه ای  با من نشده بود
ســپس ... خــود را کنتــرل کــرده و چیــزی نگفــتم

ـه را  ـزارش داده و ایـن نام ـرد کـرزن گ ـه ل مستقیماً ب
پــس  از ده روز کــه  . ارش خــود کــردمضــمیمه گــز

ـه  ـه ب ـد ک ـیش  آم پاسخی در یافت نکردم فرصـتی  پ
در آنجــا بــرخالف گذشــته، بــا . وزارت خانــه بــروم

ـاوت مواجـه شـدم و عـزت و  برخوردی  کامالً متف
در پایان وزیر . احترام آنان مرا بسیار شگفت زده کرد

ـکر  ـران تش خارجه طی نامه ای  ازخدمات مـن در ای
  .کرد

ـین   در بخشی ازنامه ای  که به کرزن نوشته شد، چن
ـر:می خوانیم ـای اخی ـا کودت ـدتی ...در ارتباط ب ـا م ت

ــا  ــه دســت داشــتن مــن در ایــن کودت ــران ب ــردم ای م
مظنون بودند و انکارهای من در ابتدا به هیچ وجه 

  ».مورد  قبول  واقع نمی شد
سید ضیاء الدین به دلیل اضطرابی  که در سرکوب  

ـا کردن مخال ـه  تنه فت ها  به او دست داده  است ن
ــاج بگیــرد  ــا ب ثروتمنــدانی را کــه  مــی توانســت از آنه
دستگیر کرده، بلکه رهبران مردمی و ناسیونالیست 
ها را نیز روانه زندان کرده است چرا که از مخالفت 

تالش ... آنها و عملکرد غیر قانونی خود واهمه دارد
ودتا، با بـن های من برای رد هر گونه دخالت در ک

ـه  ـد ک ـران معتقدن بست مواجه شد و عموم مردم ای
ـری   این یک کودتای انگلیسی  است؛ این نتیجه گی

ـادی  . از دو اصل  نشأت می گیرد اول  اینکه شمار  زی
ـه  ـزوین  ب ـه صـورت مخفـی از ق از نیروهای قزاق  ب

قــزوین  شــهری  اســت کــه  . تهــران حملــه کردنــد
مردم ایران از . هستند افسران انگلیسی  در ان مستقر

ـزاق   ـروی  ق ـداد نی ـه ایـن تع ـد ک این مسئله متعجبن
ـه  چگونه توانستند بدون اینکه توجه انگلیسی ها را ب

ـزوین خـارج شـوند ـد از ق ایـن در . خود جلب  کنن
حالی است که سه ماه پیش ، زمانی که افسران روسی  
از ایران اخراج شدند، تعدادی  از این افسران تالش 

ـه  کردند  ـا  ب ـزاق ه ـدکی از ق به همراه شمار بسیار ان
ـه سـرعت  ـا ب ـا بریتانی سمت تهران حرکت کنند، ام

ـین . متوجه شد و حرکت  آنها را عقیم گذاشت دوم
  مسئله ای  که شک مردم ایران  را برانگیخته این 

  13 در صفحه     
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بمناســبت صــد و  ،خــرداد۲۶«
ـینبیست و  ـالگرد نهم  تولـد س
  »مصدق  دکتر

  
ـد است ک ه پوتین قزاق هایی که تهران رافسخ کردن

. از انبار مهمات انگلیس در قزوین تأمین شده است
ـا  دالیل  دیگری هم ذکر شده است، اما اصـل و اس

ـاری  کلنـل . س صحیحی  ندارند ـز از همک ـده نی بن
ـران  ـه ته ـانی ک ـر نداشـتم وزم اسمیت در کودتا خب
ـرای مـن  ـئله ب راترک کردم از زبان خود او ایـن مس

ـده » .روشن شد ـورد فرمان اظهارات دیکسـون در م
رضا خان، فرمانده « :نظامی کودتا از این قرار است

نظامی  سید ضیاء مردی است که به خوبی او را می 
به یکی از   ۱۹۱۸وی در نابسامانی های سال . شناسم

ـرد؛  ـرژه خیانـت ک فرماندهان خود به نام کلنـل کل
ـتقر رضا خان که در آن زمان معاون آتریا د  قزاق  مس

ـا کمـک  ـیس  خـود ب در همدان بود به همکاری  رئ
ـا   ـزاق ه انگلیسها علیه کلنل کرژه که فرمانده کـل ق

  . بود کودتا کردند و او را برکنار نمودند
ـازماندهی مجـدد    بهار گذشته، زمانی  که مسئله  س

نیروهای قزاق درقالب یک ارتش متحد الشکل ، به 
، وی پیشنهاد خیانت به مسئله ای  جدی  تبدیل شد

چندی  پیش  که . افسران روسی  خود را پیش کشید
ـر داد  ـه مـن خب به قزوین سفرکردم، کلنل اسمیت ب
ـه  ـا خـان ب ـزایش رض که سید ضیاء ازقدرت رو به اف
ـرده اسـت  شدت هراس داشته و ازاو درخواست ک

در » .بــرای کنتــرل رضــاخان تــدابیری بیاندیشــد
ـه آخـ ـین مـی پاراگراف  یکی مانده ب ـه چن ر ایـن نام

ـه را  « :خوانیم ـوانم ایـن نام احساس می کنم نمـی ت
ـانم ـان برس . بدون پرداختن به مسئله ای دیگربه پای

ـودم،  ـه خـدمت ب ـران مشـغول ب ـه در ته درمدتی ک
ـفارت  ـا س متهم شدم که روابط  سیاسی نامناسـبی ب

این اتهامات هم بنده و هم . آمریکا بر قرار ساخته ام
ــر مختارآمری ــیارمی آزاردوزی ــا را بس ایــن حقیقــت . ک

ـدول ، خـانواده وی و  دارد که در آنزمان به آقای کال
ـودم در . دیگر اعضای سفارت آمریکا بسیار نزدیک ب

پی همین دوستی به تدریج متقاعد شدم مادامی که 
ـران تـالش  ما بدون هیچ غرضی به نفع مملکـت ای
می کنیم؛ می توانیم روی کمک و همکاری  با ارزش  

ایشان از یـک طـرف  در . مریکایی ها حساب کنیمآ
ـه  ـر ب ـته و از سـوی  دیگ میان  ملیون ایران نفوذ داش
ـکیالت آموزشـی  ـایی تش کمک میسیونرهای  امریک
بسیار خوبی  را فراهم ساختند که در نتیجه امید می 
ـران را  رفت به کمک یکدیگر ارتش متحدالشـکل ای

ـزارش، رونو. سامان دهیم شـتی  به ضمیمه همین گ
ـه  ـران ب از نامۀ آقای کالدول که هنگـام خـروج از ای

ایشـان . دست بنده رسیده برای شما ارسال می کنم
ـاد آن  ـور  خـود را از مف ـات کش اجازه فرمودند مقام

  ) ۷.(آگاه سازم
  

حکم  مـی « : اعالمیه های  رضا خان ٭ 
  »کنم

  
ـا   ۱۹۲۱فوریه  ۲۱کودتای  ـام رض افسر  گمنامی  به ن

ـه ـرد  را وارد عرصـ ـه  ۲۲وی در .  سیاســـت کـ فوریــ
ـه« دو۱۹۲۱ ــ ـاخت» اعالمی ــ ـوگرافی . منتشرس ــ بی

ـیش  ۱۹۲۳کوتاهی که در آوریل سال  ـد، پ ـاده ش آم
ـد ـه  مـی کن ـده ارائ ـاه آین در « :زمینه  خوبی ازرضا ش

ـدران درخـانواده ای  ۱۸۷۶سال  در سواد کوه مازن
ـاجرین . فقیر متولد شد پدرش ایرانی ومادرش ازمه
زادگاه او پس ازتوافقنامه ترکمنچای قفقازی بود که 

ـاد ـالگی وارد  ۱۶در).  ۱۸۲۸( به دسـت روس افت س
ارتش شد و مـدارج نظـامی را یکـی پـس از دیگـری 
ـزاق  پشت سرگذاشت تا اینکه در نهایت درهنـگ ق

ـا یافـت ـه . ها به درجه کلنلـی ارتق ـادر اسـت  ب وی ق
ـد ولـی درمجمـوع بـی  روسی و ترکـی صـحبت کن

ـوان  ۱۹۲۱فوریه  ۲۱ی درکودتا. سواد است ـه عن ب
فرمانــده  نیروهــای نظــامی کــه بــه ســمت تهــران 

ـد ــ ـاب ش ــ ـد انتخ ــ ـــت کردن ـیاء . حرک ــ ـید ض ــ س
ــه محــض  ــبش امیــدوار  بودنــد ب ــران جن ودیگررهب
اینکه رضا اهداف ایشان را عملی ساخت ، می توانند 

اما  وی  نه تنها دربرابرتالش . ازشر او خالص  شوند
ـرد واز ـتادگی ک ـدهی های ایشـان ایس ـاه فرمان جایگ

ـار کـردن وزیرجنـگ ـا برکن              خود کنار نرفت، بلکه ب
ـاً وزارت جنـــگ را )  ۱۹۲۱آوریـــل  ۲۶(  شخصــ

ـه  ـا را ب ـران کودت برعهده گرفت وبااین کارامید  رهب
( سپس سید ضیاء  را سرنگون کرد . یأس تبدیل کرد

ـند وزارت )  ۱۹۲۱می  ـاکنون  در مس و  ا زآن زمان ت
  ) ۸(».وذ ترین عضو  کابینه  می باشدجنگ  با نف

بعد ازاینکه رضا خان ،  شاه ایران شد، روزنامه های  
خــارجی  بــا اشــاره  بــه طبقــۀ  اجتمــاعی پــایین او ،  
ـد . ماجراهای دیپلماتیک فراوانی را به وجود آوردن

ـاره   ـری و اش عالوه براین بریتانیا با درج مقاالت خب
ان ایــران و بــه اصــالت رضــا شــاه ، بــه راحتــی میــ

ـاالت  متحـده  –دیگرکشورها  ـاً  ای ـنش   - خصوص ت

ـین از .  های  دیپلماتیک  به وجـود مـی آورد همچن
بود، کامالً مشخص »  تقریباً بی سواد « آنجا که رضا 

فوریه  ۲۲اعالمیه رضا  میر پنج  به تاریخ « است  که 
 . توسط اربابان  او تهیه  شده است»  ۱۹۲۱

ـد از  ایـن  ۲۲در اعالمیه  دیگری  که  فوریه منتشر  ش
  :قرار است

ـتیم    ما پایتخت را تسخیر نکرده ایم، زیر نمـی توانس
اسلحه خود را درجایی بلند کنیم که شهریاراقدس 

ـه . و تاجدارما حضوردارد ـدیم ک ـران آم ـه ته فقط ب
ـتی مملکـــت ومرکزیـــت  معنـــی حقیقـــی سرپرســ

ـر . حکومت بدان اطالق گردد ـه در فک ـومتی ک حک
اشد، حکومتی که فقط تماشاچی بدبختی ها ایران ب

حکــومتی کــه . فالکــت ملــت خــود واقــع نگــردد
تجلیل وتعظیم قشون را ازاولین سـعادت مملکـت 
ـه راه نجـات  بشمارآورد، نیرووراحتی  قشـون را یکان

ـلمین را . مملکت بداند ـال مس حکومتی که بیت الم
ـازد ـاوت نس ـانون مظـالم وقس ـا ، ک . مرکزشـقاوت ه

ـه در ـا اوالد حکــومتی کـ ـرزمین آن هزارهـ اقطارسـ
مملکــت ازگرســنگی وبــدبختی حیــات را بــدرود 

ـاموس وعصـمت  گیالنـی . نگویند ـه ن ـومتی ک حک
ـرق نگـذارد  ]تبریزی ، کرمانی[ . را با خواهرخـود ف

. حکومتی که بازیچه دست سیاسیون خارجی نباشد
ــان قــرض  حکــومتی کــه بــرای چنــد صــد هزارتوم

ـزد ومم ـران را نریـ ـود را هرروزآبــروی ایـ ــت خـ لک
ـرد ـارفروتنی نبــ ـداکار . زیربــ ـتیم و فــ ـا سربازهســ مــ

حاضرشده ایم برای انجام این آمال جـان خـود را 
نثارنمائیم  وغیرازقوت وعظمت قشون برای حفظ 
ـه  ـداریم؛ هرلحظ شهریار ووطن مقـدس آرزوئـی ن
ـات شـرافت  ـکیل  شـود وموجب چنان حکومتی تش

زد وبا وطن ، آزادی، آسایش وترقی را عمالً نمودارسا
ـه  ـه ب ملت  نه مثل گوسفند زبان بسته رفتارنماید بلک
ـا  ـه  م ـه اسـت ک معنی واقعی ملـت بنگـرد، آن لحظ
خواهیم توانست به آتیه امیدواربوده وچنانچه نشان 
ـام  ـا  تم ـائیم، ب ـا  نم دادیم وظیفه مدافعه وطن را ایف
ـا  برادران نظامی خود ،  ژاندارم ، افواج پلیس که آنه

ـای در ـا دله ـداکاری اردوی هم ب ـاک شـریک ف دن
قــزاق بودنــد، کمــال صــمیمت را داشــته و اجــازه 
نخواهیم داد که دشمنان سعادت قشون، بین ماها 
ـداکار   ـاه پرسـت و ف تفرقه و نفاق بیافکنند ؛  همه ش
وطن ، همه  اوالد ایران،  همه خدمتگذار مملکـت  

ـران ، . هستیم ـاد ای ـده ب زنده  باد شاهنشاه  ایران؛ زن
ـاد قشـون  پاینده باد ملت ایران،  قوی وباعظمـت ب

  .قزاق دالورایران
ـزاق اعلی) اامض(  ـون ق ـیس دیویزی حضـرت رضا، رئ

  ) ۹) (  رضا . ( شهریاری وفرمانده  کل قوا
  

  دستگیری  متنفذین شهر٭ 
  

ـتگیری   ـله دستوردســـ ـا بالفاصـــ ـران کودتـــ رهبـــ
ـادرکردند ــ ـهررا ص ــ ـذین ش ــ ـمارزیادی ازمتنف ــ .  ش

ـدکالدول اوضاع  را چنی ـا « :ن تشریح مـی کن ازآنج
ـود،  ـیش بینـی ب که اوضاع واحوال آینده غیرقابـل پ

ـد روز اول  پــــس  از ـتح« درچنـــ ـران،  » فـــ تهـــ
بالفاصـله . شوروهیجان مفرطی بر شهرحاکم  شد

ـرل سـید ضـیاء  ـه  اوضـاع تحـت  کنت معلوم شد ک
الدین است واو حوادث  شهر را  جهـت  دهـی مـی 

ـد  ـدان پرداخ. کنـ ـه بـ ـاری  کـ ـین کـ ـد، اولـ ـه  شـ تـ
ـده ای  دستگیری افراد سیاسی  بود؛ خصوصاً آن ع
کــه بــه  مــدد جایگــاه سیاســی خــود مــال فراوانــی  

ـه  .اندوخته بودند ـری ک ـراد  ضـعیف ت همچنین اف
آزادی آنها برای دولت  فعلی ایجاد دردسر می کرد،  
ـده ای  صـرفاً  ـراد ، ع دستگیر شدند؛ از میان این اف

ظاهراً دلیـل  .  نددشمنان شخصی رئیس  الوزرا بود
عمده  این دستگیری ها ،  تأمین بودجـه  مصـارف 

ـر  . ومخارج  عمومی  بود ـه نظ ـوار ب با این حـال  دش
ـد نیازهـای دولتـی را  می رسد که چنین منبعی بتوان

ـادر  . برآورده سازد حتی  ثروتمند ترین مردم ایران ق
ـران عمـالً   به پرداخت پول نقد نمی باشند؛ مردم ای

تی از اوراق  بهــادار نداشــته  وقســمت هــیچ شــناخ
اعظــم  دارایــی افــرادی  کــه دســتگیر شــده انــد،  

ـام . مستغالت واموال غیرمنقول می باشـد ـاً تم تقریب
ـرار  ـه درهمـین مملکـت ق ـا ک این اموال و دارائی  ه
دارند، درعمل  یکجا  به دولت واگذارمی شوند؛ چه 

ـراردادن  وث ـه  دولت آنها را مصادره  کند و چه با ق یق
ـردد .  مورد  قبول ، پرداخت  آنها  به آینده  موکـول گ

ـود،  وجهی که درعمل  ازاین طریـق  کسـب  مـی ش
حتی مصارف ومخارج ضروری  یک سال دولت را 
ـه  ـه ادام کفاف  نمی کند و چنانچه دولت عالقمند ب
ـد  در  مقابـل  در امـدی  حیات خود باشد، این درآم

ـیارناچیزبه که ازطرق  دیگرمی تواند کسب کند،  بس
ـام دارائـی . نظرمی رسد ـه تم ـانی ک با این  حال تا زم

هــای ممکــن  اســتخراج  گــردد، فشــار دولــت بــه 
بــا اینکــه  تعــداد .  ثرومنــدان ادامــه خواهــد یافــت

ـیاری  ـا بس ثروتمندان ایران بسیار  انـدک  اسـت،  ام
ازاین افراد زمانی که درسمت  های دولتـی مشـغول 

ـوال  فر ـد، ام ـذا به خدمت بودن ـتند، ل اوانـی را انباش
رژیم  فعلی به منظور صیانت ازخود درصـدد اسـت 

  ...مازاد  اموال این افراد را ضبط کند

ـارس  ـوب ( شاهزاده فرمانفرما ، والی استان ف درجن
یکی ازاولین افرادی بود که دستگیرو چیزی  )  ایران

ـایعه . نزدیک به چهار میلیون دالرازاو مطالبه شد ش
ـه دسـتگیری او وجـود داردهای زیادی دررا از . بط

آنجا که او درمیان مردم به حمایت ازبریتانیا  شـهره 
ـا  ـه ای ب ـه جانی بود و در جنوب  ایران همکاری هم
ـان را  این کشور داشت، دستگیری او تعجـب همگ

ـفارت  .  برانگیخت ـه س بنابراین  انتظار می رفـت  ک
ـود،  ـا ظـاهراً ایـن بریتانیا مانع چنین رویدادی ش ام

فارت درحمایت از بسیاری ازهواداران خود هیچ س
ـان .  اقدامی نکرده  است ـه در زم ـپهدار اعظـم ک س

کودتا رئیس  الوزرا  بود، از جانب  وزیرمختار  بریتانیا 
ـام اعضـای  ـه تم حمایت شد؛ این در حالی  است ک

از میــان .  کابینــه  دســتگیر  و روانــه زنــدان  شــدند
ی ازایشان مطالبه افرادی که دستگیر و مبالغ هنگفت

ــاره کــرد : شــده اســت مــی تــوان  بــه ایــن افــراد اش
پسرفرمانفرما ، وزیر ) فیروز( شاهزاده نصرت الدوله 

خارجه وثوق الدوله که به تازگی ازسفردو ساله خود 
ـاه  ( به اروپا بازگشت ـفریکی ازهمراهـان ش دراین س

؛  وی درایــن سفربســیارمورد احتــرام و توجــه )بــود
بریتانیا ودیگرکشورها قرارگرفت،  خانواده سلطنتی

ـاهزاده  ــ ـردیگرفرمانفرما ، ش ــ ـون دالر؛ پس ــ دومیلی
ساالرلشــگر، وزیــر  جنــگ درکابینــه پیشــین، یــک 
ـوزرای پیشـین ،  میلیون دالر؛ عین الدوله ، رئیس  ال
ـوزرای   ـیس الــ ـعدالدوله ، رئــ ـون دالر؛  ســ دو میلیــ
پیشین، پانصد  هزاردالر، سپه ساالر، رئیس الوزرای  

ــات پی ـماردیگری ازمقام ـون دالر، ش ـه میلی ـین، س ش
کابینه  پیشین وهمچنین  چهره های برجسته شـهر 

ـتگیر شـدند ـا . به اتهام توطئه چینی علیه شاه دس ام
درواقع این افراد به منظور امنیت جایگاه  و صیانت 
ـدان  ـه زن اززندگی  سیاسی رئیس الوزرای فعلـی روان

های  زیر اشاره  ازاین  میان می توان به چهره . شدند
ـابق درواشـنگتن؛ :کرد ممتازالملـک، وزیرمختارس

ـه  ـات کابینــ ـه، از مقامــ ـارالدوله و ممتازالدولــ مستشــ
پیشین؛ میرزایانس، نماینده ارامنه درمجلـس ؛ سـید 
ـته  ـوذ  و برجس حسن مدرس ، یکی ازنمایندگان با نف
ملیون درمجلس ، معین التجاررئیس اتاق بازرگانی 

ـد   ۱۹۱۹سـال که در( وتجارتهران  ـزوین تبعی ـه ق ب
وی . ، با پرداخت یک ملیون دالرآزاد شد)شده بود

ـر  آن  بخشی ازاین مبلغ را ازدارایی خود بخش دیگ
ـرد  ـه . را با دادن رسید به دولت،  پرداخت  ک الزم ب

ــتوفی  ــه ، مس ــیر الدول ــرادی  چــون مش ذکراســت  اف
ـیس الوزراهـای (المملک ـوان رئ هردوی آنها به عن

ـیم )ه می شوندصادق شناخت ، مؤتمن الملـک، حک
الملک  و افراد دیگری  که دراین جرگه  جـای مـی 

همچننــین هــیچ یــک . گیرنــد،  دســتگیر  نشــدند
ازبختیاری ها دستگیر نشدند؛ ایـن درحـالی اسـت  
ـات  که بارها خیانت و عدم صداقت  این افراد به اثب

دسامبر  ۱۳درگزارشی به تاریخ ) ۱۰(».رسیده است
درمورد دستگیری وآزادی فیروز "  ریمو"،  ۱۹۲۴

ـه « :وفرمانفرما چنین می نویسد پس ازسـقوط کابین
وثوق الدوله ، فیروزهمچنان در اروپا  به  سر می برد 

ـه   ۷وی  در ...  ــ ـران  ۱۹۲۱فوری ـه تهــ ــ ـه ب ــ مخفیان
ـفارت  بازگشت، بنابراین گمان می رفت به کمک س
ـپهدار  بریتانیا وی را جانشین رئیس الوزرای وقت س

ـرد . اعظم ، کنند سپهداراعظم خـود نیزجانشـین ف
 –جمال صفری (بزدلی به نام  مشیرالدوله شده بود 

  یکـی) پیرنیا(  مشیرالدوله  خان  شادروان میرزا حسن
و بنــام در تــاریخ سیاســی و   زبــده  از سیاســتمداران

ـیرالدوله.  اجتماعی  ایران است ـه  مش ـار مرتب در    چه
و خرداد  ۱۳۰۰و بهمن  ۱۲۹۹و  تير  ۱۲۹۳اسفند 
ـه  سـمت  رسـید و دریـن  وزرایی  ریاست  به ۱۳۰۲   ب
ـد و   موفـق  خـاص  و حیثیـت  ملـی  وجهة  کسب ش

ــوق ملــی   ــتقالل و حق ــه اصــول آزادی و اس ـادار ب وف
ـه اجـرا گذاشـتن .)  بود ـوع موفقیـت درب که هیچ ن

شاهزاده فیروزبه . انگلیس نداشته –توافقنامه ایران 
ممکن در زندگی خـود مجـازات    تلخ ترین اهانت

ـزاق  ۲۱در. شد ـال، یـک هنـگ ازق فوریه همان س
هــای ناراضــی ، کــه تحــت فرمــان کلنــل اســمیت 
ـا  درقزوین مستقر بودند،  به فرماندهی رضا خـان وب
ـا ،   ـفارت بریتانی ـاالً س تأئید سـید ضـیآءالدین واحتم
ـپهداررا  ـود درآورده ، ســ ـغال خــ ـه اشــ ـران را بــ تهــ

وســید ضــیاء را بــه ریاســت وزرا ازکاربرکنارکردنــد 
درمیــان کســانی کــه دســتگیر شــدند، . برگزیدنــد 

ـاه مـی  ـا  م ـه ت شاهزاده فیروزبه چشم مـی خـورد  ک
ـرد ـر ب ـه س ـدان ب ـراین .  همان سال در زن ـیاری ب بس

ـا  باورند که بریتانیا خود اجازه دسـتگیری فرمانفرم
ـرده اسـت ـروز را صـادر  ک ایـن  دو از . وشاهزاده فی

ـه نظرمـی . هواداران بریتانیا هستند  قدرتمندترین ب
ـد  ـه ثابـت کن رسد بریتانیا  با این کاردرپی این بود ک
ـته   ـای سـید ضـیاء نداش هیچ گونه  دخالتی درکودت

شکی  نیست  که بریتانیا دراین قضـیه دسـت  . است 
ـزوین " کلنل اسمیت"داشته است؛  فرماندهی  درق

« وهمچنــین پیوســتن ســتوان هیــگ بــه عنــوان 
ـا » رمستشا ـزاق ه ـا ق ـا ودیـداراو ب ـفارت  بریتانی به س

ــن  ــت هــای ای ـاکی ازدخال ـرج، حـ ــی کـ درنزدیک
ـرد  ـاور ک ـوان ب ـه کشوراست؛ با این حـال ؛ نمـی ت ک

ـدامی  ـه اق شاهزاده فیروز درچنین موقعیتی دست ب
تــوجیهی کــه .  علیــه  خواســته هــای ایشــان بزنــد

ــی رســد،  ــی ومســتدل بــه نظرم ازنظربنــده  منطق
ـا اوضـاع  و ازجانب کسانی ار ـه ب ـه  شـده اسـت  ک ائ

ـه  ـا  ب احوال  آن زمان به خوبی  آشنا  هستند؛ بریتانی
ـه  دستگیری  وتحقیر شاهزاده  فیروز رضـایت داد ب
این دلیل که وی ازدریافت رشوه ای کالن درانجام 
مأموریت خود یعنی اجرای نقشه ها وسیاست های  

یتانیا با این  حال بر .بریتانیا در ایران ، شکست خورد
ـه سـید  ـداد ک تنها به تحقیرآنها بسنده کرد واجـازه ن
ـدون  ضیاء خواسته خود را عملی کند؛ سید ضـیاء ب
. تردید درصدد بود تمام زندانیان خود را اعدام کند

بریتانیا بادست آویزقراردادن نشـان هـای سـلطنتی 
ـا  شاهنشاهی بریتانیا ، مانع اعدام شاهزاده  فرمانفرم

ـراو شــد ـاهزاد. وپس ــروزوهمچنین پــدر وی ، ش ه فی
ـد  G.C.M.Gمفتخر به دریافت نشان  ـه .   شـده ان ب

ـأثیرخود را داشـت ـا ت . هرحال انتقام جـویی بریتانی
ازروزی که وی اززندان آزاد شده اسـت، حیثیـت و 

ـته اسـت ـامالً درهـم شکس ـاس . اعتباراو ک ـوام الن ع
ـزرگ  ایران براین باورند چنانچه یک شخصـیت ب

ـین ایرانی دستگیرو زن دانی شود، آبرووحیثیت اوازب
ــاه مــردم . مــی رود درنظــراین مــردم، زنــدان جایگ

  ) ۱۱(».فقیروضعیف است
  

ـاتی ٭  گزارش روزنامه ایران، ارگان تیلیغ
  رژیم کودتا درمورد دستگیرشدگان

  
گزارش مطبوعات درمورد دستگیرشدگان حـاوی 

ـدی اســت ـه  [. اطالعـات مفی ــران در ]روزنام   ۳۰ای
ـلطنه ، والـی « : ویسدمی ن ۱۹۲۱مارس  مصـدق الس

ـا  ـرال  مـی دانـد، پـس ازب فارس، که خود را یـک لیب
خبرشدن کودتا درتهران، منصوب شدن سید ضیاء 
ـتگیری  ـاربیانیه  وی ودســ ـه ریاســـت وزرا، انتشــ ــ ب
ـژه  ـه وی ـد؛  ب فرمانفرما وپسرش به شدت عصبانی  ش

ـردائی (خبر دستگیر عمو و پس عمـوی  ) دائـی و پس
ـرد،  وی اذهـان مالکـین وی بسیار او را  ناراحت  ک

ـیس   این منطقه را مسموم ساخته و به ایشان  گفته رئ
ـویکی درمملکـت   ـتقرار رژیمـی  بلش الوزرا درپـی اس

ـزایش داده و . است  وی دامنه اغتشاشات خود را اف
ـد وی . بیش ا زپیش به نارضایتی عمومی دامن می زن

ـدتا  می کوشد حکومت مرکـزی  را وحشـت زده کن
روزنامه ایران » .طریق اقوام خود را آزاد سازد ازاین
ـه   ۲۴در ـروز، صـارم الدول آوریل مدعی مـی شـود فی

ـه  ـدان علی والی کرمانشاه ومفخم الملـک والـی هم
ـد ـرده انــ ـه چینـــی کـ ـا توطئـ ـران کودتــ ـه «:رهبـ بــ

منظورتحقــق چنــین هــدف شــرم آوری، نصــرت 
ـازل  ـین، دریکـــی ازمنــ ـه  پیشــ ـه ، وزیرخارجــ الدولــ

ـرد کرمانشاه، حجـم  ـوهی ازسـالح ومهمـات گ انب
خوشبختانه نقشه شوم آنها برمال شد وبه . آوری کرد

ـود خـان نصـرت  دستور رئیس الوزرا، سرگرد محم
ــا را  ــاران آنه ــام همک ــلطنه ، مفخــم الملــک وتم الس
ـا پایــان  ـه آنهـ ــت وخدعـ ـه خیان دســتگیرکرد؛ و بـ

روزنامه  ایران در پنجم  آوریل دستگیری » .بخشید
« :ایــن چنــین گــزارش مــی کنــد قــوام الســلطنه  را

گزارش های مکرری که ازخراسان می رسید حاکی 
ـه  ـتان ، ب ـلطنه ، والـی ایـن اس ـوام الس ازآن بود  که ق
ـه دولـت  ـه چینـی علی حرکت های معاندانه وتوطئ
ـه مـی داد؛   ـان ادام ـر  همچن مرکزی  و کودتای اخی
ـه  ـاعی وب درحالی که این کودتا با اهداف عالی اجتم

وی  . اداری  ایران ،  صـورت گرفـت منظوربازسازی
ـدد ایـن تبلیغـات  ـموم   [می کوشید  به م ـره   ]مس ثم

قبل ازاینکه  . زحمات رعایا  را به ثروت خود بیفزاید 
ـا امنیـت  ایـن  فعالیت های او مثمرثمرواقع شـود  ی
استان را به خطر  بیندازد ، وی با تمام همراهـانش ، 

ـد ـتور . غروب روز دوم ماه آوریـل دستگیرش ـه دس ب
رئیس  الوزرا، کلنل  محمد تقی خان ، یکی از فسران 
.  شجاع وخوش آوازه  ژاندامری، مأمورشده  اسـت

ـد ـاز گردان ـه » .آرامش  را به استان خراسان  ب روزنام
ـه ۱۹ایران در را ) ۱۲(آوریل دستگیری صـارم الدول

ـد ـزارش  مـی کن ـه والـی « : گ ـاهزاده صـارم الدول ش
ـدارمری همدان و کرمانشاه، به د ست نیروهـای ژان
ـه چینـی او . کرمانشاه دستگیرشـد خیانـت و دسیس

ـا سـرکوب کـردن و  ـراً ب برکسی پوشیده نیست واخی
وی . رعایــا، خــود رابــیش از پــیش  مفتضــح  کــرد

ـه  دولـت ترتیـب   ـه علی ـداماتی  معاندان همچنین اق
ـه  داده و مبالغ  گزافی را به بهانه هـای واهـی ازخزان

ـرد ـاج کــ ـت.  دولـــت خــ ـاران او دوســ ان وهمکــ
ـوزرا او را  ـیس ال ـان  رئ ـه فرم ـد و ب نیزدستگیرشده ان

ـرد ـد ک در » .ازجاده اراک به تهران منتقـل خواهن
پس از شکل گیری حکومت فعلـی در « : آوریل  ۲۴

ــتان  ــاه ودوس ــارم الدولــه والــی کرمانش پایتخــت، ص
ـه  واعضای خانواده فرمانفرما دراین استان شروع ب

به عنوان مثال . کردندمشوش ساختن افکارعمومی 
ـران  به مردم گفته بودند که حرکت های اخیردرته

ـردم هـیچ . به زودی فروکش خواهد کرد  ـوده م ت
این مردم سال . توجهی به گفته های ایشان نکردند

ـایی  ـارچنین کودتـــ ـال چشــــم انتظـــ ـای  ســـ هـــ
ـد،  ... درکشورخود  بودند پس ازاستقراردولت جدی

ــن رئــیس  الــوزرا اعالمیــه  خــود را بــر ــی ای ای وال
شــهرمخابره  کــرد  تــا  وی آن را بــه اطــالع مــردم  

ـه  . برساند ـا اینک ـرباززد  ت ـار  س صارم الدوله از ایـن ک
ـرج ، ... خبرآن د رسراسر شهر پیچید  پسر خواجه ف

ـه  یک تاجر یهودی ، مرتکب  قتل  شد؛ صارم الدول
ـا  ـتاد؛ ام سربازان خود را برای دستگیری قاتل فرس

ـد ایشان درقبال در یافت مبلغی  گـزاف اجـازه  دادن
ـزد ـر » !قاتل بگری ـراد کـم اهمیـت ت ـد اف ـدکی بع ان

ماه می چنین   ۴روزنامه ایران در .  نیزدستگیر شدند
میرزا جهان شاه خان امیرافشار ، « :گزارش می کند

ـتوررئیس  ـه  دس سردسته یاغیان خمسه  وزنجـان، ب
ـزاق  ــ ـدارمری وق ــ ـا ی ژان ــ ـــط نیروه ـوزرا توس ــ ال

» .همراه یارانش، به قزوین منتقـل  شـددستگیروبه 
ـه  ـه ب ـد  ک ـزارش مـی کن ـه گ درششم مـی ایـن روزنام
دستور رئیس الوزرا،  امیرافشار به تهران منتقـل  مـی 

ـز . گردد ـوال نی گزارش مطبوعات درمورد ضبط ام
ـران در. قابل توجه است ـارس  ۶روزنامه ای  ۱۹۲۱م

ـا  ـه دراختیارفرمانفرم ـایی ک درمورد ضبط  سالح ه
ـا را « :چنین مینویسدبود  ـا ایـن اسـلحه ه فرمانفرم

ـود ـرده ب ـدارم . درباغ خود دراصفهان مخفـی ک ژان
های محلی به دستوردولت مرکزی سالح ومهمات 

ـران » .مخفی فرمانفرما را مصادره کردند روزنامه ای
ـزاق « :مارس نیزگزارش می دهد ۱۲در ـه ق دولت ب

ها دستورداده است که اسب، قاطرواتومبیل ههای 
شــاهزاده : علــق بــه افــراد زیــررا مصــادره کننــدمت

فرمانفرما،سپهساالراعظم،شاهزاده نصرت الدوله ، 
ـه  ــ ـین الدول ـاهزاده عــ ـگر، شــ ـاهزاده ساالرلشــ شــ

ـه قیمـت . ودیگران درروزهـای سـخت قحطـی ، ب
ـذا  ـات غ جان هزاران انسان بی گناه ، به این حیوان
ـه ذره ای  قلـب  ـدون اینک وعلوفه  کافی می رسید ب

ـد این ار ـا . یستو کرات های رفاه  طلب به درد آی آنه
ـروی  ـه از دسـت دادن نی ـات را ب نجات ایـن حیوان
ـریح وسـرگرمی  کاری خود ترجیح دادند ودوام تف

ـد ـه کردن ـا مبادل ـا جـان  انسـان ه ـران » .خود را ب ای
ــاج معــین  ۱۱در ــارس  گــزارش  مــی کنــد  کــه ح م

ـام « التجار ـد و از تم ـأت  وزرا حاضـر ش درجمع هی
ممسنی یکـی از . ود در ممسنی اعراض کردحقوق خ

ـاالنه   ـه س والیات مهم وپرثمر  استان فارس اسـت ک
ــی کنــد  ــت م ــی  را عایــد  دول وی .  درآمــد هنگفت

ـز  ـره  رامهرم همچنین ازدعاوی خود در مورد جزی
وساختمان گمرک دربوشهردست کشیده وآنها را به 

ـذارکرد  ـــت واگــ ـه  . دول ـین ازمطالبــ وی همچنــ
ی  خود  از دولت  وسـود آن  چشـم تومان ۱۵۰۰۰۰
ـه  خـود . پوشیده ـه خان سپس به اواجازه  داده شد ب
مــارس مصــادره  منــزل  ۱۷ایــران در»  . بــازگردد

وپارک هشت بهشت  دراصفهان را چنین توصـیف 
این منزل و پارک نیزهمانند  قریه ممسنی «  :می کند

)  که دولت آن را از چنگال معین التجاربیرون آورد( 
ریســتوکرات هــا  آن را بــه زوربــه دســت آورده کــه آ

امیدواریم که قریه .  بودند، توسط  دولت  ضبط  شد
ـده ای   ها و مناطق  مشابهی که به ناحق  به دست ع
ـه زودی  در دسـت  مالـک  ـاده اسـت، ب ثروتمند افت

ــرد ــرار گی ــران در»  .اصــلی آن یعنــی دولــت  ق  ۲۰ای
ـد درپـی مصـادره بانـک « : مارس چنین مـی نویس

ایران » . تومانیانس ، دولت اموال  وی را ضبط  کرد
ـه « :مارس  می نویسد ۳۰در  شایعه تفتیش تمام  خان

ـامالً بـی اسـاس اسـت ـارت » .ها توسط  پلیس ک غ
ــان ادامــه  ــلحه همچن ــه بهانــه ضــبط اس ــا ب ــه ه خان

ـد . داشت درهمان  شماره از روزنامه ایران اعالم ش
ـه  ـیش از« کـ ـدیمی ازخانـــ ۵۰۰بـ ه تفنـــگ و نیزقـ

ـه  » .امیرالدوله  ضبط  شد ـام  بهان کمک به فقرا وایت
ـود ـردم ب ـوال  م براسـاس  .  دیگری برای مصادره ام

می روزنامه ایران،  کابینه  به شهرداری  ۱۰گزارش  
ـا شـده « تهران  دستور داد  که  تمام  فقرا و ایتام  ره

ـد ـه  »  .درخیابان های را جمع آوری کن ایـن روزنام
مکان برای نگهداری ازایتام  بی چهار « :می افزاید

ـد از  ـه عبارتن ـه شـده اسـت ک ـر گرفت : سر پناه درنظ
منــازل و پــارک هــای معــدل الممالــک ،  صــدیق 

دولــت . الســلطنه، اعتمــاد حضــور و ارشــک خــان
ـرو  ـتغالت   را تعمی ـازل ومس ـد  ایـن من تالش می کن
ـر  ـیش از دو هزارنف ـه زودی ب ـد و ب ـتفاده کن قابل اس

روزنامه ایران  »  .ارخواهند یافتدراین منازل استقر
گدایی چه در مأل  عام  و « می  اعالم کرد که   ۱۵در 

ممنــوع  اســت و  تمــام » چــه بــه  صــورت مخفــی 
  .گدایان  دستگیر خواهند کرد

  
ـیاء و ٭   ـید ضــ ـه ســ » فســـخ« اعالمیــ

  ایران - توافقنامه انگلیس  
  
انــدکی پــس ازرضــا، ســید ضــیاء نیزاعالمیــه ای را  

ــاخت ــاره مــی نویســد. منتشرس « :کالــدول درایــن ب
ـه ای   مفتخرم  به ضمیمه این گزارش ترجمه اعالمی
ـه  ـدین ب ـد،  سیدضـیاء ال را که  رئیس  الوزرای  جدی

ـرای  ۱۹۲۱فوریه  ۲۶تاریخ  ـرده اسـت ، ب ـر ک منتش
چنــد روز پــیش  وی متصــدی  . شــما ارســال کــنم

ـوردولتی از  ـرای اداره ام ـد وب ـران گردی امورمردم ای
ــب شــاه ــت کــرد؛  جان ــل دریاف احتیــار تــام و کام

  همچنین سفارت بریتانیا  ساعت به ساعت وی را از 
  14 در صفحه     
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بمناســبت صــد و  ،خــرداد۲۶«
ـینبیست و  ـالگرد نهم  تولـد س
  »مصدق  دکتر

  
ـانطور . راهنمایی های خود بهرمند  می گرداند هم

ـد،   ۲۶به تاریخ  ۹که در تلگزام  شماره  فوریه ذکرش
ــیس الــوز ــا مــی باشــد و رئ ــان بریتانی را یکــی  از حامی

اهــداف ، شخصــیت و پیشــینه  اوکــامالً  روشــن و 
ـه  ـردبیر روزنام ـه وی س ـدتی ک مشخص است؛ در م
ـا ،  ـه آمریک ـا راب ـوهین ه ـدترین ت ـود، ب رسمی رعد ب

ـرد ـور ک ـردی . مردم و آداب و رسـوم ایـن کش وی م
ـا   ـدارد، ام است که درامور سیاسی هیچ  تجربه ای ن

ـود و جانشین ق ـه  ب ـوق الذول ـرای  وث ابل اعتمادی ب
کســی  اســت کــه  درحــال حاضــراز توانــایی الزم 

بسیار از نقل  قول هایی که در ایـن .  برخوردار است
ـا و  ـران معن ـردم  ای ـرای م اعالمیه آمده است، تنها  ب

دراین میان  می توان  به عباراتی  چون .  مفهوم  دارد
ــواهیم «  ــاقی  خ ــا آزادیــم  و آزاد ب و گزافــه »  مانــدم

ـه  گویی هایی که درمورد ارتش ایران صورت  گرفت
ـده ای  . است ، اشاره  کرد  ـه از اخـتالط  ع ارتشی  ک

ـه یـک  ـبیه ب ـکیل  شـده و فقـط  ش ـوزده تش کارنا آم
»  فســخ« درمــورد اعــالم .  هنــگ نظــامی  اســت

ایــران  نیــز  –انگلــیس   ۱۹۱۹توافقنامــه اگوســت 
  .وضعیت  به همین  منوال است

ئیس الوزرای فعلی ازآغازمذاکرات این توافقنامه و ر
تــا زمــانی کــه برمســند قــدرت قــرار گرفــت، از آن 

ـرد ـه وی . حمایت مـی ک ـیده نیسـت ک برکسـی پوش
ـا اسـت  ابزاری برای اجـرای سیاسـت هـای بریتانی
واعــالم فســخ توافقنامــه ای کــه هنوزبــه تصــویب 
مجلس ایران  نرسیده است، صرفاً یک شعار است ؛ 

ر حالی است که بارها  تالش  شد بدون  کسب  این د
عالوه  براین ،  تا . اجازه  مجلس  آن را عملی  سازند

ـان  ـرد وجری پیش از اینکه کودتای فعلـی شـکل بگی
ـه   امور به دست  سید ضیاء بیفتد، سـخنی از توافقنام

ایــران در میــان نبــود وطــی  چنــد مــاه   –انگلــیس 
ـاً  گذشته همه مردم  آن  را ملغی  تلقـ ـرده و تقریب ی ک

ـران  را تـرک  ـاران  انگلیسـی ، خـاک ای تمام  مستش
ـز  ـدن نی ـا در لن ـه  بریتانی کرده بودند؛ وزارت  خارج
اعالم کرده بود که هیچ  امیدی  به عملی  شدن  این 

ـه  سـید . توافقنامه  ندارد  بااین  حال  به مجرد  اینک
ـاقی ضیاء بر مسند قدرت قرار گرفـت  ـاران ب ، مستش

ـرم ماند ـا دلگ ه بریتانیا  کار خـود را  از سـرگرفتند و ب
ـار  شدن ازحوادث پیش آمده به طورخصوصی اظه
امیدواری کردند که اکنون می توانند دائم در ایران  

ـد» .باقی بمانند ـامالً روشـن « : کالدول مـی افزای ک
ـتان صـورت  ـا حمایـت انگلس ـا  ب است که این کودت

ـاری ـرل اجب ـرای  کنت ـور،  گرفت و مقدمه ای ب کش
ـران  . مردم و منابع آن است ـردم ای ـاالی م طبقات ب

ـد و  با ترس و خشم عمیق به این حرکـت مـی نگرن
ـد   یقین دارند این تالش دیگری است که  نمی کوش
به مدد تهدید و رشوه، وخـود فروختگـان داخلـی 
ـردم  ـراین م سیاست های مستشارانی نا خواسته را ب

  .تحمیل کند
مضامین و گفتاری اسـت اعالمیه سید ضیاء حاوی  

ـرار   ۵۸که در  سال  حکومت رژیم پهلوی  بارها  تک
ـام « : می شود ـه زم ـان ک چند صـد نفراشـراف و اعی

ـد،  ـه بودن ـه ارث  در دسـت گرفت مهام مملکـت  را ب
ـرا رسـید ...مانند زالوخون ملت را مکیده ـوقعی ف م

ـردد درایـن ... که عمرحکومت این طبقه سـپری گ
ــ ـد روز تــاریخی وهولنــاک اس ـه اراده نیرومنـ ت کـ

اعلیحضرت اقدس شاهنشاه زمام  امور را دردسـت 
ـار مـی آورد ـون . من جای می دهد و مرا روی ک اکن

ـدرات  ـه مقـ ـرده اســت کـ ـدرمراتعیین کـ ـا وقـ قضـ
ـود را دراینموقــع بحرانــی  وسرنوشــت ملــت خـ
وخطرناک دردست گرفته وی را ازآن پرتگاهی که 

بودند، حکومت های بی اراده وناالیق پرتاب کرده 
من امرخسرومتبوع  معظم خویش ... نجات بخشم

را قبــول مــی کنــیم، نــه ازآن جهــت کــه بــه لیاقــت 
شخصی خود اعتماد می کنم، بلکه  اعتمادم  اول  به 
ـه  ـروو دلیریســت کـ ـنده  نیـ ـال بخشـ ـدای متعـ خـ
ـایی  خدمتگزاران و پاک نیتان را هـدایت و راهنم

ـه وی دوم به شاهنشاه ایران که پرتو عال. می نماید  ق
ـد  خورشــیدی  درخشــان  ــن ماننـ برســعادت وط
وقلــبش ازفرســودگی وضــعف ملــت و مملکــتش  

ـه . خونین  است ـاداری ک سوم برقشون شجاع و وف
ـا خــون هـای  خــویش درراه   ــامومن را ب دشـت وه

« وی در اعالمیه  خود از »  . وطن گلگون کرده اند
مشخصی سخن به میان می آورد که از » اصالحات

ـه  آن میان می  ـه و عدلی توان  به انحـالل وزارت مالی
ـد  .  اشاره کرد اما مسئله مهم این  است  که وی  تأکی

ـد سـاختن ارتـش دارد ـرای « :بسیاری برتوامن ـا ب ام
ـد قبـل از  ـردد، بای ـر گ ـدامات میس اینکه  تمام این اق
همه چیز وما فوق هرگونه  اقدامی، مملکـت دارای 

بــه قشــونی گــردد کــه دشــمنان داخــل وخــارج را 
الزم است امنیت درمحوطه . حساب  دعوت  نماید

شاهنشاهی ایران حکمفرما گردد و این فقط  درپرتو 

ـپاهیان . قشون و قوای تأمینه میسرمی شود فقـط  س
ـأمین  ـتی مملکـت را ت ـات هس دلیرما قادرند که حی

قبل . نموده، ترقی و سعادت و اقتداررا فراهم سازند
رچیزاول برای ازهرچیزوباالترازهمه چیز قشون، ه

ــن اســت اراده ومــرام  قشــون وبــازهم قشــون، ای
ـه خـود نائـل  ـه درجـات عالی زمامداری که قشـون ب

ـردد ـمت اعظـــم  ۵۷در» .گــ ـدی، قســ ــ ـال بع ســ
ـه ) درصد ۷۵تقریباً ( درآمدهای دولتی صـرف هزین
ایــن امــر منــابع ارزشــمند ایــن . هــای نظــامی شــد
ـرد ـه . مملکت را تلف ک ـابراین تعجبـی نـدارد  ک بن

ــم پهلــوی،  ۱۹۷۹درســال  ــس از ســرنگونی رژی پ
ــتند وایــران  حــداقل دوســوم مــردم بــی ســواد هس

ـرد وی . درمیان کشورهای جهان سـوم قرارمـی گی
من الغاء « :درمورد توافقنامه انگلیس ایران می گوید

قرارداد ایران وانگلستان را اعالم می دارم تا تأثیرات 
زیرا در ظرف مـدت .  سوئی بر سیره ما نداشته باشد

ـایق  ـرین دق صد سال  اخیر درسخت ترین  و تیره ت
ـرای   ـتانه خـود را ب ـتان دسـت دوس تاریخ ما، انگلس

طرف دیگر مساعدت نسبت  به ایران دراز کرده و از 
ـتان صـداقت  و  ـه انگلس ایران نیزبه دفعات نسبت  ب

؛ بنابراین  نباید گذارد  وفاداری خود را ثابت نموده
ــط ـه واس ـاریخی بـ ــک چنــین دوســتی تـ ـد ی ۀ عقـ

ـدرگردد ـوء .  قراردادی ک ـه س ـرارداد هرگون ـاء ق الغ
ـته  تفاهی را مابین ملت ایران وانگلستان وجود داش
ــالوده جدیــد را بــرای طــرح مناســبات  معــدوم وش
... صمیمانه با تمام ممالک طرح ریزی خواهد نمود

: هموطنان. ما آزاد هستیم و آزاد  باقی خواهیم ماند
ه  از اعلیحضرت  وی به نام شاهنشاه جوانبخت ما ک

ـر و  ـام  قشـون دلی ـه ن جمیع  احکام  ساطع است؛  ب
فداکار وی ، من شما را به  انتظام وسـعی وکوشـش 

  ) ۱۳(».در نجات  وطن دعوت  می نمایم
ـارس ۱در  ـید  ۱۹۲۱مـ ـد، سـ ـوزرای جدیـ رئــیس الـ

ـد ـی کن ـی م ـه شـاه معرف . ضیاءالدین، کابینه خـود را ب
ـه  « :ن است توضیحات کالدول د راین  باره چنی ادام

ـالی   ـه  حمایـت هـای  نظـامی وم حیات  رژیم فعلی  ب
ـابودی  بریتانیا  وابسته است وانقالب واقعی خواهان ن

ـه شـاه  .  این رژیم است ـه شـدت علی افکـار عمـومی  ب
است وروز به روز وقت می گیرد و شکی نیست که شاه  
ـا ایــران را تــرک خواهــد کــرد؛  ـه زودی ودر خفـ بـ

  .ازاین  نیزبه این کار مبادرت ورزید هماانطورکه پیش
ـه شـمار   ـه حـاکی از آن اسـت ک گزارش هـای روزنام

ــاری منــاطق   ــایر کــرد، قشــقایی و بختی ــادی ازعش زی
ـین  ـد؛ چن ـران حرکـت کـرده ان جنوبی به سمت ته
حرکتــی  بــدین معنــی اســت کــه  حتــی یــک نفــر از 

   )۱۴(».متنفذین ایرانی به چنین رژیمی  رضایت ندارد
ـارس  ۵درکالدول   ـویس  ۱۹۲۱م ـی ن ـه « :م ـه ب کابین

ریاست سید ضیاء الدین تشکیل گردید و مدیر الملک 
ـه منصـوب  شـد ـه .  به وزارت خارجه این کابین ـا اینک ب

ایران را اعـالم   - رئیس الوزرا فسخ توافقنامه  انگلیس 
ـدون  ـادآن ب ـه مف کرده است اما شـایع شـده اسـت ک

ـر بریتانیـ... تصویب مجلس اجرا خواهد شـد ای  کبی
مستشاران نظامی  و مالی  خود  را راهی ایران  خواهـد 
ــالی اســت  کــه  ایــرا ن  از فرانســه در  کــرد؛  ایــن درح
ـران  ـپار ای خواست کرده است مدرسین خود را رهس
ــته اســت متخصصــین امــور  ــا  خواس کنــد و  از امریک

  )  ۱۵(» .کشاورزی  را به این کشور  گسیل  دارد
ـار روزنامه ایران تنها رو ـه اجـازه انتش ـود  ک ـه ای ب زنام

ـردم  ـان م ـم در می ـواره از مجبوبیـت رژی داشت و هم
روزنامــه درشــماره هفــتم مــارس  ایــن. خبرمــی داد

مراتـب  «گزارش می دهد که شـماری ازتجـارتهران 
احترام و قدرشناسی خود را نسبت به اهداف ومقاصد 
بلند مرتبه رئیس الوزرا اعالم کرده و ازحضرت اشرف 

ت کردند با شتاب بخشیدن به اعمـال خـود درخواس
ذکر کردند،   ۱۹۲۱فوریه  ۲۶اصولی را که دراعالمیه 

ـه »  .عملی سـازند ـار نام ـه انتش ـه ب ـد ایـن روزنام روز بع
ــادرت ورزیــد ونوشــت ــاریس مب ــاکن پ ــان س « :ایرانی

ـران تبریـک  ـوزرای ای ایرانیان مقیم پاریس به رئیس ال
یت و حس نیـت گفته و ازاو تقاضا کردند مراتب  رضا

ـه استحضـاردولت  ـی ، ب ـم فعل ـه رژی ایشان را نسـبت ب
« :مشاهدات کالدول از این قراراست» .ایران برساند

ـر  ۲۶در فوریه رئیس  الوزرا اعالمیه  بلند باالیی را منتش
ـور را  ـام ام ساخت ودر آن اعالم کرد اکنون که وی زم
ـری  ـای روشـــن تــ ـه اســـت، روزهــ دردســـت گرفتــ

وی تالش خواهد کـرد مفاسـد درانتظارایران است؛ 
ـر  ـومتی عـادل و صـالح ب ـرده وحک سیاسی را ازمیان ب
ــالش  خواهــد شــد ازعوایــدی  کــه  ســرکار آورد؛  ت
ـد و  حاصل زحمات  مردم است  حفاظت به عمل آی
پولی  که تاکنون ازایشان دزدیده شده به جیب ایشان 
ـا خواهـد شـد؛  ـی بن ـه حقیق باز گردد؛ یـک عدالتخان

میــان برداشــته خواهــد  شــد؛ الزم کاپیتوالســیون از
ـان سـنجیده  گـردد  ـارگران و دهقن است شـرایط  ک
وبعضی از اراضی دولتی مابین دهقانان تقسـیم شـود ؛ 
ـد و کارآمـدی تأسـیس  ـه  جدی الزم است وزارت  مالی
ـز اصـالح  ـات نی گردد و  تشـکیالت جمـع آوری  مالی
ـان  ــ ـوزش در می ــ ـیم و آم ــ ـترش  تعل ــ ـردد؛ از گس ــ گ

ـد؛ اقشارمختلف مرد ـه عمـل  خواهـد آم م حمایت ب
ـردم واحتکـارمتوقف خواهدشـد؛  ـدگانی م گرانی زن
ــات وبهداشــت ترقــی  ــایل  حمــل و نقــل ، ارتباط وس
ـران و  خواهند  یافت؛ تشکیالت سیاسی کار آمد در ته

ـۀ  ـد ؛ و قبـل ازهم تمام  شهرهای ایران اسـتقرارمی یاب
این موارد  الزم است تا آنجا که ممکن  است قشـون را 

ـد  دوسـتی  تقو ـود؛ درسیاسـت خـارجی هرچن یت نم
ـا  تاریخی با بریتانیای کبیر می بایست تقویت گـردد، ام

ـی باشـد - انگلیس   ۱۹۱۹توافقنامه   ـی  م ـران ملغ . ای
ـه هـیچ  ـه در ایـن اعالمی حتماً متوجه خواهید شد ک
ـی  ـدین معن اشاره ای به مجلس نشـده اسـت و ایـن ب

ـته قـ انونی هـیچ است که جناب دیکتاتور به ایـن بایس
در واقع قانون اساسـی  . گونه احساس نیازی نمی کند

ـه   ـه توافقنام هیچ  اهمیتی برای او نداشت، زیرا با اینک
ـدون  –انگلیس  ـا  عمـالً ب ـی  اعـالم شـد، ام ایران ملغ

ـه اجـرا  ـاد آن ب اینکه هیچ منغعتی عاید ایران شود، مف
در آمد؛ اگر توافقنامه براساس اصول ذکرشـده  درآن 

ـی ، به ا ـا وضـعیت  فعل ـه  ب ـران در مقایس جرا در آمد، ای
ـه . متحمل  ضرر کمتری می شد کامالً روشن است ک

بــه منظــور شــروع کارمجــدد  مستشــاران انگلیســی ، 
ـرده  ـه توافــق  کـ ـا  مخفیانـ ـران و بریتانیـ ـین ایـ دولتـ

  ) ۶۱(».اند
سید ضیاءالدین اعالمیه  دیگری   ۱۹۲۱مارس  ۲۸در 

ـه  را منتشر ساخت و اعالم ک رد بریتانیا درفسخ توافقنام
ـدول  .  است» موافق « کامالً با ایران  توضیحات  کال
سفارت خانه مفتخر است به ضـمیمیه «  :دراین زمینه

ـه  از جانـب   این گزارش ترجمه اعالمیه  دیگـری  را ک
رئیس  الوزرا، سید ضیاءالدین صادر شده است ، برای  

ـد ـدن ایـن اعالم.  شما ارسـال کن ـا خوان ـه متوجـه ب ی
ـه،  ـز ومتکبران ـه آمی ـارات مبالغ خواهید شـد ایـن اظه
حاکی از رضایتمندی  بسیار رئیس الوزراسـت واعـالم 

ـیس  –انگلیس  ۱۹۱۹توافقنامه » فسخ«  ایران ، به رئ
ـی  ـادی م الوزرا، سفارت بریتانیا ودولت ایران اعتبار زی

ـزم . بخشد درکشوری که قانون اساسـی   دولـت را مل
ـاعملی سـاختن ساخته است  به  منظور کسب  اعتباری

ــایت مجلــس را کســب  کــرده و  یــک توافقنامــه، رض
توافقنامه را د رمجلس به تصـویب برسـاند، صـحبت 

ـز در مجلـس  » فسخ« کردن از  ـه هرگ توافقنامه ای ک
.  مطرح نشده است، صحبتی  گزاف و نامقبول  اسـت

ــای  ــالی  اســت کــه علــی رغــم مخالفــت ه ایــن درح
ـه همگانی وعدم تأئی ـه ب د  مجلس ، مفاد ایـن توافقنام
ـده اسـت ـی خـوانیم» .اجرا درآم ـه م : درایـن اعالمی

ـی  ـوروز م اکنون مسرورم که در ایام شعف و شادمانی ن
ـزون  توانم فرح و انبساط  عامه را ازاعالم این  قضیه اف
ـا   ـه  خـود الغ ـرارداد را دربیانی ـه ق ـه پـس از آنک نمایم ک

زرا مذاکره و متفق نمودم  واین  تصمیم را درهیئت  و
الرأی تعقیب مقصود را همگی تصویب  و متعاقب  آن 
وزارت  امور خارجه در طـی گـزارش رسـمی تصـمیم 
ـوده، موافقـت  دولت  را  به سفارت انگلیس  ابالغ  نم
ــا  ــاه  انگلســتان را در الغ دولــت  اعلــی حضــرت پادش

اینک در نتیجه  مذاکرات . قرارداد خواستار شده بود
نی که درعرض چند هفته برای انجام مبسوط  وطوال

ـی حضـرت  ـان داشـتن، دولـت اعل این مقصود جری
ـأمور  ـران را م ـیم  ته پادشاه انگلستان سفارت خود مق
ـه  ـماً ب ـرارداد رس ـاء ق ـا را درالغ نمودید که موافقت آنه
ـد  ـران ابـالغ  نمای . وزارت امورخارجه  دولت علیه ای

وضوع روح  موافقتی که از طرف دولت انگلستان درم
ـنه و مـودت  الغاء قرارداد ابراز گشته باردیگر نیات حس

ـد مـن و هیئـت . دیرینه بریتانیای کبیر را ثابت می نمای
ـاه  ــت اعلــی حضــرت پادشـ ـاً ازدول ــن مخصوصـ م
ـرار  انگلستان امتنان داریم که درهمان حال که الغاء ق
داد را قبول نموده اند، هیچگاه دراحساسات  مـودت 

ـرار  آمیزدولت علیه تردیدی ـاء ق ننموده و با وجود الغ
ـد  داد حاضربودن خود را برای مساعدت به ایران تأیی

ملت و دولت ایران ایـن عالمـت و . و تکرار کرده اند
ــتان و حــس  ــودت  صــمیمانه دولــت انگلس برهــان م
ـه   ـا نسـبت ب احترامی  که از طـرف دولـت معـزی الیه
ـونی   ـه  دولـت کن ـیا سـتی  را ک مصالح و آمال ایران وس

ـی خـود  بر ای تجدید تشـکیالت واصـالحات مملکت
ـدیرمی  اتخاذ نموده اند، ابراز داشته ازصمیم قلـب تق

ـا رشـته هـای  . نماید بنابراین اقدام مهم  سیاسی نه تنه
دوستی را که  مابین دو ملت موجـود اسـت، ضـعیف 
ـی گـردد . نمی نمایند رشته های مودت مستحکم  ترم
ـه درموقــع ـم کـ ـی دانـ ـود مـ ـه خـ ـمناً وظیفـ ـه  ضـ بـ

استحضــارعامه برســانم کــه درحصــول ایــن نتیجــه 
ــتان واعضــای  ــارمحترم  انگلس ــر  مخت ــان، وزی درخش
ـان و  تشـریح حقیقـت  ـه بوسـیله بی سفارت معزی  الی
وضعیت ایران به دولت متبوعه خودشـان مسـاعدت 
ـی  ـه مأموریـت حقیق خویش رابه عمل آورده  و وظیف

ـتن  ـین دولی و خود را که عبارت ازتحکیم مناسـبات ب
ملت ایران وانگلستان است،  به طرز کمال ایفا نموده 

من ملت ایران را برای این موفقیت دو گانه یعنی . اند
الغاءقرار داد با موافقت طرفین ودرعین حال تحکیم  
ـاریخی خـود  روابط  دوستانه  با همسایه عظیم اشأن ت
ـوده  ـا ب ـا  گرانبه ـرای م ـواره ب که نیات حسنه وی  هم

ـد . گویم است، تبریک  می ـی توان امروز  ملت ایران  م
مطمئن باشد  که نه تنها  حـق حاکمیـت و اسـتقالل  
ـه  ـته، بلک وی به طوری  که انتظارداشـت حفـظ  گش
دوستی  های دیرینه  باقی و ارکان  اصالحات بر مبانی 

ـا . مشیده استوار  می باشد امیدواریم پروردگارمتعال م
ـو مجاهـدت   ـداکاری درپرت و وطـن درسایه سعی وف

پرستی  به آمال بزرگ خویش  که عبارت از استقالل ، 
ـاریخی   سعادت ، آزادی وعظمـت ملـت و مملکـت ت

ـه اجـرا و انجـام  ـد وب شاهنشاه  ایران است، نائل فرمای
  .سایر مواعید موفق  نماید

تلگرام هـایی « :آوریل  می نویسد ۱۰رزونامه ایران در 
حـاکی از   که از کرمان و کردستان  به دست ما رسیده

ـیس  ـه  متوجـه  شـدند رئ آن است که مردم پس ازاینک
الوزرا درالغاء توافقنامه با دولت انگلستان موفق بوده ، 

ـدند ـیار خوشــحال شـ ـی  . بسـ ـه ، والـ ـریف الدولـ شـ
ـه  کردستان گزارش  داد که کلنل سـاالر نظـام  اعالمی
ـود،  رئیس الوزرا را که مورد الغاء  توافقنامه صادر شده ب

ـرین ایـن سـخنان را قرائت کر ـاد  آف د و مردم نیزبا فری
ـرام .  تحسین  کردند متنفذین بوشهر نیز از طریق تلگ

گرمترین شاد باش های خود را نثاررئیس الوزرا کرده 
ـتانه خـود  وبه خاطر نائل شدن به اهداف انسان دوس

ـد ۱۳ایران در»  .به او تبریک گفتند ـی نویس « :آوریل م
ـام مجتهـدین اصـفها ـرام مالها وتم ـه وسـیله تلگ ن ب

ازتالشــها و دســتآوردهای  درخشــان رئــیس الــوزرا 
ــران آمــده  ۱۵در شــمار »  .قــدردانی کردنــد آوریــل ای

مالها و متنفذین زنجان و گلپایگان درپاسخ « : است
ـه انگلـیس  ـران،  –به تلگرام مربوط  به الغاء توافقنام ای

ــه و  ـه تــالش هــای ماهران ـدردانی  خــود را نســبت  ب ق
انگیز رئیس  الوزرا  ابراز و به خاطر صـیانت تحسین بر

ـد ـور ازاو تشـکر کردن . ازاستقالل  وخود مختاری کش
ـتانه  ـه منظـوربرقراری روابـط دوس ـین ب ایشان همچن
ـران ،  میان دولت  اعلیحضرت پادشاه  انگلسـتان و ای

    » ...برای رئیس الوزرا  آرزوی  موفقیت کردند
  سقوط  سید ضیاءالدین٭ 
  

ـد ، سید ضیاء به  ـدرت آم ـر ق ـه س همان سرعت که ب
ـرد ـرام  انگـرت  در . سقوط ک «  : ۱۹۲۱مـی  ۲۵تلگ

ســرانجام  اختالفــات وزیرجنــگ و رئــیس الــوزرا  
وی امروز صـبح . منجر به استعفای رئیس الوزرا شد

بــا فــرا رســیدن ). ۱۷(» .زود تهــران را تــرک کــرد
ـه یکـی از  روزهای  پایانی ماه می ، سید ضـیاءالدین ب

ـدبزرگتری ـدیل ش ـا تب ـرخالف . ن مشکالت بریتانی ب
ادعــای روزنامــه هــا، انگــرت معتقــد  اســت ســید 

« مالیات های  سنگینی .  ضیاءالدین  بسیارمنفوربود
نه تنها  برساکنین شهرها، که حتی ازپرداخت سهم 
ـده  عادی خود عاجز بودند تحمیل شد ، بلکه آن ع

 مانند( ای  که با خدمات حمل و نقل  مرتبط  بودند
را نیزدچارسـاخت ) قاطرچی ها ، االغ و شتران ها 

زندانی  کـردن »  .وفریاد اعتراض ایشان را بلند  کرد
ـله  ـا  فاصـ ـتو کــرات هـ متنفــذین،  میــان او و آریسـ
انــداخت و مــانع  تراشــی  او درتشــکیل  مجلــس ،  

احمــد شــاه  نیزبــه . دمــوکرات هــا را از او دورکــرد 
ـا  « :شدت ازسید ضیاء نفـرت داشـت ـتنکا ف  ام اس

ـران  ـای افس ـپه، ازابق ـردار س ـان س ـا هم رضاخان،  ی
انگلیسی ویا جایگزین کردن آنها با نیروهای کمکـی 
ـرین دلیلـی  به دلیل کمبوداسلحه ومهمـات ،  مهمت

حتماً .  بود که منجر به سقوط  کابینه  سید ضیاء شد
بــه یــاد خواهیــد آورد کــه درمــاه فوریــه  قزاقهــا بــه 

را فتح کردند، لذا رضا خـان فرماندهی وی ، تهران 
خود را مؤسس این دولت ومخالف دولـت پیشـین 

ـپه،  . می داند ـردار س به همین  دلیل درماه آوریـل س
ـا حفـظ  سـمت  وزیرجنگ را از کار بر کنار  کرد و ب
ـر  ـز تحـت ام فرماندهی کل قوا، وزارت جنگ را نی

ـرتنش . خود در آورد ـه روز  ب از آن  زمان به بعد روز ب
ـزوده گشـت میان وی ـوزرا اف ـیس ال ـیس ... ورئ و رئ

ــان  خــود مجبوربــه فــرار شــد » .الــوزرا از تــرس ج
ــران )۱۸( ــای افس ــا خــان ازابق ــرباز زدن رض ــه س البت

ـا  ــی  و یـ ـران انگلیس ـای افسـ ـا ازابقـ ــی ، تنهـ انگلیس
ـه دلیـل   ـا نیروهـای کمکـی ب جایگزین کردن  آنها ب

قرار » لغو «.کمبود اسلحه و یک ژست توخالی  بود
ـه »  رضایت دادن « ایران و –انگلیس داد  بریتانیا  ب

ـا  ـیش تکرارشـد، ام این عمل؛ با هیاهویی بیش از پ
بدون شک هدف ایشان ازاین « : انگرت می افزاید

کاراین بود  که مواد قرارداد را حتی  بدون توفقنامه  
ـازند ـاژ . ای رسمی عملـی س ـای آرمیت اسـمیت ،  –آق

ـران، در پـــ ـادی دولـــت ایــ نجم مـــی مستشاراقتصــ
ــارخود را در وزارت مالیــه  ــتان بازگشــت وک ازانگلس

ـماری . آغازکرد پس از خروج نیروهای انگلیسـی ش
ازافسران  این کشور، به فرماندهی  کلنـل  اسـمیت، 

ـتند  ـزوین  مستقرهســ ـان درقــ ـین . همچنــ همچنــ
ـر انگلیسـی   ـازده افس مشخص شده است حداقل  ی
ـازماندهی  نیروهــای قــزاق را ـاً آمــوزش  وسـ  موقتـ

ــه انــد هرکســی را کــه   رضاخان]  [ ».برعهــده گرفت
ـد واقـع  ـد آورد ومفی ـرد دوام خواه احساس مـی ک

ـرد ـار کـ ـه ســرعت برکنـ ـد، بـ ـد شـ اولــین  .  خواهـ
ـا در ـه رض ـود ک ـر جنـگ ب   ۲۶نفرمسعود خـان  وزی

خود سـمت « آوریل او را وادار به کناره گیری کرد و
ـه انگـرت » .او را برعهده  گرفت ـود ک پس ازایـن ب

تبــدیل بــه مقــام اول کابینــه « رداشــت رضــا اظها
زمــانی کــه : انگــرت مــی افزایــد» .گردیــده اســت

ـه  سردارسپه  حمایت  خود را  از شاه اعالم کرد، هم
ـام  شــد ـاه از جانــب  . چیزتم ــه ش ـه محــض ایـن ک ب

ـد،  وزیرجنگ خود ازهمراهی قزاق ها مطمـئن  ش
بدون هیچ تعللی دربیست وچهارم  می سید ضیاء را 

ـردازقدرت بـ ـار ک ـد سـید ضـیاء » .ر کن یـک روز بع

عزیمـت وی :  انگرت می نویسد. کشوررا ترک کرد
. تحت حفاظت نیروهای سردارسپه صورت گرفت

ـا در  ـپه  ب به نظرمی رسد درتمام این مـدت سردارس
ـه شـرکای  ـده، علی پیش گرفتن  نقشه ای حساب  ش

  .خود عمل کرد
شخصــی ( ســید ضــیاءالدین وشــریک اصــلی  وی  

ـه ـان  ارمنی ب ـام اپیکی خیلـی خـوش شـانس  )۱۹)(ن
ـور را  ـدرت  کش بودند که بالفاصله  پـس از خلـع  ق

ـد   ترک کردند ؛  چرا  که  ـر مـی ماندن خشـم و   ] اگ
ایرانــی  متنفــذی  کــه ایشــان روانــه  ۲۰۰نفــرت آن 

  ) ۲۰.(زندان کرده بودند، دامنگیر آنها می شد
.  ســید ضــیاء انگلیســی هــا را  بســیار نــا امیــد کــرد

ـرده ام، هم ـریح ک ـژوهش دیگـری تش انطور که در پ
ـرد  سید ضیاء با نمک نشناسی هرچه تمام ترتالش ک
. پای شرکت  های نفتی آمریکایی را به ایران باز کند

، در  ۱۹۲۱ماه می   ۲۱بریتانیا درمقابل  این عمل در
  ) ۱۲(روزنامه تایمز لندن 

ـرد  پـس از ایـن .  مراتب اعتراض خـود را اعـالن ک
ـران .  ادث به سرعت  پیش  رفتروند حو روزنامه ای

ـه دلیـل  ۲۳در  « ماه می اعالم کرد که رئیس الوزرا ب
ـتراحت  » خستگی  و ضعف جسمانی  درخانه به اس

  .خواهند  پرداخت
ـد  ۲۴روزنامه ایران در  ـا « :ماه می  چنین می نویس ب

ـیس  خبر شدیم که به دلیل طوالنی شدن بیماری رئ
ی بایســت درخانــه بــه الــوزرا، ایشــان همچنــان مــ

ـه  استراحت بپردازند و دکتر دستور اکید داده اند ک
رئــیس  الــوزرا بــه هــیچ وجــه نبایــد بــه امــوراداری 

  ».ومملکتی بپردازند
ـد  ۲۴سید ضیاء در   ماه  می استعفا داد و یک روز  بع

ـرد ـا  تـرک ک ـران .  ایران را به مقصد اروپ ـه  ای روزنام
ـد ۲۶در ـزارش مـی ده  ۸زسـاعتدیرو« :ماه مـی گ

ـازه  ـــ ــــب اج ـا کس ـــ ـوزرا ب ـــ ـیس ال ـــ ـبح، رئ ـــ ص
ــا   ـداد راهـی اروپ ازمحضراعلیحضـرت از طریـق بغ

ـه دســتور . شــد ـا خبــر رســیده اســت کــه بـ ـه مـ بـ
ـده   ـر جنـگ وفرمان ـپه، وزی اعلیحضرت ، سردار  س
ـوزرا و  ـیس  ال ـان انتصـاب رئ کل هنگ  قزاق ، تازم
تشکیل  کابینه جدید، مأمور بر قرار ساختن نظم در 

ـان . باشد پایتخت می تمام امور بلدیه نیز تحت فرم
  . سردار سپه انجام خواهد گرفت

  
  :توضیحات و مآخذ٭ 
  
ـو یاز قاجـار«  - مجـد  یمحمد قل – ۱ ـه پهل   »یب

ـا مرزائـ یدسـ:  ینمترجم ـریام ی، مصـطف یرض  – ی
 –  ۱۳۸۹ – یاسـیس یمؤسسه مطالعات  و پژوهشها

  ۱۶۵ – ۱۸۳صص 
ـماره   - ۲ ،  ۸۹۱.  ۰۰/ ۱۱۸۱،  ۸تلگرام کالدول، ش
  ۱۹۲۱فوریه    ۲۲
ـماره  -  ۳ ،  ۸۹۱.  ۰۰/ ۱۱۸۳،  ۹تلگرام کالدول، ش
  ۱۹۲۱فوریه    ۲۶

 ۰۰/ ۱۱۹۶، ۱۱گزارش فصلی  کالدول، شماره  - ۴ 
      ۱۹۲۱آوریل    ۵، مورخ    ۸۹۱. 
ـماره  -  ۵ ـمیمه ، شـ ـکینر و ضـ ـزارش اسـ ، ۴۳۱۶گـ

      ۱۹۲۱مارس    ۱۰، مورخ    ۸۹۱.  ۰۰/ ۱۱۸۴
ــ  - ۶ ـماره گ .  ۰۰/ ۱۳۴۶،  ۹۵۲زارش  مــوری ، شـ

      ۱۹۲۱مارس   ۶، مورخ   ۸۹۱
ـماره   - ۷ .  ۱۲۰۲/۰۰گزارش انگرت وضـمائم، ش

      ۱۹۲۱آکوست    ۲۵، مورخ   ۸۹۱
.  ۰۰۲/  ۱۱۴،  ۱۵۷گــزارش کرنفلــد، شــماره   - ۸

  . ۱۹۲۳آوریل  ۲، مورخ  ۸۹۱
،  ۸۹۱. ۹۱۱۱۱۷گــزارش کالــدول  و ضــمائم،  - ۹

  .  ۱۹۲۱ مارس ۵مورخ 
/  ۱۱۹۶،  ۱۱گزارش  فصلی کالدول ، شماره   - ۱۰
   ۱۹۲۱آوریل  ۵، مورخ  ۸۹۱. ۰۰
ـماره   - ۱۱ .  ۹۱۱۱/  ۱۸۱،  ۷۸۷گزارش موری ، ش
  . ۱۹۲۴دسامبر   ۱۳، مورخ   ۷۰۱
  )ه ش ۱۲۶۴ – ۱۳۵۴اکبرمیرزا صارم الدوله    - ۱۲
ــزارش  کالــدول  و ضــمیمه ، شــماره   - ۱۳ ،  ۶۴۶گ

  . ۱۹۲۱مارس ۱۱، مورخ  ۸۹۱. ۰۰/ ۱۱۹۷
ـماره   - ۱۴  ۱۱۹۶،  ۱۱گزارش فصلی  کالدول ، ش

  . ۱۹۲۱آوریل  ۵، مورخ  ۸۹۱.  ۰۰/
، ۸۹۱. ۸۴/۲۰۰،  ۱۰تلگرام کالدول ، شماره   -  ۱۵

  . ۱۹۲۱مارس    ۶مورخ 
 ۱۱۹۶،  ۱۱گزارش  فصلی  کالدول ، شماره   - ۱۶

  . ۱۹۲۱آوریل  ۵ف  مورخ ۸۹۱. ۰۰/
، ۸۹۱. ۱۱۸۹/۰۰، ۲۶شماره تلگرام  انگرت،   - ۱۷

  ۱۹۲۱٫ماه می   ۲۵مورخ  
، ۸۹۱. ۱۱۸۹/۰۰، ۲۶تلگرام  انگرت، شماره  - ۱۸

  ۱۹۲۱٫ماه می  ۲۵مورخ  
مشاور  سید )  ۱۸۸۳ – ۱۹۵۲( کاسپار اپیکیان  - ۱۹

ضــیاء و شــهردار  تهــران از جملــه فعــالین حــزب 
  )  داشناک 

ـماره  - ۲۰  ـرت، شـــ ـلی  انگـــ ـزارش  فصـــ ،  ۱۲گـــ
  ۱۹۲۱جوالی   ۱۰، ۸۹۱. ۱۲۱۱/۰۰
۲۱ -       

Majd, Oil and the Killing of  the 
American Consul in Tehran   ۱۱۶صص  - 

۱۱۵   
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کالبد شناسـی جناحهـا در 
انتخابــــات نهمــــين دوره 

 ۲-مجلس رژيم
  

ــی بایســت در  ــات م ــویم انتخاب در تق
ــتان  ــد  ۱۳۸۹زمس ــده باش ــزار ش برگ

طفره رفته است و از ترس از تحـریم 
ــال و عصــی ــردم، آن فع ان گســترده م

ـــه  ـــق انداخت ـــه تعوی ـــات را ب انتخاب
و عمــال بــر خــالف رونــد )    ۱.(اســت

برگــزاری انتخابــات در بیســت و دو 
ــــین دو  ــــته،  فاصــــله ب ــــال گذش س
انتخابــات سراســری نزدیــک بــه ســه 

فاصـله خواهـد ) مـاه ۳۳دقیقا (سال 
  .بود

در  ســــردمداران اســــتبداد مــــذهبی
 ز شـوک انتخابـات شرایطی که هنوز ا

و برانگیختـــه شـــدن مـــردم  ۱۳۸۸
رهــــایی نیافتــــه از تــــداوم حضــــور 
ـــردم  ـــبش سراســـری م ـــانی جن خیاب

هراسند، آنها سـعی دارنـد در پنـاه  می
ـــــازِ ناخواســـــته ی کـــــه  ا فضـــــای ب

هــای انتخابــاتی بــه وجــود  رقابــت
آورد، بتواننــد حتــی در صــورت  مــی

ــــات  ــــات، از انتخاب تحــــریم انتخاب
ــیله ــیم  ا وس ــترش و تحک ــرای گس ی ب

جتماعی خود بسـازند، غافـل  ا گاه پای
ــا یــک  از اینکــه جمهــوری اســالمی  ب

انتخابــات دیگــر، ناخواســته در آتــش 
جنــبش اعتراضــی دمیــده اســت و بــه 
شــعله هــای آن تــا انتخابــات مجلــس 

 ۱۳۹۰در اســـفند شـــورای اســـالمی 
  . تداوم خواهد بخشید

اما وحشت خامنه ای بـرای از دسـت 
دادن کیان سلطنت مطلقـه و رویـای 
حکومتی اش بقدری جدی است کـه 
ـــرون  ـــرده بی ـــار درون را از پ ـــن ب ای
ریخت و از آنجا که او هیچ خدائی را 
بنده نیست، به عیان اعتراف کرد کـه 
انتخابات را دیگـر بـر نمیتابـد، او در 

مهر  با اشـاره  ۲۶کرمانشاه در تاريخ 
بــه مــاجرای حــذف پســت نخســت 
وزیری در زمان آقای خمینـی، گفـت 

شود که به جای انتخاب  اگر احساس
رئیس جمهور با رای مسـتقیم مـردم، 
ــه  ــه ب ــوه مجری ــئوالن ق ــاب مس انتخ
وســیله مجلــس بهتــر اســت، هــیچ 
ــی  ــار فعل ــاز و ک ــر س اشــکالی در تغیی

  : او گفت. وجود ندارد
در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، "

ـــا  ریاســـتی اســـت و رئیس ـــور ب جمه
ـــده  انتخـــاب مســـتقیم مـــردم برگزی

ــی می ــؤثری شــود کــه ش وه خــوب و م
است اما اگر احساس شـود کـه نظـام 
پارلمانی برای انتخاب مسئوالن قـوه 
مجریـه بهتــر اسـت ســاز و کـار فعلــی 

  " تغییر خواهد کرد
وقتــی در آخــرین روز هــای شــهریور 
امسال خبری در راهروهـای مجلـس 
مافیا دهان به دهان چرخید، حـاکی 
از تالش برخی نمایندگان برای ارائـه 

هدف حذف پسـت ریاسـت طرحی با 
ــران،  ــانون اساســی ای ــوری از ق جمه
کســی چنــدان ایــن خبــر را جــدی 

روز بعــــد  ۲۵امــــا تنهــــا . نگرفــــت
مستقیما شخص رهبـر در سـفرش بـه 
ــی  ــاط ســخنانی م ــا احتی ــاه ب کرمانش
گوید که در حقیقت شکل دیگری از 
همان نظرات بی پـرده ای اسـت کـه 
ــس  ــای مجل ــق راهروه ــدا از طری ابت

آیــا ایــن ســخن . منتشــر شــده بــود
باالترین مقام جمهـوری اسـالمی کـه 
ــرده  ــاش ک ــا آن را ف ــی ه ــبال مجلس ق
بودند، تنهـا یـک اظهـار نظـر سـاده،  

! برای یک احتمالی دور دست اسـت 
؟  یا بر عکس خبر از تصـویر و پـروژه 
ای بـــزرگ تـــر،  مهـــم تـــر و قریـــب 

  الوقوعی را  گواهی می دهد؟

کــه آقــای  ۱۳۷۶در انتخابــات ســال  
ق نوری نامزد ریاسـت جمهـوری ناط

ــالن  ــه اع ــود ک ــن ب ــود، صــحبت ای ب
یعنی ریاست . حکومت اسالمی بکنند

ــد کــه  ــد و بگوین جمهــوری را بردارن
یک ولی امر وجود دارد، کافی اسـت 

در آن . و همــه بایــد تــابع او باشــند
شکست سـخت آقـای نـاطق " زمان، 

نوری این طرح را متوقف کرد و آنـرا 
ــال اجــرا گذاشــت ــا. ب ــای  ام حــاال آق

خامنــه ای مــی گویــد در آینــده هــای 
ــوم  ــد بالفاصــله،  معل دور،  نمــی گوی
است که این یک زمینه سازی اسـت، 
روشــن و واضــح مــی گویــد کــه وقتــی 
ایشان ولی امر اسـت،  قـوه مجریـه و 

".   بقیه قوا باید تـابع ایـن آقـا باشـند 
)۲  (  

هنوز جوهرش خشک نشده  بـود کـه 
ین ســطح موضــعگيري هــا در بــاالتر

شــروع شــد،  دو نمونــه را میــآوریم و 
ـــیم ـــه بعـــد واگـــزار میکن :  بقیـــه را ب

ــه  ــه ای ب ــل خامن ــنجاني در مقاب رفس
ــرای حفــظ  ــاد و ب عکــس العمــل افت
. جایگاه خودش به دسـت و پـا افتـاد

اکبــر هاشــمي رفســنجاني كــه بــا ايــن 
موضعگيري خامنه اي احساس خطر 
بيشتري در تضعيف موقعيت خودش 

خ بـه پرسشـي در ديـدار در پاس, كرده
ــــه ــــي از روزنام ــــا جمع نگاران در  ب

خصـــوص پارلمـــاني شـــدن ســـاختار 
ــنبه  ــاريخ دوش ــور در ت ــي کش  ۲سياس

طبق « ، با اشاره به اينکه ۱۳۹۰آبان 
قـــــانون اساســـــي، جمهوريـــــت و 
اســالميت دو رکــن غيرقابــل تغييــر 

هســتند، » نظــام جمهــوري اســالمي 
البته رهبري اين موضوع را « : گفت
ده دور کـه ممکـن اسـت قابـل بـه آينـ

بررسي باشـد، محـول کردنـد، چـون 
تحقق محتمل اين کار مستلزم تغييـر 
در قانون اساسي آن هـم بـا سـازوکار 
ــام  ــت نظ ــر در جمهوري ــود و تغيي خ
اســت، در غيــر ايــن صــورت تضــعيف 
بخش جمهوريت نظام خالف قانون 
اساسي است و قدرت انتخـاب مـردم 

اً گردد که قطعـ محدود و محصور مي
ايـــن مهـــم مـــدنظر رهبـــري نبـــوده 

  ».است
همچنین احمدی نـژاد موضـعگيري 
سختی را در مقابل خامنه اي شـروع 
و هنوز چند روز از صحبتهاي خامنـه 
ــب در  ــه رقي ــراي حــذف هرگون اي ب
صـــحنه سياســـي و انحصـــار مطلقـــه 
قــدرت در دســت خــود نگذشــت كــه 
احمــدي نــژاد در مقابــل او قــد علــم 

 ۳شــنبه كــرد، احمــدی نــژاد روز ســه 
آبــان در ســخنراني خــود در بيرجنــد 
پاســـخ خامنـــه اي را بـــه شـــفافترین 

او در انتهـــاي ســـخنراني . شـــکل داد
بابـا بـا مـن مشـکلي « : خودش گفـت

بـا , داريد، با ملت چه مشـکلي داريـد
جوانان چکـار داريـد؟ بـه مـا هرچـه 

مـا كـه جوابتـون را . ميخواهيد بگيد
( ولي تو را بـه جـدتون . ..... نميديم

جلــوي ســاختن كشــور، جلــوي )  ؟
كارهـــاي مثبـــت، جلـــوي پيشـــرفت 

اما اين توصـيه را . كشور واي نايستيد
بـه . بهتان ميکنم، اين ملـت بيدارنـد

خدا اگر وقـتش برسـد بـا يـك اشـاره 
ــد  ــه بخواه ــر كــس ك ــت، ه ــن مل اي
جلوي پيشـرفت ملـت بايسـتد، ملـت 
ظــرف دو ثانيــه آنهــا را از پــيش پــاي 

  ... "خودش بر خواهد داشت
ــه  ــت مطلق ــتبداد والی ــار اس ــن رفت ای
ــه  ــار هم ــد رفت ــه مانن ــه ای البت خامن
دیکتاتور ها به مفهوم آن است که تـا 
به آخر میروند و راهی جز قیام مردم 
ــــد  ــــاقی نخواهن ــــر خــــود ب در براب
گذاشــت، بــر مــردم اســت کــه بــرای 
ــام  ــت خــود قی گــرفتن حــق حاکمی
کنند و حق حاکمیت خود را بگیرند 

ر سـرش همـان را وگر نه، اسـتبداد بـ

خواهـــد آورد کـــه در ایـــران والیـــت 
مطلقــه بــر ســرمان آورده و مــا خــود 

  .شاهد آنیم
حق حاکمیت حق هر انسان و حـق  

هر جامعه ای  است، انتخابـات حـق 
نیســت بلکــه یــک وســیله  اســت و نــه 
خـــود حـــق، یکـــی از وســـیله هـــای 
رسیدن به حق حاکمیت است، حق، 
همانا حق حاکمیت است که غصـب 

باید بپا خاست،  ایستاد و ایـن  شده و
باید بجای بحـث و . حق را باز ستاند

ــون  ــد و چ ــر چن ــر س ــی ب ــه زن ــا ن چ
ـــــه و  ـــــر خدع ـــــات، در براب انتخاب
نیرنگهــای رنگارنــگ روزانــه والیــت 
قیام کرد و اصل حقوق از دست رفته 

  .را که آزادی است خواستار شد
در این بخش به ادامه دسته بنديهاي 

د مربـوط بـه جناح های فعـال موجـو
ــه بررســي  ــردازیم، ب ــات مــی پ انتخاب
تشکلهای تازه تاسیس و رو  به ازدیـاد  
در ایــن روزهــا در رژیــم جمهــوری 
اسالمی کـه مصـرفی جـز در تبلیغـات 
انتخاباتی نـدارد ميـرویم و سـپس بـه 
ـــبال  ـــای ق ـــراغ احـــزاب و گروهه س
موجود، معروف به اصالح طلـب کـه 
همواره برخی از آنها یک پا در درون 
و یک پا در بیرون حاکمیت داشـته و 
جـــز مانـــدگاری اســـتبداد مـــذهبی، 
هــدفی در ســر نمیپروراننــد خــواهیم 

ابتـــــدا ثبـــــت نـــــام از . پرداخـــــت
  :داوطلبین

  
  ثبت نام از دواطلبين در انتخابات

به گزارش ايلنـا مصـطفی نجـار وزيـر 
کشــور بــا اشــاره بــه اينکــه انتخابــات 
آينـــده مجلـــس شـــورای اســـالمی در 

مــل برگــزار خواهــد شــد، ســالمتی کا
برای برگزار کردن انتخابـاتی : گفت

سالم و درخور شـان نظـام جمهـوری 
اسالمی، جلسات متعددی با مـديران 
و مســـئوالن ذيـــربط در ايـــن مـــدت 

مرحلـه ثبـت : نجار افـزود. ايم داشته
نــام از دواطلبــين نماينــدگی مجلــس 

ديمـــاه ســـال  ۹شـــورای اســـالمی از 
ايـن  جاری آغاز خواهد شد که برای

ــــا  ــــای الزم ب ــــاهنگی ه ــــم هم مه
های ذيــربط کشــور انجــام  دســتگاه
ستاد انتخابـات كشـور در . شده است

ــاره داوطلبــان  اطالعیــه دیگــری درب
حضور در انتخابات مجلـس شـوراي 

  : اسالمي نوشته است
ــي " ــز م ــان عزي ــه آگــاهي هــم ميهن ب

رساند با توكـل بـه خداونـد متعـال و 
ــي عصــر  ــات حضــرت ول ــج(عناي ) ع

ــــ ــــس انتخاب ــــين دوره مجل ات نهم
شــوراي اســالمي در سراســر كشــور بــا 
موافقت شـوراي محتـرم نگهبـان در 

برگزار مي شود  ۱۳۹۰/ ۱۲/۱۲تاريخ 
ــــان  ــــام از داوطلب ــــت ن و زمــــان ثب

بـه  ۱۳۹۰/ ۱۰/ ۳نمايندگي از تـاريخ 
مـــدت يـــك هفتـــه تعيـــين گرديـــده 

  ". است
  

یا اسـم رمـز ( جریان انحراف      -و  
  )جریان احمدی نژاد

همانگونــه کــه قــبال اشــاره کــردیم  از 
طــرف اصــولگرايان  احمــدي نــژاد و  
نفرات وابسته به او جريـان انحرافـي 
ناميده مي شـوند كـه تـا كنـون بطـور 
ــراي  ــي را ب ــا گروه ــتاد و ي ــمي س رس

ــد ــرده ان ــي نك ــات معرف ــر .  انتخاب ب
اســاس اخبــار و گزارشــات گفتــه مــي 
شود كه اساس فعاليـت هـاي نفـرات 

مدي نژاد در شهرسـتان وابسته به اح
هـــا و دور از مركـــز و بطـــور چـــراغ 
خــاموش حرکــت مــی کننــد و بقــول 

) شـهريور ۴در تـاريخ (جوان آناليـن 
ــر اينكــه :"  ــد ب ــا تاكي ــان ب ــن جري اي

ــاط  ــل ارتب ــه دلي ــتاني ب ــفرهاي اس س
مستقيم با مردم بسـتر مناسـبي بـراي 
تبليغات انتخاباتي مي باشـد، در ایـن 

ليـت هـا سفرهای اسـتانی،  عمـق فعا
به سوي شهرسـتان هـا و منـاطق دور 
از مركز  متمركز  و  ديدار با معتمدان 
ــي و   ــارات محل ــامين اعتب ــي و ت محل
تحرك در مناطقي اسـت كـه مـردم از 
فرمانداران رضايت دارند و میگوینـد  
بايد شدت يافته و در  منـاطقي كـه از 
چنين ظرفيتي برخوردار نيستند بايد 

بــراي  از چهــره هــاي مــورد توجــه
ترميم اين مسـاله و نيـز مسـکن هـاي 
اعطايي فوري به مـردم ايـن منـاطق 
بهـــــره جســـــت و بـــــا اســـــتفاده از 

هــــاي دولتــــي و ســــازماندهي  رانت
نيروهـــاي خـــود در نقـــاط مختلـــف 
کشور در صدد بود  تـا  کرسـي هـایی 

  ". از  مجلس در اختيارش قرار گيرد
در : زیبا کالم در  خبر آنالین میگویـد

ـــتان ـــت ها  شهرس ـــاطق دوردس و من
ـــرق  ـــدری ف ـــات ق ـــعیت انتخاب وض

هـای  هـا رقابت در این حوزه. کند می
محلــی و قبیلــه گــی بیشــتر تاثیرگــذار 
است تا فضای کلـی کشـور،  بنـابراین 

 ۶۰ها مشارکت  احتماًال در این حوزه
درصـدی خواهـد بـود ولـی در  ۸۰تا 

ها و مراکــز بــزرگ فکــر  شهرســتان
ر درصــد بیشــتر د ۲۰تــا  ۱۰کنم  نمــی

در روزهـای . انتخابات شـرکت کننـد
ـــوش  ـــدن م ـــر زائی ـــد منتظ ـــی بای آت
احمدی نـژاد از کـوه جریـان فریـب 

  .باشیم
  
تشـــکیل جبهـــه اصـــول گرایـــان  -ز 

  مستقل 
مهــر  ۵در (بــه گــزارش رجــا نیــوز، 

، تعـدادی از ۱۳۹۰مهر ۴در )  ۱۳۹۰
نمایندگان مجلس، در محل مجلس، 
در میدان بهارستان، بـه دعـوت علـی 

ــا تشــکل  الرجــانی جمــع شــده انــد ت
نانوشــــته جدیــــدی بــــا محوریــــت 
الریجانی و محمدرضـا بـاهنر بـه نـام 

را تاســـیس » اصـــولگرایان مســـتقل«
ســایتها نوشــته انــد در ایـــن  . کننــد

نماینــده شــرکت کــرده  ۱۵۰دعــوت 
رجاء نیوز تشـکیل ایـن جبهـه را . اند

اخالل در روند اتحاد اصـول گرایـان 
، مهــر ۵دانســته اســت، همچنــین  در 

حســین فــدایی، دبیــر کــل جمعیــت 
ــــاره  ــــران، در بحــــث درب ــــار گ ایث
تجربیات انتخابات گذشـته و ادعـای 
ــی از  ــا بخش ــاری ب ــه همک رجــانیوز ک
اصــــولگرایان را تکــــرار اشــــتباهات 
گذشته میداند، مروری بر انتخابـات 

کنــد  کنــد، و یــاد آوری می گذشــته می
که یکی از عوامل تفرقه اصـولگرایان 

نان به دلیل رفتار های آ گاه شکست و
جریان رایحـه خـوش خـدمت بـوده 
اســت کــه امــروز بــا عنــوان جبهــه 

هنــوز ایــن .کنــد پایــداری فعالیــت می
جبهه شکل نگرفته که بـه چالشـهائی 
سر باز کرد، و ذوب شدگان والیت را 
به جان یکـدیگر انداختـه اسـت،  در 

ــر  ۱۰ ــا، ۱۳۹۰مه ــزارش ایلن ــه گ ،  ب
 نفـری ۷سید رضا تقوی عضو کمیتـه 
ــه اســت ــان گفت ــه : اصــول گرای جبه

ــرای کــاری  ــد ب ــا گفتن ــه م ــداری ب پای
. ایم تر از انتخابات به عرصه آمده فرا

ایــن جبهــه گفتــه اســت کــه بــرای 
دهد اما در حال  انتخابات لیست نمی

حاضر روند کـار غیـر از ایـن اسـت و 
رود و  ها پـیش مـی کاری که در استان

گیــــرد  هایی کــــه شــــکل می تشــــکل
ــان ( ــان انحــراف منظــورش هم جری

ــری ) اســت ــز دیگ ــده چی ــان دهن نش
: تقــوی همچنــین گفتــه اســت. اســت

اعضای جبهـه پایـداری طـی دو نامـه 
ــا  ــرای م ــه متحــد (مطــالبی را ب جبه

در ایـن . بیـان کردنـد) اصول گرایان
همــان    نامــه اشــاره شــده بــود کــه مــا

نژاد  اصولگرایانی هستیم که احمـدی
. را بـــه رئـــیس جمهـــوری رســـاندیم

مــا تعــدادمان بیشــتر اســت  بنــابراین

نفـر و   ۳نفـره   ۸پس بایـد در بخـش 
نفــره نیــز یــک نماینــده   ۷در بخــش 

داشته باشیم و اگر این مسـئله اتفـاق 
افتاد تصمیمی کـه مـا بـرای گـروه  می

یکـی . خـورد گرفته بودیم بـه هـم می
اشکاالتی که جبهـه پایـداری   دیگر از

به ما دارد ایـن اسـت کـه الریجـانی و 
در حوادث پس از انتخابـات  قالیباف

اند و عملکـرد مطلـوبی  سکوت کرده
نداشتند، نباید در این تشکل نماینده 

جبهـه پایـداری . فردی داشته باشـند
خواستار عدم حضور باهنر در کمیته 

ــه آن. نیــز شــده اســت  ۸+۷ هــا  مــا ب
هایی کـه در  گفتیم که این مرز بندی

تفکر شما وجود دارد در اینجا وجود 
ــدارد ــا خواســت آن. ن ــول  م ــا را قب ه

اللــه مهــدوی  هــا از آیت نکــردیم وآن
ـــد و  ـــت کردن ـــت وق ـــی درخواس کن

ســـاعت و نـــیم طـــول   ۲مالقاتشــان 
کشــید، مطالــب خــوبی بیــان شــد و 

.  های خـــوبی نیـــز داده شـــد پاســـخ
ـــرای حفـــظ   ـــرای جلســـه بعـــد و ب ب

هــا را دعــوت  وحــدت خودمــان آن
هــا گفتــیم کــه بــرای  کــردیم و بــه آن

ــ ــظ وحــدت دع ــد، حف وت را بپذیری
مغرور نشوید و به این فکر نکنید کـه 
اگر لیست جدید  بدهید بـه پیـروزی 

رســید مــا وقتــی پیــروزیم کــه یکــی  می
همان    باشیم اما پیغام دادند که ما بر

  . شروط اعالم شده پایبندیم
  

  اصالح طلبان -ک 
اگر فهرست گروهها و تشکلهای زیـر 
را جبهــه اصــالح طلبــان و  مجموعــه 

از احـــزاب و گروههـــایی اصـــلی ای 
اصــالح طلــب  بــدانیم کــه در چهــار 
چوب نظام حاکم جمهوری اسـالمی 
ــه رســمی حزبــی  ــران  دارای پروان ای
بــوده و  فعالیــت سیاســی دارنــد و در 
اصــل خواســتار تغییــر ســاختار نظــام 
والیـــت فقیـــه  نیســـتند، بـــه ســـختی 
میتـــوان تصـــور کـــرد کـــه توافقـــات 
هماهنــگ جبهــوی بــین آنهــا وجــود 
داشته باشند و بتواند جبهـه واحـدی 
تشکیل بدهنـد زیـرا برخـی از آنهـا از 
گردونه سیاسی خارج و اسقاط شـده 
اند و آنچه مانده نیـز بـا یکـدیگر سـر 
سازش ندارند ولی اصولگرایان غالب 
ـــاک  از ایـــن مجموعـــه  جبهـــه بیمن
ســـاخته  و آنهـــا را اصـــحاب فتنـــه 
ــدی  ــد کــه گــوئی تهدی قلمــداد میکن

ساب میآینـد،  فهرسـت برایشان به ح
ــرح  ــدین ش ــکلها ب ــن تش برخــی از ای

  :است
  
  ، حزب کارگزاران سازندگی -

حزب کارگزاران سازندگی که توسـط 
نفر از اعضای کابینه اکبر هاشمی  ۱۶

آغـاز بـه  ۱۳۷۴رفسنجانی، در اسفند 
کار کرد و نخستین حزب سیاسـی در 

  . درون دولت وقت بود
  
  حزب مشارکت،   -
رضـا خـاتمی بـرادر حزبی که محمد  

رئــیس جمهــور اصــالح طلــب، دبیــر 
کلی آن را به عهده داشت و  توانست 
کرســی هــای اولــین شــورای شــهر 
ـــمین دوره  ـــس از آن شش ـــران و پ ته
مجلس شورای اسالمی را از آن خـود 

    . کند
  حزب اعتماد ملی، -
ــی توســط مهــدی   ــاد مل حــزب اعتم

کروبی پـس از شکسـت در انتخابـات 
 ۱۳۸۴ســـال ریاســـت جمهـــوری در 

وپس از کناره گیری از دبیری مجمع 
روحــانیون مبــارز تأســیس شــد، ایــن 
حزب از پس از تأسیس، ضمن انتقـاد 

  طلب اصالحاز عملکرد خود، خود را 
  16 در صفحه     
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کالبد شناسـی جناحهـا در 
انتخابــــات نهمــــين دوره 

 ۲-مجلس رژيم
  
ــد  می ــه محم ــدعی اســت ک ــد و م دان

ازه داد تا خاتمی به افراط گرایان اج
  .اصالحات را تخریب کند

  
  ،مجمع روحانیون مبارز -
مجمــــــع روحــــــانیون مبــــــارز، از  

گرای  طلب و چـپ های اصالح تشکل
ایـن تشـکل . رود مذهبی به شمار مـی

با انشعاب از جامعه روحانیـت مبـارز 
و بــا موافقــت روح اللــه خمینــی در 

تشـکیل شـد، رهبـری آن  ۱۳۶۶سال 
ـــا ســـال  مهـــدی  ۱۳۸۴را از ابتـــدا ت

اکنـون  هـم . کروبی بر عهده داشت
محمد خاتمی رئیس شـورای مرکـزی 
ایــن تشــکل اســت و محمــد موســوی 

هــا دبیرکلــی آن را بــر عهــده  خوئینی
  .دارد

  
  حزب اسالمی کار، -
حزب اسالمی کار یک حزبی اصالح  

طلــب اســت کــه بعــد از انتخابــات 
ریاست جمهوری در ¬ هفتمین دوره

ــه ۱۳۷۶ســال   کــارگر  ¬از درون خان
زاده  به دبیرکلی ابوالقاسـم سـرحدی

ـــــه  ـــــاریخ ¬ب وجـــــود آمـــــد و در ت
از وزارت کشـــــــــــــور  ۱۱/۱۳۷۷//۵

ــاریخ ¬ اجــازه ــت و در ت ــت یاف فعالی
بطور  رسـمی فعالیـت  ۲۹/۱۱/۱۳۷۷

حزب اسالمی کـار .  خود را آغاز کرد
از احزاب مهم و تاثیرگزار در شورای 

  .هماهنگی جبهه اصالحات است
  
  
  بانوان،مجمع اسالمی  -
مجمع اسالمی بانوان پـس از کسـب  

دی  ۶مجـــــوز از وزارت کشـــــور در 
دبیــر . اعــالم موجودیــت کــرد ۱۳۷۷

کلی این حـزب از ابتـدا تـا کنـون بـر 
عهده فاطمـه کروبـی همسـر مهـدی 

این تشکل پـس از . است کروبی بوده
جـــدایی مهـــدی کروبـــی از مجمـــع 
ــــتالف دوم  ــــارز و ائ ــــانیون مب روح

اعتمـاد ملـی، خرداد با تشکیل حزب 
از احزاب اقماری حامی اعتماد ملـی 

  .  رود به شمار می
  
  ساالری،  حزب مردم -
ـــزب مردم  ـــروه  ح ـــک گ ـــاالری ی س

طلب اســت کــه بــا  سیاســی اصــالح
انشعاب از حـزب همبسـتگی اسـالمی 
بوجــود آمــد کــه  توســط مصــطفی 

  . شود  کواکبیان اداره می
  
  ،حزب اعتدال و توسعه -
ــعه،  ــدال و توس ــر  حــزب اعت در عص

. موســوم بــه اصــالحات تاســیس شــد
تــاکنون، آقایــان  محمــدخان، وزیــر 
ــد  ــازندگی  و  محم ــاد دوران س اقتص
باقر نوبخت حقیقی،  نماینده پیشین 

مردم رشت در مجلس، دبیرکلی ایـن 
  . اند حزب را برعهده داشته

  
  ،حزب اسالمی رفاه کارگران -
ـــارگران از   ـــاه ک حـــزب اســـالمی رف

. دار نظام  اسـتاحزاب کارگری هوا
ایـــن حـــزب توســـط حســـن فرجـــی 
گلهــین، حســین ســرافراز و عبــاس 

  .الهیار تأسیس شد 
ــه    - ــروه هــای سیاســی ده ــر گ دیگ

شصت هستند که یا حضور سیاسـی و 
توانائی چندانی در این دهه نداشتند 
ــکل  ــه  ش ــالهای اولی ــان س ــا در هم ی
گیــری نظــام  جمهــوری اســالمی  بــه 
 دالیـــل مختلـــف از صـــحنه سیاســـی
ایــران کنــار  گذاشــته شــدند کــه از 
جمله مهمترین آنها حزب جمهوری 
اسالمی بود که از سوی آقای خمینـی 
ــا نهضــت  ــد و ی ــالم  گردی منحــل اع
آزادی ایران  که با پایان عمـر دولـت 
موقت، فعالیت ایـن کـم شـد و تـا بـه 
امروز که سه دهـه از عمـر جمهـوری 
اســالمی  میگــذرد  ادامــه فعالیــت آن 

  . ل منازعه قرار داردهمچنان مح
ــی کــه در خــط وخطــوط   - و احزاب

ـــا  ـــه آنه ـــدا ب ـــتند و بع ـــری هس دیگ
  .خواهیم پرداخت

اصولگرایان غالب، پیش از موعـد در 
ــر راه  ــر س ــدان ب ــاد راه بن ــال ایج ح
رفقـــای ســـابق خـــود در تبلیغـــات 
انتخاباتی بر آمده از هر سـو  مشـغول 
برنامــه ریــزی بــرای منصــرف کــردن 

ــــب  ــــای اصــــالح طل خــــود در رقب
اگـر بـه اخبـار . انتخابات مـی باشـند

ــن راه  ــیم ایجــاد ای منتشــره نگــاه کن
  :بندانها را خواهیم دید 

، ایلنا گزارش کـرد ۱۳۹۰مهر  ۱۰در  
محمــد رضــا بــاهنر، معــاون رئــیس : 

مجلس، هشـدار داده کـه یـک جبهـه 
انحرافــــی از درون اصــــولگرایان در 
حال شکل گیری اسـت و خطـر ایـن 

جبهـــه فتنـــه  جبهـــه کمتـــراز خطـــر
نیست، زیرا افراد این جبهـه خـود را 

وی . داننــد تر از دیگــران می اصــولگرا
با اشاره بـه اولـین ویژگـی انتخابـات 

فتنه گران دست از فتنـه : آینده گفت
های متنوع  اند و در کسوت بر نداشته

خواهنـد انتخابـات را  و گوناگون می
ــه  بی ــود را در نتیج ــا خ ــد ی ــر کنن اث

. مـوثر جلـوه بدهنـدانتخابات آینده 
ــان  ــالح طلب ــران و اص ــه گ ــه فتن البت

برخــی . زننــد هــای متفــاوتی می حرف
کنیم برخـــی  گوینـــد تحـــریم مـــی می
ای  کنیم و عده گویند ما شرکت می می

هـای  هم به دنبـال پیـدا کـردن مهره
هـا را بـه جلـو  سفیدی هستند کـه آن

بفرستند و اگر توفیقی داشتند بعد از 
ــات دســت خــ ود را رو نتیجــه انتخاب

کنند و فراکسیون مورد نظـر خـود را 
  . در مجلس شکل بدهند

ــه ۱۳۹۰مهــر  ۲۷در  ــن ب ــر آنالی ، خب
وضـعیت : نقل از خبـاز گـزارش کـرد

پــــــیش روی اصــــــالح طلبــــــان در 
انتخابات با اظهار نظر صریح محمد 
رضــا خــاتمی کــه اعــالم کــرد اصــالح 
طلبـــان در انتخابـــات شـــرکت نمـــی 

خبــاز . کننــد، وارد فــازی جدیــد شــد
ــت  ــاتمی : گف ــا خ ــد رض ــای محم آق

اخیرا اعالم کردند که اصالح طلبان 
تصمیمی بـرای حضـور در انتخابـات 
ندارند، این سـخن یـک اظهـار نظـر 
ــرار اســت اصــالح  ــی بــود ، ق شخص
  طلبان چندی بعد رسما اعالم کنند؟

ــركت حــزب  ــر ش ــي ب ــايي مبن خبره
كــارگزاران و بطــور مشــخص حضــور 

مطـرح  رفسنجاني در ايـن انتخابـات
شده و عناصـرموتلفه بطـور مشـخص 
ايــن خبرهــا را تاييــد كــرده و گفتنــد 

از طريــق حــزب   رفســنجاني احتمــاًال
اعتدال و توسعه كه تا كنون فعـاليتي 
خـــارج از چـــارچوب نظـــام نداشـــته 
ــات حضــور خواهــد  اســت در انتخاب

الزم بــه ذكــر اســت كــه در .  يافــت
, صورت ورود رفسنجاني به انتخابات

ــه ميشــود ــاح  گفت مــورد حمايــت جن
موتلفــه و (راســت ســنتي اصــولگريان 

خواهد بود و ايـن معضـل ) الريجاني
  . جدي براي خامنه اي خواهد بود 

اما رفسنجانی در یـک موضـع گیـری  
جدید زخم قبلی، یعنی تقلب بـزرگ 

را بار دیگر نمک  ۱۳۸۸در انتخابات 
پاشید و به حمایت از اصـالح طلبـان 

ــه  ــران فتن ــوئی از س ــر آمــدو دلج . ب
  ۱۳۹۰آبــان  ۵ســایت انتخابــات در 

ــزارش داد ــال : گ ــه دنب ــنجانی ب رفس
 ۸۸احیــای طــرح خطرنــاک ســال 

در سخنرانی بی پرده آقـای " است ؟ 
او در بـاره " تردید افکنـی"هاشمی و 

ـــدار  انتخابـــات مجلـــس نهـــم در دی
شورای مرکزی حـزب اصـالح طلـب 

او در ایــن . مــردم ســاالری ایــراد شــد
به اینکه مـردم چیـزی دیدار با اشاره 
خواهند که در سرنوشت  جز این نمی

: و آینده خود تأثیرگذار باشند، گفت 
خواهنـد رأیشـان تأثیرگـذار  مردم می

  ."باشد و تزئینی نباشد
چالشها به دانشگاه کشیده شـده و در 
حالی که بـا تثبیـت موقعیـت اصـالح 
ـــزاری  ـــا برگ ـــت ب ـــان در مخالف طلب
 انتخابــــات غیــــر آزاد، دعــــوا بــــین

های مختلف جریان حاکم بـر  جناح
ســر کســب قــدرت بیشــتر بــاال گرفتــه 
ــایی در  ــای پ ــردن ج ــدا ک ــت، پی اس
دانشگاه برای دو جناح اصلی قـدرت 

هــــای اصــــلی  بــــه یکــــی از چالش
به گزارش . انتخاباتی بدل شده است

خبرنگار کلمه، کشیده شدن منازعـه 
قدرت به دانشگاهها باعـث شـده کـه 

ــ ــگاهی ه ــی و دانش ــه فضــای علم م ب
ــوذ و  ــر نف ــر س ــوا ب ــرای دع ــی ب محل
کنترل و سیاستگذاری، کسب پایگـاه 
انتخاباتی و در نهایت میـدان جنـگ 

های اقتدارگرای حـاکم  قدرت جناح
  . تبدیل شود

علیرغم شعار های وحـدت و تظـاهر  
به گرم نگه داشتن بـازار انتخابـاتی و 
ــه  ــرغم جبه ــی و علی ــای حزب رقابته

ــد ــه ســازی هــای ب ــدی  و جبه ون بن
وقفه  خامنـه ای، امـا داسـتان از بـاال 
خراب و خالصه از سر گندیده اسـت 
و این هنوز سر شب است باش صـبح 

جنــگ اصــلی  طلــوع کنــد، بــاز بایــد 
منتظر روزهـای آتـی بـود  تـا بـاز هـم  
جبهه های  دیگـری  تشـکیل شـود  و  
جبهـــه هـــایی  مـــرتبط بـــا هاشـــمی 
رفسنجانی،  الریجانی،  مهدوی کنـی 

مـرتبط بـا خـط محمـود   جبهه های
احمــدی نــژاد از زیــر خاکســتر آتــش 
های  به پـا شـده از سـوی  خامنـه ای 

  ...بیرون بریزد و 
  ادامه دارد

  
    توضیحات و منابع ٭
نتخابـات  ا اگر رویکرد مـردم بـه   - ۱

مجلـــس خبرگـــان رهبـــری را نیـــز 
ی از توجه آنها به نظام والیـت  ا نشانه

ر مطلقه و جایگـاه رهبـری در سـاختا
سیاســـی قلمـــداد کنـــیم، انتخابـــات 
ــول  ــری در ط ــان رهب ــس خبرگ مجل
بیست سال گذشته همواره با تحـریم 

ــوده  ســت و  ا ســخت مــردم مواجــه ب
حاکمیــت نــه تنهــا نتوانســته بــه مــرز 
میـــانگین مشـــارکت نزدیـــک شـــود،  
ـــه  ـــات ک ـــه دو انتخاب ـــی در میان حت
مشارکت باالی مردم را تجربـه کـرده 

ــ ا  ــا داری ب ــه شــکل معن ــر ســت ب ا قه
سـت، و مـردم  ا عمومی مواجـه بـوده 

شـدند بـرای مشـارکت در  حاضر نمـی
انتخابــات خبرگــان رهبــری از خانــه 

اما آیا چنـین تحریمـی . بیرون بیایند
نهاد والیـت مطلقـه فقیـه و دسـتگاه  

را در مـورد  رهبری جمهوری اسالمی 
میزان مشروعیت خـود دچـار تردیـد 

مـار مشـارکت مـردم در  سـت؟ آ ا کرده
خرین انتخابات مجلس خبرگان تـا آ

نگاه . ( امروز رسما اعالم نشده است
کنیــد بــه ســایت خبرگــان رهبــری 

ـــی  ا  ، تنهـــا، پایگـــاه)۱۳۸۵آذر ینترنت
مجلس خبرگان در خبری بـه نقـل از 

ن در بایگــانی  ایرنـا کــه دسترســی بــه آ
ایــن خبرگــزاری نیــز ممکــن نیســت، 
ــر  ــک نظ ــایج ی ــود نت ــرده ب ــالم ک اع

مـردم در انتخابـات سنجی، مشارکت 
ــی  درصــد مــردم پــیش ۳۰را تنهــا  بین

نظرسنجي گسترده ايرنـا در . (کند می
خصوص انتخابات مجلس خبرگـان، 

هاي نظرســنجي ايرنــا از مــردم  يافتــه
هفت مركز اسـتان پرجمعيـت كشـور 

هاي  براساس يافتـه دهد كه  نشان مي
درصــــد  ۳۰/۸  ايــــن نظرســــنجي

پاســخگويان اظهــار كردنــد كــه در 
ين دوره انتخابـــات مجلـــس چهـــارم

ــركت مي ــري ش ــان رهب ــد خبرگ ) كنن
واقعیت این است که رفتـار مـردم بـا 
ــان  ــری چن ــان رهب ــات خبرگ انتخاب

هـای قهـر  سرد است که حتی با دوره
آنها از انتخابـات ریاسـت جمهـوری، 

و شـوراهای   مجلس شـورای اسـالمی
   .شهر و روستا قابل مقایسه نیست

وری حذف پست ریاست جمهـ  -  ۲  
ــو  ــی،  گفتگــوی رادی ــانون اساس از ق

صــدر،  یابوالحســن بنــ یفــردا بــا آقــا
  ۲۸/۷/۱۳۹۰ یانقالب اسالم

  

  شهادت تاریخ
  

اکثر کارگران شهرداری اعم از  .اند کشیده
ــبز، خــدمات شــهری و  ــارگران فضــای س ک
ــه  ــه علــت ب کارکنــان در چنــد روز اخیــر ب
تعویق افتادن حقوق خود در مقابـل درب 

  .اند به تحصن زده فرمانداری دست
، به گزارش ندای سبز امید،  ۹۰آبان  ۴در  ◀

پس از بی خبری چندروزه از وضعیت امید 
رضایی،  دانشجوی دانشگاه گیالن، معلوم 
ــاه  ــایی مهرم ــای انته شــد کــه وی  در روزه

ـال  ـیالن  ۹۰ســ ـتان گــ توســـط واواک اســ
  . بازداشت شده است

، مسعود کردپور کـه قبـل از ۹۰آبان   ۶در  ◀
ین حکـم نیـز بـه تبعیـد و زنـدان محکـوم ا

ـاد از  ـام انتق ـار سـوم بـه اته شده بود برای ب
ـال زنـدان سیاستهای  کـه وی را بـه یـک س

ـار سـوم توسـط  محکوم کـرده بـود بـرای ب
ـیدگی بـه  شعبه سوم دادگاه تجدید نظر رس
ـاز خریــد خــدمت  ـات اداری بــه بـ تخلفـ

    .محکوم شد) انفصال(
ـا، هـوتن ،  بـه گـزارش هر۹۰آبان  ۶در  ◀ ان

ـتای  ـتری را در راسـ ـان، وکیــل دادگسـ کیـ
ـتر از  اعمال فشار و محدودیت هر چـه بیش

ـادون ـالی بـه بنـد گمت کـه " بند زنـدانیان م
ـتال بـه  محل نگهداری زندانیان معتاد و مب

ـای مختلــف واگیــردار اســت،  بیماری هـ
  .منتقل کردند

ــان  ۶در  ◀ ، بــه گــزارش کلمــه، عیســی ۹۰آب
ــه ریاســت فریــدی  در دادگــاه انقــال ب و ب

ـال زنـدان، حـدود  ۵قاضی صلواتی، بـه  س
میلیون تومان جـزای نقـدی و تحمـل  ۴۰
   .ضربه شالق محکوم شد ۳۰
، بــه گــزارش ســحام نیــوز، ۹۰آبــان  ۶در  ◀

ـار ایرانـی کـه بـه  ـافظی روزنامـه نگ پریسا ح
دلیل تهیه گزارش از رخدادهای اعتراضـی 

درایران، اذیـت و  ۸۸پس از انتخابات سال 
شده بود، و دو روزنامه نگار دیگر زن از  آزار

ــده جــایزه  ــد، هریــک برن مکزیــک و تایلن
ـین المللـی  ـانه ب ـاد رس شجاعت از سوی بنی

  .زنان شدند
، بــه گــزارش خانــه ملــت، ۹۰آبــان  ۷در  ◀

جمعی از کارگران نی بُر و کشت و صـنعت 
ـال  ـا  ۶۱کارون کـه از س ـار  ۸۹ت مشـغول ک

ای حق ها بر درصد از حقوق آن ۹بودند و 
شــد بــرای دریافــت حــق و  بیمــه کســر می

ـتگی خـــود جلـــوی درب  حقـــوق بازنشســ
  . شمالی مجلس تجمع کردند

، به گـزارش کلمـه، حکـم ۹۰آبان  ۷در  ◀
زاده،  پنج سال زندان برای بهنام ابـراهیم

فعــال حقــوق کــودک و فعــال کــارگری، 
ـاه تجدیـد نظـر در  ۳۶توسط شـعبۀ  دادگ

  .تهران تایید شد
ـا، ده۹۰آبان  ۹در  ◀ ـا  ، به گـزارش  هران ه

تن از فعاالن و تولیدکنندگان لبنی کشور با 
تجمع در برابـر وزارت صـنعت، معـدن و 
تجارت نسبت به عملکرد دولـت در عـدم 

ــه ــیص یاران ــرح  تخص ــل از ط های حاص
هدفمنــدی بــه تولیــد کننــدگان اعتــراض 

  .کردند
ـین در طــی  ــاطق کردنش ـال من دولـت در قب

اد حکــم دادگــاه ســالهای اخیــر و بــه اســتن
  انقالب
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