
  

  
همگرائي مردم و گرايشهائي كه واليت جمهور مردم بر اصول : دو ميوه داد ،از جمله ،تحريم گسترده انتخابات فرمايشي: انقالب اسالمی

از راه مردم و با مردم در جنبش براي تغيير از استبداد به  ،يم و قدرتهاي خارجيژزادي را هدف مي شناسند و مستقل از رآاستقالل و 
ممكن » اصول گرايان«اتحاد  ،چنانكه به قول مهدوي كني. سبب از يكديگر گريزي گشت ،در دستگاه حاكم ،در برابر. دموكراسي هستند

ن را آكننده حاكميت هر انسان و هر جامعه را حق شناسند و حال اگر گرايشهاي تحريم . دسته منشعب و پراكنده گشتند 13نگشت و در 
استقرار واليت جمهور مردم را هدف بگردانند و از مردم ايران بخواهند جنبش  ،بنا بر اين ،تقليل ندهند ،در وسيله اي كه رأي دادن است

يند و بديل آسوئي را بيشتر كنند و در جبهه اي گرد پي مي گيرند و خود نيز هم ،تحريم را تا بازيافتن خويشتن بمثابه شهروندان حقوقمدار
با شركت مردم و  ،مي توان با اطمينان كامل گفت كه تغيير از استبداد به دموكراسي ،يم درمانده واليت مطلقه فقيه شوندژر ،زادآمستقل و 

  . در چشم انداز است ،روش كردن خشونت زدائي
  .يم را از نظر خوانندگان مي گذرانيمژشكار كردن دروغهاي رآم انتخابات فرمايشي و نيز گزارشي در باره وسعت تحري ،در فصل اول     
دو سند را كه بسيار گويا هستند و داده و اطالعات گوياي وضعيت  ،از سندهاي جديدي كه ويكيليكس انتشار داده است ،در فصل دوم     

  .انيمبه نظر خوانندگان مي رس ،اتمي ايران و امكان حل مسئله را
  ۳صفحه در

 نھمينخرداد، بمناسبت صدو بيست و ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )۴۶( زندگينامه دکتر محمد مصدق
 
  

  

  

  

  

  

  

  جمال صفری

  زندگینامه کلنل محمدتقی خان پسیان
  

 كلنل به معروف محمدتقي، پسيان،« : فرد مي نويسد عبداللهي
 قاجاريه، دراواخردوره نظامي صبمن صاحب خان، محمدتقي
 درخانوادة محمدتقي. خراسان ش 1300 ورهبرقيام قوا فرمانده
. شد درتبريز زاده ش 1270/ 1309در» مهاجرين« از معروفي
 چاي ازعهدنامه تركمن بعد پسيان، خاندان جد بيگ، رستم

 روس بيگانگان زيرسلطه زندگي قفقاز ازايران شهرهاي وجدايي
 محمدتقي، پدر و بيگ رستم. كرد تبريز مهاجرت به برنتابيد و را

از  تبريز، نفوذ ذي مقامات با نزديكي روابط باقرخان، ياورمحمد
 بيگ رستم فرزندان. داشتند اميركبير، خان ميرزاتقي جمله
 و عليقلي چون و بعضي بودند نظامي منصبان صاحب از همگي

 ص پسيان،( شدند شيراز كشته در با انگليس جنگ در غالمرضا،
 ).281ـ250،280 ص ، آذري ؛696 ص ، ؛كرونين27 ـ26

 و علوم تحصيل به تبريز لقمانيه مدرسة و منزل در محمدتقي
 نظام مدرسة به سالگي پانزده در و پرداخت خارجي زبانهاي
 سال در و ديد آموزش مدرسه اين در سال پنج. يافت راه تهران

 ستوان( دومي بناي درجة با جنگ وزارت سوي از آخرتحصيل،
 سال دو از پس. درآمد ژاندارمري خدمت به الزاماً ،) دومي

 ش1291/ 1330در. يافت ارتقا) سرواني(سلطاني درجة به خدمت
 كار به آباد يوسف ژاندارمري مدرسة در مترجم و معلم سمت با

 مأموريت به گروهان فرمانده عنوان به سپس. داد ادامه خود
 تهران به همدان، راه امنيت رقراريب از بعد. شد اعزام همدان
 ياوري درجة به منصبي صاحب دورة اختتام و با بازگشت

از  همدان مأموريت در موفقيت پاس به و يافت ارتقا ) سرگردي(
 به او انتصاب با مقارن. گرفت نظامي طالي مدال جنگ وزارت

   .آغاز شد اول جهاني جنگ همدان،)  گردان(باتاليون فرماندهي
  ١٣فحه ص                                                                       

   !وخوانندگان اين نشريه بصورت چاپی و اينترنتیمحترم  دوستان
  !فرمائيدکمک مالی خود ياری  باه، نشري ادامه انتشارما را برای 

  شهاب جم
  اولین اثر تحریم انتصابات

  
در . رژیم بالفاصله اولین تاثیر خود را بر روند امور نمایان ساخت ) انتصابات( تحریم همه جانبه انتخابات قالبی    

صدای طبل جنگ و حمله نظامی به ایران گوش جهانیان را می آزارد ، مردم ایران با تشخیص موقعیت  شرایطی که سر و
خطرناک کشور با تحریم انتصابات رژیم مافیاها، مخالفت عمومی خود را با رفتارهای بحران ساز باند های مافیایی 

دو گروه جنگ  به، در اولین گام پیام مهمی شد ابرازاین چنین کنشی جامع که از سوی جامعه ایرانی . حاکم نشان دادند
مالی رژیم این بود که  -این پیام برای مافیای نظامی . که در دو سوی بحران ساخته شده بوسیله رژیم قراردادندبود طلبی 

 ودرصورتی که باندهای مافیایی جنگ طلب کشور را به مهلکه حمله نظامی"این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست " 
  .  د روی حمایت مردم از خود حسابی باز کند نند به هیچوجه نمی تواننبکشا

 ۱۶صفحهدر               

 سيمين دانشور درگذشت

نویسنده نامدار ایرانی، عصر  ،سيمين دانشور اطالع یافتیم که متاسفانه بانو چاپ مي شد،در آخرین لحظه که نشریه آماده 
در باره اين . گفتجهان را بدرود  درتهرانسالگي  ۹۰در سن  ،پس از يک دوره بيماري ،۱۳۹۰اسفند ماه  ۱۸پنج شنبه  روز

  روحش شاد. اين نويسنده فرهيخته، خواهیم آوردحيات و زندگي پر بار  در چگونگيدر شماره آینده اين نشریه،  ،زنده یاد
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  از ی ایرانیانهاخ به پرسشپاس

    ابوالحسن بنی صدر 
  رابطه نظر با عمل

 
موطن گرامی خود پاسخ در نوشته پیشین، به دو پرسش ه    

  :به پرسشهای دیگر او پاسخ می نویسم اینک. نوشتم
  
  :نآپرسش سوم و پاسخ  ٭
  
. ظام هماهنگ جهاني در حال حركت استدنيا به صورت يك ن -٣

. ميتوان در اين نظام هماهنگ با حفظ استقالل و آزادي حركت كرد
ميتوان رسيدن به قدرت را ارجح بر همه چيز قرار داد و ميتوان از 

اگر اين نظام . دنيا كناره گرفت و به اثر بخشي حداقلي راضي بود
شكيل دهنده گروه هاي سياسي ت -1هماهنگ را مجموعه اي از 

نهاد هاي بين المللي  -3 ،مردم كشور ها -2 ،دولت ها و منافعشان
مطبوعات و رسانه هاي جمعي در نظر بگيريم، تعامل يك  -4و 

اكتيويست سياسي خارج از ايران در شرايطي كه جنبش مردمي در 
جاري باشد و با حاكميت در تضاد  ايران در خيابان ها ساري و

ك از زير مجموعه هاي ياد شده چگونه بايد شكار باشد، با هر يآ
باشد و چه تاثيرات آني را ميتواند بر مبارزات داخلي در اوج مانند 

  تا عاشورا بگذارد؟ دخردا 25روز هاي 
  
. چنین نظام همآهنگ در حرکتی وجود خارجی ندارد :پاسخ•

مجموعه هائی در  ،در این روابط. جهان در روابط قوا است
. ر دارند و مجموعه هائی در موقعیت زیر سلطهموقعیت مسلط قرا

زیر سلطه ها اکثریت بسیار بزرگی را تشکیل می دهند و هرگاه به 
خود بمثابه انسان حقوقمند و کرامتمند و توانا، وجدان بجویند و 

این امکان  ،رها کنند ،زیر سلطه –خویشتن را از روابط سلطه گر 
نظام همآهنگی  ،عدمیبر اصل موازنه  ،ید که جهانآبوجود می 

بجوید و در راست راه رشد بر میزان عدالت اجتماعی به حرکت 
  . یدآدر

  ۲صفحه در
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  ۳ ص :تحریم وسیع انتخابات فرمایشی، اعالنی بود به جهانیان که جنبش ادامه دارد◀
  روسیه بر سر ایران  –! ن حمله شود، سیاسی و به خاطر نفت استاگرهم به ایرا◀

  ۴ ص :گزارش جدید دستگاه اطالعاتی امریکا - معامله می کند؟
   ۶ ص  !؟»بلوف نمی زنم« - جنگ پنهان  - ساختن دروغ برای توجیه جنگ◀
  ۹ ص: عمق شکاف در نهاد سپاه پاسداران و نقش سپاه در انتخابات◀
 ۱۰   ص: بخش اول - ستان در باره اپوزیسیون ایرانی خارج از کشوراسناد محرمانه انگل◀
  ۱۱  ص :وقتی اسلحه نفت را رژیم به غرب می سپارد◀
  روز اعتصاب غذا، خزعلی دست به اعتصاب ۵۷بعد از : تجاوزها به حقوق انسان◀

 ۱۲  ص:...غذای خشک زد و 

    همگرائي و از هم گريزي 



                                                                                                                                                                                       

 

 

2 

 

 
 

1391فروردين 6تا  1390اسفند 22    797هشمار    2012 مارس  24تا  12  

 

میزان تخریب از میـزان تولیـد فزونـی جسـته  ،نآدر  ،جهانی که
ینده آبر حال و  ،است و جباری که ویرانگری است از هم اکنون

کجا همآهنگ است و کجـا حرکتـی همسـو  ،دارد مسلط می شود
زنـدگی را بـاز مـی یابـد و یـا  ،دارد؟ این جهان یا به یمن انقالب

  . خویشتن را به جبر مرگ می سپارد ،زادی باختهآل و استقال
گـروه بنـدی  ،زیـر سـلطه –در مجموعه های در رابطـه مسـلط     

های صاحب امتیاز و اکثریت بـزرگ بسـیار کـم و یـا بـی امتیـاز 
در اسم، بین المللـی و در  ،»نهادهای بین المللی«. وجود دارند

وسائل ارتباط . رسم، تحت سلطه گروه بندی های حاکم هستند
جهـانی شـدن . در خدمت سرمایه داری لیبرال است ،جمعی نیز

تاحدودی مرزها میان گروه بندی های صاحب امتیاز و سـرمایه 
تـا بخـواهی بـرای زیـر  ،در برابـر. داری را از میان برداشته است

بـه وضـعیت کشـور خـود . ورده اسـتآسلطه ها مرز و بنـد پدیـد 
 ،را کـه از گروگـانگیری بـدین سـو بنگریم و ببینیم مرز و بنـدها

سرمایه  ،در غرب. ورده اندآبرای اکثریت بزرگ جامعه ما پدید 
است که قید و بندها را بر دسـت و پـای » بدهی ها«داری از راه 

بـه  ،بـه امریکـا و انگلـیس. کم امتیازها و بی امتیـاز هـا مـی نهـد
بـا چشـمان . بنگـریم ،...بـه  ،به ایتالیا و اسپانیا ،یونان و پرتقال

در : موز بنگـریم و ببینـیم کـه پرسـش واقعـی اینسـتآعقل درس 
  چنین جهانی چه می توان و باید کرد؟ 

ــه بازشــناختن دو حــق  ،برداشــتن قیــد و بنــدها – ۱ نیــاز دارد ب
برهر انسان است که برای رها .  زادیآاستقالل و  ،بنیادی انسان

انقـالب  ،در خـود ،نـانآشدن از سلطه جبـاران و جبـر تحمیلـی 
زادی و همزمان حقوق و کرامـت خـویش آیعنی استقالل و . کند

 –بر هر جامعه است که خویشتن را از روابط مسلط . را باز جوید
هرگـاه جامعـه ای بتوانـد بـر اصـل موازنـه . زیر سـلطه رهـا کنـد

سـاختمان کنـونی  ،بـا بقیـت جهـان ارتبـاط برقـرار کنـد ،عدمی
 ۹۰چرا که اکثریت افزون بر . از بنیاد تغییر خواهد کرد ،جهان

زادی و حقوقمنـدی آالگوی بازیابی استقالل و  ،درصد جهانیان
 ۱۰حتی . و کرامت را پیش رو می یابند و به جنبش بر می خیزند

درصد دارای موقعیت مسلط نیز فرصت می یابنـد خویشـتن را از 
  . بند سلطه گری رها کنند و انسانیت خویش را بازیابند

هدف یکی و جنبش نیز  ،در درون و برون مرزها  ،بدین سان – ۲
ن آمی باید واقعیتی را به یادها بیـاوریم و  ،در این جا. یکی است

در . این که معیار دانش اسـت و نـه بیـرون یـا درون ایـران بـودن
درون کشــور بــودن و از وضــعیت جامعــه خــود بــی خبــر بــودن 

ت ایـران مساوی نیست با بیرون از ایران بـودن و دانـا بـه وضـعی
گـاه بـر وضـعیت وطـن آبسا کار ایرانی بیـرون از وطـن و . گشتن

زیرا او می باید دیوارهای سـتبر سانسـور را . سنگین تر نیز هست
ننــد و از آگــاه کنــد کــه در آبشــکند و مــردم کشــور را از وضــعیتی 

گاه کند که دارند تا که ناممکن را ممکن نبیننـد و آتوانائی هایی 
  . ارندممکن را ناممکن نپند

زادی بایـد آدر اسـتقالل و  ،نجا کـه تصـمیم را هـر انسـانآاز  – ۳
 ،بـرای مـردم ،تکلیف معین کردن برای او و بطریق اولی ،بگیرد

نها کـه در خـارج از آنها که در داخل کشور هستند و آ. خطا است
زادی و حقــوق انســان و از اســتقالل و آاز اســتقالل و  ،ایراننــد

ید سخن بگویند و وجـدان همگـانی را زادی و حقوق ملی می باآ
چون هـر حقـی روش خـویش نیـز . ورندآنسبت این حقوق پدید 

مـی بایـد تکـرار کـرد کـه  ،نیـز ،پـس در مقـام ارائـه روش ،هست
نجــا کــه حقــوق را آاز . حکــم زور اســت ،تکلیــف بیــرون از حــق

نچـه در خـور آ. پس عمل به حقوق نیز کـار او اسـت ،انسان دارد
وق و ایـن حقیقـت و واقعیـت اسـت کـه هـر حقـ ،وری استآیاد

حکم زور  ،حقی خود روش خویش است و تکلیف بیرون از حق
از  ،بنا بر این ،زادیآاز استقالل و  ،ن تن دهدآاست و هرکس به 

  . غافل گشته است ،همه حقوق خود و حقوق جامعه و طبیعت
تکلیفی که عمل بـه حـق نباشـد را جـز قدرتمـدار  ،بدین قرار      
زاد انسانهای غافـل را آو جز انسانهای مستقل و . ین نمی کندتعی

گاه نمـی کننـد کـه روش هـر آاز حقوقی که دارند و این واقعیت 
خـود را بـه  ،زاده و مسـئولآانسـان . ن حق استآعمل به  ،حقی

بایـد  ،او می داند که هر جا باشـد. نمی سپارد ،جبر محل اقامت
  . باشد» حق ناطق«
توضیح این کـه . تمیز ممکن از ناممکن است ،امر مهم دیگر – ۴

هرگاه جامعـه ای ندانـد کـار ممکـن کـدام و کـار نـاممکن کـدام 
در  ،بـرای مثـال. شکسـت مـی خـورد ،اگر هم جنبش کنـد ،است
در جهت مخالف محور  ،اصالح نظام والیت مطلقه فقیه ،ایران

از  ،در عـوض. نـاممکن اسـت ،نظام که والیت مطلقه فقیه اسـت
زادی آبنـا بـر ایـن کـه از دو حـق اسـتقالل و  ،هر انسانی نجا کهآ

پـس  ،بر والیت بر جامعه و کشور خود حق دارد ،برخوردار است
. ممکـن اسـت ،جانشین والیت فقیه کردن والیت جمهور مـردم

یونانیان را مجبور کرده اند تـدابیری را بـه اجـرا  ،باز برای مثال
امــا در . نیســت نهــا مــی گوینــد جــز ایــن ممکــنآبگذارنــد و بــه 

این تـدابیر قیـد و بنـدهایی بـر دسـت و  ،محدوده روابط کنونی
هرگـاه جامعـه تغییـر . پای اکثریت بسیار بـزرگ جامعـه هسـتند

ایـن قیـد و بنـدها را  ،به دست خود ،نظام کنونی را ممکن نداند
از جملـه  ،اما هرگاه تغییر رابطـه هـا. بر دست و پای او می نهند

 ،اد و بنیـاد ســرمایه داری را ممکـن بدانــدرابطـه انسـان بــا اقتصـ
  .تغییر می کند و الگوی تغییر برای جامعه اروپائی می گردد

ــتقالل و  – ۵ ــتن آاس ــن دانس ــدف و روش و ممک ــه ه زادی بمثاب
پـس ایرانیـان . نیازمند بدیل است ،استقرار والیت جمهور مردم

نهـا کـه در خـارج از آنها کـه در داخـل کشـور هسـتند و هـم آهم 
 ،زادی و الگـوآمی باید به ایجاد بدیلی نمـاد اسـتقالل و  ،رانندای

نها که در خـارج از کشـور آ. بدان بپردازند ،تقدم ببخشند و بجد
می باید مراقب باشـند بـدیل وابسـته بـه قـدرت خـارجی  ،هستند

ن آمی باید مانع از  ،نها که در داخل کشور هستندآشکل نگیرد و 
مـانع از  ،نآوالیت مطلقه و تـابع  یمژشوند که بدیل وابسته به ر

زیـر  –جنبشی نگردد که هـدفش بیـرون رفـتن از روابـط مسـلط 
  . سلطه است

هر زمان جنـبش . یکسان نیستند ،رفتار با جنبشهای همگانی – ۶
ن آگـاه تـر و نسـبت بـه آن آهمگانی تر و افکار عمومی جهـان از 

جنــبش بــدون دخالــت قــدرتهای  ،حســاس تــر و فعــالتر باشــند
پیـروز  ،یـمژشکار و نهانشان از رآرجی و حتی باوجود حمایت خا

اما اگر جامعه های دیگر وجدان روشنی نسبت به یـک . می شود
ن پیدا نکند و دولتها و دستگاههای تبلیغاتی در آجنبش و هدف 

 ،ن خود کننـدآابتکار عمل را از  ،اختیار گروه بندی های حاکم
لیبـی پیـدا کـرد و بسـا در جنبش سرنوشتی را پیدا می کند که در 

در  ،پس ایرانیان مقـیم خـارج از کشـور. سوریه پیدا خواهد کرد
ارتبـاط برقـرار  ،ن کشـورآمـی بایـد بـا مـردم  ،هر کشوری هستند

وجدانی همگـانی  ،کنند و سعی کنند نسبت به جنبش مردم خود
ن مـی شـود کـه دولتهـا آاین وجدان مـانع از . ورندآشفاف پدید 

  .بش کنندسعی در مهار جن
با توجه به نقش منفی فرستنده های تلویزیـونی و رادیـوئی و  – ۷

و نـه  –برقرار کردن دو جریـان اندیشـه هـا و اطالعـات  ،انترنتی
کاری است که ایرانیان خارج از کشور می توانند  –ضد اطالعات 
 ،مدهآکوششی که در برقراری این دو جریان بعمل . تصدی کنند

ی از ضد اطالعات خنثی شوند و تا این سبب شده است که بسیار
جاسوسی نتوانند جاسوسـان را بـه  هنگام سیا و دیگر سازمانهای

خــدمت بگیرنــد در بــدیل ســازی و برقــرار کــردن جریــان ضــد 
  . اطالعات و ضد اندیشه

 ،ارتباط با سازمانهای مدافع حقوق انسان که استقالل دارند – ۸
خارج از کشور می باید کار ضرور دیگری است که ایرانیان مقیم 

یـم بـه حقـوق ژاال اینکه دفاع از قربانیـان تجـاوز ر. برقرار کنند
یعنــی بــدون اســتثناء و تبعــیض و . عــام باشــد ،انســان مــی بایــد

چـه در ایـران و خـواه خـارج از  ،از هـر قربـانی ،می باید ،یکسان
  . دفاع شود ،ایران

یوارهـای ایجاد وسائل ارتباط جمعی مستقل برای عبور از د – ۹
و از رهگــذر .  سانســور و برقــرار کــردن رابطــه بــا جمهــور مــردم

نــاگزیر  ،زاد اطالعــات و اندیشــه هــاآبرقــرار کــردن دو جریــان 
بـه رعایـت اسـتقالل و  ،کردن فرستنده های کشورهای خـارجی

نهـا در صـورت قـرار آزادی و حقوق ملی مـردم ایـران و تحـریم آ
زادی و آتقالل و گرفتن در خدمت قـدرتهای خـارجی برضـد اسـ

  .حقوق مردم ایران
نجا که جنبش بدون اندیشـه راهنمـای شـفاف و بیـان آو از  – ۱۰

زاد اندیشه ها مـی آجریان  ،به هدف نمی رسد ،زادیآاستقالل و 
باید ایرانیان را از یک عقب ماندگی بس حرکت گیـر رهـا کنـد و 

خود را بـه ضـد دینـی و مرامـی و شخصـی و گروهـی تعریـف  ،نآ
رها شدن از تبلیغ یک دین یا مرام بمعنای دیگـری . است کردن
ن داشتن که دین یا مرام خـود را رهـا کنـد و دیـن یـا مـرام آرا بر

ــذیرد ــده را بپ ــغ کنن ــت ،تبلی ــار اس ــا زیانب ــوده و بس ــاری بیه . ک
ور می شوم که بایسته اینست که از هرکس بخواهیم آیاد ،باردیگر

نقد اندیشه راهنمـای خـود  اال این که ،بر دین و مرام خود بماند
زادی و حقوق انسان و آمحک را نیز استقالل و . را ضرور بشمارد

ــت  ــوق طبیع ــر و حق ــای دیگ ــه ه ــه خــود و جامع ــوق جامع حق
چون جمهوری بر پایه اشـتراک بـر اصـول اسـتقالل و . بشناسند

زادی و حقوق انسان و حقوق ملی و حقوق دیگران و جانداران آ
ما از عقـب مانـدگی  ،و استقرار می جویدید آپدید می  ،و طبیعت

 ،نآقرون رهـا مـی شـویم و در افـق بـازی قـدم مـی نهـیم کـه در 
از میـان برخاسـته انـد و بیـان هـای  ،سدها که ضدیت ها بودنـد

به یکدیگر نقد شـده انـد و بـا  ،زادآدر جریانی  ،زادیآاستقالل و 
  . یکدیگر توحید جسته اند

ن تاکتيک ھاست و نه اھداف مقدمه ای برای بيا ،سوال ٣اين 
وال ھای ئبنی صدر اگر الزم باشد س قایآو از دل جواب ھای 

ت و  ک اکتيويس رد ي وع عملک ا ن د ت د آم م خواھ ری ھ ديگ
  .تاکتيک مناسب شناسايی شود

  
  :آن و پاسخ چهارم  پرسش٭ 
  

  :سواالتي منباب تعامل فعالين سياسي داخلي و خارجي ايران   
در تاريخ علوم سياسي در غـرب و  . يستهيچ دشمني ابدي ن -1 

ايـن دوسـتي بـه    . هميشه معناي دوستي دوباره وجود دارد ،شرق
معناي رابطه اي پايـدار نيسـت بلكـه بـه معنـاي همراهـي بـراي        

اصـالح طلبـان ايـران نقـش     . رسيدن به يك هدف مشترك است
سياسـي   و متعاقب آن تغيير زندگي 60زيادي در كودتاي خرداد 

منتها وقتي خود به گرداب زمان شـما  . ايران داشتندشما و مردم 

موخته و بـا اينكـه خطـرات زيـادي را در     آمدند از تاريخ آگرفتار 
ايران و در زندان متحمل بوده اند از گذشته خود ابـراز پشـيماني   
كردند مانند نامه اي كـه آقـاي تـاجزاده نوشـت و از مـردم عـذر       

ماننـد عمادالـدين بـاقي    ديگر اينكه عـده اي از آنهـا   . خواهي كرد
بـديهي  . هرگز دغدغه قدرت و بودن يا نبودن شما را نداشـته انـد  

ست آنها هم چون شما تغيير از داخل و بدون مداخله خـارجي را  
اصولگراياني چون نوريزاد هـم از گذشـته خـود توبـه     . خواهند مي

دانيـد كـه    خودتان خوب مـي . جويند كرده اند و همين راه را مي
حـال كـه مشـترك    . براندازي در ايران چه تبعاتي داردبيان كلمه 

بودن هدف شما و عده اي از اصـالح طلبـان بهتـر اسـت بگـوييم      
سابق روشن است، علت عدم اتحاد چيست و تحركات شـما بـراي   
برقراري اتحاد ميان گروههاي سياسي داخل كه زمينه ساز اتحـاد  

  مردمي است چيست؟
مـيم چطـور ميشـود ميـان     ال سعي ميكنيم بفهئواز دل همين س

  ؟شكار زدآداخل و خارج پلي 
  

دمی استعداد انس و دوستی دارد امـا آراستی اینست که : پاسخ• 
دشـمنی عارضـه و ناشـی از رابطـه قـوای . استعداد دشمنی نـدارد

دوست داشـتن و دوسـت داشـته شـدن نیـز . میز استآخصومت 
و  پـس انسـانی کـه اسـتقالل. حقی از حقوق معنونی انسان اسـت

ــل او مراقــب اســتقالل و آ ــد و عق ــی کن زادی را هــدف و روش م
ن آورده هـای آدلـی خـالی از دشـمنی و فـر ،زادی خویش اسـتآ
هم استعداد دوست داشتن و هم حـق دوسـت  :دارد...) کینه و(

  . دمی به جستجوی دوست و یار استآداشتن برانگیزنده 
 چـون عارضـه اسـت. راست است که دشمنی ابدی نیسـت ،و نیز

 ،بـا ایـن وجـود. رفع گردد ،می باید کوشید که در اولین فرصت
او در دوسـت  ،هرگاه موازنه عدمی اصـل راهنمـای کسـی بگـردد

زیـرا مـی دانـد دیگـر هیچگـاه نبایـد در . شدن سختگیر می شود
 ،بـه یمـن موازنـه عـدمی. بریدن پیونـد دوسـتی پـیش قـدم شـود

ـــدا برخـــوردار  ـــت کـــران ناپی ـــن انســـان همـــواره از معنوی و ای
از جملـه حقـوق  ،برخورداری را از راه عمل به حقوق ذاتی خود

سـختگیر مـی شـود زیـرا مـی  ،غازآدر  ،او. بسط می دهد ،معنوی
انسـان عـارف و عامـل بـه  ،باید مطمـئن شـود کـه نـامزد دوسـتی

پـیش مـی  ،بـا ایـن حـال. مسئول است ،بنابر این ،حقوق خویش
قتی به خطا پی می برد دمی در شناسائی خطا می کند و وآید که آ

او نبایـد در  ،در ایـن حـال. که پیوند دوستی استوار گشـته اسـت
 ،بمثابه اصل راهنمـا ،اقتضای موازنه عدمی. بریدن پیشقدم شود

کسـی کـه در خـور  ،به یمن این ایستادگی. ایستادگی بر حق است
بریدن و رفتن و یا : یکی از دو کار را می کند ،دوستی نبوده است

  . از خود و حقمدار گشتنانتقاد 
اینسـت کـه دوسـتی  ،ن غفلت مـی شـودآو امر بس مهمی که از     

انسانهای . وقتی ممکن است که پای قدرت بمیان نیاید ،بی غش
بایکدیگر دوست می شوند و دوستیشان پایدار می  ،زادآمستقل و 
یــد و دو آامــا بمحـض ایــن کــه پـای قــدرت بــه میـان مــی . گـردد

زادی خـویش غافـل مـی آاز اسـتقالل و  ،نهـاآز دوست و یا یکـی ا
یا می شود و بر آن می شود یـا مـی شـوند کـه قدرتمـداری  ،شوند

رشته دوستی مـی گسـلد و بسـا دشـمنی عـارض  ،شیوه کند یا کنند
  .می شود و شدت می گیرد

پرســش کننــده گرامــی از راه و روش مــن و  ،بــدین توضــیح     
که او همـواره در پـی یـافتن گاه می شود و در می یابد آدوستانم 

امـا وقتـی . نها بوده اسـت و هسـتآاستعدادها و دوست شدن با 
در قبـال وطـن و مـردم و   ،این دوستی بیانگر مسـئولیت شناسـی

هـدف مـی بایـد والیـت جمهـور  ،به ضـرورت ،همه انسانها است
زادی و رشـد بـر میـزان آجمهـوری بـر اصـول اسـتقالل و  ،مردم

دمـی بـر ایـن حـق آکار بایسته اینست که . عدالت اجتماعی باشد
تردیـد . استوار بایستد و همگان را به این هـدف و روش بخوانـد
نهـا کـه آ. نکنید که جمـع مـا جـز ایـن نکـرده اسـت و نمـی کنـد

شهامت انتقاد از خود را می یابند و به کوشش برای تغییر کـردن 
نهـا خـود ایـن اتحـاد را آمتحدان مـا هسـتند اگـر  ،بر می خیزند

حتی . نها عمل می کنیمآما از موضع متحد و همسو با . نخواهند
ما همه قول و فعلشان را به یـک  ،نها که انتقاد از خود نمی کنندآ

نیــک مــی  ،پنــدار و گفتــار و کــردار نیــک را. چــوب نمــی رانــیم
  . ن یک زور پرست باشندآولو از   ،خوانیم

مـی بایـد  ،اینک که طرح برای ایجاد جبهه منتشر شده اسـت     
در درون و بیـرون از . بیشتر شـوند ،فعالیتها برای گسترش جبهه

کوششــها در جهــت همســو گردانــدن موضــعگیری هــا و  ،کشــور
تحـریم انتخابـات . در قلمروهائی به نتیجه رسیده انـد ،فعالیتها

. بـدین سـو اسـت ۶۰موفق ترین همسوئی ها از کودتای خرداد 
حالـت . برقرار گشـته اسـت زاد ترآجریان اندیشه ها و اطالعات 

سایت ها به روی . شتی سپرده استآجای خود را به حالت  ،قهر
برغم سمپاشـی هـای مثلـث  ،نتیجه حاصل. یکدیگر باز شده اند

  این همسوئی ها و  :امید بخش و دلگرم کننده اند ،زور پرست
یـم خانـه ژتحریم، گویـای ایـن واقعیـت هسـتند کـه تجزیـه در ر

ر ســرای گرایشــهای مختلــف خواســتار کــرده اســت و توحیــد د
  .زادیآدموکراسی بر اصول استقالل و 

  ۱۶در صفحه

 ظر با عملرابطه ن
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مجموع اطالعات و  ،در فصل سوم      

مواضع پیرامون جنگ پنهان و نیز تهدید 
  .وریمآایران به جنگ را گرد می 

در فصل چهارم، وضعیت سپاه و       
وجود یک تمایل مخالف با خامنه ای و 
روشهای او و نقش سپاه در انتخابات را 

  .در دسترس خوانندگان می نهیم
قسمت دیگری از  در فصل پنجم،       

اسناد سری انگلستان را که مجید تفرشی 
دیروز و « ،ترجمه و در سایت خود

همراه با  ،انتشار داده است ،»امروز
در اختیار خوانندگان می  ،توضیحات خود

  .گذاریم
داده ها و اطالعات  ،در فصل ششم      

اقتصادی را از نظر خوانندگان می گذرانیم 
لحه نفت را از میگویند چسان غرب اسکه 

مالی  –یم مافیاهای نظامی ژدست ر
درمانده ستانده و بر ضد ایران بکار می 

  و.  برد
خبرهای تجاوزها به  ،در فصل هفتم      

  :وریمآحقوق انسان را جمع می 
  

تحــــــریم وســــــیع 
انتخابات فرمایشی، 
ــــه  ــــود ب ــــی ب اعالن
جهانیان که جنـبش 

  :ادامه دارد
  
 :خامنه ای خورد ی کهسخت سیلِی•
ســید علــی خامنــه ای چنــدین روز     

قبل ازانتخابات به صحنه آمد و برای 
ــا ــات ب ــی انتخاب ــردزار گرم آن را  . ک

ـــات  ـــرین انتخاب ـــدمهمت مـــی  .خوان
بایست همه وابستگان به وی به پـای 

ــای  ــندوق ه ــدا و  رأیص ــد و ص برون
نیـــز تمـــام تـــالش  اوســـیمای بیـــت 

فریبکارانه خود را به کار ببنـدد تـا بـا 
پـای صـندوقهای مـردم را بـه  ،فریب
بکشاند اما باز هم به جـز همـان  رأی

حـــامی تعـــداد معـــدود و همیشـــگی 
کسی بـه شـعبات اخـذ  ،هوالیت مطلق
مـردم ایـران او و والیـت . رای نرفت

مطلقه اش را دشمن خود دانسـتند و 
 . بر بناگوش او بود که سیلی نواختند

ــــردم،     ــــب م ــــرای فری ــــار و  ب جب
قبــل، جبهــه هفتــه هــا ، از دســتیارانش

هـر چنـد  .کردندهای مختلفی ایجاد 
ــا یکــدیگر اخــتالف  در برخــی مــوارد ب

شتند اما همه معتقد به والیـت سـید دا
علی خامنه ای بوده و اخـتالف بـر سـر 
ــس و  ــتر مجل کســب کرســی هــای بیش

 امتیازات گونـاگون، برخوردار شدن از
 . بود

جبهه هایی مانند پایداری وابسته به     
ـــت  ـــاران او در بی ـــزدی و ی مصـــباح ی
رهبــری و ســپاه پاســداران و نیروهــای 

ین جبهه امنیتی و قوه قضاییه و همچن
متحــد اصــولگرایی وابســته بــه طیفــی 
دیگر در بیت رهبری اما با اختالفهایی 
با جبهه پایداری و نیز جبهه ایستادگی 

ن جبهه هم وابستگی هایی به هر آکه 
دو جبهه داشت پا بـه میـدان فریـب و 

امــا بــا  .گــرم کــردن انتخابــات نهادنــد
همه ترفنـدهایی کـه بـه کـار بردنـد در 

د دسـت بـه تقلـب نهایت مجبور شـدن
تا از خفت عدم حمایـت  نندگسترده ز

 .مردم خارج شوند
ایــن خفــت و تقلــب تــا جــایی پــیش     

ــر بــی کفایــت و ســردار  رفــت کــه وزی

سپاهی دخیل در کشتار کردسـتان کـه 
ــه مــی شــود خــانواده وی اقامــت  گفت
کانــادا را نیــز دارا مــی باشــند در چنــد 
مورد مجبور به تغییر گفته هـای خـود 

آخــرین نوبــت در شــامگاه روز  در .شــد
اسفند مـدعی شـد کـه بـا خوانـدن  ۱۴
رای شعبات بر تعداد شرکت کنندگان آ

 ۲۹افزوده می شود و حـال بـه حـدود 
میلیون رسـیده اسـت در حالیکـه قـبال 

 ۴/۲۶ایشـــان گفتـــه بـــود کـــه حـــدود 
شرکت کـرده  میلیون نفر در انتخابات

بودنــد و بــه طــور کــامال مشــخص از 
ــردم ســخن درصــد ۶۴٫۲حضــور  ی م

میلیون  ۲۶ رانده بود اما به دلیل اینکه
بنـا (میلیون دارندگان حـق رأی  ۴۸از 

درصــد مــی  ۵۴) بـر قــول وزارت کشــور
نخست تعداد رأی دهنـدگان را از  ،شد

مجبـور بـه او  ،سایت برداشتند و سپس
تغییـــر ســـخنان خـــود در حـــداقل دو 

در همـین جـا اشـاره ای بـه  .نوبت شد
ــتاد انصــحبت  ــیس س ــات کــل رئ تخاب

 ۳۴ ،کشور کنیم که گفت در کل کشـور
و  ،ردنـدشـرکت کدر انتخابـات درصد 

ــید ــت ببخش ــله گف ــپس بالفاص  ۶۴ ،س
گاه ارائه کـرد بـه آکه او ناخود! درصد

 . حقیقت نزدیک بود
 
 :ت فرمایشینکات مهم انتخابا•
و مسئوالن درجـه  خامنه ایسخنان  - 

اول حاکمیت نشان می دهـد کـه آنهـا 
خواسـتند کـه بـه تحـریم  جز این نمی

، دنـــدان نشـــان کننـــدگان انتخابـــات
ـــه . دهنـــد ســـیلی را مـــی خواســـتند ب

نهـا بنوازنـد و بگوینـد مـردم آبناگوش 
ایران در دست مـا مثـل مـوم هسـتند و 

بـه زور  ،نها را هم که مـوم نمـی شـوندآ
   . موم می کنیم

 ،در روزهای قبل و بعـد از انتخابـات - 
شــــش کانــــال تلویزیــــونی مرتــــب 

کــه  پخــش مــی کردنــدتگوهـایی را گف
ســید علــی و مســئوالن و برخــی چهــره 
هــای نظــامی و افــراد عــادی ســخن از 

ــم  ــو –مشــت محک ــی ســخت  ت  –دهن
می کردند کـه اتفاقـا ... سیلی سخت و

مجریان مضحک صدا و سیما گویـا بـر 
اساس برنامه از قبل مهندسی شده مـی 
بایست تنها همین بخـش از سـخنان را 

بنـابراین مشـخص . پخش می نمودنـد
است که تبلیغات در نشان دادن سـیلی 
ــور  ــمنان خــارج از کش ــه دش ســخت ب
نیست که اگر بود بعد از انتخابات الزم 

گفتــه هــا و اخبــار  .بــه ادامــه کــار نبــود
نشان می دهد که صدا و سـیمای بیـت 

حتی تا روز دوشـنبه مشـغول  خامنه ای
به پخش گفتگوهایی با کسانی بـود کـه 

مـده بودنـد و آی رای در سر صـندوقها
نها سـخن از سـیلی زدن و مشـت آهمه 

دن به دهـان دشـمن مـی کردنـد کـه ز
اگر نیاز به بـرد خـارجی داشـت نشـان 

و صــد  نبــودن در داخــل ضــرور آدادن 
البته میبایست به صورت ترجمـه شـده 

ــــااز  لهای زبانهـای خـارجی بـرای کان
 .جهانیان پخش می شد

بیــانگر ایــن اســت کــه در  ،اطالعــات- 
 ۱۴- همن ماه یکی از هواپیماهای اف ب

ـــرای  ـــران از پایگـــاه بوشـــهر کـــه ب ای
مــاموریتی بــه خلــیج فــارس رفتــه بــود 
توســط نیروهــای امریکــایی مســتقر در 

امــا . شــتخلــیج فــارس ســرنگون گ
ــی  ــاتی حت ــتگاههای تبلیغ ــین دس هم

ن را نداشتند و بـه گونـه آجرات اعالم 
ای عمـــل کردنـــد کـــه انگـــار اتفـــاقی 

قـرار بـود چهـره مقـاوم  نیفتاده و اگـر
خــود در برابــر بیگانگــان را نشــان مــی 

ـــقوط  ـــالم س ـــابراین اع ـــد بن ن آدادن
هواپیما در این انتخابـات خـوبتر بـود 
چرا که ممکن بود برخی های دیگـر را 
نیز به پـای صـندوق هـای رای بکشـاند 

نجا که همواره تهدید های سید آاما از 
علی و سرداران سپاه او خالی بندی ای 

، خبر سقوط هواپیمـای اند نبوده بیش
جنگی ایران توسط ناوهای امریکـایی 

خبر آغاز به کار سـپر  .را سانسور کردند
دفاع موشکی امریکاییان کـه در ترکیـه 

خامنـــــه ای و . بـــــاز سانســـــور شـــــد
  .دم فروبستند» سرداران«
شکست سید علی و باندهای وابسـته  - 

بـا  :فرمایشـی، در انتخابـات اوبه بیـت 
ینکــه بانــدهای مختلــف بیــت وجــود ا

رهبــری ازهمــه امکانــات بــرای کســب 
کرسی های بیشتر استفاده کرده بودند 
اما به نظر می رسد که در این امر یعنی 
کســب کرســی هــای مجلــس از ســوی 
جبهه های خود و وابسـتگان بـه بیـت 
 .رهبــری شکســت ســختی خــورده انــد
 چــرا کــه بــر اســاس آخــرین اطالعــات

 مجلـــس، بـــه شـــدگانوارد  پیرامـــون
از کــاهش قــدرت گروههــای  حــاکی

 .هستندوابسته به بیت رهبری 
اوال از نمایندگان نورچشمی دور قبل  - 

نفر در انتخابـات شکسـت  ١٠۵حدود 
عــدم  خوردنــد و بــا وجــود انصــراف و

ــد صــالحیت حــدود  ــده  ۶۵تایی نماین
ــع، حــدود  ــی، در جم ــر از  ۱۷۰فعل نف

نمایندگان فعلی مجلـس بـه کـار خـود 
برخــی از آنهــا از چهــره  .دپایــان دادنــ

ماننـد  .بـوده انـد بیتهای مورد تایید 
ـــان  ـــده خبرگ ـــوی نماین ـــود عل محم
ــته  ــتان برجس ــام دادس ــری و نکون رهب

یس ئــــدادگــــاه ویــــژه روحانیــــت و ر
کمیسیون اصـل نـود مجلـس و شـهاب 

یس مجلس هشـتم ئالدین صدر نایب ر
 ....  و
ـــات برگـــزار شـــده  -  ـــا در انتخاب دوم

پا بـه مجلـس  چهره مستقل ۹۰حدود 
خواهنـــد نهـــاد کـــه بـــرای بانـــدهای 
مختلــف بیــت رهبــری و نظامیــان و 

نهـا آامنیتی ها باور کردنی نبود چرا که 
مــورد تاییــد  منتظــر ورود چهــره هــای

خود در شهرستانها بودند کـه شکسـت 
البته برخیها معتقدند که این . خوردند

چهره های ناشـناس و مسـتقل ممکـن 
اد جـای است کـه در بانـد احمـدی نـژ
 .نهاآاز  بگیرند البته نه همه بلکه برخی

چهره  ۵۵بر اساس بررسی ها حدود  - 
مورد تاییـد جبهـه متحـد اصـولگرایی 
ــه  ــت و ورود ب ــه کســب اکثری ــق ب موف

 ٢۵که در برابر حدود شده اند مجلس 
ــداری  ــده مــورد تاییــد جبهــه پای نماین

ه بـاز در وزنشان از موفقیت جبهـه دود
ــد رو و ــه تن ــر جبه ــق صــدور  براب مواف

نفر دیگر  ۴۰انقالب می باشد و حدود 
از ورودی های جدید بـه مجلـس هـم 
مورد تاییـد جبهـه متحـد اصـولگرایی 
 .بودند و هم مورد تایید جبهه پایداری

مــابقی ورودی هــا در طیــف هــای  - 
 .گوناگون قرار می گیرند

 
  :مار ساختگیآ •

با توجه به آمار ارایـه شـده از منـابع  – 
کوشش بر  لوم می شود کهمع مختلف،

ی، مار قالبـآ اعالم این بوده است که با
بــرای  ،ولــو قالبــی پیـروزی بزرگــی را،

ــه ای ــد ،خامن ــه نمــایش در آورن ــا  .ب ام
 –تـی  –نکته جالب این بود کـه پـرس 

مار را چنـد سـاعت بعـد از آاولین  ،وی
درصــد اعــالم  ۶۴٫۴اتمــام رای گیــری 

ــود ــات  .نمــوده ب در روز بعــد از انتخاب
ــــــی از  ــــــین شــــــریعتمداری یک حس
 فریبکارترین و دروغگوترین نیروهـای

مــار ارایــه نکــرد و تنهــا آبیــت رهبــری 
گفت که شرکت کننـدگان خیلـی زیـاد 

خبرگزاری فارس وابسته به  –بوده اند 
میزان شرکت کنندگان را حدود  ،سپاه
در نهایـت وزیـر  .درصد اعالم کـرد ۸۰

درصد اعالم کرد یعنی  ۶۴٫۲نرا آکشور 
وی کـه  –تـی  –مار پرس آقریبا همان ت

البتــه مــدعی بــود احتمــال دارد کــه 
 .افزایش یابد

بـــر اســـاس اخبـــار و  :شـــمارش آرا- 
اطالعات کلیه شعب رای بـه خصـوص 

کلیـــه صـــندوقهای جمـــع  ،در تهـــران
ـــــد از آوری آ ـــــبح روز بع ـــــا ص را را ت

انتخابات شمارش کرده بودند و تعداد 
ها نآرای داده شده آشرکت کنندگان و 

ــه وزارت  ــوط ب ــای مرب ــت ه را در لیس
کشور با نظارت ناظران وارد کرده و به 
 .مراکز مختلـف ارسـال داشـته بودنـد

رائی شمارش بنابراین تا روز دو شنبه، آ
راء آگزارشها در بـاره شـمارش . نشدند

تاخیر مهندسی آرا  ،دلیل .دروغ بودند
بـر ممکـن اسـت  هـر چـه مگـر تـا بود 

 .میزان آرا بیفزایند
در بین مسـئوالنی  –آمار خالف واقع  - 

کــه واجــدین شــرایط را اعــالم کــرده 
بودند هم استاندار تهـران و هـم وزیـر 

مـار را آکشور در دو نوبت به صـراحت 
دســتکاری کــرده و بــه دروغ از تعــداد 

رای می کاستند تا دارندگان حق دادن 
در صورت عـدم حضـور مـردم بتواننـد 

 :دو نمونه .نرا جمع کنندآ
ــتاندار ش•  ــتان، مرتضــي تمــدن اس بس

تهران در نشسـتي خبـري در پاسـخ بـه 
وال خبرنگار شبستان مبني بر تعداد ئس

واجدين شـرايط راي دادن در تهـران 
ميليون راي دهنده  ۵نزديك به : گفت

 ۴۶۹هـزار و  ۱۴۸در تهران داريم كـه 
وي تعــداد  .ي اولــي هســتندأنفــر آن ر

ــران را  ــهر ته ــاي ش ــي ه  ۱۰۷راي اول
: گفــت و نفــر اعــالم كــرد ۵٧۴و  هــزار

ــدواريم در  ــداد  ۱۲امي ــن تع ــفند اي اس
راي اولـــي بـــه پـــاي صـــندوقهاي راي 

 .بيايند
واقعی در  دادن رایشرائط  واجدین •

بر اساس سرشماری مرکز آمار - تهران 
شهر  –کل جمعیت تهران  ٨۵در سال 

شمیرانات و اسالمشهر برابر بـود  –ری 
زیر  تنفر و با کسر جمعی٨۵۷۱۴۲۸با 
ـــز  ۱۳ ـــماری و نی ـــان سرش ـــاله هم س

کاســتن فــوت شــدگان کــل جمعیــت 
شـهر ری  –ساله در تهـران ۱۸باالتر از 

شمیرانات و اسالمشهر برابر است بـا  –
ــه  ۷حــدود   ــر ن ــون نف ــون  ۵میلی میلی

 .ادعا می کنـدنفری که جناب استاندار 
ناگفته نماند که در هر دوره انتخاباتی 

میـزان حاکمیت برای نـامعلوم بـودن 
ن بر آشرکت کننده و بیشتر نشان دادن 

مــار را آخــود واجــب مــی دانــد کــه 
ــاال و  دســتکاری کــرده و جمعیــت را ب

مـار خـود خواسـته آپایین بیاورد تـا بـا 
ایـن بررسـی بـه  در ادامـه . برابری کند

 .این تقلب باز می گردیم
بــاز بــر اســاس همــان سرشــماری      

جمعیت کل ایران برابر است با حدود 
هزار نفـر و بـا کسـر  ۵٠٠میلیون و  ۷۰

سـال و فـوت شـدگان  ۱۳جمعیت زیر 
ـــه حـــدود  ـــد ۱۸ک ـــی باش ـــون م میلی

جمعیـــت واجـــد شـــرایط و بـــاالتر از 
ــان ۱۸ ــاس هم ــر اس ــران ب ــال در ای س

 ۵٢سرشــماری برابــر اســت بــا حــدود  
اما همانگونه  .هزار نفر ۵٠٠میلیون و 

میــزان  یــمژمــأموران ر مکــه مــی دانــی
ر ایــن انتخابــات را واجــدین شــرایط د

تا ند میلیون اعالم کرده ا ۴۸٫۲حدود 
کننــد و وســعت مــار بــازی آبتواننــد بــا 
ن کــــه هســــت آراکمتــــر از  تحــــریم
ــد ــزان  .بنمایانن ــان دادن می ــرای نش ب

رای شرکت کنندگان تهرانـی و تقلـب آ
حاکمیت و درصد کاندیداهای مرتبط 
با بیت رهبـری و میـزان رای مـردم بـه 

وضیحات زیـر توجـه نها به جدول و تآ
وری میشـود کـه اضـافات آیاد .یدئفرما

را از نگارنــده مــتن مــی آبعــد از تعــداد 
 .باشد

 :آنالین همشهری - ایران، انتخابات 
نتـایج نهــایی حـوزه انتخابیــه تهــران، 

ــهر مشــخص  ری ــمیرانات، اسالمش ، ش
 .شد

شــمارش آرای انتخابــات نهمــین دوره 
مجلـــس شـــورای اســـالمی در حـــوزه 

ـــه ت ـــمیرانات و انتخابی ـــران، ری، ش ه
از مجمـوع  . اسالمشهر به پایـان رسـید

رأی مـــأخوذه کـــه تعـــداد  ۲۳۳۵۱۲۴
رأی آن صــــحیح اســــت،  ۲۱۱۹۶۸۹

حائزین اکثریت حـداقل یـک چهـارم 
 :به ترتیب به شرح ذیل هستند  آرا

غالمعلـــــــــــی حـــــــــــدادعادل  - ۱ 

نورچشمی و ابوالزوجه  - ۱،۱۱۹،۴۷۴
 سید مجتبی خامنه ای 

 - ۷۰۹،۳۹۱رنــدی سیدعلیرضــا م - ۲ 
بیت رهبری ! پزشک مخصوص مردان

  .وزیر بهداشت پیشین
ــــوترابی - ۳  فرد  سیدمحمدحســــن اب

یس مجلـــس ئـــمعـــاون ر—۶۹۳،۳۸۴
  .هشتم

  - ۶۹۰،۸۴۸تهرانی  مرتضــــی آقــــا - ۴ 
شاگرد برجسته مصـباح یـزدی و معلـم 

  .!ادژحکومت احمدی ناخالق 
سیدمســـــــــعود میرکـــــــــاظمی  - ۵ 

بازرگانی سردار سپاه وزیر  - ۵٨۵،۲۲۸
 و نفت اسبق 

همچنین افراد ذیل به ترتیـب آرای      
کرسـی  ۲۵جهت رقابـت بـرای کسـب 

 :اند باقیمانده به دور دوم راه یافته
ــن  - ۱  ــاوه وط ــژن نوب  - ۴۸۱،۹۹۱بی

 سردار سپاه و نماینده کنونی مجلس 
ســردار  - ۴۸۱،۰۱۲احمـد تـوکلی  - ۲ 

اسبق سپاه و نماینده کنونی مجلس که 
زمـــین ازبیـــت رهبـــری  هـــزاران متـــر

 دریافت کرده است 
 - ۴۷۷،۴٠۵اســــماعیل کــــوثری  - ۳ 

 –سردار سپاه و نماینده کنونی مجلـس 
 رییس قرارگاه ثارالله سابق 

تنهــا  - ۴۴۶،١۵٨علــی مطهــری  - ۴ 
ــاحین  ــونی  –مخــالف جن ــده کن نماین

 مجلس 
 - ۴۳۲،۶١۵ه حسـینیان لال روح - ۵ 
عوامـــل جنایـــت و قتـــل و دوســـت  از

ـــامی  ـــعید ام ـــه و –س ـــکوک الهوی مش
یس مرکـز ئـنماینده کنـونی مجلـس و ر

 .اسناد انقالب اسالمی
ــــی  علی - ۶  ــــغر زارع  - ۴۱۳،۷۰۸اص

ــر  –ســردار ســپاه  ــاون وزی ــورش آمع م
  .عالی

سردار  - ۳۹۹،۱۹۹علیرضا زاکانی  - ۷ 
 سپاه نماینده کنونی مجلس 

سـردار  - ۳۹۹،۰۱۴حسین مظفـر  - ۸ 
 –موزش و پـرورش آوزیر اسبق  –سپاه 
شورای تشخیص مصلحت نظـام عضو 

 ...و
ــــــب - ۹  ــــــره طبی ــــــوری  زه زاده ن

معاون سـابق زنـان دفتـر  - ٣٩۵،۶۵۶
  .ریاست جمهوری

 - ۳۸۹،٢۵۶محمــــد ســــلیمانی  - ۱۰ 
  .سردار سپاه

مقدم  غالمرضـــــــا مصـــــــباحی - ۱۱ 
ســـــــخنگوی جامعـــــــه  - ۳۸۹،۰۱۹

ـــونی  ـــده کن ـــارز و نماین ـــت مب روحانی
  .مجلس

 - ۳۷۷،۳۶۶سیدمهدی هاشـمی  - ۱۲ 
ــ ــردار س ــابق وزارت  –پاه س ــاون س مع

  .یس فدراسیون تیراندازیئر –کشور 
 - ۳۷۰،۰۳۷محمود نبویان  سید - ۱۳ 

  .از شاگردان مصباح یزدی
 - ۳۶۷،۷۴۰زاده  مهدی کوچک - ۱۴ 

سردار سپاه با اصـلیت روسـی کوچـک 
  .اف نماینده کنونی مجلس

 - ٣۵١،۵٢۵مهــرداد بــذرپاش  - ١۵ 
وابسـته  –یس جمهـور ئـمعاون سابق ر

ــی قرارگــاه خــاتم  –ه ســپا ــاون فعل مع
ــا ــر  – ءاالنبی ــی احمــدی وزی ــاد عل دام

 اسبق اموزش و پرورش 
عضو  - ٣۵١،۳۳۱حمید رسایی  - ۱۶ 

جبهه پایداری از عوامل سرکوب های 
  .نماینده کنونی مجلس –خیابانی 

ـــــادران  - ۱۷  ـــــاس ن  - ۳۴۸،۳۸۳الی
  .نماینده کنونی مجلس –سردار سپاه 

ـــــاری  - ۱۸  ـــــه افتخ  - ۳۳۸،۱۹۶الل
  .نماینده کنونی مجلس

ــــــــی رحمان - ۱۹  دوســــــــت  مجتب
ــدای جبهــه متحــد  - ۳۳۸،۰۸۸ کاندی
  .اصولگرایی

ـــاهنر  - ۲۰   - ۳۳۲،۵٩١محمدرضـــا ب
  .نایب رییس کنونی مجلس

آشـــــــــیانی  حســـــــــین فدایی - ۲۱ 
نماینــده  –ســردار ســپاه  - ۳۳۰،۹۴۰

   .کنونی مجلس
  

  
  ۴در صفحه

 همگرائی و از هم گریزی
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ـــــز ســـــروری  - ۲۲    - ۳۲۴،۶۷۹پروی
  .نماینده کنونی مجلس –سردار سپاه 

نماینـده  - ۳۱۸،۴۹۸فاطمه آلیا  - ۲۳ 
  .کنونی مجلس

ــــــر  - ۲۴  ــــــه رهب  - ۳۱۶،۸۰۸فاطم
  .نماینده کنونی مجلس

ــــت  - ٢۵  ــــین نجاب  - ۳۰۶،۱۹۴حس
   .نماینده کنونی مجلس –سردار سپاه 

ــــــان  - ۲۶   - ۲۸۸،۱۸۵زهــــــره الهی
نماینــده کنــونی مجلــس از جمعیــت 

  .ایثارگران انقالب اسالمی
 - ۲۸۶،۱۵۲قاســـم روانـــبخش  - ۲۷ 

سردبیر نشریه پرتـو والیـت وابسـته بـه 
  .مصباح یزدی

 - ۲۷۲،۲۵۵محســـن کـــازرونی  - ۲۸ 
  .امام جمعه کنونی کرج

ـــــادات الجـــــوردی  - ۲۹  زهـــــره س
ــدان  - ۲۶۹،۳۶۰ ــار زن ــر جنایتک دخت

اویـــن اســـدالله الجـــوردی از جبهـــه 
  .پایداری

ریـــــا  محمدناصـــــر ســـــقای بی - ۳۰ 
ـــــاگردان - ۲۶۶،۵۵۵ مصـــــباح  از ش
  .یزدی

ــــین - ۳۱   - ۲۶۴،۷۱۳زاده  الهــــام ام
   .نماینده کنونی مجلس

سـردار  - ۲۵۸،۳۴۲حسین طـال  - ۳۲ 
  .فرماندار اسبق تهران –سپاه 

 - ۲۵۶،۲۲۰اســداله بادامچیــان  - ۳۳ 
عضـو جامعـه  –نماینده کنونی مجلس 

  .مهندسین از جنایتکاران به نام
ــا محجــوب  - ۳۴   - ۲۵۵،۳۵۹علیرض

ــونی ــده کن ــه  نماین ــک ب ــس نزدی مجل
  .رفسنجانی هاشمی

ــوری - ۳۵   - ۲۳۵،۶۵۴فرد  حســن غف
ــل  ــر ک ــس و دبی ــونی مجل ــده کن نماین

  .هواداران انقالب اسالمی
 ۲۳۳،۵۳۲حسن حمیدزاده  - ۳۶ 
 - ۲۲۶،۸۹۲سهیال جلـودارزاده  - ۳۷ 

نماینــده اســبق مجلــس نزدیــک بــه 
  .هاشمی رفسنجانی

 - ۲۲۰،۴۷۲محمــدنبی رودکــی  - ۳۸ 
  .نماینده اسبق مجلس –سردار سپاه 

 - ۲۱۵،۸۶۵محمــدنبی حبیبــی  - ۳۹ 
  .دبیر کل جمعیت موتلفه اسالمی

از  - ۲۱۳،۹۷۳بتـــــول نـــــامجو  - ۴۰ 
  .گروه جبهه پایداری

محمدحســــــین اســــــتاد آقــــــا  - ۴۱ 
  .از جبهه پایداری - ۲۰۸،۵۲۱

 ۲۰۰،۲۷۲فرهاد جوانمردی  - ۴۲ 
محمدجمال خلیلیان اشـکذری  - ۴۳ 

۱۸۰،۵۴۰ 
 - ۱۷۹،۱۴۷خــــانی اصــــغر  علی - ۴۴ 

سردار سپاه معاون سابق لشـکر محمـد 
  .رسول الله

محمداســــــــماعیل کفــــــــایتی  - ۴۵ 
۱۷۶،۰۷۴ 

 ۱۷۱،۶۷۹علیرضا صفارزاده  - ۴۶ 
 ۱۷۰،۲۸۸جواد محمدی  - ۴۷ 
 ۱۶۵،۹۹۸حمیدرضا کاتوزیان  - ۴۸ 
علــــــی خطیبــــــی شــــــریفیه  - ۴۹ 

  .از جبهه پایداری -  - ۱۵۹،۱۶۶
ــراهیم انصــاریان  - ۵۰   - ۱۵۸،۲۳۸اب
  .ز جبهه متحد اصولگراییا

با توجه به آمار منتشر شده در رابطه      
با کاندیداهای تهران نکات زیـر قابـل 

  .توجه است
بــه نظــر مــی رســد طــوالنی شــدن - 

شمارش آرا در تهران تا حـدی مـرتبط 
را آاست با افـزایش برخـی صـندوقهای 

 :چرا که
شـــمارش آرا از  نتـــایج زمـــانی کـــه - ۱

ــالم  ۲۳۰۴ ــصــندوق اع ، کــل رای دش
ــا حــدود یــک  ــود ب ــر ب ــدگان براب دهن
میلیون و یکصد و شصت هزار نفر کـه 
حداد عادل نفـر اول سـفارش شـده از 

هـزار رای را  ۵۵۰بیت رهبری حـدود 
بـه خبـر وب سـایت . در اختیار داشـت

به گزارش  :یدئوزارت کشور توجه فرما

ــور ــاني وزارت كش ــالع رس ــاه اط  ،پايگ
در  شــعبه اخــذ راي ۲۳۰۴تــاكنون در 

حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات 
هزار و  ۱۶۲و اسالمشهر، يك ميليون و 

راي شـــمارش شـــده كـــه از ايـــن  ۳۳۱
 ۶۳۳هـزار و  ۵۷ميزان، يك ميليـون و 

بــر . راي مــاخوذه صــحيح بــوده اســت
نـامزد  ۶۰ترين آمار از  اين اساس، تازه

 : اول تهران به شرح زير است
ار هـز ۵۵۱غالمعلي حدادعادل با  - ۱
 راي  ۵۲۱و 
مار ذکر شـده آبنابراین با توجه به  -  ۲

ــا  بــه طــور میــانگین در هــر صــندوق ت
رای واریـز شـده  ۵۰۴اعالم ایـن خبـر 

اســت حــال اگــر تعــداد کــل صــندوق 
قـــای آهـــای رای تهـــران را بـــه گفتـــه 

محسن نایبی فرماندار تهـران بـه ازای 
یم ئنفـر محاسـبه نمـا ۵۰۴هر صندوق 

تهران به جز تعداد کل رای دهندگان 
ن اشـاره آماری می شود که در انتها به آ

محســن نــایبی، فرمانــدار  .شــده اســت
شعبه اخذ رای  ۳۲۸۱ ه بودتهران، گفت

صندوق سیار برای تهران  ۲۸۳ثابت و 
 .تهیه دیده شده است

لذا کل صندوق هـای رای در تهـران     
ــا   ــر اســت ب کــه در صــورت  ۳۵۶۴براب

هـر  نفـر بـرای ۵۰۴ضرب در میانگین 
صندوق کل شرکت کنندگان در تهران 

نفر نه  ۱٫۷۹۶٢۵۶برابر خواهد بود با  
ــتر از  ــابراین  ۲٫۳بیش ــر و بن ــون نف میلی

چــرا از زمــان اعــالم  دانســته مــی شــود
صــندوق  ۲۳۰۴نتیجــه شــمارش آرا در 

نقـدر بـه درازا آصندوق ۳۵۶۴تا اعالم 
 .کشید 

 رأی دهنـدگان در، آمـار بدین قـرار      
 ۱٫۷، حـدود بر قـول نـایبی بنا تهران،

ــر ــون نف ــود میلی ــی ش ــر . م ــا ب ــار آبن م
درصـــد را آرای ســـفید و  ۱۰ ،منتشـــره

رأی  ،بنا بر این. باطل تشکیل می دهند
ایـن . میلیون می شود ۱٫۵۳داده شده 

ــداد نســبت بــه  میلیــون دارنــده  ۷تع
. درصد می شود ۲۱ ،شرائط رأی دادن

این تقلب را به ترتیب دیگری نیـز مـی 
 ٢۵نفر ششم کمتـر از : معین کردتوان 

. ورده اسـتآرای مأخوذه رأی آدرصد 
ــتر از  ــنجم بیش ــر پ ــد  ٢۵نف رای آدرص

رای آورده اســت و معــدل آمــأخوذه را 
اگر ،هزار می شود ۵۳۲٫۵این دو را که 

رای مأخوذه فـرض آدرصد  ٢۵معادل 
در تهــران   ،رای مــأخوذهآکــل  ،کنــیم

ــای  ــهآمنه ــفید و باطل  ۱٫۹۲۰  ،رای س
درصـــد  ۲۷٫۴یـــون مـــی شـــود کـــه میل

  .دارندگان حق رأی می شود
نفــر اول یعنــی حــداد عــادل چشــم      

بیت رهبری در مجلس بـا تمـام تقلـب 
ـــه ـــام گرفت ـــدود  انج ـــد  ۵۱، ح درص

رأی  ،دارنــــدگان شــــرائط رأی دادن
نها که در دور اول آمیانگین رأی . دارد

نها که بـه انتظـار آبه مجلس رفته اند و 
نســبت بــه  ،ت هســتنددور دوم انتخابــا

حتی  ،کل دارندگان شرائط رأی دادن
درصـد مـی  ۴زیر  ،بنا بر آرای ساختگی

ــدین ســان. شــود ــات  ،ب ــر انتخاب ــا ب بن
یـک  ،یـم والیـت فقیـهژر ،فرمایشی نیز

در . درصـــد اســـت ۴اقلیـــت کوچـــک 
 ،نخستین انتخابات ریاست جمهـوری

درصـد  ۴ ،نیز این جماعت زورپرسـت
دیگـر ایـن نتیجـه . بیشتر رأی نداشـت

بررسی مسلم مـی کنـد کـه گزارشـها در 
بنـا بـر بیشـترین  ،این باره که در تهران

درصـد مـردم و بنـا بـر  ۲۰زیر ،احتمال
 ۱۸تــا  ۱۵میــانگین ارزیــابی هــا میــان 

درصد دارندگان شـرائط در دادن رأی 
  . صحیح بوده اند ،شرکت کرده اند

  
یم والیت فقیه یک اقلیت محـض ژر •

  :است
واقعـی  ذکر است که حامیانالزم به     

این جبهه ها یا در واقع حامیان واقعی 
بیــت رهبــری از هــر دو جنــاح بــا آمــار 
فوق مشخص نمی شوند چـرا کـه آمـار 
نشان دهنده این امر است که برخی ها 

 –شغلی  –که به دالیل مختلف امنیتی 
به پای صندوق های رای رفته انـد ... و

می با توجه به شـناخت افـراد تنهـا اسـا

چند نفر را یادداشـت کـرده تـا بـا مهـر 
خــــوردن در شناســــنامه از مشــــکالت 
بعدی دور شـوند ولـی در عـوض سـینه 
چاکان ذوب شده در والیت سید علـی 
خامنه ای و مصباح یزدی با رگ هـای 
برجسته گـردن در پـای صـندوق هـای 
رای رفته و با تمـام قـدرت بـه هـر سـی 
نفر لیست خود رای داده اند بنـابراین 

ی توان نتیجه گرفت که ذوب شدگان م
رای جبهه آواقعی سید علی باید با کف 

حـال بـا توجـه بـه  .ها مشـخص شـوند
 :مار ارایه شده  دو نفر آخر یعنیآ

علـــــــی خطیبـــــــی شـــــــریفیه  - ۴۹
۱۵۹،۱۶۶۲ 

 ۱۵۸،۲۳۸ابراهیم انصاریان  - ۵٠
خری کـه شاخصـه آآرای این دو فرد    

هـــر دو جبهـــه متحـــد اصـــولگرایی و 
 ۲٫۲رای حدود آ که می باشندپایداری 
دارندگان شـرائط رأی دادن در  درصد

 ،بــه ایــن ترتیــب .بــیش نیســتندتهــران 
مجلس فرمایشی از نمایندگانی تشـکیل 

ــوع ــه در مجم ــود ک ــی ش ــدود  ،م  ۴ح
 .  درصد بیشتر رأی ندارد

 دو نفر آخر نشان می دهد کـه،رای آ     
، بــه ازای هــر صــندوق تنهــا در تهــران

ینه چاک والیـت رای نفر س ۵٠حدود 
داده اند یعنی تقریبا هر ساعت حـدود 

  .!نفر ۳٫۵
 
در آخرین وری است که آدر خور یاد •

روزهای حاکمیت، انتخابـات بـا آرای 
، صــدام حســین عراقــی هــا درصــد ۹۸

ـــد  ـــوری ش ـــیس جمه ـــوریه رئ و در س
ـــیش از ۸۹ ـــی ب  ۹۰درصـــدی و در لیب

مأموران برای جبـاران رأی مـی  درصد
ــد ــران، ســردار نجــار در. ســاخته ان  ای

ـــتر از  ـــت بیش رأی  درصـــد ۶۴ نتوانس
تفـاوت ناشـی مـی . بسازد و اعالن کنـد

شــود از حضــور فعــال مــردم ایــران در 
صــــحنه سیاســــی و تحــــریم وســــیع 
انتخابــات از ســوی ایــن مــردم گویــای 
ایــن واقعیــت کــه اینــک وجــدان ملــی 
ــانی را  ــبش همگ اســت کــه دســتور جن
صــادر مــی کنــد و عمــوم مــردم در ایــن 

یـم ژروزهـای ر. جنبش شـرکت دارنـد
 .جباران رو به پایانند

 
  :تبلیغات انتخاباتی•

از روزهای قبل از انتخابـات صـدا و  – 
ـــین  ـــری و همچن ـــت رهب ـــیمای بی س
نشریات و وبسـایت هـای وابسـته تمـام 
سعی خود را بر این نهادند تا با فریـب 
مردم را به سمت انتخابات سوق دهند 

هیــه بــه خصــوص صــدا و ســیما بــا ت
گزارشات مختلف و تقریبا در روزهای 

ســاعت از هــر  ۱۰خــر روزانــه بــیش از آ
ــال خــود  ــوق تبلیغــات آکان ــدر در ب نق

حضور پر شور و مشت محکـم و سـیلی 
جانانه دمید کـه حـال همـه بیننـدگان 
حتی خـودی هایشـان را بـر هـم زد تـا 
بتوانـد منویـات رهبـری را بـه اجـرا در 

 .وردآ
ـــری -  ـــت رهب ـــیمای بی ـــدا و س در ص

ــی کــامال هماهنــگ و مهندســی  حرکت
شــده بــا نیروهــای بســیجی و خــانواده 
ـــــات  ـــــته در روز انتخاب ـــــای وابس ه

مــاده نمــایش تلویزیــونی آمســاجدی را 
ـــدگان« ـــوم رای دهن ـــاختند  »هج س

ــی  ــر م ــی و فک ــد دوره هــای قبل همانن
کردند که با این شوهای مضحک مـی 

هـا دوربـین نتوان مـردم را فریـب داد آ
ــی را د ــاجدی هــای مختلف ــر مس ر براب

نبـوت  –حسینیه ارشـاد  –چون لرزاده 
کاشـــتند و سرنشـــینان ... و –نارمـــک 

اتوبوس های مخصوص را طـی برنامـه 
ورده و مجری شـروع آبه درب مساجد 

به مصاحبه با افرادی می کرد که بـرای 
غــاز آشــرکت در فریضــه دینــی قبــل از 

ساعت کـار شـعب بـه محـل اخـذ رای 
با همه شرکت ورده شده بودند و تقریآ

کنندگان اتوبوسی در گفته های خـود 

سخن از مشت محکـم و سـیلی سـخت 
همــان شــوهای تلویزیــونی  .مــی زدنــد

نوجوانــانی را بــه صــورت هماهنــگ 
نشــان مــی داد کــه انگشــت خــود را بــا 
اســتامپ شــعب رنگــی کــرده بودنــد و 

ــاد ــرای ی ــد کــه ب ی گیرهمــه مــی گفتن
ینـده بـا آشرکت در انتخابات سـالهای 

مده اند تـا چگـونگی آا مادر خود پدر ی
ــــد در حقیقــــت ! رای دادن را بیاموزن

ــران و  ــدگان در ته ــی از رأی دهن بخش
 . موزان بودندآشهرهای دیگر دانش 

یک مجری در یک برنامه تلویزیـونی - 
مخصوص انتخابات با برخی مصـاحبه 
می کرد که در ساعت بعد از رای گیری 

و نـــد بـــه شـــعب اخـــذ رای رفتـــه بود
دن رای خــود بودنــد کــه مشــغول دا

کامال غیر قانونی بود اما صدا و سیما و 
مسئوالن تبلیغاتی که تنها به فکر فریب 
بــوده و هســتند متوجــه ایــن اشــتباه 
نشــدند کــه کــاری خــالف قــانون را بــه 

   .تصویر کشانده اند
اينك كه مردم ايران بـه  : انقالب اسـالمی

نهـا ادامـه دارد و   آجهانيان گفتند جنـبش  
كــار در دســت گــرفتن سرنوشــت  نهــا درآ

انتظار بايد داشت كه فشار  ،خويش هستند
  :براي حمله به ايران كاهش پذيرد

  
  

ـــران  ـــه ای ـــرهم ب اگ
 سیاسی و حمله شود،

! به خاطر نفت است
روسیه بر سر ایران  –

ــد؟ ــی کن ــه م  - معامل
گــــــزارش جدیــــــد 
دســـتگاه اطالعـــاتی 

  :امریکا
  
  

ميليــون  5وكيلــيكس : انقــالب اســالمی
گزارشـهاي  . يد انتشـار داده اسـت  سند جد

كـه   ،سري مربوط بـه مؤسسـه اسـتراتفور   
ــتگاه     ــا دس ــدش ب ــان پيون ــك برهمگ اين

خوانندگان . شكار مي شودآاطالعاتي امريكا 
انقالب اسالمي مي داننـد كـه مـا همـواره     

كه اغلـب   ،تحليهاي استراتفور را –گزارش 
يم تهيه مي شده اند ژدر سود خامنه اي و ر

همـواره  . نقل و نقد كرده ايـم  ،و مي شوند
تحليلهايش را گويـاي هـدفهائي    –گزارش 

ــتگاه   ــتگزاران دس ــه سياس ــم ك شــمرده اي
از جملـه  . حاكمه امريكا تعيين مـي كننـد  

ــه   ــه در حــال حاضــر ب ــا آســندهائي ك نه
سندي است گويـاي ايـن    ،دسترسي هست

امر كه اگر جنگي روي دهد نه بر سـر اتـم   
  :كه بر سر نفت و سياسي است

است و نكـات   2011نوامبر  14اريخ سند ت
  :ن عبارتند ازآعمده 

نفوذ در : کامران بخاری نوشته است •
تأسیسات اتمی بزرگ و ایجـاد انفجـار 

ــوع دیگــر  ،نآدر  ــالی از ن مســابقه فوتب
ــت ــد روی . اس ــی توان ــه نم ــد ک نگوئی
ــد ــه چــون . بده ــوئیم ک ــد بگ ــا نبای ام

 ،توانسته است استاکس نـت را بسـازند
د چنــین انفجــاری را نیــز بــه مــی تواننــ

این کار نیـاز بـه توانـائی . انجام رسانند

  . عظیمی دارد
ـــان  • ـــه  Sean Noonanســـین نون ب

اندازه کافی ایرانـی خواسـتار بازگشـت 
یهودیـانی کــه . بـه ایـران وجـود دارنـد

زبان فارسـی مـی داننـد نیـز بسـیارند و 
ــه ایــران  حاضــرند بــرای خرابکــاری ب

یـا ایـن امـر آ من نمـی دانـم کـه. بروند
روی داده است و نمی توانم بگویم کـه 

امـا کـامال . اشتباهی روی نـداده اسـت
ــه ترتیبــی  ــن کــار را ب ممکــن اســت ای

ـــزی از  ـــی چی ـــه کس ـــام داد ک ن آانج
  ...نداند

ــی  • ــرائیل م ــدوهای اس ــه کمان چگون
توانند در عمق ایران دست به عملیات 
بزننــد بــدون ایــن کــه ردیــابی شــوند؟ 

یــک . مــوافقم: یــدســین نونــان مــی گو
قیمت های ) غیر اتمی(جنگ معمولی 

اما ماجرا . نفت را افزایش خواهند داد
ـــرات  ـــین ســـادگی اســـت؟ اث ـــه هم ب
ــد  ــدامها خواهن ــرش ک اقتصــادی دیگ
بـود؟ بـرای اسـرائیل مهـم نیسـت چــه 

همـین کـه ایـران را . روشی را بکار برد
زمانی که تأسیسـات (به عقب برگرداند 
ایــن امــر مــن بــا ). اتمــی را نداشــت

رازهائی که اینها  ،باوجود این. موافقم
اما مـن بـه یـاد . علنی نمی کنند ،دارند
ــی  ــان آورم آم ــه داگ ــیس (نچــه را ک رئ

یک سـال پـیش گفـت و ) پیشین موساد
این امر که رهبران اسرائیل چه اندازه 

نهــا آو ناگهــان . خیالشــان راحــت بــود
صـــحبت از جنـــگ کردنـــد و داگـــان 

یـک اشـتباه  او جنـگ را. چنین نکـرد
نه اینکه ایران را باید به حال . می داند

خود گذاشت بلکه روش مؤثر دیگـری 
من دوست ندارم سخنانی . وجود دارد

را تفســیر کــنم کــه در علــن اظهــار مــی 
ــران  ــی رهب ــا در ســخنان علن شــوند ام
اسـرائیل نکــانی وجــود دارنــد نیازمنــد 

  .شکار شدنآ
من فکـر مـی کـنم اطالعـی کـه فـرد  •

اسـت مـی بایـد بطـور جدیـد فرستاده 
منــع زیــر  :مــورد توجــه قــرار گیــرد

میخواهد اطالع او در این باره که زیـر 
 ،بنای اتمی ایـران ویـران شـدن اسـت

ــردد ــن گ ــت. روش ــع اینس ــخ منب : پاس
کمانــــدوهای اســــرائیل همــــراه بــــا 
ــی  ــر زمین نیروهــای کــرد تأسیســات زی
اندکی را که هم بکـار دفـاع ایـران مـی 

ویـران  ،قات اتمییند و هم بکار تحقیآ
بـرغم گزارشـها کـه وسـائل . کرده انـد

ارتباط جمعی انتشار داده اند و دانسته 
محـور حملـه اسـرائیل بـه  ،های مردم

هند و روسـیه و  ،تأسیسات اتمی سوریه
ــه و ر ــوده اســتژترکی ــعودی ب ــم س . ی

لمان و فرانسه و چـین آمحور امریکا و 
به دالیل مسلم بـا ایـن حملـه مخـالف 

ار کم هستند کسانی که مـی بسی. بودند
دانند اسرائیل وسیع ترین بد و بسـتان 

  .نظامی با روسیه دارد
اگــر جنــگ میــان اســرائیل و ایــران     

روسیه و عربستان سـعودی  ،روی دهد
ــرد ــرا . بیشــترین ســود را خواهنــد ب زی

قیمتهــای نفــت بــاال خواهنــد رفــت و 
مد این دو کشور را افزایش خواهند آدر
ــوض. داد ــاال ار ،در ع ــین از ب ــا و چ وپ

رفــتن قیمتهــای نفــت زیــان خواهنــد 
بنا بـر نقشـه جنگـی کـه اسـرائیل . دید

تهیه کرده است حمله نظامی به ایـران 
ســـاعت بطـــول مـــی انجامـــد امـــا  ۴۸

بقدری ویرانگر خواهد بود کـه ایـران 
توان پاتک را نخواهد یافـت و دولـت 

مشـکل مـی . ایران سقوط خواهد کرد
س یا حزب اللـه توان باور کرد که حما

  . خود را وارد این جنگ کنند
  

  ۵در صفحه
  

 همگرائی و از هم گریزی
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وسائل ارتبـاط جمعـی بسـیاری هـم   •
امیدوارند و هم اسرائیل را به حمله به 

امــا هرگــاه . ایــران بــر مــی انگیزنــد
ــرای  ــای الزم را ب ــائی ه ــرائیل توان اس
حمله هوائی به ایران داشته و مایل بـه 
ــد ــین باش ــا و زم ــوا و دری ــه از ه  ،حمل

زی به حمله به تأسیسات اتمی ایران نیا
ــدارد ــی از . ن ــرا بخــش مهم ــا را آزی نه

  .  کماندوها ویران کرده اند
اگر به زودی حملـه نظـامی وسـیعی      

ــران روی دهــد ــه ای ــه  ،ب ــه ب ایــن حمل
دالیــل سیاســی و بخــاطر نفــت انجــام 

و نیز بسختی می توان باور . خواهد شد
ــه  ــه حمل ــران تقــدم ب کــرد کــه اگــر ای

یل نجویــد و اســرائیل دســت بــه اســرائ
ــد ــران بزن ــه ای ــه ب ــگ  ،حمل ــن جن ای

ــر  ــورهای دیگ ــا کش ــه ب ــل معامل حاص
ــد ــع. نباش ــک  ،در واق ــار ی ــرائیل ک اس

کارفرما را خواهد کرد که مشـتری هـا 
ـــه او رجـــوع کـــرده و کـــاری را از او  ب

نچـه را کـه آبا توجه به . خواسته باشند
ــد  ــزارش جدی ــی آژگ ــین الملل ــس ب ان

اینـک  ،کـرده اسـت ی اتمی فـاشژانر
ـــرائیل ـــت و اس ـــبز اس ـــراغ س ـــا  ،چ ب
کار  ،برخورداری از حمایت تمامی دنیا

حــزب اللــه لبنــان و  ،دســتیاران ایــران
من فکر مـی . حماس فلسطین را بسازد

کنم حمله نظامی در این جبهـه اسـت 
مدهای نظامی خواهـد آکه سلسله پی 

  .داشت و نه حمله به ایران
م نوشـته فارنهـا ،۲۰۱۱اکتبر  ۱۱در  •

چـــه روی داده؟ اســـرائیل  ،هآ: اســـت
تأسیسات اتمـی ایـران را از میـان بـرده 

ن کــرده آاســت و ایــن کــار را بخــاطر 
است که اروپائیها از بحران اتمی خـود 

  !غافل شوند؟
چه وقت اسرائیلی ها زیر بنـای اتـم      

نچـه آایران را ویران کـرده انـد؟ چـرا 
اکثریت بزرگ ما می بینـد اینسـت کـه 

شترین فشـار را اسـرائیل و امریکـا بـه بی
یا کسی بـاور مـی آایران وارد می کنند؟ 

ن انجـام شـده آکند که این کـار بـرای 
است که اروپائی ها بحران یـورو خـود 

ن آهمــه روز بــا  ،کــه در طــول ســال ،را
مـا . فراموش کننـد ،سرو کار داشته اند

هــیچ وقعــی بــه نوشــته ای کــه چنــین 
نمـی  ،دهـد ادعائی را به خـورد مـا مـی

ـــه  ـــیم و بلک ـــات آنه ـــد اطالع ن را ض
  .توصیف می کنیم

 ،بنیامین پریسلر ،۲۰۱۱اکتبر  ۱۱در  •
ــأمور  ــک م ــع ی ــا منب ــو ب ــس از گفتگ پ

: نوشـته اسـت ،اطالعات اسرئیل است
در باره گزارشهائی که : از منبع پرسیدم

ماده حمله نظامی آاسرائیل  ،نهاآبنا بر 
 چـه فکـر مـی کـنم؟ ،به ایران می شود

من فکـر مـی کـنم هـدف از : پاسخ داد
منحرف کردن توجـه مـردم دنیـا  ،نهاآ

اســرائیلی هــا هفتــه هــا پــیش از . اســت
زیر بنای اتم ایران را ویران کرده  ،این
بگذاریــد بــر « ایــن صــحبتها کــه . انــد

را رهبــران اروپــا » ایــران بمــب ببــاریم
نهـا مـی آ. خواسته اند که انجام شـوند
ی خود را از خواهند توجه افکار عموم

بحران مالی و اقتصادی خود منصـرف 
برای امریکـائی هـا نیـز کـار مـی . کنند
بــه ایــن خــاطر کــه نامهـــای . کننــد

پاکستان و روسیه و کره شـمالی نیـز در 
حاصـل ایـن کـارزار . مده انـدآگزارش 
حمله وسیع به لبنـان و غـزه  ،تبلیغاتی

  .خواهد شد
بیــــــت ، از ۲۰۱۱نــــــوامبر  ۱۳در  •

 ،ش شد که اهود بـاراکالمقدس گزار
از انفجـار پایگـاه  ،وزیر دفاع اسـرائیل

موشکی سپاه پاسداران ابـراز شـادمانی 
کــرد و گفــت امیــدوار اســت ایــن نــوع 

او نگفــت ... حادثــه هــا بیشــتر گردنــد
انفجــار کــار اســرائیل بــوده اســت امــا 

  . فهماند که کار اسرائیل بوده است
  
حاال که تأسیسات تولید بمب  ٭

 ،از میــان رفتــه انــد اتمــی ایــران
مجازاتهــا و تحــریم نفــت دیگــر 

  :محل ندارند
  
. ب ل، مارشــــا۲۰۱۲فوریــــه  ۲۷در  ◀

وهن،گزارشهای محرمانه استراتفور را 
  :این سان ارزیابی کرده است

دولت جمهوری اسالمی ایران بطور • 
رژیم اشـغالگر «رسمی تصدیق کرد که 

برنامـه اتمـی ایـران را از میـان » قدس
ویروس هـای اسـتاکس . تبرداشته اس

ـــــو  ـــــت و دوک و بمبهـــــای  Duquن
مغناطیسی که سه دانشمند اتمی ایـران 

گــرفتن تروریســتهای را کشــتند و بکــار 
مجاهــدین خلــق در منفجــر کــردن 
پایگــاه هــای نظــامی ایــران و واپســین 

انتشــار ســندهای محرمانــه (افشــاگری 
ـــــتراتفور ـــــاری ) اس ـــــاکی از همک ح

کماندوهای اسرائیل و جنگنـده هـای 
بنا های اتمـی  کرد در ویران کردن زیر

ما دیگر نمی توانیم این واقعیت . ایران
مـه تولیـد بمـب را که ایـران دیگـر برنا

  .اتمی ندارد را کتمان کنیم
اسرائیل قابلیتهای اتمـی ایـران را از • 

میان بـرده اسـت و دیگـر چیـزی از آن 
جاسوســـان اســـرائیل . برجـــا نیســـت

کمپیوترهــای جمهــوری اســالمی را را 
همه آنچه را هـم کـه . خراب کرده اند

دو کاربردی هستند را نیز خراب کـرده 
ــیار. اســت ــای بس ــرم افزاره ــوی و  ن ق

ــــای  ــــاد در کامیپوتره ــــاس موس حس
ـــی دانشـــجویان دوره  ـــان و حت محقق
ــوذ  ــران نف ــان ای کارشناســی و فــن دان

  .کرده و آنها را خراب کرده اند
جمهـوری اســالمی ایــران، در علــن، • 

قبــول کــرد کــه علــت اینکــه تأسیســات 
ــرا دیگــر  خــود را نشــان نمــی دهــد زی

جمهوری اسالمی ایران . وجود ندارند
ظهار کرد که برنامه تولیـد چند نوبت ا

بنا بر اسناد محرمانه . بمب اتمی ندارد
ای که ویکیلیکس منتشر می کند، اینک 
می تواند بپذیرد که ایران برنامه تولید 

  . بمب اتمی ندارد
ما همـه از سـهم اسـرائیل در از بـین • 

بــردن تأسیســات اتمــی ایــران کــه بکــار 
. تولیــد بمــب اتمــی مــی آینــد، آگــاهیم

بـدون اسـتفاده از  را  این کـار اسرائیل
اســلحه امریکــائی و بــی آنکــه خطــری 
ــردد،  ــا بگ ــای م متوجــه شــهرهای زیب

دولـــت اســـرائیل . انجـــام داده اســـت
اعتبار داشت و اینـک بخـاطر آسـودن 
خاطر جهانیان از بمب اتمی ایران، بـا 
ــر  از بــین بــردن تأسیســات اتمــی آن، ب

  . اعتبار خود، می افزاید
دنت اوبامـا و نتـان حاال دیگر، پرزیـ• 

یاهو مـی بایـد موضـوع دیگـری بـرای 
گفتگوهای هفته آینـده خـود، تعیـین 

البـــی اســـرائیل در واشـــنگتن . کننـــد
AIPAC  ـــود ـــان خ ـــد از کارشناس بای

ـــر از  ـــری غی ـــوع دیگ ـــد موض بخواه
  برای کنفرانس» تهدید ایران«
ــاالنه   ــد س ــده، بیابن ــه آین . اش در هفت

نامزدهای ریاست جمهـوری از حـزب 
هوریخــواه نیــز مــی بایــد موضــوع جم

ــران را  ــی ای ــر از بمــب اتم ــری غی دیگ
  . موضوع تبلیغات خود کنند

اینک کـه جمهـوری اسـالمی ایـران • 
ـــدارد،  ـــی ن ـــد بمـــب اتم ـــه تولی برنام
ــر ضــد ایــران نیــز  مجازاتهــای مقــرر ب

تحریم نفت ایـران نیـز . مبنائی ندارند
ظـاهرا امریکـا مصـرف . بی مبنی است

وجود ایـن  با. یستکننده نفت ایران ن

ــران  ــا و تحــریم نفــت ای ــو مجازاته لغ
ســبب ســقوط قیمــت هــای نفــت مــی 

هم بحران قیمتهای نفت پدید . شوند
نمی آید و هم بـه کـار غلبـه بـر بحـران 

  . اقتصادی را آسان تر می کند
    

روسیه با اسرائیل بر سر 
ـــرده  ـــه ک ـــران معامل ای

  :است
  
  :دیپلماسی ایرانیبه نقل از سایت  ◀

ازه ترین اسناد منتشر شده از سـوی ت    
ـــیکس حـــاکی از آن اســـت کـــه  ویکیل
ـــیش  ـــا پ اســـرائیل و روســـیه ســـال ه
قراردادی را منعقـد کـرده انـد کـه بـه 
موجب آن اسرائیل کد سیستم های یو 
ای وی که به گرجستان فروخته بـود را 
در اختیــار روســیه گذاشــته و در مقابــل 
آن کد های سیستم دفاع هوایی ایران 

 .ز روسیه دریافت کرده استرا ا
ــای      ــل ه ــار ایمی ــا انتش ــیکس ب ویکیل

فرستاده شـده بـین کارمنـدان شـرکت 
ـــین ( اســـترتفور شـــرکت جاسوســـی ب

مدعی شـده کـه ایـن ) المللی در آمریکا
ــیه و  ــی دهــد روس ــان م ــا نش ــل ه ایمی
اسرائیل برای دسترسی بـه کـد سیسـتم 
ــــران و  ــــاعی ای هــــای نظــــارتی و دف

ــراردادی متق ابــل منعقــد گرجســتان ق
 .کرده اند

این در حالی اسـت کـه گرجسـتان بـا    
توجه به اختالفاتی که با روسیه دارد از 

تی برای مقامات کرمیلن حائز ینظر امن
اهمیت اسـت و هرگونـه اطالعـات در 
مــورد ســاختار دفــاعی ایــن کشــور مــی 
. تواند برگ برنده ای برای مسکو باشد

از سوی دیگر واضح است که ایران نیز 
شمن شماره یک اسـرائیل در منطقـه د

به شمار می رود و اسرائیلی ها در سـال 
های اخبر به شدت سـرگرم گـرد آوری 
اطالعات در مورد سیستم های نظارتی 

 .و دفاعی ایران بوده اند
گفتــه مــی شــود کــه اســرائیل طبــق 
قراردادش با روسیه، کـد سیسـتم هـای 
هوایی را که به گرجسـتان فروختـه در 

یه قرار داده تا ردیابی آنهـا اختیار روس
آسان تـر باشـد و در مقابـل روسـیه کـد 
 - های سیستم های دفاع موشـکی تـور

فروختـــه شـــده بـــه ایـــران را بـــه  ۱ام 
ایـن در شـرایطی  .اسرائیل داده اسـت

چنــد مــاه موضــوع ایــن اســت کــه در 
اقدام نظامی اسـرائیل علیـه ایـران بـار 
دیگــر داغ شــده و شــماری از مقامــات 

با وجود مخالفـت آمریکـا بـر  اسرائیلی
ــه  ــامی علی ــه نظ ــودن گزین ــز ب روی می

 .ایران تاکید دارند
نشانه ها حاکی از آن است که تـاریخ     

 – این قـرارداد پـیش از جنـگ روسـیه
اســت،  ۲۰۰۸گرجســتان در آگوســت 

زمانی که نیرو های روسیه به گرجستان 
امـا در همـان زمـان نیـز . هجوم بردند

اســــرائیلی  گرجســــتان از تســــلیحات
 .استفاده کرده است

در بخش دیگری از این گـزارش نیـز     
به مـاجرای فـروش موشـک هـای اس 

از ســوی روســیه بــه ایــران اشــاره  ۳۰۰
هرچند قرارداد فروش این . شده است

موشــک هــا نیــز منعقــد شــده بــود امــا 
به طور رسـمی  ۲۰۱۱روس ها در سال 

بـه ایـران صـرفنظر  ۳۰۰از فروش اس 
غو قرار داد، پیش پرداخـت کرده و با ل

در این گزارش . ایران را نیز پس دادند
ــه در  ــرائیل و ترکی ــه اس ــده اســت ک آم

ــه متقاعــد ســاخت ــرای  نزمین روســیه ب
ــه  پرهیــز از فــروش ایــن موشــک هــا ب

همکــاری  بایکــدیگر نزدیــک،از ایــران 
از سـوی دیگـر روسـیه ایـن . کرده انـد

ــان،  ــه یون نــوع از موشــک هــا را نیــز ب
ــدیمی ــود و  رقیــب ق ــه ب ــه فروخت ترکی

تـــرک هـــا همـــواره در تـــالش بـــرای 
دستیابی به کد موشـک هـای فروختـه 

 .شده به یونان بودند
این در حالی است کـه چنـدی پـیش     

نیز برخی گزارش هـا حـاکی از آن بـود 
که حمالت سایبری اسرائیل به برنامـه 

   های 
ایــران نیــز مــی توانــد بـــا  ای هســته 

سوی روسیه اطالعات به دست آمده از 
 .انجام شده باشد

روسیه شریک هسته ای ایـران اسـت     
که در شماری از پروژه هـا دانشـمندان 
هسته ای خـود را روانـه ایـران کـرده و 
ــه  ــن زمین ــز در ای ــی نی ــات دقیق اطالع

البته رژیم اسرائیل طبق سیاست . دارد
همیشـــگی خـــود هیچگـــاه مســـئولیت 
حمالت سایبری به تاسیسات هسته ای 

مانند ویروس استاکس نت را بـر  ایران
ــوری  ــا جمه ــت ام ــه اس ــده نگرفت عه
اســـالمی تاکیـــد دارد کـــه اســـرائیل و 
ــالت  ــن حم ــرده ای ــا در پشــت پ آمریک

  .حضور دارند
يم ايران ژغير از اين كه ر: انقالب اسالمی

دشمن شـماره يـك اسـرائيل نيسـت و بـا      
جناح راست اسرائيل رابطه ستيز و سـازش  

امـا بـدون    ،دارد داشته اسـت و هنـوز نيـز   
 –يـم مافياهـاي نظـامي    ژر ،كمترين ترديد

مــالي بــه ايــران نقشــي در سياســت هــاي 
داخلي و خارجي غرب و روسـيه و چـين و   

 ،بـدون ترديـد   ،بـاز . داده اسـت ... اسرائيل و
سياست امريكا سلطه كامل بر منابع نفت و 

ايــن سياســت را بطــور . گــاز جهــان اســت
ن هشدار آمستمر تشريح كرده و نسبت به 

 ،هرگاه جنگي روي دهد ،بنا بر اين. داده ايم
بـر سـر كامـل كـردن سـلطه       ،بدون ترديد

سـياي ميانـه و   آامريكا بر منابع نفت و گاز 
بــدون  ،و بــاالخره. خاورميانــه خواهــد بــود

ترديد تا زماني كه مـردم ايـران حـاكم بـر     
سرنوشت خود نگردند و جامعه اي مستقل 

ــد نياورنــ  آو  ــاز پدي ــان  ،دزاد و ب روزگارش
مسيري جـز از بـد بـه بـدتر و از بـدتر بـه       

  . نخواهد داشت ،بدترين
  

معرفی اسـتراتفور بـا اسـناد 
  :منتشره توسط ویکیلیکس

  
) ۲۰۱۲فوریـــه  ۲۷(مجلـــه اکســـپرس 

معرفــی نامــه اســتراتفور، یــک مؤسســه 
خصوصـــــی اطالعـــــات و تحلیـــــل 
ــار  ــیکس انتش ــه ویکیل ــتراتژیک را ک اس

  :کرده استداده، به این شرح خالصه 
استراتفور شبکه اطـالع رسـان هـا و • 

ساختهای رشوه دهی و رشوه سـتانی و 
  .فنون سفید کردن پول را بکار می برد

ــناد خــود •  ــار اس ــه انتش ــتراتفور، ب اس
. توسط ویکیلیکس اعتراض کرده است
 ۵ویکیلیــک اعــالن کــرد کــه انتشــار 

میلیون اسناد سـری اسـتراتفور را آغـاز 
عمل ویکیلـیکس را  استراتفور. می کند

توصــیف مــی ... دزدی و غیــر قــانونی و
  .کند

مشتریهای استراتفور کارفرمائی های • 
مؤسسـه : بزرگ و دوایـر سـری هسـتند

مــی گویــد انتشــار ایــن اســناد کوشــش 
دوباره ایست برای این که این مؤسسـه 

ســال پــیش افــراد . را خــاموش ســازند
ناشــناس بــه ایــن مؤسســه دســتبرد زده 

آن، فهرست مشتریهایش  در پی. بودند
ــد اســتراتفور خــاموش . را انتشــار دادن

نمــی شــود و تحلیــل هــای ژئوپلیتیــک 
ایـن تحلیلهـا . خود را انتشار مـی دهـد

مطلــوب دوســتان و مشــتری هــای مــا 
  .هستند

ــال •  ــدمن در س ــتراتفور را ژرژ فری اس
این مؤسسه خود را این . بنا نهاد۱۹۹۶

ارائـه دهنــده «: سـان معرفـی مـی کـرد
ـــدمت ـــود از راه  خ ـــترکین خ ـــه مش ب

ـــک ســـندهای . »تحلیلهـــای ژئوپلیتی
 ۲۰۰۴الکترونیک مربوط بـه سـالهای 

، فـاش مـی کننـد کـه ۲۰۱۱تا دسـامبر 
استراتفور شبکه های اطالع دهندگان 
و ساختهای رشوه دهی و رشوه سـتانی 
و فنون سـفید کـردن پـول و روشـهای 
. روانشناســانه را بکــار مــی بــرده اســت

هنــد یــک مؤسســه اســناد نشــان مــی د
خصوصــی اطالعــات  چگونــه کــار مــی 
ــت  ــه خواس ــراد را ب ــان اف ــد و چس کن
مشتریان خصوصی و دولتی خود، آماج 

  . می گرداند
یکیلیکس تأکید مـی کنـد اسـناد در و• 

بــاره وجــود روابــط محرمانــه میــان 
شرکت استراتفور و مـاوراء ملـی هـائی 
ــــارتین  ــــد م ــــریکن لوکهی ــــد ام مانن
l'Américaine Lockheed Martin 
و نیز با دوایـر دولتـی، از جملـه وزارت 
ـــی و  ـــت داخل خارجـــه امریکـــا و امنی
نیروی دریائی و آژانس اطالعات بـرای 
ــدی  ــا شــرکت هن ــین ب ــاع و همچن دف

 Bhopal's Dow Chemicalبوپـال 
Co ویکیلــــیکس . را در اختیــــار دارد

تأکید می کند مدارک در اختیار دارنـد 
ود مـی حاکی هستند فعاالنی را شـنکه 

کرده است کـه درکـار تحقیـق در بـاره 
( ، بوپـال ۱۹۹۴فاجعه بوده اند که در 

بدان گرفتار )کارخانه شیمیائی در هند
آن فاجعه کـه بـدترین فاجعـه هـا . بود

در تاریخ صنعت جهـان بـود، موجـب 
مــرگ چنــدین هــزار تــن بــر اثــر پدیــد 

این کارخانه . آمدن یک ابر سمی گشت
ــروه ا ــه گ ــق ب ــیمیائی متعل ــائی ش مریک

Dow Chemical/Union Carbide 
  .بود

ویکیلیکس وعده می دهد که اسـناد • 
ــان  ــه چس ــد ک ــی کنن ــد روشــن م جدی
استراتفور در سایت انترنتی ویکیلیکس 
خرابکاری می کنـد و نشـان مـی دهنـد 
که چگونه امریکائی ها کوشیده اند بـه 

  . ژولین آسانژ صدمه بزنند
  

تــــازه تــــرین گــــزارش 
تی ســـازمان اطالعـــا۱۶

ــه  ــت ک ــر اینس ــا ب امریک
ایــران بمــب اتمــی نمــی 

  :سازد
  

گزارش جديد سازمانهاي : انقالب اسالمی
در شـماره   اطالعاتي امريكا را ايـن نشـريه،  

انتشار  ، 795از جمله در شماره  ،هاي پيش
روزنامـه امريكـائي لـوس     ،اينك. داده است

گـزارش  ) 2012فوريـه   23(نجلس تايمز آ
  :داده است اين سازمان ها را انتشار

مقامـات امریکـا و اسـرائیل  ،در علن •
در باره حمله نظامی به تأسیسات اتمی 

نکه بـه روی آایران گفتگو می کنند بی 
ـــای  ـــازمان ه ـــه س ـــد ک ـــود بیاورن خ
اطالعاتی امریکا براین باور هستند کـه 
ایران سعی بر ساختن بمب اتمـی نمـی 

  . کند
گزارش فوق سری جامعه اطالعـاتی      

کـــــه ســــال پـــــیش میـــــان امریکــــا 
سیاستگذاران امریکا دسـت بـه دسـت 

  به همان نظر باز رسیده است  ،می شد
  ازاواخر (رسیده بود  ۲۰۰۷که در سال 

و همچنــان تصــدیق مــی ) ۲۰۰۳ســال 
  . کند که ایران بمب اتمی نمی سازد

  
  

  ۶در صفحه
  

 همگرائی و از هم گریزی
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ـــزارش  • ـــرین گ ـــازه ت ـــازمان ۱۶ت س
اطالعاتی امریکا بر اینست که ایران بـه 

قات اتمی خود ادامه می دهد که تحقی
بسا ایران را به تولید بمـب اتمـی قـادر 

امـا ایـران درپـی تولیـد ایـن . مـی کنـد
  . بمب نیست

ایــران بــه غنــی ســازی اورانیــوم تــا       
ــائین ــه پ ــد ،درج ــی ده ــه م ــا . ادام ام

ــه در  ــه اجــازه بدهــد جامع ــدرکی ک م
وجـود  ،داوری خود تجدید نظـر کنـد

  .ندارد
رشــد امریکــا مــی گوینــد مقامــات ا       

اسرائیل نظر این جامعـه و تحلیلهـای 
  . می پذیرد،ن را بدون مناقشهآ

برای حملـه بـه  ،اسرائیل ،ز قراراما ا• 
ســطح پــائین تــری از فعالیــت  ،ایــران

ایـران را . اتمی ایران را کافی مـی دانـد
تهدیــدی بــرای موجودیــت خــود مــی 
شــمارد و مــی گویــد اجــازه نمــی دهــد 

ی تولید بمب اتمـی را پیـدا ایران توانائ
برخی از مقامات اسـرائیل اصـرار . کند

بـرای  ،نکه دیر شودآمی ورزند پیش از 
متوقف کردن ایران باید بـه تأسیسـات 

  .یدآاتمی ایران حمله نظامی بعمل 
روشن نیست کـه دسترسـی دسـتگاه  •

اطالعاتی امریکا به اطالعات در ایـران 
ه در وریم کآبه یاد می . چه اندازه است

 ،پیش از حمله نظامی به عـراق ،۲۰۰۳
باور بر این بود که عراق اسلحه کشـتار 

ــی دارد ــوش. جمع ــت ب ــرای  ،حکوم ب
بـر  ،توجیه حمله نظامی خود به عـراق

این اطالع اسـتناد مـی کـرد کـه صـدام 
یــک ژحســین اســلحه شــیمیائی و بیولو

انبار کرده است و در کـار تولیـد بمـب 
معلوم  ،قبعد از اشغال عرا. اتمی است

  .شد که این اطالع دروغ بوده است
روزنامـه از قـرار بـه يـاد     : انقالب اسالمی

ورد كه مقامات سيا گفتند و بازگفتند آنمي 
رئيس  ،ن گزارش دروغ به دستور بوشآكه 

از اين رو بـود كـه   . جمهوري تهيه شده بود
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نتشر كرد تـا  گزارش خود را در باره ايران م
نتواند سيا را وادار بـه تهيـه    ،حكومت بوش

گزارش مشابهي در بـاره ايـران كنـد و بـه     
  .ايران حمله كند

ایــران اجــازه نــداد هیــأت فرســتاده  •
انس بین المللی انـرژی آژشده از سوی 

اتمی تأسیسات پرچین را مورد بازرسـی 
هـدف هیـأت ایـن بـود کـه . قرار دهـد

زمـون آبقصـد معلوم کند آیا انفجارهـا 
بــه  ،ی اتمــیژســطح پیشــرفت تکنولــو

  .مده اند یا خیرآعمل 
انس بین آژ ۲۰۱۱گزارش ماه نوامبر      

نگرانــی «ی اتمــی گویــای ژالمللــی انــر
در باره وجود بعد نظامی » های جدی

امـا بـه نتیجـه . برنامه اتمی ایـران بـود
گزارش دیگری در . قطعی نرسیده بود

   .همین روزها انتشار می یابد
ــالی • ــر ع ــه ای آ ،رهب ــه خامن ــت الل ی

اصرار می ورزد که تهـران قصـد نـدارد 
داشـتن بمـب اتمـی . بمب اتمی بسـازد
: امــا او نیــز گفــت. گنــاه کبیــره اســت

فشار و تحریم هـا و قتلهـا ایـران را از «
  .میز باز نمی داردآفعالیت اتمی صلح 

ـــاع  • ـــاتی وزارت دف ـــات اطالع مقام
هبری ایـران امریکا نیز باور ندارد که ر

تصمیم به سـاختن بمـب اتمـی گرفتـه 
  .باشد

ــر • ــی  ،جــیمس کالپ ــت مل ــدیر امنی م
در کمیتـــــه  ،فوریـــــه ۱۶امریکـــــا در 

مـن «: گفته است ،نیروهای مسلح سنا
نها مـی خواهنـد خـود را آفکر می کنم 

در موقعیتی قرار دهند که اگر تصـمیم 
ن آبتوانند  ،به تولید بمب اتمی گرفتند

ــازند ــا . را بس ــه ام ــتند ک ــائی هس کاره
ــدتی اســت کــه  ــد و م ــداده ان انجــام ن

  .»انجام نداده اند

مــدیر مؤسســه غیــر  ،لبرایــتآداویــد  •
انتفاعی علم و امنیت بـین المللـی نیـز 

نیـز جاسوسـی امریکـا  دوایر: می گوید
هنوز مدرکی حاکی از ایـن کـه خامنـه 
ــر  ــه ب ــری ک ــتگاه تصــمیم گی ای و دس

ه تصـمیم بـ ،مده اسـتآمحور او پدید 
گـروه . تولید بمـب اتمـی گرفتـه باشـد

ــا آ لبرایــت بــراین ارزیــابی اســت کــه ب
مـی توانـد  ،ها که ایران داردژسانتریفو

اورانیوم را تـا درجـه الزم  ،ماه ۶ظرف 
.  غنــی ســازد ،بــرای تولیــد بمــب اتمــی

البته منـوط بـه اینسـت کـه تصـمیم بـه 
  .تولید بمب اتمی گرفته شده باشد

م کمبود فنـی و نیز دانسته نیست کدا •
را ایران بایـد رفـع کنـد تـا بـه سـاختن 

لبرایـــت و آ. بمـــب اتمـــی توانـــا شـــود
بســیاری دیگــر از کارشناســان بــراین 
باورند که اگر ایران تصـمیم بـه تولیـد 

دانش فنی الزم برای  ،بمب اتمی بگیرد
تولید بمب اتمـی خـامی را ظـرف یـک 

بــرای اینکــه یــک کالهــک . ســال دارد
به  ،ستیک بسازداتمی برای موشک بالی

لبرایت براینست که آ. وقت نیاز دارد ۳
احتماال اقدام بـه تولیـد بمـب اتمـی را 

  .می توان رد یابی کرد
ــی  • ــاور امنیت ــه مش ــادلی ک ــتفان ه اس

هرگــاه  ،پرزیــدنت بــوش بــود میگویــد
ایران توانائی تولید بمب اتمی را بیابـد 

ــه تولیــد  ــردآو تصــمیم ب زمــان  ،ن بگی
گــر از دســت رفتــه اقــدام پیشــگیرانه دی

نهــا دارنــد بمــب را مــی آوقتــی . اســت
سـخت  ،جلـوگیری از ایـن کـار ،سازند

    . ترین کارها است
ــــــــه  ــــــــالی ک داد و ق
مطبوعات امریکا برسـر 
عدم موافقت با بازدیـد 

رچین بـه ااز تأسیسات پـ
ـــه  ـــد، ن ـــه ان راه انداخت
حقیقــــت گــــوئی کــــه 

  :حقیقت پوشی است
  
ــر     ســفر  Gareth Porterگــارت پرت
ام هیأت آژانس بین المللـی انـرژی ناک

اتمی و داد و قال مطبوعات امریکـا را، 
خود، مورد  ۲۰۱۲فوریه  ۲۹در نوشته 

  :بررسی قرار داده است
هفته گذشته، وسائل ارتبـاط جمعـی • 

خبر دادند که ایـران بـه هیـأت آژانـس 
بین المللی انـرژی اتمـی اجـازه نـداده 
ـــرچین  اســـت از تأسیســـات نظـــامی پ

معاون مـدیر کـل آژانـس، . دبازدید کن
مـا بـه ایـن  هرمن ناکارئرتس گفته بود

حـال  .تأسیسات دسترسی پیدا نکردیم
آنکــه اظهــارات صــریح و روشــن علــی 
اصـــغر ســـلطانیه، نماینـــده ایـــران در 
آژانس، و زبـانی کـه آژانـس در گـزارش 
جدید خود بکاربرده اسـت، حـاکی از 
اینست که ایران بازرسی آژانـس از ایـن 

بلکه گفته . را رد نکرده است تأسیسات
فقت نامـه تعیـین ااست تا زمانی که مو

کننده چنـین بازرسـی میـان دو طـرف 
ــا ایــن بازرســی  منعقــد نشــده اســت، ب

  . موافقت نمی کند
این اظهارات اطالعی را تصدیق می      

فوریـه، بـر اسـاس  ۲۳کنند که مـن در 
ماجرای گفتگوهـای ایـران و آژانـس و 

بر سر دو بازدیـد  موافقت حاصل از آن
: ، دادم۲۰۰۵از تأسیســات پــارچین در 
رچین را ایـران ابازرسی از تأسیسـات پـ

بمثابــه وســیله ای بکــار مــی بــرد بــرای 
تعدیل فشار آژانس و روش میانه روانـه 
ــه  ــیدن ب ــس در رس ــردن آژان اتخــاذ ک

مـدت  توافق بر سر بازرسـی هـای دراز
آژانس بقصـد اطمینـان از عـدم وجـود 

  .برنامه اتمی ایران بعد نظامی در
ــرای مــن •  ــی کــه ســلطانیه ب در ایمیل

فرستاده است و مصـاحبه هـائی کـه بـا 
 Russia Todayتلویزون روسیا تودی 

و رویتر و فارس نیوز کرده است، گفتـه 
ایران به هیأت آژانس گفته است : است

رچین را ااجازه بازرسـی از تأسیسـات پـ
ـــه  ـــرد ک ـــد ک ـــت خواه ـــانی دریاف زم

مکاری میان ایـران و چگونگی های ه
ــرار  ــرف ق ــق دو ط ــورد تواف ــس م آژان

او در ایمیل به من، نوشته . گرفته باشد
ما گفتیم بمحض قطعی شـدن «: است

رچین را در اچگــونگی همکــاری، مــا پــ
دســـترس نماینـــدگان آژانـــس قـــرار 

  . »خواهیم داد
فوریــه کــه  ۲۷در روســیا تــو دی، در     

ــدو  روزنامــه اســرائیلی هــاآرتص و هین
The Hindu  درهند، آن را نقـل کـرده

اند، اما وسائل ارتباط جمعی غـرب آن 
را انتشار نداده اند، سلطانیه دو بازدید 
هیـــأت آژانـــس را در ژانویـــه و نـــوامبر 

، یــادآور شــده و خــاطر نشــان ۲۰٠۵
تضــمین «ه اســت کــه مــا نیازمنــد کــرد
هســتیم بــرای ایــن کــه آن تجربــه » هــا

  . تکرار نشود
کـــار و چـــارچوب » چگـــونگی«بایــد 

یعنی معلوم شـود . مرجع معلوم بگردد
آنهـا مـی بایـد . واقعا چه مـی خواهنـد

مدارک ارائه کنند و بگویند واقعا کجـا 
بازرسی مشروط بـه . می خواهند بروند

ه محـدوده وجود موافقت نامـه در بـار
همکاری به قصـد زدودن سـوءظن هـا 

وقتـی . در باره برنامه اتمی ایران اسـت
چنین موافقتی به عمل آمـد، مـا بـه آن 

  .عمل خواهیم کرد
 ۲۴گــزارش جدیــد آژانــس مــورخ • 

، اطالع بسیار مهمی را در ۲۰۱۲فوریه 
بـــاره موضـــع ایـــران در گفتگوهـــا در 
بردارد که با آنچـه سـلطانیه مـی گویـد 

آژانس در بـاره دور اول . ی داردخوانائ
گفتگوها در اواخر ژانویه که آژانس آن 

ــه روشــن کــردن «را  تقــرب ســاختی ب
توصیف می کند، » تمامی امور ناروشن

  :می گوید
آژانس خواسـتار دسترسـی داشـتن «     

اما ایـران، در . رچین شدابه تأسیسات پ
ــا ایــن دسترســی موافقــت  آن زمــان، ب

ــد » . نکــرد ــ در«قی ــای » انآن زم گوی
این واقعیت است که ایـران بازرسـی از 

رچین را موکول بـه تحقـق اتأسیسات پ
  .شرائطی کرده است

فوریه،  ۲۱و  ۲۰در باره گفتگوهای      
ایـران هنـوز قـادر « : آژانس مـی گویـد

رچین انیست با بازرسـی از تأسیسـات پـ
احتمــاال گفتگوهــای . »موافقــت کنــد

ـــه  ـــه و ب ـــری انجـــام گرفت ـــده ت پیچی
از اینهمـه، . افقتنامه راه نبرده اسـتمو

مطبوعات غرب بـه انتشـار ایـن جملـه 
ایران بـا بازرسـی آژانـس از تأسیسـات «

بسنده کـرده و » پارچین موافقت نکرد
آن را مایـه سـر و صـدا کـردن گردانـده 

هیچیک از وسائل ارتبـاط جمعـی . اند
سخنی از بازرسی هـای قبلـی از آژانـس 

را » اندر آن زمــ«حتــی قیــد . نکردنــد
چـرا کـه حکایـت از . نیز حذف کردند

این می کند که سخن از عدم موافقـت 
قطعی با بازرسی در میان نبوده و ایران 
ــه  ــیدن ب ــو بقصــد رس ــتار گفتگ خواس
توافق بر سـر چگـونگی بازرسـی بـوده 

  .است
تنها خبرگزاری فرانسه و رویتر قـول     

رویتــر کــه بــا . سـلطانیه را نقــل کردنــد

کرده اسـت، قـول او  سلطانیه مصاحبه
مــن «: را ایــن ســان نقــل کــرده اســت

متعهد می شوم کـه بعـد از رسـیدن بـه 
رچین اتوافــق، بازرســی از تأسیســات پــ

امــا رویتــر، در اواخــر . »انجــام بگیــرد
. گزارش خود این جمله را آورده است

بعــد از آنکــه چنــدین پــاراگراف را بــه 
ــا بازرســی  ــران از موافقــت ب ــاع ای امتن

ین آورده، این جملـه را رچاتأسیسات پ
  .نقل کرده است

یک روز بعد از انتشـار ایـن گـزارش،      
رویتـر گـزارش دیگـری را انتشـار داد و 
در آن، متمرکــز شــده بــود بــر گــزارش 
آژانس بدون اینکه به زبانی توجـه کنـد 
که آژانس بکار برده اسـت و یـا روشـن 
گــری را بازگویــد کــه ســلطانیه کــرده 

  . است
ــدون اینکــه لــوس آنج      ــایمز ب لــس ت

ــلطانیه را  ــس و توضــیح س اطــالع آژان
بیاورد، نوشت ایـران اجـازه تفتـیش از 

رچین را بـه هیـأت آژانـس اتأسیسات پـ
بــر ایــن اســاس، تعبیــر و تفســیر . نــداد
ایــــران از پاســــخ دادن بــــه «: کــــرد

پرسشهای کلیدی در باره برنامـه اتمـی 
ایــران بــا تکــرار ایــن . خــود، ســرباز زد

سشــها بــر اســاس مــدارک جملــه کــه پر
جعلی بعمل می آیند، از پاسخ دادن به 

  ».پرسشهای آژانس تن زد
رچین اماجرای راه ندادن هیأت به پ• 

ــه  ــر، وارد مرحل ــروز رویت ــاگزارش ام ب
رویتر قول معاون آژانس : جدیدی شد

ــــه  ــــام توجی ــــرد بهنگ ــــزارش ک را گ
بســا برخــی فعالیتهــا در «: دیپلماتهــا

ه بازدیــد رچین انجـام مــی گیرنـد کـاپـ
. »رچین را ایجاب می کننـدافوری از پ

ایـن فکـر را بـه  Nackaertsناکائرتس 
که اسم او را نبرد، » عضو دولت«یک 

در حــال «: او گفتــه اســت. نســبت داد
  .»رچین هستنداپاک کردن پ

» عضـو دولـت«تعیین هویت ایـن       
که قول او مسـتند آژانـس شـده اسـت، 

خص زیرا اگر این شـ. بسیار مهم است
ـــت، او و  ـــرائیل اس ـــت اس ـــو دول عض
دولتش سود تمام مـی برنـد از متقاعـد 
کردن دنیا بـه ایـن کـه ایـران در حـال 

  . تولید بمب اتمی است
محمـــد البرادعـــی، رئـــیس پیشـــین • 

ــرژی اتمــی، در  ــی ان ــین الملل آژانــس ب
خــاطرات خــود، نوشــته  ۲۹۱صــفحه 
، اســرائیلی ۲۰۰۹در تابســتان «: اســت

سـاخته بودنـد، ها مدارکی را که خـود 
این مدارک . در اختیار آژانس گذاشتند

ــا ســال  ــران ت ــد کــه ای نشــان مــی دادن
ــرای ۲۰۰۷ ــار ب ــق و ک ــغول تحقی ، مش

  ».تولید بمب اتمی بوده است
وسائل ارتباط جمعی می باید بسـیار      

عضـو «محتاط باشند در نقل قول یک 
بسـا . درباره برنامه اتمی ایـران» دولت

ــی ب اشــد کــه ایــن شــخص عضــو دولت
سیاستش بر اینست که ایران را درحال 

  . ساختن بمب اتمی، بباوراند
ــــارس  ۵در ◀ ــــزاری ۲۰۱۲م ، خبرگ

  :فرانسه گزارش کرده است
ــارس ۵در  • ــیس  ،م ــرآژرئ ــس ان ی ژان

اتمی خاطر نشان کرد که در تأسیسـات 
در » فعالیــت هــائی« ،نظــامی پــارچین

انس ظن می برد آژ. حال انجام هستند
 ۳۰واقــع در   ،سیســاتکــه در ایــن تأ

 ،کیلـــومتری جنـــوب شـــرقی  تهـــران
ن مـی آمحفظه ای وجود دارد که بکار 

ـــه در آ ـــد ک ـــره ای   ،نآی ـــدل منفج م
ــاربردنی در آ ــه بک ــود ک ــی ش ــایش م زم

ــت ــته ایس ــالح هس ــد . س ــر نش او حاض
را بگوید » مدل منفجره«طبیعت این 

و گفــت تــرجیح بــا ایــن اســت کــه  مــا  
ــت در محــل حاضــ ــه فوری ــوانیم ب ر بت

  .ن را بازرسی کنیمآشویم و 

 ۹انـس تـا آژقرار است شورای حکام  •
. مارس در وین اجـالس داشـته باشـند
 ،امــا در موضــوع پرونــده اتمــی ایــران

غربیهـا . پیشرفتی حاصـل نشـده اسـت
می خواهند این شـورا قطعنامـه ای در 
محکومیت ایران صادر کند و یا دسـت 

از ایـــران  ،در  اظهاریـــه قـــاطعی ،کـــم
  . ند به تعهدات خود عمل کندبخواه
ـــد  مـــارس ،  ۶در   ◀ ـــا بازدی ـــم ب  رژی
 آژانـس از تأسیسـات   بازرسـان شروط م

  . پرچین موافقت کرده است
  

و همچنـان اسـرائيل بـر    : انقالب اسالمی
طبل جنگ مي كوبد و نامزد جمهوريخـواه  
بر اوباما خرده مي گيرد كه چرا مـي گويـد   

بايـد   ،گزينه حمله نظامي روي ميـز اسـت  
  :بگويد اين گزينه در دست او است

  

ســاختن دروغ بــرای 
ـــــگ ـــــه جن  - توجی
ـــــان  ـــــگ پنه  - جن

    !:؟»بلوف نمی زنم«
 ســاختن دروغ تــاریخی

جنـگ بـا توجیـه برای 
  :ایران

  
. نويسنده مقاله استفان م: انقالب اسالمی

والت، استاد روابط بين المللـي در دانشـگاه   
س مـار  1هاروارد امريكا است و مقاله او در 

  :انتشار يافته است
می دانیم دلیـل بـر اقـدام بـه جنـگ • 

ضعیف است وقتـی مـدافعان آن بـرای 
قانع کردن همگان به پیروی از خـود، 
ــد ــی هن ــار م ــازند و انتش ــی س . دروغ م

نوشته ژنرال بازنشسـته آمـوس یـادلین 
کــه در نیویــورک تــایمز امــروز انتشــار 
یافته است و  در آن، او اعالن خطر می 

حمله پیشگیرانه به تأسیسـات  کند و بر
اتمــی ایــران اصــرار مــی ورزد، از نــوع 

او همــان . اســتدالل میــان تهــی اســت
استداللهائی را می آورد که حاال دیگـر 

او تصـریح مـی کنـد . ی شده انـدرتکرا
کــه هرگــاه ایــران بــه فعالیتهــای اتمــی 
خــود پایــان نبخشــد، اوبامــا مــی بایــد 
 قاطعانه تصمیم بـه حملـه بـه ایـران را

او در مقام رد  اسـتدالل کسـانی . بگیرد
حمله نظامی تنها ممکن : که می گویند

اســت تولیــد بمــب اتمــی را بــه تــأخیر 
اندازد و بسا تنها برای زمـان کوتـاهی، 

این دلیل را واقعیت رد مـی : می نویسد
واقعیت اینست که بعـد از حملـه . کند

اســرائیل بــه تأسیســات اتمــی ازیــراک 
بــه تأسیســات  واقــع در عــراق و حملــه

ــوریه در  ــی س ــا و ۲۰۰۷اتم ــی ه ، عراق
سوری ها برنامه خود را هیچگاه از سر 

  . نگرفتند
اســـتدالل او بـــدترین نـــوع دروغ • 

ــی صــحیح . ســازی اســت از لحــاظ فن
بدین  ۲۰۰۷است که عراق و سوریه از 

ســو، برنامــه هــای اتمــی خــود را پــی 
 اما میان حملـه بـه تأسیسـات . نگرفتند

و حملـــه بـــه  ۱۹۸۱ اتمـــی ازیـــراک در
  سال فاصله  ۲۶تأسیسات اتمی سوریه، 

  
    ۷در صفحه

  
  

 همگرائی و از هم گریزی
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در این سـالها، چـه امـوری واقـع . است
شده اند؟ همانطور که مالفرید هگهـامر 
و دانیل ریتر و ریچارد بتس معلوم کرده 
انـــد، ویـــران کـــردن تأسیســـات اتمـــی 

را  ی، در عـراق اجمـاعOsirakازیراک 
مب اتمی برانگیخت بر ضرورت تولید ب

با اتکا بر ایـن اجمـاع، . به روش مخفی
صدام حسین دستور داد فعالیتهـا بـرای 

چنـدان و مخفیانـه  تولید بمب اتمی دو
ایــن کوشــش چنــان موفقیــت . بگردنــد

آمیز بود که وقتی مفتشان سـازمان ملـل 
، وارد عراق ۱۹۹۱متحد، بعد از جنگ 

ــراق  ــه اتمــی ع شــدند، از وســعت برنام
حقیقت، عـراق  در. دچار شگفتی شدند

. نزدیک بود صاحب بمب اتمـی بگـردد
اگــر صــدام حســین چنــد ســال دیگــری 

صبر مـی کـرد او ) برای حمله به کویت(
  . بمب اتمی خود را می داشت

ــاریخ واقعــی وارونــه      بــدین ســان، ت
درسی را می آموزد کـه یـادلین پیشـنهاد 

ـــد ـــی کن ـــگ . م ـــراق، جن ـــورد ع در م
اشـتن پیشگیرانه سبب تقویت عزم بـر د

ــدن  ــتر ش ــه، بیش ــی، در نتیج ــب اتم بم
عراقـی هـا . فعالیتها برای تولید آن شـد

چنان فعالیتهـای اتمـی خـود را مخفـی 
مــی کردنــد کــه کشــف آنهــا و حملــه 
. پیشــگیرانه بــه آنهــا، بســیار مشــکل بــود

هرگــاه اســرائیل و یــا امریکــا بــه ایــران 
ــار را  ــان ک ــران هم ــا ای ــد، بس ــه کن حمل

بنـا بـر . ردندخواهد کرد که عراقی ها ک
این، چنین حمله ای بسـی جنـون آمیـز 

جامعه اطالعاتی امریکا هنـوز بـر . است
این باور است که ایران تصمیم به تولید 

ــه اســت ــه . بمــب اتمــی نگرفت ــه ب حمل
ایــران، بــه احتمــال بســیار قــوی، ســبب 
شود کـه ایـران تصـمیم بـه تولیـد بمـب 

  . اتمی را بگیرد
یلی هیچ مایه شگفتی نیست کـه اسـرائ• 

ها می خواهند امریکا ایـران را بمبـاران 
باز ساختن دلیل تاریخی دروغ بـر . کند

ــران،  ــه ای ــگیرانه ب ــه پیش ضــرورت حمل
بـوش بـا سـاختن . جای  تعجـب نـدارد

دروغ بــود کــه امریکــا را وارد جنــگ بــا 
امــا  سرپرســتان نیویــورک . عــراق کــرد

تــایمز، از نویســندگان مقالــه هــا، هرکــه 
حداقل ضـوابط را  باشند، باید بخواهد

بـرای . در نگارش تـاریخ، رعایـت کننـد
این کار، اینـان نیـاز ندارنـد بـه کارهـای 

کافیست آنچه . دانشگاهی مراجعه کنند
را که خود در گذشـته انتشـار داده انـد، 
بخاطر آورنـد تـا نوشـته هـای دروغ بـه 

  .صفحات روزنامه راه نیابند
بهــر رو، هرگــاه مــا امریکائیهــا فریــب • 

ه تحلیـل هـای تـاریخی دورغ را اینگون
بخوریم، تنها مـا بایـد خـود را سـرزنش 

به جای آنکه تضمین های هرچه . کنیم
محکــم تــر بکنــیم کــه دســت بــه حملــه 
پیشگیرانه خواهیم زد، بهتر اینسـت کـه 

به نتان یاهو خاطر نشان کنـد کـه  اوباما
اهود بارک، وزیـر دفـاع اسـرائیل گفتـه 

ئیل است ایـران بـرای موجودیـت اسـرا
خطر ندارد و میر داگـان رئـیس پیشـین 

ــه اســت ــران : موســاد گفت ــه ای ــه ب حمل
ـــز  ـــه هرگ ـــت ک ـــخنی اس ـــه س       احمقان

  .شنیده ام
  

ــه  ــر برنام ــر س ــه ب معامل
ـــه  ـــران در لب اتمـــی و ای

  :پرتگاه جنگ

برغم کوبیدن بر طبل جنـگ،  ٭
کارشناســان بــر ایــن نظرنــد کــه 
معامله بر سـر اتـم ایـران ممکـن 

  :است
  
، گــروه بحــران ۲۰۱۲ فوریــه ۲۴در • 

بین المللی که اقامتگاه آن در بروکسـل 
و کــارش جلــوگیری از وقــوع جنــگ 

این نظر است که معامله  است، گفت بر
در گـــزارش . بـــا ایـــران ممکـــن اســـت

 Internationalجدیدی که ایـن گـروه 
Crisis Group  انتشار داده است، گروه

مبنای ایـن معاملـه تضـمین : گفته است
ی است که ایران خواهـد های بین الملل

تضمین هـا بـر اینکـه برنامـه اتمـی . داد
  .ایران بعد نظامی ندارد و پیدا نمی کند

و نیز ایران برعهده می گیرد به تمامی     
پاسـخ هـای روشـن نیافتـه، کـه پرسشها 

بـه ترتیبـی کـه . پاسخهای روشن بدهد
، در ۲۰۰۳فعالیتهائی که پیش از اواخـر 

عمل مـی آمـده قلمرو تولید بمب اتمی ب
اند، بر آژانس بـین المللـی انـرژی اتمـی 

درجــه  ۲۰و اورانیــوم . معلــوم گردنــد
خود را با سوخت رآکتـور کـه غـرب در 

  . اختیار می نهد، معاوضه کند
ــورهای      ــر، کش ــو  ۵(  ۱+۵در براب عض

) دائـــــم شـــــورای امنیـــــت و آلمـــــان
مجازاتهای مقرر را لغو می کنند در چند 

ق ایران را بر غنی ح. نوبت لغو می کنند
ــا حــد  ــوم ت درصــد مــی  ۵ســازی اورانی

  . پذیرند
صــفحه ای گــروه در  ۴۵در گــزارش • 

باره کارخانـه آب سـنگین ایـران، آمـده 
برنامه اتمی ایران و خطر جنـگ : است

و درسهای ترکیه، به امریکـا و اروپـا مـی 
گویند از این امر آنکارا به ایران نزدیک 

منـزوی بـه جـای . است، استفاده کننـد
کــــردن و مجازاتهــــا و خرابکاریهــــا و 
تهدید ها به جنـگ کـه تـا امـروز بـدان 
مشغولند، از این نزدیکی در حل مشـکل 

  . استفاده کنند
بنــا بــر گــزارش، جامعــه بــین المللــی • 

بایـد . سخت نیازمند اندیشه تازه ایسـت
بایـد ایـن . از تجربه ترکیه درس گرفـت

تجربــه را قــدر شــناخت و فــرض هــای 
باید بنا را بـر ایـن . ی آن را آزمودراهنما

ــران در تمــامی ســطوح  گذاشــت کــه ای
و انواع کشورها، ... دست اندر کار است

از جمله کشورهای نوخاسته خود را بـه 
  . حاصل کار ایران دلبسته می دانند

فشــار اقتصــادی در بهتــرین حالــت، «    
ـــد  ـــت، ض ـــدترین حال ـــوده و در ب بیه

ن مـی بایـد به تهـرا. دلخواه را ببار آورد
با ارائه پیشنهادهای واقع بینانـه رویـارو 

اثــر بخشــی مجازاتهــای اقتصــادی . شــد
نامحتمــل اســت و نتــایج اقــدام نظــامی 

حملـه نظـامی . بس وخامـت بارهسـتند
یک گزینه نیست، یک شکست مبتـذل و 

  ».مفتضحی است
در ایــن جــا، خالصــه کننــده گــزارش • 

یادآور می شود که گزارش نتـایج حملـه 
لی اسرائیل بـه تأسیسـات ایـران و احتما

مـــی افزایـــد کـــه حکومـــت اوبامـــا، در 
کنگـــــره، بـــــرای وضـــــع و اجـــــرای 
مجازاتهــای ســخت تــر و گســیل کشــتی 
هــای جنگــی بیشــتر بــه خلــیج فــارس، 
برضد ایران، و دست زدن به جنـگ در 
صورتی کـه ایـران اجـرای برنامـه اتمـی 
خــــود را رهــــا نکــــرد، تحــــت فشــــار 

.  ل اســـتنماینـــدگان طرفـــدار اســـرائی
درپــی دونوبــت ســفر دو  بــاوجود ایــن،

هیأت از سوی آژانس بین المللی انـرژی 
اتمی به ایران و حاصل نشـدن موافقـت 

ـــار دوم  – ـــأت از  –ب ـــد هی برســـر بازدی
رچین، قرار بر از سـر گرفتـه اتأسیسات پ

شدن گفتگوها احتماال در اواخر مارس 
و یا در ماه آوریل، فرصتی فـراهم آورده 

ل مشــکل پــیش از آنکــه اســت بــرای حــ
کنش ها و واکـنش هـا، اختیـار از کـف 

از جملــه دو مقــام . نبرنــد همگــان بــدر
ـــایمز،  ـــورک ت ـــا، در نیوی ســـابق امریک
پیشـــنهادهائی مشـــابه پیشـــنهاد گـــروه 

  :بحران بین المللی مطرح کرده اند
در اوائل ماه فوریه، دو دیپلمات بلنـد     

پایه سـابق، تومـاس پیکرینـگ و ویلیـام 
ـــوئر ـــه ل ـــود را در روزنام ـــنهاد خ ، پیش
شـورای : ک تایمز مطرح کردنـدیورنیو

امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
با شرائطی، موافقت کنند ایـران برنامـه 

بنـا بـر پیشـنهاد . اتمی خود را اجرا کنـد
 ۵آنها نیز، ایران مجاز مـی شـود تـا حـد 

در عــوض، . درصــد اورانیــوم غنــی کنــد
ــران بازرســی کامــل  ــول پروتکــل (ای قب

آژانس، هر زمان کـه الزم دیـد، ) الحاقی
  . موافقت می کند

به تدریج که مجازاتها لغو می شـوند،      
ایران و امریکا در باره عراق و افغانستان 
. نیز، بـراه تفـاهم و همکـاری مـی رونـد

رئـیس شـورای  Leslie Gelbلسلی گلب 
روابط خارجی که نفوذ بسیار دارد، قویـا  

او در دیکلـی . د موافقـت کـردبا پیشـنها
نه من و نـه : نوشت Daily Beastبیست 

هیچکس دیگر مطمئن است کـه ایـران 
اما من . این پیشنهاد را خواهد پذیرفت

می دانم که اگر ما نکوشـیم مشـکل را از 
راه گفتگـــو حـــل کنـــیم، جنگـــی روی 
ـــیم و  ـــواقبش وخ ـــه ع ـــد داد ک خواه
خطرهائی که ببار مـی آورد، دامـن مـا را 

  . »خواهند گرفت نیز
همــین نــوع پیشــنهاد و هشــدار را ســید  

حسین موسویان، دیپلمات ایرانـی داده 
س، مشـــاور پیشـــین ادنـــیس ر... اســـت

ف بـود بـه واوباما در باره ایران کـه معـر
سخت گیری با ایران نیز پیشنهاد کـرده 
است ایران مجاز به غنی سازی اورانیوم 
ـــائین باشـــد و در عـــوض،  در ســـطح پ

ی اتمی خـود را تحـت نظـارت فعالیتها
کامل آژانـس بـین المللـی انـرژی اتمـی 

  . قرار دهد
  

  :درسهای تجربه ترکیه٭ 
  
ــین •  ــد گــروه بحــران ب گــزارش جدی

المللی خاطر نشان می کند که ترکیـه بـا 
بـه اتفـاق . جنگ با ایران مخالف است

برزیل، پیشنهادی را تهیه کرد و در سال 
شـنهاد ، موافقت ایران را بـا آن پی۲۰۱۰

پیشنهاد در برگیرنده مـواد . بدست آورد
. مبنائی گـروه بحـران بـین المللـی بـود

بـا . نیز بـود ۱+  ۵قابل قبول کشورهای 
وجود این که امریکا و اروپـا پیشـنهاد را 

ــد، در  ــرب«رد کردن ــار ع ــه از » به ترکی
نزدیک با حکومـت اوبامـا، بـرای تهیـه 
پیشــنهاد قابــل قبــول دیگــری همکــاری 

قیقت، اوباما بـه ایـن نتیجـه در ح. کرد
ــی از  ــان یک ــب اردوغ ــید رجــب طی رس

  .رهبران خارجی ارزشمند است
ــه      ــد ک ــی کن ــان م گــزارش خــاطر نش

فعالیت ترکیه بـه ایـن معنـی نیسـت کـه 
موافق مجهز شدن ایران به بمب اتمـی 

سـت کـه غـرب یهیچ پذیرفتنی ن«است 
حکم کند چه کشوری حق دارد توانائی 

چــه کشــوری حــق  اتمــی داشــته باشــد و
به خصوص که . ندارد آن را داشته باشد

برنامه اتمی ایران خطری برای کشوری 
ندارد و از زمان مجهـز شـدن ایـران بـه 

  .»سالح هسته ای، بسیار دورهستیم
  

متالشی شدن یـک هواپیمـای ٭ 
  :بر فراز خلیج فارس ۱٤ –اف 

  
بنا بر اطالع یک فرونـد هواپیمـا اف ◀
سـقوط کـرده  بر فراز خلیج فارس۱۴ –

گزارش مـی شـود کـه یـک شـیئی . است
بـه خلبـان اف . منورمشاهده شده است

ــراز  ۱۴ ــه ف ــود ب ــی ش ــت داده م ماموری
ئی یخلــیج فــارس بــرود و ببینــد ایــن شــ

هواپیمـــا را در فضـــا . نـــورانی چیســـت
بطـوری کـه بصـورت . متالشی می کننـد

قطعــه هــای کوچــک بــه دریــا فــرو مــی 
ی بـه رژیم ایـن رویـداد را اخطـار. ریزد

ی هـوائی وریـن: خود تلقـی کـرده اسـت
در ســپاه و . شــما در حکــم هــیچ اســت

ارتـــش، اینطـــور تبلیـــغ مـــی شـــود کـــه 
نخواهد گذاشت کار به جنگ » رهبر«

او بــر خـــالف چــون صـــدام و . بکشــد
ـــه اســـت ـــذافی، اهـــل معامل و دارد . ق
  .اسباب معامله را فراهم می آورد

بر خصلت، خامنه  البته بنا :انقالب اسالمی
اما بنـا  . ي همانند خميني، اهل معامله استا

بر رويه اي كه دارند، وقتي معامله مي كننـد  
. كه كار را به شكست كامـل رسـانده باشـند   

اين بار نيز، ايـن شكسـت و در پـي تحميـل     
هزينه اي بس سنگين به مردم ايـران اسـت   

ن زمان آتا  .كه خامنه اي معامله خواهد كرد
ران رو بشـدت  بحـ  ،كه معامله انجـام بگيـرد  

    : است و تهديد به جنگ نيز
جنــگ پنهــان موســاد و 

ـــا ... ســـیا و ـــران«ب » ای
  :ادامه دارد

  
میلیــــــارد دالر  ۱٫٥فــــــروش  ٭

اسلحه بـه آذربائیجـان و جنگـی 
  :پنهانی اسرائیل و ایران در باکو

  
، ۲۰۱۲فوریـه  ۲۸خبرگزاری هـا در  ◀

خبر فروش اسلحه از سوی اسـرائیل بـه 
میلیـارد دالر را  ۱٫۵ آذربائیجان به مبلغ

ایـن  در پی آن، استراتفور. انتشار دادند
  :گزارش را انتشار داد

در همان زمان که غرب در باره آنچـه • 
باید بـا ایـران بکنـد، سـر در گـم اسـت، 
ــوذ خــود در  ــار بســط نف ــرائیل در ک اس
. آذربائیجان، در مرزهـای ایـران، اسـت

ــه  ــه ک ــا ترکی ــه ب ــع رابط ــال قط ــه دنب ب
متحــدش بـود، اســرائیل،  مـدتهای دراز

ـــا  ـــتراتژیک ب ـــراردادی اس ـــازگی، ق بت
ـــته اســـت در عـــوض . آذربائیجـــان بس

ـــرمایه گـــذاری،  ـــلحه و س ـــروش اس ف
پل عملیات اسـرائیل بـر  آذربائیجان سر

تهــران از ایــن . ضــد ایــران گشــته اســت
از ایـن رو اسـت کـه . توافق آگـاه اسـت
ضـد منـافع اسـرائیل در  جنگی سری بر

  .استباکو براه انداخته 
فروش بزرگ اسلحه بـه آذربائیجـان • 

فضای اسـرائیل بـه  –توسط صنایع هوا 
ــه،  ۱٫۴مبلــغ  ــارد دالر در اول ژانوی میلی

به یک تسلیحات فروش این . انجام شد
. دولـــت، مـــی بایـــد ســـری مـــی مانـــد
ــور ــیدند کش ــرائیل کوش ــات اس  مطبوع

ـــد ـــائی کنن ـــدار را شناس ـــر . خری ـــا ب بن
اطالعـــات جمـــع آوری شـــده توســـط 

، بنـا وویـآدر تل » ینتلیجنس آن الینا«
ــه  ــزرگ، اســرائیل ب ــرارداد ب ــن ق ــر ای ب
آذربائیجان، هواپیماهای بدون خلبـان 
ـــل  ـــی تحوی ـــزات امنیت ـــواع تجهی و ان

سپتامبر، یکی از این  ۱۲در . خواهد داد
هواپیماها که ارتش آذربائیجان به پرواز 
درآورده بود، توسـط دفـاع ضـد هـوائی 

 –طقـه نـاگورنو جدائی طلبان ارمنـی من

ایـن قـرارداد، . قره بـاغ، سـرنگون شـد
بسیار بزرگ تـر از قراردادهـای فروشـی 
است که پـیش از ایـن، میـان اسـرائیل و 

دو . آذربائیجـــان امضـــاء شـــده بودنـــد
هفته پـس از آنکـه قـرارداد اعـالن شـد، 
ـــوری  ـــیس جمه ـــی اوف، رئ ـــام عل اله
آذربائیجـــان، بـــا شـــیمون پـــرز رئـــیس 

فـروم اقتصـادی جمهوری اسرائیل، در 
ایـن . بین المللی در داووس، دیدار کرد

  . نخستین دیدار رسمی میان این دو بود
همراه با اسـلحه و : عملیات محرمانه• 

زاتی که اسرائیل بـه قـوای امنیتـی یتجه
آذربائیجان تحویل می دهد، یک ارتش 
واقعی از مشاوران و فن شناسان و تعلیم 
. دهنــدگان روانــه بــاکو کــرده اســت

زایش حضور اسرائیل در آذربائیجـان اف
ـــران مـــرزی طـــوالنی دارد،  ـــا ای کـــه ب
عملیات سری اسرائیل در ایران را آسان 

موساد مدتها بود که در جنـوب . می کند
ترکیــه و در کردســتان عــراق افــراد را 
استخدام می کرد و تعلیم می داد و وارد 

اما بر اثر قطع رابطه اش . ران می کردیا
موافقت . موساد مشکل شدبا آنکارا، کار 

نامه با باکو به اسرائیل امکان مـی دهـد 
و در . مواضــع از دســت داده را بــاز یابــد

زمانی این مواضع را بـازمی یابـد کـه در 
  . کار عملیات پنهانی بر ضد ایران است

پاسداران دست به حمله متقابـل مـی • 
تهــران نســبت بــه نزدیــک شــدن : زننــد

ت واکـنش آذربائیجان به اسرائیل، بشد
ماه گذشته، دوایـر اطالعـاتی . نشان داد

آذربائیجـــان یـــک تبعـــه ایـــران را کـــه 
ون به تدارک ترور نماینده اسرائیل نمظ

ــا دو همدســت آذربائیجــانی  در بــاکو، ب
بنا بـر اطالعـات مـا، . بود، دستگیر کرد

طــرح تروریســتی دیگــری بقصــد انتقــام 
گرفتن از قتل عماد مقنیه، رئیس امنیت 

ــه  خــارجی حــزب ــان، در فوری ــه لبن الل
ـــف و ۲۰۰۸ ـــان کش ـــز در آذربائیج ، نی

ایرانیهائی کـه در ایـن . خنثی شده است
کار شرکت داشته انـد، موفـق شـدن بـه 

ماه  ، دو۲۰۰۸در ماه مه . ایران بگریزند
بعد از قتل عماد مقنیه، دو عضـو حـزب 

آنهـا . الله لبنان در باکو دسـتگیر شـدند
ن بـه مظنون به تدارک ضـربه وارد کـرد

منافع اسرائیل، در مقـام گـرفتن انتقـام 
از آنجـا کـه تهـران بــه . مقنیـه بـوده انـد

ـــا  ـــتد ب آذربائیجـــان، بخـــاطر داد و س
روسیه، نیـاز دارد، رابطـه خـود را بـا آن 

  .قطع نکرده است
  
رادارها و مرکز تجسسی روسـیه ٭

در ســـوریه و کســـب اطـــالع از 
حمله نظـامی بـه ایـران، پـیش از 

  :انجام
  
ــایت  ◀ ــا س ــرائیلی دبک ــه  ۲۷(اس فوری

خبری در باره جنگ اطالعاتی ) ۲۰۱۲
پنهان میان روسیه و امریکـا و اسـرائیل، 

  :انتشار داده است
بنا بر قول منابع نظامی امریکائی دبکا  •

  روسیه تأسیسات الکترونیک  ،نیوز
 ،و مراقبت خـود را در ایسـتگاه الحـراة

 روبـــروی  ،واقـــع در جنـــوب دمشـــق را
هـدف از . نوگردانده است ،دریای گالیه

تحصیل توانائی اطالع رسـانی  ،این کار
ــران ــه ته ــامی  ،ب ــه نظ ــورت حمل در ص

پیش از . امریکا یا اسرائیل به ایران است
نکه این ایستگاه با جدیدترین فنـون و آ

روسها تنها مـی  ،متخصصان مجهز شود
ــمال  ــامی در ش ــات نظ ــتند تحرک توانس

و شرق اسرائیل تا تل آویو و شمال اردن 
می توانند  ،اما امروز. عراق را رصد کنند

تمامی اسرائیل و اردن و خلـیج عقبـه و 
  . شمال عربستان سعودی را رصد کنند

ــرح  • ــرای بخــش دوم ط ــدف از اج ه
  روسیه اینست که برد دستگاه های 

  
  ۸در صفحه

 همگرائی و از هم گریزی
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رادار روسـی . شنود و رصد  بیشتر شـوند 
که در سـنین در لبنـان مسـتقر اسـت بـه 

ــتگ ــرددایس ــرارة متصــل گ ــن . اه الح ف
شناسان روسی این طرح را اجـرا کـرده 

اینکـه روسـیه مـی توانـد نیروهــای . انـد
دریــائی اســرائیل و امریکــا و قبــرس و 

را نیز زیر نظر  ،در شرق مدیترانه ،یونان 
  .بگیرد

اقامــت نــاو  ،)دبکــا(بنــا بــر منــابع مــا  •
دمیـرال کوتزنتسـوو  آ ،هواپیما بر روسـی

Admiral Kutznetsov  ــــــدر در بن
انویه تا اوسـط ژاز ماه  ،طرطوس سوریه

ه ای ژبـرای انجـام مأموریـت ویـ ،فوریه
بود که عبارت باشد از زیـر نظـر گـرفتن 
 ،تدارکات اسرائیل برای حمله به ایـران

 ،در حقیقـت. یا حزب اللـه و یـا سـوریه
ایستگاه الحرارة مشغول رصد نیروهای 

 یـم بشـار اسـد در سـوریه و ترکیـهژضد ر
بود و مراقب عالمتهائی بـود از مداخلـه 

  . نظامی پوشیده خارجی در سوریه
ناو روسی هواپیماهای بدون خلبـان      

امریکائی را بر فراز سـوریه نیـز زیـر نظـر 
این هواپیماها در پی یـافتن . گرفته بود

یک و ژانبارهای اسلحه شیمیائی و بیولو
ــاه هــای  ــوریه و پایگ گازهــای ســمی س

  .ندن هستآموشکی 
واشنگتن هشـدار خـود  ،فوریه ۲۵در  •

کشور اسرائیل و لبنان و عربستان  ۶را به 
ـــن  ـــاره وجـــود ای و اردن و عـــراق در ب

معلــوم . علنــی کــرد ،اســلحه در ســوریه
نیست که این هشـدار نسـبت بـه امکـان 

یم اسـد ژبکار بردن این اسلحه توسط ر
برضد این کشورها بوده است و یا نسبت 

اردادن ایـن اسـلحه به خطر احتمال قر
در دست تروریستهائی باشد که بـر ضـد 

  .این کشورها فعال هستند
ــکو • ــران ،مس ــاطر ای ــه  ،بخ ــمیم ب تص

زیرا ایران ابـراز . تقویت رادار خود کرد
نگرانی کرده بـود کـه اشـتغال ایسـتگاه 
روسی به رصد تحرکات گروه های ضـد 

نتواند به موقع ایـران را از  ،یم سوریهژر
گــاه آامریکــا یــا اســرائیل حملــه نظــامی 

  .کند
بعد از این که روسیه ایستگاه الحـرارة     

را نو گرداند و دو ایستگاه را به یکـدیگر 
بــه نــاو هواپیمــا بــر خــود  ،متصــل کــرد

  .  دستور داد بندر طرطوس را ترک گوید
  
یم ایـران ژسه ترور ناکام، کار ر ٭

بود و یا خـود اسـرائیل بـه قصـد 
  :یران؟توجیه ضرورت جنگ با ا

  
، گـارت پـورتر، ۲۰۱۲در سه مـارس  ◀

هند و گرجستان و تایلند را  سه ترور، در
مورد بررسی قرار داده است و الجزیـره 

ــار داده اســت ــر . نوشــته او را انتش ــا ب بن
بررسی او، هرسـه تـرور سـاختگی و کـار 
اسرائیل و به قصد توجیـه لـزوم جنـگ 

  :بر ضد ایران بوده است
ـــه ۱۳بمبـــی کـــه در  • در دهلـــی  فوری

نزدیــک خــود رو دیپلمــات اســرائیلی 
تــروری توصــیف شــد کــه  ،منفجــر شــد

امـا شـیوه . ایران بدان دست زده اسـت
عمل همان بود که مجاهدین خلـق بـه 
حســاب اســرائیل در کشــتن دانشــمند 

. انویـه بکـار بـرده بودنـدژایرانی در ماه 
ترورهای ناکام بانکوک و تفلیس نیـز از 

  . همین قماش بودند
ــ • ــک ام ــاجرا از نزدی ــه م ــاهده س ا مش

ورد که این ترورها کـار آتردید پدید می 
عالئمی وجود دارنـد . ایران بوده باشند

کـار  ،که حکایت می کنند از این که کـار
اســرائیل بــوده اســت و بــا چنــان دقتــی 
انجام شده است که زیـانی وارد نکنـد و 
   :ضرورت مجازات ایران را توجیه کند

ز نزدیـک معلـوم تحلیل سه رویـداد ا - 

می کند که وزن ماده منفجره بکار رفتـه 
گـرم  ۳۰۰تـا  ۲۵۰که نخست گفته شـد 

تا  ،بنابر بررسی انجام گرفته ،بوده است
اما یـک . گرم کاهش یافت ۲۵۰ – ۲۰۰

ــره  ــاده منفج ــه  ۲۵۰م ــه در م ــی ک گرم
در نزدیکی ساختمان دادگـاه در  ۲۰۱۱

دهلی منفجر شد حتی به خـودروئی کـه 
ن کـار گذاشـته شـده آه در ماده منفجـر

  . صدمه وارد نکرد ،بود
صــدمه ای کــه بــه خــود رو دیپلمــات  - 

. ناشی از انفجار نبود ،اسرائیلی وارد شد
هسـته آتش نیز چنان آ. تش بودآناشی از 

  . بود که به سرنشینانش صدمه وارد نکرد
هن و یـا آاگر ماده منفجره از قطعات  - 

ر ماده میخ و یا شیشه پر شده بود و یا اگ
منفجره زیر مخزن بنـزین خـود رو و یـا 

سرنشـینان  ،ن چسبانده شده بودآبه در 
خود را یا می کشـت و یـا بشـدت زخمـی 

  .  می کرد
اما پلیس دهلی بـه ایـن نتیجـه رسـید      

کــه در مــاده منفجــره هیچیــک از ایــن 
و مشــاهده . مــواد وجــود نداشــته اســت

عکسها و ویدئو معلوم می کند کـه مـاده 
ــودرومنفجــ ــب خ ــائی  ،ره در عق در ج

قرارداده شده بود که انفجارش اثری بر 
  . سرنشینان خودرو نداشته باشد

تحقیق کنندگان هندی چهار مدرک     
وردند که قصـد طراحـان تـرور آبدست 

کــورن   آیهوشــو. را معلــوم مــی کننــد
Yehoshua-Koren،  در مصــــاحبه

 ۳۰ماده منفجره تنهـا: گفته است ،خود
بعد از وقوع شوکی در عقـب  ثانیه ۴۰تا 

و من موتـور . خود رو منفجر شده است
  . سوار را دیدم که دور شد

تحقیق کنندگان هنـدی نیـز بـه ایـن      
 ۱۰تا  ۵نتیجه رسیدند که ماده منفجره 

ثانیــه بعــد از دور شــدن موتــور ســوار 
ــان الزم . منفجــر شــده اســت ــی زم یعن

 آیهوشــو. بــرای بیــرون رفــتن از معرکــه
د از انفجــار بمــب از خــود رو کــورن بعــ

ــد ــر توصــیف وزارت . خــارج ش ــا ب و بن
ــداری زخمــی شــد ــاع اســرائیل مق . دف

علت زخمی شدنش نیز قطعات خود رو 
. مدندآبوده اند که بر اثر انفجار بوجود 

او از خودرو خارج شد و بـدون نیـاز بـه 
  .به سفارت اسرائیل رفت ،کمک کسی

ـــن       ـــای ای ـــن چهـــار عالمـــت گوی ای
ت هســتند کــه مــاده منفجــره بــه واقعیــ

ترتیبی کار گذاشته شده بود که به کسی 
  .صدمه وارد نکند

اسرائیل مدعی است که بمب گـذاری  •
در دهلی و بانکوک و تفلیس کـار ایـران 

ــه اســت ــه . و حــزب الل ــر س ــرا در ه زی
ماده منفجره یکـی و روش عمـل  ،نوبت

  . نیز یکی بوده است
مـاده  اما تحقیق معلـوم کـرد کـه سـه     

از یـک نـوع و یـک  ،منفجره بکـار رفتـه
ماده منفجـره ای کـه . ساخت نبوده اند

خمپـاره ای  ،در تفلیس بکار رفتـه اسـت
توصــیف شــده اســت کــه در یــک کیســه 
پالستیکی در عقب خودرو کار گذاشـته 

این کار را نمی توان یک عمل . شده بود
  .تروریستی جدی تلقی کرد

بمبـی پلیس دهلی کشف کـرد کـه دو      
که در خانه ای در بانکوک کشف شدند 

ــه در  ــر شــد ،نآک مــواد  ،بمبــی منفج
 shrapnelو    C-4منفجـــره قـــوی 

بوده انـد و هیچیـک از ایـن دو مـاده از 
نوع ماده منفجره ای که در دهلی بکـار 

جالـب ایـن کـه . نبوده انـد ،رفته بودند
مـاده منفجــره ای کـه در بــانکوک بکــار 

ثانیـه منفجـر  ۵ می باید به فاصـله ،رفته
  . می شد

اطالعاتی که بازجویان هنـدی جمـع      
نها را به این نتیجه رساند آ ،وری کردندآ

کــه میــان دو عمــل تروریســتی دهلــی و 
. بانکوک رابطه ای وجود نداشته اسـت

ــا وجــود ایــن کــه گروهــی از ایرانیــان  ب
دارای گذرنامــــه ایرانــــی در بــــانکوک 

تردیـد جـدی وجـود  ،دستگیر شده اند
دارد که این عده برای ایران و یا حـزب 

  . الله کار می کرده اند
رفتار الابالی و معاشرت ایـن ایرانیـان     

نهائی همانند می آنها را با آبا روسپی ها 
کند که در قتل مسعود علی محمدی در 

اینهـا . شرکت داشته انـد ،۲۰۱۰انویه ژ
شباهتی به مأموران ایران و یا حزب الله 

  .ندارند
اتوجه به اهمیتی که هند برای ایران ب •

مشکل می توان باور کرد که دهلی  ،دارد
نو را برای انجام عملیات انتقامی برضد 

نـه تنهــا . اسـرائیل انتخـاب کــرده باشـد
بلکـه در  ،هند خریدار نفت ایران اسـت

نهـــم آ ،دیپلماتیـــک –تعـــادل سیاســـی 
سخت بکار ایران مـی  ،وضعیت بحرانی

  .یدآ
ــتری اول  ،ضــردر حــال حا      ــد مش هن

 ،نفـــت ایـــران اســـت و از ایـــن جهـــت
ات هنـد وارد: جانشین چین شده است

بـه  ،انویهژدر ماه  ،نفت خود از ایران را 
ـــزایش داده  ۵۵۰۰۰۰ ـــکه در روز اف بش
و حکومـــت مانمهـــان ســـینگ . اســـت

Manmohan Singh  ،  نخســت
در برابـر فشـار امریکـا بـرای  ،وزیر هنـد

از ایـران مـی کاستن از میـزان نفتـی کـه 
بلکـــه . مقاومـــت کـــرده اســـت ،خـــرد

کوشیده اسـت بـه ایـران بـرای بـی اثـر 
 ،کردن تحریم بانک مرکزی این کشـور

وزیـر بازرگـانی هنـد . کمک کرده است
هیأت بزرگی را روانه ایران کـرده اسـت 
  . برای توسعه روابط بازرگانی دو کشور

باتوجه به سیاست هنـد در مخالفـت      
تصـادی ایـران از سـوی با مجازاتهای اق

بـه » اکونومیـک تـایمز«روزنامه  ،غرب
چرا باید ایران انگشت در : جا می پرسد

ـــد  ـــتری خـــود کن ـــرین مش ـــم بهت چش
بخصــوص کــه اســرائیل از هــیچ کــاری  
برای بـرهم زدن رابطـه دو کشـور روی 

  . گردان نیست
ــه ایــران کــه اســرائیل  ،در حقیقــت      ن

 ،است که از بمب کارگذاشتن در خودرو
اسـرائیل . سـود مـی بـرد ،در شهر دهلی

خوب می داند که متهم شدن ایران بـه 
موجــب تغییــر  ،اقــدام بــه تــرور در هنــد

. سیاست هند نسبت به ایـران مـی شـود
همانطور که مقام اسـرائیلی بـه روزنامـه 

اگــر  ،ورنــال گفتــه اســتژوال اســتریت 
هند همان موضع نتان یاهو را بپذیرد و 

 ،ذاری بدانــدایــران را مســئول بمــب گــ
رابطــه هنــد بــا ایــران یکســره دیگــر مــی 

نزدیک به دو هفتـه پـیش از بمـب . شود
ــه هنــد  ،گــذاری در خــودرو اســرائیل ب

ایران دست به  ،اطالع داد که در دهلی
  . اقدام تروریستی خواهد زد

نامــه ای بــه امضــای  ،در اول فوریــه    
معاون رئیس هیأت دیپلماتیک اسرائیل 

در . هلـی نوشـته شـدبه پلیس د ،در هند
اظهار نگرانی شده بود که ایران و  ،نامه

حزب الله قصد دارند در سال روز کشته 
شدن عماد مقنیـه و بسـا در مقـام انتقـام 

بــا  ،در هنــد ،خــون دانشــمندان ایرانــی
ــا ــرور   ،کشــتن اســرائیلی ه ــه ت دســت ب

تصــریح نشــده بــود کــه  ،در نامــه. بزننــد
انتقــام گیــری در دهلــی بعمــل خواهــد 

رئـیس  ،تمیـر پـاردو ،بـاوجود ایـن. مدآ
هیـأتی  ،در حوالی همان تـاریخ ،موساد

از افسران خود را به دهلی نـو فرسـتاد و 
ــتی از  ــار  ۵۰فهرس ــران در اختی ــه ای تبع

ن شد که ایـن آهند قرار داد و خواستار 
  .افراد تحت مراقبت قرار گیرند

ــه  ،در نامــه     ســخن از نقشــه حــزب الل
ــرائیلی  ــتن اس ــرای کش ــدب ــا در تایلن  ،ه

اما منابع محلی اثری . سخن رفته است
  .ن سخن نگفته اندآهیچ از 

ــریس     ــین ات ــد حس ــیس تایلن ــک  ،پل ی
 ،انویــهژدر مــاه  ،سوئیســی لبنــانی تبــار را

ن خـاطر آدستگیر کرد اما این کار را به 
کرد که مقامـات اطالعـاتی اسـرائیل بـه 
ایـــن پلـــیس گفتـــه بـــود ایـــن شـــخص 

ن کـه بـا دو تــن اسـت بـه ایـ» مظنـون«
 ،دیگــر کــه بــا حــزب اللــه رابطــه دارنــد

ممکـــن اســـت دســـت بـــه عملیـــات 
. تروریســتی برضــد اســرائیلی هــا بزننــد

پلیس تایلند بـه ایـن نتیجـه نرسـید کـه 
  ...این شخص تروریست باشد

مــارس پلـــیس دهلـــی محمـــد  ۷در  ◀
ــه  »  اتهــام«کــاظمی  روزنامــه نگــار را ب
    .ترور   اسرائیلی ها  دستگیر کرد

ـــه نفـــت و تهدیـــد  حرب
بلــوف نمــی زنــم : اوبامــا

  :جنگ می کنم
    
انفجار لولـه نفـت در عربسـتان ٭

آیا اخطار ایـران اسـت بـه غـرب 
  :که دست به جنگ نزنید؟

  
بعـــد از انتشـــار  ،۲۰۱۲مـــارس  ۲در  ◀

ــــیکس  ،اســــناد ســــری توســــط ویکیل
استراتفور انفجار لوله نفت در عربستان 

  :را مورد تحلیل قرارداده است
ک وســیله ارتبــاط جمعــی ایــران یــ •

در ایالـت  ،انفجار لوله نفت عربستان را
انتشـار  ،فوریـه ۲۸در  ،شرقی این کشـور

برای این انتشار داد کـه بـی ثبـاتی . داد
ن را بـر افـزایش بهـای آاین کشور و اثـر 

بـدیهی اسـت بـا ایـن . معلوم کند ،نفت
مـدهای زیانبـار آکار خواسته است پـی 
  .م بنمایدجنگ با ایران را مسل

 ،نزدیک به خـط لولـه ،بنا بر این خبر •
در منطقــه  ،در فاصــله عوامیــه و شــبوا

... مـدآتش سوزی بوجـود آ ،شیعه نشین
روشن است که این امر در روابط ایـران 

  :و اسرائیل و امریکا نقش ایفا می کند
نســت کــه آاســرائیل درپــی : اســرائیل •

ثابــت کنــد کشــوری اســت کــه همــواره 
بـــدین . خطـــر اســـتموجـــودیتش در 

چاره ای جز حمله به تأسیسـات  ،خاطر
  . اتمی ایران ندارد

وزیر دفاع اسرائیل این  ،اهود باراک     
ـــه در واشـــنگتن اســـت ـــرای . هفت او ب

تدارک گفتگوهای نتان یـاهو بـا اوبامـا 
 ۵نتان یـاهو قـرار اسـت در . مده استآ

رتص آهــا. مــارس وارد واشــنگتن شــود
ــه او از اوبا ــت ک ــته اس ــد نوش ــا خواه م

با خطـوط  ،در مورد ایران ،خواست که
قرمزی موافقت کند که اسرائیل ترسیم 

اظهــار  ،و امریکــا در علــن. کــرده اســت
کند که در صـورت عبـور ایـران از خـط 

همراه اسرائیل به ایران حملـه  ،قرمزها
  . خواهد کرد

ــاهو      ــان ی ــن  ،کســی از حکومــت نت ای
ن اطالع را به هاآرتص داده است که نتا

یاهو با چه نقشه ای در سر به واشـنگتن 
می رود و که اسـرائیل تـا کجـا بـی تـاب 

ــران اســت ــر ضــد ای ــدام ب واقعیــت . اق
همانطور که رئیس ستاد ارتش  –اینست 
در ماه فوریه بـر  ،مارتین دمپسی ،امریکا

که اسرائیل فاقد توان  –ن تصریح کرد آ
میز حملـه آنظامی برای انجام موفقیت 

اسـرائیل . تمی ایران اسـتبه تأسیسات ا
امـا ضـرور . می تواند حمله اول را بکنـد

است که امریکا به کمک اسـرائیل بیایـد 
بخصوص اگـر ایـران . و کار را تمام کند

ن شود که تنگه هرمز را مین گذاری آبر 
اسرائیل نمی تواند حمایت امریکا . کند

نمی توانـد  ،بنا بر این. را از دست بدهد

  . در محاسبه خطا کند
امریکــا  ،بــه دالیــل گونــاگون :امریکــا •

اشــتهای انــدکی بــه جنــگ بــا ایــران در 
یکــی ایــن کــه شــبح  :حــال حاضــر دارد

قیمــت هــای  ،جنــگ در خلــیج فــارس
نفــت خــام را تــا بخــواهی افــزایش مــی 

ماده آدر این ایام که اوباما خود را . دهد
ــار دوم  ــرای ب ــه ب ــراین اینک ــد ب ــی کن م

ایران نمی تن به جنگ با  ،انتخاب شود
یک ژمنـافع اسـترات ،با وجود ایـن. دهد

امریکــا ایجــاب مــی کننــد کــه از توســعه 
از . جلوگیری کند ،نفوذ ایران در منطقه

ـــن رو ـــز  ،ای ـــامی را روی می ـــه نظ گزین
در همــان حــال بــاب . قــرارداده اســت

بمثابــه وســیله ای  ،گفتگــو بــا تهــران را
بـاز  ،برای جلوگیری از تشدید تـنش هـا

  .نگاه می دارد
واشنگتن دارد این فکـر را تبلیـغ مـی     

نهـم در ایـن آ ،کند که جنـگ بـا ایـران
گــزارش . بــه خــرجش نمــی ارزد ،زمــان

ســازمانهای اطالعــاتی امریکــا را انتشــار 
ایران درکار تولیـد  ،نآمی دهد که بنابر

ــرای  ــا تهدیــدی ب بمــب اتمــی نیســت ت
ــازگی . همســایگانش باشــد ــه ت ــا ب امریک

امی بـه ایـران توضیح داد که حملـه نظـ
واکنش ایران را بـر مـی انگیـزد و سـبب 

روزی . افزایش قیمتهای نفت می گـردد
بعد از این که هاآرتص نقشه نتـان یـاهو 

نیویورک تایمز این نظر را  ،را انتشار داد
که نظر حکومت اوباما باید تلقی کـرد  –
ــه  – ــه ب انتشــار داد کــه شــرکت در حمل

 از جملــه بــر ضــد ،ایــران بســا واکنشــها
  .شهروندان امریکائی را بر می انگیزد

واشـنگتن نگـران اثـر  ،بیش از همـه      
  . بر قمیتهای نفت است ،حمله به ایران

ایران بـا هـدف اول واشـنگتن : ایران •
حمله به ایران به خرجش : موافق است
ایران تهدید به واکنش ها در . نمی ارزد

شـخص . صورت حمله به ایران می کند
. تهدیـد را بکـار مـی بـردخامنه ای ایـن 

 ،فرمانده کل سپاه ،محمد علی جعفری
در تلویزیـــون ایـــران گفتـــه  ،در پـــی او

ایران وارد مرحله جدیدی شـده : است
اینک تهدیدهای مـا هسـتند کـه . است

  .دشمن را دلمشغول می کنند
اثــر جنــگ بــر  ،تهدیــد بــزرگ ایــران    

برنده تـرین بـرگ . قیمتهای نفت است
  . تنگه هرمز استدر دست او بستن 

مــین گــذاری ایــن تنگــه عنـــوان اول 
ایـران مـی دانـد . مطبوعات جهان شـد

که این بـرگ را دوبـار نمـی تـوان بـازی 
  .کرد

ــاری جــز      ــران ک ــه ای ــدیهی اســت ک ب
نیـروی . تهدید کردن نمـی توانـد کـرد

زمینی نیرومندش می تواند در بیـرون از 
مرزهای این کشور نیز مأموریـت انجـام 

شرق عربستان و عراق و سوریه در . دهد
ــان و در  ــیا آو لبن ــات  –س ــد عملی هرچن

می توانـد عمـل  –اخیرش بی اثر بودند 
انفجار لولـه نفـت در  ،با همه اینها. کند

نســت کــه کارآمــد آحــاکی از  ،عربســتان
باال رفتن قیمتهـای  ،ترین وسیله تهدید

  .نفت در صورت حمله به ایران هستند
ستراتفور جا براي تحليل ا: انقالب اسالمی 

بـاوجودي كـه اوبامـا    : ترديد باقي نمي گذارد
مايل به  ،حكومت او ،مي گويد بلوف نمي زند
  :جنگ برضد ايران نيست

  
بلوف نمی زنـم، هرگـاه : اوباما٭ 

ایران بخواهد بمب اتمی بسازد، 
  :برضدش وارد جنگ می شود

  
اوباما مصـاحبه  ،۲۰۱۲فوریه  ۲۶در  ◀

ــ ۴۵ای  ــا جف ــه ای ب ــدبرگ دقیق ری گل
مـارس  ۴او که قرار است در . انجام داد

ســـخنرانی ) AIPAC(در مؤسســـه ای 
  کند که البی بزرگ اسرائیل در 

  
  ۹در صفحه

  

 همگرائی و از هم گریزی
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مـارس بـا نتـان  ۵واشنگتن اسـت و روز 
ـــد و موضـــوع  ـــی کن ـــات م ـــاهو مالق ی

 ،»برنامه اتمی ایران اسـت« ،مالقاتشان
بلـوف نمـی : در این مصاحبه گفته است

  . زند
ان او موضــوع بررســی لومونــد ســخن     

  :گشته است
ــد • ــی ده ــا توضــیح م ــاراک اوبام « :ب

همانطور که دولتهای اسـرائیل و ایـران 
نچـه را مـی گویـد مـی آمی دانند امریکـا 

اگر او تکـرار مـی کنـد کـه ایـران . کنند
مجهز به بمب هسته ای غیر قابل قبـول 

بـه ایـن خـاطر اسـت کـه مصـمم  ،است
بـه سـخن  .است به قول خود عمل کند

ن آهرگــاه مجازاتهــا ایــران را بــر ،دیگــر
ندارند که از برنامه غنی سازی اورانیـوم 

ــه نیروهــای مســلح  ،چشــم بپوشــد او ب
ــات  ــد داد تأسیس ــتور خواه ــا دس امریک

  . اتمی ایران را ویران سازند
 ۵در دیـدار  ،بنا بر قول روزنامـه نگـار •

اوباما خواهد کوشید نتان یـاهو  ،مارس
قشه خـود منصـرف کنـد و را از اجرای ن

بگذارد جامعه بین المللـی کـار خـود را 
  . بکند

مـن فکـر مـی کـنم «: اوباما می گویـد     
ــیس  ــه رئ ــد ک ــی دان ــرائیل م ــت اس دول

و . بلوف نمی زنم ،من ،جمهوری امریکا
نچه یک سیاست سالم اقتضا آبنا بر  ،نیز

نمـی تـوانم بگـویم مقاصـد مـا  ،می کنـد
کـنم هـم   امـا مـن فکـر مـی. کدامهایند

دولت ایران و هم  دولـت اسـرائیل مـی 
دانند که وقتی امریکـا مـی گویـد مجهـز 
شــدن ایــران بــه بمــب اتمــی غیــر قابــل 

یعنی ایـن کـه نمـی گـذاریم  ،قبول است
  . بمب اتمی پیدا کند

روشــن مــی  ،بــرای اولــین بــار ،اینــک •
شود کـه امریکـا دیگـر نمـی خواهـد بـه 

ــران ــردن ای ــار ک ــیله  ،سیاســت مه بوس
سال  ۱۰همان کار که بمدت (ازاتها مج

رئــیس . بســنده کنــد ،)بــا عــراق کــرد
جمهوری توضیح مـی دهـد کـه  منـافع 
ملی امریکا ایجاب مـی کننـد کـه ایـران 

حتــی اگــر . بمــب اتمــی نداشــته باشــد
 ،ایرانیها اسرائیل را تهدیـد نمـی کردنـد

میـزی آبلحاظ مسابقه تسلیحاتی جنون 
در  ،که مجهز شدن ایران به بمب اتمـی

ــه ــار مــی  ،خاورمیان ــوان  ،وردآبب نمــی ت
موافقت کـرد ایـران بمـب اتمـی داشـته 

  :سخن اوباما صریح است. باشد
من فکر می کنم خطرهـا کـه ایـران «    

ـــار مـــی  ورد و آدارای اســـلحه اتمـــی بب
مسابقه تسلیحاتی که در خاورمیانـه ببـار 

بــرای دنیــا بســیار خطرنــاک  ،وردآمــی 
  ». خواهد بود

او خواهـد کوشـید بـرای  ،ریکبار دیگ •
ن آزمــان  ،اســرائیلی هــا توضــیح بدهــد

نیســت کــه رهبــران ایــران را در موضــع 
 ،نهــاآقربــانی قــراردهیم و نســبت بــه 
مــی .  احســاس همبســتگی برانگیــزیم

  :گوید
در این هنگـام کـه هـیچ عالقـه ای «      

نســبت بــه ایــران و تنهــا یــک متحــد 
نبایــد کــاری  ،در منطقــه دارد) ســوریه(

م که ناگهان ایران در موضع قربانی کنی
  ». قرار گیرد

اوباما می خواهد ایران را ناگزیر کند  •
همـان . از سالح هسته ای چشم بپوشـد

روش کــه امریکــا بــا لیبــی و افریقــای 
او فکر می کند ایرانیها . جنوبی بکاربرد

» سـتانهآ«می توانند تصـمیم بگیرنـد در 
ایـن بهتـرین «. تولید بمب اتمی بمانند

او » .تصمیم برای امنیت اسرائیل اسـت
  :می گوید

هیچگونه توهمی نسبت بـه مقاصـد «     
یـم نـداریم و ژایرانیان و طبیعـت ایـن ر

بـرای . می دانیم که خـود پسـند هسـتند
نها ممکن است که محاسـبه راه بـردی آ

ورند و بـه ایـن نتیجـه برسـند در آبعمل 
ایــن . ســتانه تولیــد بمــب اتمــی بماننــدآ

رین تصــمیم بــرای امنیــت تصــمیم بهتــ
  .»اسرائیل خواهد بود

 ،از اوباما در ایـن بـاره کـه نتـان یـاهو •
 ،اغلب به هولوکاست ارجـاع مـی دهـد

واشــنگتن پســت دو روز (پرســیده شــد 
 ،۱۹۹۶خـاطر نشـان کـرد کـه در  ،پیش

در برابــر کنگــره امریکــا  ،نتــان یــاهو
ــود ــه ب نزدیــک : ســخنرانی کــرده و گفت
تمــی مجهــز اســت کــه ایــران بــه بمــب ا

  :او می گوید). شود
زمانی که معلـوم مـی شـود (سررسید «    

ایران دست از داشتن بمب اتمـی برمـی 
  ». بسیار نزدیک است) دارد یا خیر

وضعیت امـروز را بـا  ،۲۰۰۶در  ،اوباما   
ــانی  ــگ دوم جه ــیش از جن ــعیت پ وض

در «: هماننــــد دانســــته و گفتــــه بــــود
لمـان اسـت و مـی آایران . هستیم۱۹۳۸
و »  .اهد به بمب اتمـی مجهـز شـودخو

در مقام سرزنش کسانی  ،یا یک ماه پیش
ــرائیل ــدن اس ــد ش ــر تهدی ــه در براب  ،ک

اسرائیل از صـفحه تـاریخ (توسط ایران 
هفتاد سال «: او گفت ،)حذف می شود

ــت ــد از هولوکاس ــا ،بع ــیاری دردنی  ،بس
پیشاروی تهدید شـدن اسـرائیل توسـط 

ذف ایران به این که از صفحه تـاریخ حـ
  .»سکوت می کنند ،می شود

رئیس جمهوری امریکـا ارجـاع دادن  •
ــد امــا  ــی کن ــت را درک م ــه هولوکاس ب
خاطر نشان می کند که دولت اسـرائیل 
یــک دولــت مــدرن اســت و رهبــران 

 ،مـد هـای یـک حملـه آاسرائیل با  پـی 
  . بسیار جدی  برخورد می کنند

یـا نخسـت وزیـر آ: گلدبرگ می پرسد    
ت گــرفتن از درســهای اســرائیل در عبــر

هولوکاست افراط می کند؟ اوباما پاسخ 
من فکر می کنم نخست وزیـر : می دهد

اسرائیل مسئولیت سـنگینی در حمایـت 
ــطین ــردم فلس ــه در  ،از م ــوری ک در کش

 ،محاصــره همســایه هــای خصــم اســت
و من مطمئـنم کـه  وقتـی . برعهده دارد

 ،نتان یـاهو بـه ایـن مسـائل مـی اندیشـد
ت و ضد یهـود و اعمـال تاریخ هولوکاس

ســنگینی  ،خشــونت برضــد مــردم یهــود
  ...ن را احساس می کندآهزار سال 

یــا نتــان یــاهو متقاعــد مــی شــود کــه آ •
؟ یـک »بلـوف نمـی زنـد«باراک اوبامـا 

چنـــد از طراحـــان نظـــامی در مقـــام 
شــهادت دادن بــر جــدی بــودن تهدیــد 

نچـه آبه واشنگتن پست گفته اند  ،اوباما
ــر  ــن اواخ ــا ای ــاممکنمأم«ت ــت ن » وری

ویران کردن تأسیسات اتمـی (بشمار بود 
  .دیگر ناممکن نیست) ایران در دل کوه

سـفیر  ،همانطور که مـارتین اینـدیک     
در : مـی گویـد ،سابق امریکا در اسرائیل

توســط  ،میــان عالئمــی کــه دو طــرف
مشـکل  ،وسائل ارتباط جمعی می دهند

می توان فهمید چی بـه چیسـت؟ وقتـی 
ســبت بــه عواقــب پرخطــر نظــامی هــا ن

هشــدار مــی  ،حملــه اســرائیل بــه ایــران
به ایرانیها عالمت می دهنـد کـه  ،دهند

امریکا اسرائیل را تحـت فشـار قـرار مـی 
اوباما مجازاتها را تشدید  ،بنظر او. دهد

به سر انجام رسـیدن گفتگوهـا  ،می کند
ن آرا ناممکن مـی سـازد و ایرانیهـا را بـر

ــ ــه اجــرای برنام ــه ب ــی دارد ک ه خــود م
شتاب بخشند و از خط قرمز عبور کننـد 

  .تا عمل نظامی به ایران موجه بگردد
 ،همه اینها در متن مبارزات انتخاباتی     

بایــد انتظــار . ینــدآبــر زبــان و قلــم مــی 
داشت کـه سـه نـامزد حـزب جمهـوری 

 AIPACمـــارس در  ۶خــواه کـــه روز 
 آتــش جنــگ را سـخن خواهنــد گفـت،

  .شعله ورتر کنند

 AIPACمـــــارس، اوبامـــــا در  ۴در  ◀
از جنگ با ایران : سخنرانی کرد و گفت

اینهمـه سـخن . زیاد حرف زده می شود
گفتن در بـاره جنـگ سـودش بـه رژیـم 

از جملـه بـه خـاطر بـاال . ایران می رسد
رفتن قیمت نفت و بیشـتر شـدن درآمـد 

واشنگتن پست درمقام کشف . این رژیم
نـه امریکـا بـه : کننده نیت اوباما نوشت

یران حملـه مـی کنـد و نـه مـی خواهـد ا
  .اسرائیل به ایران حمله کند

  
ما اسرائیل را از حمله به : اوباما٭

  :ایران بازداشتیم
  
ــــارس  ۶در  ◀ ــــاهو، ۲۰۱۲م ــــان ی ، نت

زیـر اسـرائیل درکـاخ سـفید بـا ونخست 
باراک اوبامـا، رئـیس جمهـوری امریکـا 

در پایـان گفتگوهـا، اوبامـا . دیدار کـرد
اوضــاع و احــوال،  بــا توجــه بــه: گفــت

امریکــا همــواره خواهــان آنســت کــه 
. اسرائیل به ایـران حملـه نظـامی نکنـد

نتــان یــاهو بــا نظــر پرزیــدنت اوبامــا 
دولـت اسـرائیل : موافقت کـرد و افـزود

صاحب تصمیم خـود در بـاره «همواره 
ــود ــدار  ».جنــگ خواهــد ب از قــرار، دی

نتـان یـاهو . نتیجه کمی ببار آورده است
اطالع داده اسـت کـه او گفت به اوباما 

هنوز تصمیم نگرفته است که آیا باید به 
حـال آنکـه بنـا . ایران حمله کند یا خیر

بر گزارشـها، او همـواره بـه اوبامـا فشـار 
وارد می کـرد اظهـاراتی در بـاره امکـان 

  . جنگ با ایران بکند
  
  

عمق شـكاف در نهـاد   
و نقـش   سپاه پاسداران

  :سپاه در انتخابات
  
  

ــز ــان گری از محــور  جری
در ) والیت فقیـه(قدرت 
    :سپاه

خروج سرداری چون حسـین عالیـی    
ــا  ــروز ی ــه از ام ــرکوبگر ن ــای س از نیروه

 ۸۸دیروز که از بعـد از انتخابـات سـال 
اولین بـار تفـاوت نگـرش . گشتروشن 

دیگـر سـرداران دیدگاه سردار عالیی با 
بـروز احمدی نژاد هنگـامی  حکومتو 

و سرداران که حسین شریعتمداری کرد 
سید مجتبـی خامنـه ای تـالش  باند هم

احمــدی نــژاد در  شــدن کردنــد تحقیــر
دانشگاه کلمبیای امریکا را فـتح الفتـوح 

بـا نگـارش  حسین عالیی،. جلوه دهند
ــــه ای، ــــت و  مقال ــــت را بازنوش واقعی

ــدن را  ــف ش ــوار و خفی ــیح داد خ توض
 .نمایاندفتح الفتوح  نباید وارونه کرد و

سـردار عالیـی،  الفتابراز مخدومین    
کـه سـید  شـدحداقل در علن، هنگامی 

علــی خامنــه ای تــالش کــرد تــا تقلــب و 
 کودتــای انتخابــاتی را، در نمــاز جمعــه،

 یـــم بباورانـــد وژمیلیـــون رأی بـــه ر ۴۰
اعتراضـــی مـــردم را اردوکشـــی جنـــبش 

در همان نماز جمعه بود  .خیابانی بنامد
کـــه ســـردار عالیـــی و برخـــی دیگـــر از 

نشسته در محـل مخصـوص سرداران باز
نماز جمعه به یکدیگر نگریستند و او بـه 

دیگر خواندن نماز به امامت : آنها گفت

رادا، نمـاز ف ،نهاآ. خامنه ای جایز نیست
را به جـای آوردنـد و از محوطـه خـارج 

 شعله هـای بود که ایامدر همان  .شدند
سپاه نسـبت  آتش کینه برخی از سرداران

توجـه  یدند وزبانه کش حسین عالیی، به
بـه روی  واما ا .ندبرخی ها را جلب کرد

سـران خود نیاورد و در برابر نگاههـای 
مـده آسپاه که که به عضویت مافیاهـا در

امـا  .سـکوت کـرد و سـخنی نگفـت ،اند
ــه ایــن  وبســیاری متوجــه شــدند کــه ا ب

و  معترض بودانتخابات تقلبی به شدت 
دیگـر سـرداران و  پیشاروینظر خود را 

به صـورت روشـن مطـرح مـی سپاهیان 
 .نداشت ن آاز ابراز  کرد و واهمه ای

عالیــی  بــار اظهــار مخالفــتســومین      
تشییع پیکر شـهید روح االمینـی  هنگامب

به درب منزل آنهـا آمـده بـود تـا او . بود
وی را برای خاکسپاری بـه بهشـت پیکر 

به نقـل از کسـانی کـه در آن  .زهرا ببرند
یــی بــه نــد، حســین عاله ااتوبــوس بــود

شــدت از ضــرب وشــتم مــردم عصــبانی 
ابـراز مـی کـرده و این عصبانیت را  هبود

فتــه هــای او بعــد از مراســم گ. اســت
مراسم در خاکسپاری روح االمینی و نیز 

بزرگداشـــت وی در مســـجد، در برابـــر 
دهان بـه دهـان منتشـر  دیگر سرداران،

 . شدند
بـا جنـبش او  حاال دیگر روشن بود کـه   

ن آق خاطر یافته است و تعلملت ایران 
ـــد ـــی دان ـــق م ـــرداران  او. را برح از س

ــه  جنایتکــاری اســت کــه در خیابانهــا ب
ــان را مــی کشــتند و دســتور  ــار جوان جب

و بـــه دســـت  دســـتگیر مـــی کردنـــد 
ن آاو . مــی بریــد ،خیمــان مــی دادنــدژد

هنگام دلجـویی اتصال و این بریدن را 
ـــاکری و  از خـــانواده هـــای همـــت و ب

. وردآبرزبـان مـی  ،نهـاآسخن گفـتن بـا 
ســـبب کـــه  نــدهمــین برخوردهـــا بود

در سپاه، عده ای به دور او جمع  ،شدند
و یــم ژرنگرشــی دیگــر بــه اینــان . شــوند

ایـن . نـده او سپاه پیـدا کـرد »رهبری«
در نوشــته و گفتــه هــای ســردار نگــرش 

غالمعلـــی رجـــایی فرمانـــده تبلیغـــات 
نمایـان قرارگاه خاتم االنبیـا بـه خـوبی 

خـونین جنـبش سـرکوب بعـد از . است
از سـرداران  شـماریو دستگیری مردم 

ــه خــاطر  ــراضســپاه ب ــای  اعت ــه کودت ب
سردار انتخاباتی و سرکوب مردم بود که 

در  شـکاف  وجود ناگزیر شد بهجعفری 
  . سپاه اعتراف کند

یس ستاد ئدوره ریک  حسین عالیی       
مشــترک ســپاه پاســداران و قبــل از آن، 

سـپاه پاسـداران  فرمانده نیروی دریایی
در جبهـه هـای از عمـر خـود را و سالها 
ــده اســت و جنــگ  از محبوبیــت گذران

بـه همـین دلیـل  .خاصی برخوردار بـود
از فرماندهان نیز از حرکت وی  بسیاری

حمایـــت کـــرده و گاهنامـــه هـــایی در 
ــان  ــا وضــع موجــود، در می ــت ب مخالف

در این . انتشار می دهندنیروهای سپاه، 
و فرمانـدهان  از نیروهابرخی  نامه ها به
 . سپاه اعتراض می شود سرکوبگر 

وقتــی نوشــته هــای  حســین عالیــی،      
کامال صـف  ،اخیر خود را انتشار می داد

ــود  ــدا را خ ــدهان ج ــی از فرمان از برخ
که با فرزنـدان  همان زمان . ساخته بود

و خانواده های باکری و همت برخورد 
و برخـی از فرمانـدهان حتـی  اوکردند، 

کــــه فرمانــــدهی برخــــی از ســــرداران 
 برعهـده داشـتند را سـرکوب راعملیات 

 بـارهسـردار جعفـری در  .کردندتهدید 
 :مخالفان در سپاه گفت 

روش عضـــوگيري در ســـپاه عـــوض       
شده و به عضويابي تبـديل شـده اسـت 

اگـــر . باشـــد كـــه در حـــال انجـــام مي
هـــا  فرزنـــدان پاســـداران جـــزء بهترين

مـي شـوند و در  باشند حتمـا عضـويابي

فرمانـده كـل . سپاه شاغل خواهند شـد
سپاه در پاسخ به اين سـؤال كـه چـرا بـا 

جنبش اعتراضـی  - پاسداران حامي فتنه
برخورد نشد،  - خرداد ۲۲علیه کودتای 

خيلي از ابهامات رفع شده و آنها : گفت
قانع شدند حركـت اشـتباه بـوده و ايـن 
 .بهتر از برخورد فيزيکي و حذف است

از سـرداران  نگامی کـه نامـه برخـیه     
، نآدر د کـــــه،شـــــزنجـــــان منتشـــــر 

فرماندهان حاضر در سـرکوب خیابـانی 
مردم را تهدید به دست بردن به اسلحه 
نمودند و یا هنگامی کـه نامـه سـرداران 

، شـتقدیمی و جدید مازندران منتشر گ
فرماندهان سپاه متوجه شدند که خطر 
حضــور مخالفـــان در میـــان ســـرداران 

نـاکتر از اعتراضـات خطرر مهمتر و بسیا
ــه همــین  .مردمــی در خیابانهــا اســت ب

دلیل سردار محمد علی جعفـری سـعی 
ــه  ــاتی دســت ب ــزاری جلس ــا برگ ــرد ب ک
توجیه این سرداران بزند که بـه نتیجـه 
ــته  ــا بازنشس ــت ب ــید و در نهای ــم نرس ه
کردن اجباری برخی از آنها و فرسـتادن 

 نیـزبه مناطق دور دست و  شماری دیگر
 .به مقابله برخاسـتعده ای دستگیری 

و فکر می کرد که این عملیـات موجـب ا
ــت  ــتن اعتراضــات و مخالف ــان رف از می

اما غلط مـی . های سرداران خواهد شد
  . پنداشت

  
مقالــه حســین عالیــی تنهــا یکــی از     

 یکچنـدمطالب و نوشته هایی است که 
ــه  از ســرداران، ــراض ب وضــعیت در اعت

. یــا مــی گوینــدمــی نویســند و  ،موجــود
زمـانی کــه علــی شــمخانی بــه جــرات در 
صدا و سیما اعالم کرد کـه ایـن حرکـت 
مردم فتنه نیست و بنـی صـدر در جنـگ 
خیانت نکرده است سپاه متوجه شدکه 

 .باشدسرداران بزرگ خود باید مراقب 
ــه همــین دلیــل نیروهــای حفاظــت  ب

اطالعات را به نگهبـانی از آن سـرداران 
   .کندنترل گماشت تا آنها را ک

از سرداران برجسته  عده ای برکناری     
، قبل و بعد از کودتـای انتخابـاتی، سپاه

برخورد شدید  دستگیری و همراه شد با
حتـی  .سـپاهاز سرداران  گروهی دیگربا 

تنــی چنــد از ســرداران کــار بــه شــکنجه 
چنــان آســیب دیدنــد کــه نــان آ. کشــید

کارشان به بیمارسـتان و مراقبـت هـای 
از  حتـی نامـه برخـی .زشکی کشیدویژه پ

نها به سید علی خامنه ای نیـز دردی از آ
نامـــه  ،شـــانمهمترین .نهـــا دوا ننمـــودآ

ســردار کرمــی بــود کــه توســط هاشــمی 
رفســنجانی بــه شــخص خامنــه ای داده 
ــه قــول  شــد و محســنی اژه ای مــزدور ب
خــودش مســئول بررســی موضــوع ایــن 
شـکنجه شــد کــه هـیچ خبــری از آن بــه 

ب آنکـه آبـی  ،ماجراکرد و بیرون درز ن
به دسـت فراموشـی  ،ب تکان بخوردآاز 

 .سپرده شد
به راستی چرا سردار مرتضـی رضـایی     

بعـــد از بـــیش از دو دهـــه مســــئولیت 
د و آخراالمـر شـاطالعات سـپاه برکنـار 

ــا؟ حســین طائــب جانشــین وی شــد  آی
که حسـین طائـب  داشتجز این دلیلی 

 روابط خوبی با سید مجتبی خامنـه ای
ــایتی روی دا ــیچ جن ــت و دارد و از ه ش

 گردان نیست؟
چرا محسن رشید بـه دلیـل مخالفـت     

  با وضعیت سپاه و حمایت از موسوی 
  

  
  ۱۰در صفحه

  

 همگرائی و از هم گریزی
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چرا سردار مقـدم بـه دلیـل ؟  برکنار شد
بررســی وضــعیت خــانواده هــای کشــته 

بعــد از  روزهــای جنــبش مــردمشــده در 
چرا الویری ؟ به زندان افتاد ۸۸خرداد 

دلیل بررسی وضـعیت کشـته شـدگان  به
بــه شـت؟ دســتگیر گ ۸۸بعـد از خـرداد 

ـــردارانی چـــون  ـــت س ـــتی سرنوش راس
 –محســن رشــید  –غالمرضــا رجــایی 

حسـین  –صنیع خانی  –بختیار  - مقدم 
 –امـام  جـواد –علی شـمخانی  –عالیی 

بـه نظـر  چه خواهد شـد؟... سلیمانی و
می رسد باید به زودی منتظر جـدایی و 

ری برخی دیگر از سرداران حتی دستگی
سپاه به دلیل مخالفت با رانـت خـواری 

بـا نگـاهی بـه . خیانت و جنایـت بـود و
عالیـی نامـه  برضـداسامی سردارانی که 

نوشــتند مــی تــوان بــه ماهیــت جریــان 
ــز ماهیــت عالیــی و  ــان حســیننی  جری

در لیسـت نویسـندگان  .همدانی پی برد
 :نامه نام هایی چون

 ســرکوب حســین همــدانی فرمانــده- 
ـــات  ،مـــردم ـــبش بعـــد از انتخاب در جن
 ، در تهران ،۸۸خرداد 

مــردم  علــی فضــلی فرمانــده ســرکوب- 
ه و مردم تهران تقزوین در سالهای گذش

 ، بعد از کودتای انتخاباتی،جنبشدر 
محمـــد اســـماعیل کـــوثری فرمانـــده - 

سابق قرارگاه ثارالله و نماینـده فحـاش 
ــامزد . فعلــی در مجلــس ایــن شــخص ن

بیـــت «تهــران و در لیســت مجلــس از 
 ، است» رهبری

مرتضـی صـفار فرمانـده سـابق نیـروی - 
 دریایی سپاه پاسداران، 

جــواد اســدی معــاون ســابق فرمانــده - 
ــین  ــتان حس ــداران و از دوس ــپاه پاس س
همــدانی و ســردار شوشــتری و فرمانــده 

 سابق نیروی زمینی سپاه،
  ... و - 
شـرکت  سرکوبگریهادر اکثر این عده    

وال مهـم اینجاسـت کـه ئسـ .داشته انـد
ــــد از  ــــرا بع ــــان  ۵چ ــــی می روز رایزن

نفـر  ۱۲فرماندهان رده باالی سپاه تنها 
حاضر شـدند نامـه ای بـر علیـه حسـین 

ــند؟ ــی بنویس ــد اگــر  عالی ــدون تردی ب
کسان دیگری هم حاضر بودنـد نامـه را 

اعتــراض نامــه امضــاهای  ،امضــاء کننــد
نمــی توانســته انــد . بیشــتری مــی یافــت

نامـه را » رهبـر«ند به دسـتور علنی بگوی
زیـرا دیگـر اعتبـاری بـرای . امضاء کنید

حـرف . فرمانده کل قوا باقی نمـی مانـد
  . جعفری را نیز کسی نمی خرد

  
نفوذ روز افزون سـپاه از 
رهگــــــذر انتخابــــــات 
ــــــس و ریاســــــت  مجل

  :یندهآجمهوری 
  
، اســـــتراتفور ۲۰۱۲مـــــارس  ۱در  ◀

انتخابــات مجلــس در ایــران را تحلیــل 
ــل . ســتکــرده ا ــر تقاب ــای تحلیــل ب بن

ــا احمــدی نــژاد و اهمیــت  خامنــه ای ب
اکثریــت آوردن هریــک از دو طــرف در 

هرگـاه : مجلس، بلحاظ تقابل قوا است
خامنه ای اکثریت مجلس را از آن خود 
کند، کار احمدی نژاد ساخته اسـت امـا 
اگر احمدی نژاد اکثریـت مجلـس را از 
آن خــود کنــد، مــی توانــد حتــی بخــش 

روحانیــان را بــه خــود جــذب  مهمــی از
اال این که خامنه ای دسـت بـاال را . کند

دارد و برنده انتخابات به احتمال قـوی 
بــا وجــود ایــن، ایــن نقــش . او مــی شــود

سپاه است که روز به روز تعیین کننده تر 

  :می شود
نبایــد پنداشــت دســت احمــدی نــژاد • 

او هنوز در منطق روسـتائی . خالی است
بــی چیــز جامعــه، و در میــان قشــرهای 

در میان مقامات رژیم . نفوذ مهمی دارد
و جبهــه رفتــه هــا و آنهــا کــه اطرافیــان 
خامنه ای را تشکیل نمی دهند و بیـرون 

حتـی . از سپاه پاسداران، نیز، نفوذ دارد
ــامی  ــی، ح ــان، بمیزان ــان روحانی در می

سپاه پاسداران نیز کـم و بـیش بـه . دارد
. ایــن و آن گــرایش تقســیم شــده اســت

ــــدانش در ر ــــوری و متح ــــیس جمه ئ
ـــته، از  ـــای گذش ـــاه ه ـــت، در م حکوم
مناطق، نوبت بـه نوبـت، بازدیـد کـرده 

بــا مــردم ایــن نقــاط، از طرحهــای . انــد
ساختمانی و برنامـه هـای امـداد رسـانی 

طرحها عامـه . به آنها، صحبت کرده اند
پسند و عامـه فریـب را احمـدی نـژاد بـا 
طــرح ســاختمانی کــه پــیش از او تهیــه و 

را می شد، جانشین کرده است تا کـه اج
  . حمایت بی چیزان را به دست آورد

گرچه خامنه ای مقام ثابـت و دائمـی • 
والیت فقیه را دارد، اما اعتبـار مـذهبی 

الله روح الله خمینـی را نـدارد و از ت آی
حمایــت روحانیــان طــراز اول و بــانفوذ 

نظریه والیت فقیه نیز . برخوردار نیست
ـــی ـــر وس ـــوی قش ـــان از س عی از روحانی

اگــر نامزدهــائی کــه از . پذیرفتــه نیســت
احمدی نژاد حمایت می کنند اکثریـت 
مجلس را به دست آورنـد، او مـی توانـد 
این اختالف و تقابل میـان خامنـه ای و 
روحانیــان را مــورد بهــره بــرداری قــرار 
دهد و جمعی از آنها را بـه خـود جـذب 

رویاروئی روحانیـان بـا خامنـه ای . کند
یک حرف اسـت و  ندچ هر به رهبربمثا

ایــن امــر کــه آنهــا نظــام دولتــی را مــی 
خواهنــد کــه روحانیــان در رأس آنهــا 

  .باشد، سخنی دیگر است
ـــامنتظره•  ـــه : پیروزیهـــای ن در هرگون

بحث در باره سیاسـت ایـران، مـی بایـد 
نفوذ سیاسی روز افزون سـپاه را در نظـر 

ســپاه پاســداران بــود کــه در . گرفــت
نقـــش ) ۸۸خـــرداد ( ۲۰۰۹انتخابـــات 
پیروزی احمـدی نـژاد بـازی  کلیدی در

چنانکه، بهنگـام تعیـین جانشـین . کرد
ــ ــی، همــین نقــش را در ت آی ــه خمین الل

گزینش خامنه ای به عنوان رهبـر بـازی 
از آن پس، سـپاه بـر نقشـهای . کرده بود

نظـــامی و اقتصـــادی و ســـپس سیاســـی 
او . خــود، بطــور مســتمر، افــزوده اســت

جهــش بســوی ســکوی قــدرت را زمــانی 
ــاران  ــان محافظــه ک ــه می انجــام داد ک
اختالف افتاد و محافظه کاران افراطـی 

  . انده سپاه شدنددست نش
ــر ســر •  ــاح محافظــه کــار ب هــر دو جن

قدرت با یکدیگر گالویز هسـتند و سـپاه 
محمــد بــاقر قــالی . در وســط قــرار دارد

ــامزد  ــران، ن ــونی ته ــهردار کن ــاف، ش ب
ــوری،  ــات ریاســت جمه ــالقوه انتخاب ب
. فرمانده نیروی هوائی سپاه بوده اسـت

مطبوعــات ایــران مــی نویســند کــه قــرار 
م ســلیمانی، فرمانــده اســت ژنــرال قاســ

سپاه قدس با دیگـری جانشـین شـود تـا 
ــــت  ــــات ریاس ــــامزد انتخاب ــــد ن بتوان

) ۱۳۹۲( ۲۰۱۳جمهـــــوری در ســـــال 
ــردد ــتحکم . بگ ــت مس ــلیمانی موقعی س

قالیبـاف . تری از موقعیت قالیبـاف دارد
. از دید روحانیان زیـادی لیبـرال اسـت

اما باید خاطر نشان کرد کـه هـیچ افسـر 
به ریاست جمهوری  ارشد بازنشسته ای،
  . انتخاب نشده است

احمدی نژاد مردی تاریخی مـی شـود     
هرگـــاه بتوانـــد در انتخابـــات ریاســـت 

ـــال  ـــوری س ـــار ) ۱۳۹۶( ۲۰۱۷جمه ب
یـک . دیگر، به ریاست جمهوری برسـد

رئیس جمهوری نمـی توانـد بـرای دوره 
ســوم نــامزد ریاســت جمهــوری بگــردد 

مگر ایـن کـه در پایـان دور دوم ریاسـت 
وری او، دیگـری یـک دوره رئـیس جمه

بازپس یافتن مقام . جمهوری شده باشد
ریاســـت جمهـــوری بـــرای آنکـــه یـــک 
ـــر  ـــارات رهب ـــی از اختی ـــبش مردم جن

بمقیــاس وســیع، . بکاهــد، ضــرور اســت
انتخابــات مجلــس رفرانــدومی خواهــد 
بود که معلوم خواهد کرد در باره آنچـه 
احمدی نژاد کرده است و آنچه ممکـن 

  .آینده بکند است بتواند در
مزه دهـان   ،بدين سان: انقالب اسالمی

. اطالعاتي امريكا را در مي يـابيم سازمانهاي 
يم ايران قابل ژنها جز اين نمي خواهند كه رآ

» رهبـر «اختتيـارات   ،حـداكثر . كنترل باشـد 
تقسـيم اختيـاراتي ميـان او و    . محدود شـود 

غافل از اين كه . يدآرئيس جمهوري به عمل 
 ،لت در دست سپاه قـرار گيـرد  وقتي مهار دو

دو مهره بيش نمـي   ،رهبر و رئيس جمهوري
. شوند كه حركاتشان را سپاه معين مي كنـد 

دستگاههاي اطالعاتي امريكا  ،به سخن ديگر
مي دانند كه امريكا قدرت پيشين را نـدارد و  

پـس  . همچنان از اين قدرت كاسته مي شود
 از ،مهار منابع نفت و گاز كشورهاي نفت خيز

اگـر   ،يم هاي ضـعيف ژنيازمند ر ،جمله ايران
وجـدان بـه ايـن    . تجزيه كشـورها اسـت   ،نه

ايرانيان را مي تواند به استقرار دولت  ،واقعيت
مردم ساالر و صاحب اختيار خود و اقتصاد و 

  .توانا كند ،منابع كشور خويش گشتن
  
  

اســـــناد محرمانـــــه 
انگلســــتان در بــــاره 
اپوزیســــیون ایرانــــی 
 - خــــارج از کشــــور

 بخش اول
    

قسمت ديگري از اسناد  :انقالب اسالمی
وزارت  1981محرمانه مربوط به سال 

» محرمانه است«خارجه انگلستان كه از قيد 
خارج شده و به جنگ ايران و عراق ربط پيدا 

توسط مجيد تفرشي به فارسي  ،مي كند
»  ديروز و امروز« برگردانده شده ودرسايت او

ناد مربوط مي شوند اين اس..انتشاريافته است
هاي گروههاي مخالف جمهوري  فعاليتبه 

يمهاي عراق ژكه ر اسالمي در خارج از كشور
و عربستان و نيز به انگلستان و امريكا وابسته 

نقل مي  ،»ديروز و امروز«از سايت . بوده اند
 :كنيم

هـای مشـهور یـا  در بین افـراد و گروه •
ای از جمـع مخالفـان ایرانـی  ناشـناخته

خارج از کشور که به طـور مـداوم بـا در 
ــد  ــاس بودن ــایی در تم ــات بریتانی مقام

اسـفند  ۲۸/ ۱۹۸۱مارس  ۱۸دیدار روز 
، شــاهرخ فیــروز و نظــام عــامری ۱۳۵۹

ـــاون بخـــش  ـــان مع ـــک ووگ ـــا پاتری ب
خاورمیانــــه وزارت خارجــــه بریتانیــــا 

شـاهرخ . جالب توجه و خواندنی است
فیروز نوه عبدالحسین میرزا فرمانفرمـا 

ادر کـــــوچکتر فیـــــروز میـــــرزا و بـــــر
الدوله فیــروز و نظــام عــامری  نصــرت

 .فرزند شیخ خزعل بود
ــرافی       ــن دو رجــل اش ــه نظــر ای ــا ب بن

ــاتی  ــا طــی عملی ــت بریتانی ــی، دول ایران
ــا  می ــه در "بایســت ب ایجــاد یــک حادث

ایران، به کسـانی کـه قصـد دارنـد بـرای 
سرنگونی رژیم کنونی قیام کنند، چراغ 

زمـانی کـه دیپلمـات ." سبز نشـان دهـد
جوان بریتانیایی از آنان سوال کـرد کـه 

هـا اسـت،  ای مـورد نظـر آن چه حادثـه
فرودگـاه "شاهرخ فیروز توصیه کرد که 

 ."مهرآباد باید منفجر شود
ووگان گزارش خـود را بـا کنایـه زدن     

: به فیروز و عامری این گونـه ادامـه داد
سوای این ایده درخشان، این دو مـرد "

ــه  محتــرم از بازگشــت ســلطنت قاجاری
ـــتانی  ـــری باس ـــه ام ـــد ک ـــخن گفتن س

ــرای . شــود محســوب می آن دو وقتــی ب
هــای پــیش از اســالم  هــا و تالش پهلوی

آنان نداشتند و هیچ سـخن مثبتـی هـم 
هـای تبعیـدی نگفتنـد، بـه  درباره گروه
بــاره کســانی چــون شــاپور  خصــوص در

بختیار که ابزاری برای روی کـار آمـدن 
 ."ودندانقالب شده ب

نماینده بخـش شـرقی وزارت خارجـه    
بریتانیا، در پایان این دیدار از دو چهره 
قاجاری ایران تشکر کرد و بـار دیگـر بـا 

مـــن از : "کنایـــه زدن بـــه آنـــان گفـــت
مشورت آنان تشکر کرده و پذیرفتم کـه 

توانسـتیم  چه خـوب بـود اگـر همـه می
 ».زمان را به عقب برگردانیم

ـــارس  ۲۴روز  • ـــروردین  ۴ /۱۹۸۱م ف
، ســــر جــــان گراهــــام ســــفیر ۱۳۶۰

فراخوانــده شــده بریتانیــا از تهــران کــه 
همچنان امور ایران را از لندن دنبـال و 

کرد، در دیداری در  تا حدی هدایت می
لنـــدن بـــا فریبـــرز عطـــاپور خبرنگـــار 
روزنامــه تهــران جورنــال چــاپ تهــران 

ایـن روزنامـه نگـار ایرانـی . گفتگو کرد
ت مختلـف ضمن صـحبت در موضـوعا

های اپوزیسیون خارج از  درباره فعالیت
 :کشور اظهار داشت

قبـل از ] او[طاپور متذکر شـد کـه ع«     
هــا در  جنــگ عــراق و ایــران، بــا عراقی

هـا گفتـه کـه نبایـد  تماس بـوده و بـه آن
) ها خوزسـتانی(هـا  روی خیزش خوزی

که هدفشان قطع نفت از تهـران اسـت 
ای آن، ها به ج ولی عراقی. حساب کنند

ها تالش کردند تـا از  به اصرار  فرانسوی
شاپور بختیـار اسـتفاده کننـد، بـا آن کـه 

دانستند که او تقریبا هـیچ جـذابیتی  می
  ».در ایران ندارد

تنهـــا  ،بـــدين ســـان: انقـــالب اســـالمی
سياستمداران انگليسي نظيـر جـورج بـراون    

يـم صـدام را بـه حمايـت از     ژنبوده اند كه ر
. سي بر مـي انگيختـه انـد   امثال بختيار و اوي

ــويها ــه فرانســ يعنــــي حكومــــت  ،بلكــ
بـه  . نيز چنين مي كرده است ،يسكاردستنژ

نكه تجربه دموكراسي در آبراي  ،سخن ديگر
ايران به نتيجـه نرسـد و اسـتبداد بازسـازي     

نهـا تـا   آ. غـرب همصـدا بـوده اسـت     ،گردد
 ،يم صدام بـه حملـه بـه ايـران    ژبرانگيختن ر

سـال در   8بمدت  پيش رفتند و دو كشور را
 .جنگي ويرانگر نگاه داشتند

ایــن تنهــا رادیــوی «: عطــاپور افــزود     
بختیار اسـت کـه هنـوز از خـاک عـراق 

رحمــت [حســن نزیــه، . شــود پخــش می
مـدنی و ] احمـد[ای،  مراغـه] الله مقدم

دیگــر مهــاجران سیاســی از آن دســت، 
 ».اند همگی از بختیار فاصله گرفته

یکـــــی از  »تبعیـــــدیان«موضـــــوع      
هــــای  محورهــــای مجموعــــه گزارش

تــوجیهی بــود کــه بخــش خاورمیانــه 
/ وزارت خارجه بریتانیـا در نیمـه نـوامبر

های  اواخر آبان در جهت ارزیابی جنبه
گونـــــاگون وضـــــع ایـــــران پـــــس از 
انفجارهای مرگبـار هفـتم تیـر و هشـتم 

در این گزارش ضمن . شهریور تهیه کرد
هـــای اپوزیســـیون  نـــام بـــردن از گروه

: رانی در خارج از کشور، عنـوان شـدهای
اویسـی و ] غالمعلـی[جذابیت بختیار، "
پالیزبان از همکاری آنـان بـا ] عزیزالله[

 .است  عراق لطمه دیده
بخش دیگری از این گزارش شـماری      

از ســــران اپوزیســــیون را ایــــن گونــــه 
طلبان دچار   سلطنت: "کند توصیف می

 دریادار احمـد مـدنی،. اغتشاش هستند
خواهد ناپلئون باشد، فاقـد  کسی که می
ملی گرایان، آزادگان، بـه . هوادار است

ـــا کـــه مســـئول  - رهبـــری بهـــرام آریان
اپــرای ربــودن قــایق - مــاجرای کمــدی

ـــرزین از آب ـــدروی گشـــتی تب هـــای  تن
ــد ــراد  - فرانســه بودن ــرای برخــی از اف ب

ای مســــن نیروهــــای مســــلح  حرفــــه
ــران ــرای دیگ ــه ب ــد، ن ــذابیت دارن . ج

] علــی[منــزوی همچــون هــای  چهره
امینی نخست وزیر پیشین و حسن نزیـه 

یس سـابق شـرکت ملـی نفـت ایـران، ئر
ــی  ــتند، ول ــانفوذ هس ــا ب ــه شخص اگرچ

 ."ای ندارند هواداران سازمان یافته
ـــات  • ـــرای مقام ـــعیدی ب ـــیاوش س س

ای شناخته شده بود و  بریتانیایی چهره
ترین  یکــی از مطلــع«از او بــه عنــوان 

ـــار ـــاد می »افـــراد گـــروه بختی . شـــد ی
نیکالس برینگتون دیپلمات بریتانیایی 

فوریـه  ۲۵مستقر در تهران، در گـزارش 
خـود از دیـدارش  ششم اسـفند / ۱۹۸۰

سـیاوش  »دوست بیست ساله خـود«با 
به گفتـه سـعیدی . سعیدی سخن گفت

ایــن دیــدار و تمــاس او بــا برینگتــون و 
یـد شـخص بختیـار ئدولت بریتانیا بـا تا

 .شد انجام می
ســـعیدی در ســـخنان خـــود مـــدعی     

هــایی از ارتــش ایــران و  حمایــت بخش
رهبــران میانــه "همچنــین چنــد تــن از 

از قبیل آیـت اللـه کـاظم " روی مذهبی
] رضـا؟[شریعتمداری در قم، آیـت اللـه 

ــه حســن  زنجــانی در تهــران و آیــت الل
  .طباطبایی قمی در مشهد از بختیار شد

 ،بدون كـم تـرين ترديـد   : انقالب اسـالمی
يت اهللا زنجاني در ميـان حاميـان او نبـوده    آ

چرا كه خاطره بـدي از دكتـر بختيـار    . است
  :داشت

محمد علي سفري از قول شـاه حسـيني نوشـته    
قلم و سياست، محمد علي سـفري، چـاپ   (است
نهضت مقاومت ): ( 192، ص 4، جلد 1380اول 

ملي با شـبكه نظـامي افسـران ناسيوناليسـت در     
. بـا شـاپور بختيـاربود    ارتباط بوده و مسـئوليتش 

حدود يك سال بعد كه اعضاي نهضت و از جمله 
بختيار دستگير مي شوند، معلوم مـي شـود كـل    
شبكه نظامي در حزب توده مستهلك شده است 
و از اين جهت آيت اهللا زنجـاني بشـدت از عمـل    

بهنگام امضاي  ،از اين رو. بختيار ناراحت شده بود
شـاه كـه دكتـر    نامه به (نامه سه امضائي معروف 

ن را آبختيار و دكتر سـنجابي و داريـوش فروهـر    
امضاء كردند و آيت اهللا زنجاني حاضر به امضـاي  

كه قرار بوده آيت اهللا زنجاني هم امضاء ) نشد ،نآ
پاي ورقه اي كه امضاي بختيـار زيـر    :گفت ،كند
  . ن باشد را امضاء نمي كندآ

ان يت اهللا زنجاني ماجرا را براي ديگـر آاما     
رابـط بـا    ،در نهضت ملي ايران: نيز گفته بود

افسران ارتش با دكتر بختيار بـود و او همـه   
او بدين خاطر دكتر . يم شاه لودادژنها را به رآ

 . بختيار را قابل اعتماد نمي دانست
در ادامه این گزارش از قـول سـیاوش     

ــار  ســعیدی در ــاره گــروه شــاپور بختی ب
ـــده اســـت ـــتگا«: آم ـــک ایس ـــان ی ه آن

رادیویی مهم در عراق دارند کـه دلیـل 
. برقــراری ارتبــاط آنــان بــا عــراق اســت

اگرچه آنـان هـیچ پیمـانی بـا پرزیـدنت 
 ».صدام حسین ندارند

او در طــول دیــدار «: ســعیدی افــزود    
ســادات ] محمــد انــور[اخیــر پرزیــدنت 

پـاریس موفـق  از] یس جمهـور مصـرئر[
ای بـین او و  دقیقـه ۵۵شده تا دیـداری 

ــ ــدبختی ــب ده ــدار . ار ترتی ــن دی در ای
ســادات بــه بختیــار گفــت کــه بــه مصــر 

توانــد بــرای  مصــر می. عزیمــت کنــد
 تاسیس یک رادیـو در اسـکندریه کمـک 
 کــــرده و یــــا امکانــــات نظـــــامی در

  قای بختیار ابراز آ. تیارشان قرار دهدخا
  

   ۱۱در صفحه

 همگرائی و از هم گریزی
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تشکر کرد و اشاره کرد که مصر کمـی از 
فعـال  در واقـع. صحنه عمـل دور اسـت

امیــد ایــن اســت کــه کمــک بیشــتری از 
جمله یک ایسـتگاه رادیـویی در ترکیـه 

 ."دریافت شود
ــود       ــزارش خ ــان گ ــون در پای برینگت

اظهار امیدواری کرد که مقامات وزارت 
خارجــه بریتانیــا در پــاریس یــا لنــدن بــا 
سیاوش سعیدی و از طریق او با بختیـار 

 .در تماس باشند
یس بخــش ئــز ردر پاســخ دیویــد میــر    

ــه  ــا ب ــه وزارت خارجــه بریتانی خاورمیان
گـــزارش برینگتـــون از گفتگـــویش بـــا 

تــاکنون مــا بــه «: ســعیدی آمــده اســت
های هـیچ  خصوص تحت تاثیر فعالیت

های مختلف غالبا رقیـب  کدام از گروه
بسـیار دشـوار . ایم تبعیدی قرار نگرفتـه

است که هیچ نقشی بـرای هـیچ یـک از 
ختـی بـرای آنان بـه خصـوص بختیـار ب

 ».ایفای نقشی در آینده پیش بینی کرد
: بـاره اویسـی و بختیـار افـزود میرز در   
به خصوص بختیار و اویسـی بـه دلیـل «

همکــاری نزدیکشــان بــا عراقیهــا بســیار 
باید صبر کرد و دید که . اند لطمه دیده

ــا ایــن دو می تواننــد در آینــده از ایــن  آی
موضـــوع نجـــات یافتـــه و در ایـــران 

مــا بــه دقــت بــه . یابنــد یــا نــهجــذابیت 
هـــای آنـــان ادامـــه  مراقبـــت از فعالیت

 ».خواهیم داد
بر اساس یک گزارش دیگـر و حـدود  •
مـــاه و نـــیم پـــس از گـــزارش قبلـــی،  ۹

یس دفتـر ئـبرینگتون کـه در آن زمـان ر
حفاظت منافع بریتانیا در تهران شده و 
پس از یـک مرخصـی کوتـاه، در آسـتانه 

، روز دهـم عزیمت مجدد به تهران بود
، طــــی ۱۳۶۰آذر  ۱۹/ ۱۹۸۱دســــامبر 

ـــار دیگـــر جز یـــات ئگزارشـــی، یـــک ب
گفتگوی مجـددش بـا دوسـت قـدیمی 
خود سیاوش سعیدی، یکی از همکاران 
شـاپور بختیـار در پـاریس، را بـه اطــالع 
بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا 

 .رساند
این بار موضع سعیدی بـه کلـی تغییـر     

ــود ــرده ب ــعی[او «: ک ــه ] دیس گفــت ک
هـای  خواهد مرا در جریـان فعالیت می

خــودش و دوســتانش قــرار دهــد، ولــی 
کنـد و  حساسیت موقعیت مـرا درک می

 ».نام مرا به کسی نخواهد گفت
در ایــن گــزارش از قــول ســعیدی کــه     

مـاه قبـل خـود بـا  ۹نسبت به گفتگـوی 
برینگتـــون نظـــرش دربـــاره بختیـــار و 

بـود  ارتباطات او به کلی دگرگون شـده
هــای  در طــول ماه«: چنــین ذکــر شــده

اخیــر، او و همکــارانش از فریــب آقــای 
ــده ــا ش ــار ره ــانی . اند بختی ــار زم بختی

ـــون دالر از عراقی ـــه دو میلی ـــا  ماهان ه
کرد و در بـانکی در سـوییس  دریافت می

. کــرد ذخیـره و بـا عوایــد آن زنـدگی می
هـــای  ایـــن پـــول بـــه مصـــرف خانواده
ـــران و د ـــر دســـتگیر شـــدگان در ای یگ

رسید و ایـن سـوء  اهداف مورد نیاز نمی
ظن وجود داشت که بیشتر آن به جیب 

بـه ] بختیـار[او . رود شخص بختیار مـی
تصـــمیمی  ای دچـــار بی طــرز فزاینـــده

 ».است
آقــای ســعیدی و «: برینگتــون افــزود    

دوستانش ضمن آن که کـامال از بختیـار 
انـــد، فاصـــله خـــود را بـــا آقـــای  نبریده

ه و با دریادار مـدنی و بختیار حفظ کرد
. ... اند ژنرال اویسی تماس برقرار کرده

او و [آقـــــای ســـــعیدی گفـــــت کـــــه 
اند کـه درگیـر یـک  دریافته] همکارانش

ــاور  ــی ب ــتند ول ــوالنی هس ــمکش ط کش
ــد  ــد نبای ــد کــه کســانی کــه معتقدن دارن
اجــازه داد تــا ایــران ویــران شــود، از 
طریق حفظ ارتباط با غـرب هـر کـاری 

 ».اید انجام دهندتوانند ب که می

ــه      ــه ب ــن گون ــایی ای ــات بریتانی دیپلم
ــاره  ــی خــود درب ســخنان دوســت ایران
: آینده سیاسی ایـران واکـنش نشـان داد

من بدبینی خود را اظهار کرده و به او «
گفتم کـه احتمـاال چیـزی ماننـد نظـام 

 ».کنونی در ایران ادامه خواهد یافت
در یــک مــورد او «: برینگتــون افــزود    
ــیون ] یدیســع[ ــا اپوزیس ــه آی پرســید ک

ریزی و بــا کمــک بریتانیــا  بــدون خــون
موفق به ایجاد تغییـرات خواهـد شـد؟ 
من بـا شـدت گفـتم کـه دولـت بریتانیـا 
حکومت ایران را به رسمیت شـناخته و 

چنـان کـه در گذشـته . کند با آن کار می
کرده و بعدا نیز بـا هـر  نیز با شاه کار می

ــر ان را حکــومتی کــه حمایــت مــردم ای
ولـی مـا . داشته باشد کار خواهـد کـرد

توانیم در امور داخلی ایـران  مسلما نمی
] ســعیدی[پیــامی کــه او . دخالــت کنــیم

دریافت این بود که به نظر مـن، دولـت 
اپوزیســیون  ازبریتانیــا از هــیچ فعــالیتی 

کنــد ولــی بــا حکومــت در  حمایــت نمی
ــرد ــد ک ــار خواه ــدرت ک ــر . ق ــن فک م

، یا چیـزی شـبیه کنم که رژیم کنونی می
ــد  ــاقی خواه ــدرت ب آن، محــتمال در ق

 ».ماند
موضوع ارتبـاط بختیـار بـا حکومـت     

ها و اسـناد  بعثی عراق در دیگـر پرونـده
بـرای . رسمی بریتانیایی نیز آمده اسـت

ـــی جـــان گراهـــام ســـفیر  ـــه، وقت نمون
 ۳۰فراخوانده شده بریتانیا از تهران در 

نهــم آذر، در حــین گفتگــوی / نــوامبر
صرف ناهار، از لرد جورج بـراون  حین

ــی  ــا و الب ــین بریتانی ــر خارجــه پیش وزی
سرسخت بختیـار و حکومـت عـراق در 
لنــدن، دربــاره آشــناییش و دیــدارش بــا 
بختیار پرسید، جورج بـراون گفـت کـه 

ــار را می ــن  بختی ــی از ای ــد و بخش شناس
دعــوت صــدام از "آشــنایی بــه دلیــل 

 .است" بختیار برای دیدار از عراق
ـــایی در            ـــده بریتانی ـــناد آزاد ش اس
دهـــد کـــه  های اخیـــر نشـــان می ســـال

هواداری جـدی لـرد جـورج بـراون بـا 
 ۳۷بختیـــار از دوران نخســـت وزیـــری 

بــه  ۱۳۵۷روزه بختیــار در دی و بهمــن 
طور جـدی آغـاز شـده بـود و از همـان 
زمان تا خروج پنهانی بختیار از ایران و 

ه و شروع فعالیتهای سیاسی او در فرانس
آغاز ارتباط و همکاریش با عراق، براون 

تـــرین حامیــان بختیـــار و  یکــی از مهم
صدام حسـین در میـان سیاسـت ورزان 

 .اروپایی بود
شـنائي جـرج بـراون بـا     آ: انقالب اسالمی

غـاز گرفتـه   آاز پيش از انقالب ايران  ،بختيار
زيرا او بود كه به تهران رفت و پـس از  . است

 ،نخست وزيري رساند نكه بختيار را به مقامآ
به تهـران رفـتم و   : به لندن بازگشت و گفت

او . دكتر بختيار را به نخست وزيري رسـاندم 
رساندن دكتر بختيار را بـه نخسـت وزيـري    
امتيازي مي دانست كه از شاه گرفته است و 

ن مي خواست به ديدار خميني بيايـد  آبابت 
و خميني را متقاعد كند كه نخست وزيـري  

ر امتيازي بوده است كه او از شاه دكتر بختيا
امـا  .  بسود نيروهـاي انقالبـي گرفتـه اسـت    
گـاه  آخميني چون هدف سفر او بـه تهـران   

شده بـود و چـون مشـكل نبـود بدانـد اگـر       
نخست وزيري بختيـار نـه بخـدمت گـرفتن     

عضو جبهـه ملـي    ،ن زمانآكسي بود كه تا 
ــود ــاه  ،ب ــر خارجــه اســبق  آش ــه وزي ن را ن

از ايـن  . مردم ايران مـي داد انگلستان كه به 
  .او را نپذيرفت ،رو

بعد از پيـروزي  : فتابآمد دليل آفتاب آ      
انقــالب و خــارجي شــدن بختيــار از ايــران  

 ،بـه قـول گـزارش نـويس     ،توسط فرانسويها
البي سرسـخت او شـد و همـراه او و     ،براون

اويسي به بغـداد رفـت و موفـق شـد صـدام      
بـدين  . گيـزد حسين را به جنگ با ايران بران

امتياز را او بسود امپراطـوري فرسـوده    ،سان

   .انگلستان گرفته بود
سفیر سابق بریتانیا در تهران در ادامه     

بحـــث خـــود بـــا اشـــاره بـــه ارتبـــاط و 
همکاری اویسـی و بختیـار بـا حکومـت 

من «: بعثی عراق به جورج براون گفت
کنم که اویسی به دلیل ایـن کـه  فکر نمی

ت، جـذابیتی داشـته تاحدی آلـوده اسـ
اگرچه من شخصا شـاپور بختیـار . باشد

کنم، ولــی او هــم آلــوده  را تحســین مــی
 ».است

در همـــین ارتبـــاط، برخـــی دیگـــر از  •
های اپوزیسیون ایرانـی در خـارج  گروه

ــر  ــت دیگ ــال جــذب حمای ــه دنب ــز ب نی
کشــورهای غربــی از جملــه آمریکــا نیــز 

/ بـرای نمونـه، روز پـنجم ژوئـن. بودند
، مهدی بهادری رابـط امـور خرداد ۱۵

کنسولی ارتشبد اویسی با سفارت بریتانیا 
ـــات  ـــان دیپلم ـــد رای ـــاریس جرال در پ
بریتانیایی را، ظاهرا بدون اطالع قبلی 
دیپلمات بریتانیـایی، بـه محـل اقامـت 

 .اویسی در پاریس و دیدار با او برد
اویسی در این دیـدار تصـریح کـرد کـه    
تیزه بســـیاری از شـــایعات دربـــاره ســـ«

رهبــران بــالقوه  جــویی در میــان خــود
در ابتدا شاپور . ایران نوین صحت دارد

یس ئــخواهــد ر گفــت کــه می بختیــار می
جمهور ایران شود و به چیـزی کمتـر از 

ـــی . آن هـــم رضـــایت نخواهـــد داد ول
اکنــون شــرایط در ایــران بــدتر شــده و 
همــه آمــاده در میــان قــرار دادن منــابع 

ــراری نظــم در ا ــرای برق ــود ب ــران خ ی
  ».هستند

ــایی     ــات آمریک ــاره ارتباط ــی درب اویس
خود، ضمن اشـاره بـه ارتبـاط خـود بـا 

معــاون رونالــد ریگــان، (جــورج بــوش 
او «: گفت) یس جمهور جدید آمریکائر

ــه جــز یــک  ــوده و ب ــرا در آمریکــا ب اخی
حمایت مبهم نمادین، چیزی دریافـت 
 .نکــرده و دســت خــالی برگشــته اســت

هـا  که آمریکاییاویسی بر این باور است 
فعال منتظر اقدام هماهنـگ اروپاییـان 

گـزاری در مـورد ایـران   درباره سیاسـت
هـا بیشـتر  هستند و پس از آن، آمریکایی

ــاده ارا ــآم ــد ئ ــتقیم خواهن ه کمــک مس
 ».دش
ــاره موضــع عــراق      ــرال اویســی درب ژن

ــل «: گفــت ــاور دارد کــه عــراق قاب او ب
در جنـگ [دولت عـراق . اعتماد نیست

، بیشتر از ظرفیت خـود بـار ]یرانعلیه ا
برداشته و حاضرند به هر کسی متوسـل 
شوند تـا بـه یـک راه حـل صـلح آمیـز و 

...  بازگردانــدن آبــروی خــود برســند
ها بـه نـوعی آمـادگی خـود بـرای  عراقی

همکاری با ژنرال را بـرای بازگردانـدن 
نظم به منطقه و دور نگاه داشتن نفـوذ 

عــراق هــا از مرزهــای  و ســربازان روس
اند کـه آمـاده کمـک  و گفته  اعالم کرده

 ."به اویسی هستند
ــدين ســان: انقــالب اســالمی شكســت  ،ب

امـري مسـلم    ،حمله نظامي عراق بـه ايـران  
باوجود اين شكسـت و پـر بـودن    . بوده است

و ادامــه  60كودتــاي خــرداد  ،دســت ايــران
نهم بـا  آ ،ن در شكستآجنگ و تمام كردن 
لمي بـه  خيانـت مسـ   ،سركشيدن جام زهـر 

لـن  آباتوجـه بـه ايـن كـه     . ايران بوده اسـت 
ترتيـب   ،وزير دفاع در حكومت تاچر ،كالرك

دهنده ادامه جنـگ را حكومـت تـاچر مـي     
نـه   ،شناسائي عامالن اصلي اين خيانت ،داند

ينـده  آتنها بلحاظ تاريخ بلكه بلحاظ حـال و  
  . اهميتي تعيين كننده دارد ،ايران

وی ژنرال این اظهارات در حالی از س    
ب اسـناد لـشـد کـه مطا اویسی بیـان می

های اخیر، دست کـم  آزاد شده در سال
در یـــک تـــا دو ســـال نخســـت پـــس از 

ننـد آحـاکی از پیروزی انقالب اسالمی، 
اویسی و گـروه تحـت امـر او، ضـمن که 

های گسـترده و مختلـف  دریافت کمک

مــادی و تــدارکاتی از حکومــت بعثــی 
ویی صدام حسین، یک شبکه کامل رادی

و تعــدادی از نیروهــای اداری و مســلح 
 .خود را در عراق مستقر کرده بودند

شایان ذکر است که پـیش از ایـن نیـز     
 ۱۴دست کم یک بـار اویسـی در تـاریخ 

فروردین، از طریق بهـادری  ۲۵/ آوریل
ــدن تمــاس  ــا مقامــات لن رابــط خــود ب

ای بـه داگـالس هـرد  گرفته و طی نامـه
نیـا خواهـان معاون وزیـر خارجـه بریتا

دریافت کمک معنوی از لندن و توصیه 
بــه مقامــات تــرک بــرای آزاد گذاشــتن 

ــل  فعالیت ــی در داخ ــروه اویس ــای گ ه
هــای  ترکیــه و همچنــین اعطــای کمک

ــه آن ــالی ب ــود م ــده ب ــا ش ــه . ه ــه گفت ب
بهادری، در آن زمان اویسی از بغداد بـه 
آنکــارا عزیمــت کــرده بــود و بــه دلیــل 

ــد کــاهش کمک ــالی، تع ادی از هــای م
 .نیروهایش را مرخص کرده بود

  
 

وقتي اسـلحه نفـت را    
ــه غــرب مــي ژر يــم ب

  :سپارد
 
  

عربستان تولید نفت خود را 
افــزایش مــی دهــد تــا کــه 
تحریم نفت ایـران موجـب 
  :افزایش قیمت نفت نگردد

  
رویتـر گـزارش  ،۲۰۱۲فوریه  ۲۴در  ◀

  کرده است که 
عربســتان ســعودی صــادرات نفــت  •

و امریکا نیـز . اده استخود را افزایش د
عرضـه  ،یک خودژاز ذخایر نفتی استرات

کــرده اســت تــا جلــو بــاال رفــتن قیمــت 
انـس بـین آژنکه آبعد از . نفت را بگیرند

فوریه نگرانی  ۲۴ی اتمی در ژالمللی انر
عمیق خود را نسبت به فعالیتهای اتمـی 

بهـای هربشـکه نفـت  ،ایران اظهار کرد
  . دالر باال رفت ۱۲۵برنت تا 

باال رفتن بهای نفـت و نـاگزیر شـدن  •
اسرائیل را  ،امریکا از عرضه نفت ذخیره

چراکه ایران را بـه حملـه . ناراحت کرد
تهدیـد  ،پیشگیرانه به تأسیسـات اتمـیش

این تهدید موجب افزایش . کرده است
تنش در منطقه و باال رفتن قیمـت نفـت 

  .شده است
عربستان که صادر کننده اول نفت در  •

هفتـه پـیش صـدور نفـت  ،اسـتجهان 
خــود را افــزایش داد و بــه مشــتریهای 

نفت بیشتری عرضه کرد تا  ،بزرگ خود
  . قیمت نفت را بشکند

ــــا بــــرای      ــــه امریک ــــائی ک مجازاته
خریداران نفت ایران وضع کرده اسـت 
و نیز اروپائیان که خریـد نفـت ایـران را 
تحریم کـرده انـد و ایـن تحـریم از اول 

 ،جـرا گذاشـته مـی شـودبـه ا ،وئیـهژماه 
 ۵خریداران را ناگزیر کرده است کـه از 
  .فروشنده بزرگ نفت دنیا خرید کنند

افزایش تولید نفت عربستان همزمان      
شد با عرضه نفت توسط حکومت اوباما 

وزیر خزانه . یک امریکاژاز ذخایر استرات
داری امریکا نیز گفت وقتـی مـورد پیـدا 

. واهد شداز نفت ذخیره عرضه خ ،کند
ــه داری ،گیتنــر : مــی گویــد ،وزیــر خزان

خسارتی که قطع نفت ایـران مـی توانـد 
. ناچیز است ،به اقتصاد جهان وارد کند

ما داریم کار می کنـیم کـه ایـن زیـان بـه 

  . حداقل برسد
ترس از کاهش عرضه نفـت و تهدیـد  •

ایران به بستن تنگه هرمز سبب شد کـه 
درصــد  ۱۱بهــای نفــت در ســال جــاری 

افـزایش بهـای نفـت . زایش پیـدا کنـداف
بنوبه خود بر اوباما که نـامزد انتخابـات 
ریاســت جمهــوری در انتخابــات مــاه 

  . فشار وارد می کند ،نوامبر است
 ،بهـای نفـت در امریکـا ،در ماه فوریه •

هرگالون : به باالترین سطح خود رسید
ــزین  ــه  ۳٫۶۵بن ــد ک ــد  ۱۳دالر ش درص

شـــته ن در ســـال گذآگرانتـــر از بهـــای 
و هشـــدار داده مـــی شـــود کـــه . اســـت

بهای هر  ،هرگونه اختالل در بازار نفت
ــه  ــتان ب ــزین را در تابس ــالن بن دالر  ۴گ

  . خواهد رشاند
صندوق بین المللی پـول نیـز هشـدار  •

می دهد که افزایش قیمت نفت تهدیـد 
  . برای اقتصاد جهان است

عالقه کشورهای غرب بـه همـآهنگی  •
ن آیک به ژتراتدر عرضه نفت ذخیره اس

 ،وئن سال گذشته بودژاندازه که در ماه 
برای جبران نفت  ،ن زمانآ. زیاد نیست

ن به غرب قطـع شـده آلیبی که جریان 
ــود ــه  ۶۰ ،ب ــت عرض ــکه نف ــون بش میلی

مدیر کـل سـازمان  ،نجل گوریاآ. کردند
: مـی گویـد ،همکاری اقتصـادی و رشـد

عرضه نفت ذخیـره نمـی توانـد مـانع از 
یمتهــای نفــت شــود وقتــی بــاال رفــتن ق

ــه ژتنشــهای  ــان نفــت ب ئوپلیتیــک جری
او . بازارهای جهان را مختل مـی سـازد

در شــهر مکزیکــو  ۲۰در اجــالس گــروه 
توضیح داد که باالرفتن قیمت نفـت در 

ناشی از برهم خـوردن اسـاس  ،این ایام
ــت ــه و تقاضــا نیس ــادل عرض ــر . تع وزی

مـا در : لمـان نیـز گفـتآدارائی اقتصـاد 
یم  از ذخیره نفت خود عرضـه نظر ندار

  . کنیم
تحلیل گران می گویند کمبود عرضـه  •

ســبب  ،نفــت ســوریه و یمــن و ســودان
ن شـدت کـه آنگرانی بازار شد اما نه بـه 

قطع نفت لیبـی ایجـاد کـرد و موجـب 
از ذخــــایر  ،شــــد کشــــورهای غــــرب

  . نفت عرضه کنند ،یک خودژاسترات
اروپائی ها از قطع نفـت ایـران بطـور      
ستقیم رنـج مـی برنـد امـا امریکـا رنـج م

از قطــع نفــت  ،بــاوجود ایــن. نمــی بــرد
  . ایران تمام اقتصاد دنیا صدمه می بیند

 ۷۲۷یک امریکــــا ژذخیــــره اســــترات •
روز  ۴۰کـه بمـدت . میلیون بشکه است

در . نیاز نفتـی امریکـا را تـأمین مـی کنـد
ــته ــان  ،گذش ــتالل در جری ــام اخ بهنگ
اســتفاده امریکــا از نفــت ذخیــره  ،نفــت

بهنگــام  ،ســال پــیش نیــز. کــرده اســت
  .جنگ در لیبی نیز چنین کرد

سعودی ها در علن تکرار کردنـد کـه  •
ــت  ــه تحــریم نف ــد گذاشــت ک نخواهن
ایران کمبودی در عرضـه نفـت بوجـود 

نبـود نفـت  ،با عرضه بیشتر نفت. بیاورد
  .ایران را جبران می کنند

منابع صنعتی بـه رویتـر  ،فوریه ۲۴در      
یم سلطنتی عربستان که در ژتند که رگف

میلیـون  ۹عرضه نفـت را تـا  ،هفته پیش
باتوجه . بشکه در روز افزایش داده است

به این که متوسط عرضه نفت این کشور 
میلیــون بشــکه بــوده  ۷٫۵انویــه ژدر مــاه 
. ن افـزوده اسـتآمیلیون بر  ۱٫۵ ،است

اما روشن نیست که این افـزایش عرضـه 
ای مـدتی طـوالنی موقتی اسـت و یـا بـر

 ۹اگر ریـاض بخواهـد همچنـان . است
 ،میلیون بشـکه در روز نفـت صـادر کنـد

میلیون نفـت  ۱۱ناگزیر می شود روزانه 
  .تولید کند

شرکتهای نفتی که نفت عربسـتان را        
  می خرند می گویند عربستان نفت 

  
  ۱۲در صفحه

 همگرائی و از هم گریزی



                                                                                                                                                                                       

 

 

12 

 

 
 

1391فروردين 6تا  1390اسفند 22    797هشمار    2012 مارس  24تا  12  

 

نهـا مـی آمرغوب را به قیمت مناسب بـه 
عربسـتان  ،جاری در اوائل سال. فروشد

ــه بشــکه ای  دالر عرضــه  ۱۰۰نفــت را ب
کــرد تــا گرانــی بهــای نفــت ســبب کنــد 
شدن رشد اقتصـادهای خریـدار نفـتش 

  .نگردد
عالوه  ،خریداران اروپائی نفت ایران •

بــه  ،بــر خریــد نفــت مرغــوب عربســتان
سراغ عراق و لیبی و روسیه برای خرید 

امـا عربســتان تنهــا . نفـت نیــز مـی رونــد
ست که ظرفیت تولید و عرضه کشوری ا

اتحادیــه . نفــت بــه میــزان زیــاد را دارد
هــزار بشــکه نفــت از  ۷۰۰اروپــا روزانــه 

  .ایران وارد می کند
  

دالریزه شدن اقتصـاد ایـران و ٭ 
 ۱۹٤۰رســیدن قیمــت دالر بــه 

  :تومان
  
، روزنامـــه شـــرق، ۹۰اســـفند  ۱۴در  ◀

اظهارات محمـد رضـا رحیمـی، معـاون 
ــژاد نقــل کــرده   ۶در: اســتاحمــدی ن

گشایش بزرگ در بازار «اسفند ماه او از 
خبـــر داد؛ » ارز طـــی چنـــد روز آینـــده

ــود،  ــرار ب ــه وی ق ــه گفت ــه ب ــی ک گشایش
ـــان غـــرب و « ـــاوری را می بمبـــی از ناب

تحریم کنندگان غربی منفجـر خواهـد 
بــه دنبــال آن، روزنامــه قـــول . »کــرد

هفتـــه «: کارشناســـان را آورده اســـت
ـــته بمـــب ارزي معـــاون ر   يسئـــگذش

جمهور بازار را براي چنـد روزي تكـان 
ــايين داد و قيمت ــه پ ــا را ب ــد  ه ترين ح
ــر رســاند، در آن  خــود در ماه هــاي اخي
اي بـر ايــن بـاور بودنـد كــه  روزهـا عـده

شايد اين نـزول در كنـار سـقوط قيمـت 
سکه تا بهار سال بعد ادامه داشته باشد، 

ها  هاي بازار كه از اين نوسان اما قديمي
كردنـد كـه  بينـي مي اند، پيش بسيار ديده

هــاي انجــام شــده بــه بــازار در  تزريق
آستانه انتخابات خبر و اتفـاق جديـدي 

هــا كــه از آســياب  نيســت و در نتيجــه آب
ها همـان خواهـد شـد كـه  بيفتد قيمت

تنهـا سـه روز بعـد از زلزلـه خبـري . بود
ها صعود را آغاز كردنـد و  دولت، قيمت

 ظرف چند ساعت مشخص شد دالر بـه
ترين بازيگر بازار ارز تمـايلي  عنوان مهم

تومان  ۱۹۰۰براي فاصله گرفتن از مرز 
  ».ندارد

موج جديد «شرق احتمال می دهد که 
راه اسـتانبول رسـيده و  تقاضا بـه چهـار

ها در  اين احتمال وجود دارد كه قيمت
مانده از سال رشد و صعود  روزهاي باقي

  ».بيشتري را تجربه كند

و احــوالی اســت کــه در چنــین اوضــاع 
ــه جهــان صــنعت، ســرمقاله روز  روزنام

اسفند ماه خود را به آن چـه  ۱۴یکشنبه 
ــر رســمی اقتصــاد« ــزه شــده غی » دالری

نامیــده، اختصــاص داد و در ایــن زمینــه 
علـت دالریـزه شـدن اقتصـاد «: نوشت

فقــط افــزایش نــرخ ارز در طــول زمــان 
نیست بلکـه روزانـه شـدن ایـن افـزایش 

  ».است

ه با تاکید بر این موضوع کـه این روزنام
ارزش ریالی کاالی فروخته شده امروز «

ـــد  ـــالی آن در روز بع ـــر از ارزش ری کمت
و ریــال دریافــت شــده در  ،خواهــد بــود

نرخ ارز امروز کفاف تامین همان کاال را 
ــدی  ــرخ ارز بع ــای ن ــر مبن ــد ب در روز بع

در چنــــین «نوشــــت، » نخواهــــد داد
ــــایگزینی ارز  ــــزی از ج ــــرایطی گری ش

جای پـول ملـی نیسـت مگـر  رجی بـهخا
ــن نوســان ــه  آنکــه ای ــات ب ــار و ثب ها مه

این جایگزینی . اقتصاد بازگردانده شود
گیرد  که به صورت غیررسمی صورت می

وقتــی شــدت و وســعت پیــدا کنــد عمــال 

پول ملی از صحنه معامالت حذف و ارز 
روندی کـه  .گیرد خارجی جای آن را می

موجـــب افـــزایش تقاضـــا بـــرای ارز، 
گیری یک دور فزاینـده انتظـارات  کلش

ــــده ارزی،  ــــورمی و فشــــارهای فزاین ت
افــــزایش تــــورم و افــــزایش نــــرخ ارز 

  ».شود می

به نوشته همـین منبـع دالریـزه شـدن    
به معنای گذاشتن مهـر تاییـد «اقتصاد، 

بر ناتوانی دولـت در بازگردانـدن ثبـات 
بـــه اقتصـــاد و مهـــار تـــورم اســـت کـــه 

خاصـی بـه پیامدهای اقتصادی سیاسـی 
ویژه برای جوامعی مانند ایران دارد که 
اساسـا بــا دالر بـه عنــوان ذخیـره اصــلی 

  ».های جدی دارند جهانی چالش

های فامیلی به هنگـام  افراد در حلقه«   
ـــه دالر  ـــغ را ب ـــرض دادن، ارزش مبل ق

کننـــد و انتظـــار دریافـــت  محاســـبه می
همان مبلغ را به دالر یا برحسـب ریـالی 

خ روز بــه دالر تبــدیل کــه بــر مبنــای نــر
  ».شود، دارند می

ــته در  ــه گذش ــر هفت ــزاری مه  ۱۰خبرگ
هـم اکنـون در «اسفند ماه اعـالم کـرد، 

بــــــازار بــــــزرگ تهــــــران، برخــــــی 
فروشــان از مشــتریان خــود، بــه  عمده

کننــد و  جــای پــول نقــد، دالر طلــب می
این انتظار را دارنـد کـه بـاز هـم قیمـت 

  ».دالر افزایش یابد

ــا در دو  ــال تنه ــی از ری ــاه گذشــته نیم م
  .ارزش خود را از دست داده است

  
  :اثرات تحریم نفت ایران ٭
 

محمدعلی خطیب در گفتگو با ایلنا در 
خصـــوص احتمـــال ایجـــاد مشـــکل در 

تر کـاال  بودجه سال آینده در صورت تها
بـه طـور : در برخی معامالت نفتی گفـت

ـــدن  ـــایگزین نش ـــورت ج ـــع در ص قط
ایـران، کشورهایی در معامالت نفتی بـا 

با توجه بـه وابسـته بـودن بودجـه سـال 
ــا مشــکل  ــی ب ــدهای نفت ــه درآم ــده ب آین

 . مواجه خواهیم شد
ـــه احتمـــال وجـــود      ـــا اشـــاره ب وی ب

مشـــکالت ارزی در صـــورت جـــایگزین 
نشدن فروش نفت به کشورهای فرانسـه 

این مسئله بحث ریالی : و انگلیس گفت
نیست که بخـواهیم مشـکل را بـا قـرض 

 . ها رفع کنیم نکگرفتن از با
تـوان  خطیب با اشـاره بـه اینکـه نمی     
ـــابع  جـــهدبو ـــق من های ارزی را از طری

بودجــه ســال : ریــالی تــامین کرد،گفــت
توانـد  آینده با کسـری روبـرو بـوده و می

  .باعث افزایش تورم شود
  
ــودارزاده٭ ــی : جل ــن چــه عزت ای

است که ما برای فـروش نفتمـان 
ــم  ــد ارزان ۵۰آن ه ــه  درص ــر ب ت

  ؟ن باید التماس کنیمچی
 
گـزارش کـرده  ایلنـا ،۹۰اسفند  ۹در  ◀

سهیال جلودارزاده نماینده اسبق  :است
دبير اتحاديه زنان خانه كارگر و مجلس 
شـود  امروزه دنیا با علم اداره می: گفت

شـود کـه  اما در کشور ما طرحی اجرا می
پرداخت یارانه کاری . خود تورم زاست
داند که چه توانست ب بود که هرکسی می

تبعاتی بـه لحـاظ تـورم زایـی بـه دنبـال 
گفتند پـول نفـت را سـر سـفره  می. دارد

آوریم کـه عـدالت انجـام شـود  مردم می
امــا پرداخــت یارانــه بــه معنــای اجــرای 

   .تعدالت نیس
اگر دولت و مجلسی داشته باشـیم کـه    

وضع صنعت و اقتصـاد را سـامان دهـد، 
شــود چراکــه فــرض کنیــد  تــورم کــم می

هــــزار تومــــان حقــــوق  ۳۰۰امســــال 
درصــد افــزایش ایــن  ۱۰گیریــد و بــا  می

رسـد اگـر  هزار تومـان می ۳۳۰مبلغ به 
ای کنتـرل  نرخ تورم هر سـال در انـدازه

مان اگـر مـا را بـه  شده باال برود دریافتی
رئـیس . انـدازد جلو نبرد عقب هـم نمی

: اتحادیــه سراســری زنــان کــارگر افــزود
ه ارزش و اگـــر ببنـــیم کـــارگر در جامعـــ

ـــتان ـــر بیمارس ـــار دارد، اگ هایمان  اعتب
ــن  ــتر از ای ــاتی بیش ــود و امکان ــتر ش بیش

فهمیم  دست در اختیار ما قرار گیرد مـی
کند امـا وقتـی  که دولت ما خوب کار می

 ۲۰۰۰تومان بـه  ۱۰۰۰دالر یک شبه از 
ــید  ــان رس ــما  ۳۰۰توم ــان ش ــزار توم ه

دهـد كـه يـك جـاي  نصف شد نشان مي
   . كار مشکل دارد

مگرنه آنکه سیاست خارجی ما باید بـر    
 .اساس عزت، حکمت و مصلحت باشد

امــا ایــن چــه عزتــی اســت کــه مــا بــرای 
ـــم  ـــان آن ه ـــروش نفتم ـــد  ۵۰ف درص

. تر بـه چـین، بایـد التمـاس کنـیم ارزان
جلودارزاده درباره آنچـه در گذشـته در 
ــاد،  حــوزه اقتصــاد و صــنعت اتفــاق افت

ــت مــا در مجلــس ششــم ســاخت : گف
یه را تصویب و اجرایی کردیم این عسلو

طرح برای آن اجرا شد كه اگر کشوری 
نفت خامش را بـه فـرآورده تبـدیل کنـد 
ایــن فــراورده را تــا چنــدین برابــر نفــت 

همـان نفـت را از    حاال چین. فروشد می
هایش را بـا قیمـت  خرد تا فراورده ما می

: وي ادامه داد. باال به خودمان بفروشد
ادی ایـن کشـور بـود عسلویه طرح اقتص

وقتـی . که در دولـت خـاتمی تمـام نشـد
این طرح به دولت بعـدی تحویـل داده 

امـا اگـر . شد به طور کلی فرامـوش شـد
شد نـه تنهـا دیگـر بـه  این طرح تمام می

ها  نآهاي ديگر نیاز نداشتیم بلکه  کشور
به مـا نیازمنـد بودنـد و تعـداد زیـادی از 

ــاغل می ــا ش ــار م ــارگران بیک ــدند ک . ش
گـوییم  مـا نمی: لودارزاده تاکید کـردج

گـوییم  همه مجلس باید مال ما باشد می
مجلس به فکر جیب  ۱+حداقل نصف 

   ...معاش و زندگی مردم باشند
  
وقتی حکومتی ورشکسته است  ٭

ـــا اســـتفاده از انحصـــار ارز و  و ب
جیـب مـردم را خـالی مـی  ،سکه
  :کند

  
هفتـه بعـد  با سکوت در دو حکومت ◀

نـــی ارز و طـــال و ســـفر بـــه از آغـــاز  گرا
کشورهای امریکای جنوبی و ول کردن 
بازار تا افزایش نهـایی قیمـت ارز و طـال 

  :توانست به چند هدف دست یابد
عیدی کارکنان دولـت را از قبـل ایـن  - 

 افزایش به دست آورد 
پرداخـت یارانـه برای مبلغ مورد نیاز  - 

 به مردم تا عید نوروز را به دست آورد 
افــزایش قیمــت کاالهــا را بــه گرانــی و - 

 دلیل افزایش این گرانی ها توجیه نماید 
کســری بودجــه ســال خــود را تــا حــد - 

 زیادی جبران نماید 
درصـد  ۱۰قیمت ارز دولتی را حـدود  - 

   . افزایش دهد
اما کار حکومت که نوعی جیـب بـری  •

ارز را دو نرخــی کــرد چنانکــه هــم  ،بــود
 .تومان اسـت ۱۹۴۰بهای دالر  ،اکنون

ــن دالر ،در نتیجــه ــبه  ،ای ــیله محاس وس
افـزایش شـدید قیمتهـا و . قیمتها گشـت

ناتوانی صنایع و افزایش بیکـاری از پـی 
  .مدهای این جیب بری هستندآ

  
یمی مطرود ملت جز با ژر: انقالب اسالمی

شکنجه و اعـدام چگونـه مـی توانـد بـر جـا 
  :بماند؟

  

ــوق   ــه حق ــا ب تجاوزه
روز  ۵٧بعـد از  : انسان

خزعلـي   ،ذااعتصاب غ
ــاب    ــه اعتص ــت ب دس

  ...غذاي خشك زد و
  
  

" کُردپـا"به گزارش  ،۹۰اسفند  ۲در  ◀
ـــــنندج  واواک ـــــهر س ـــــر از  ۳۵ش نف

ـــه صـــورت را شـــهروندان ســـنندجی  ب
گروهــــی و در يــــک منــــزل واقــــع در 

آباد از توابــع ســنندج  روســتای حســن
 .دکربازداشت 

، به گزارش انتخـاب، ۹۰ اسفند ۳در ◀
ختن آهـک در محمدرضا که متهم به ري

ــه قصــاص از  چشــمان فاطمــه اســت، ب
ــايی  ــلب بين ــرای س ــم ب ــه دو چش ناحي

ـ وکيـل  .محکوم شـد اميـر ضـياءالدينی 
ـ تصريح کرد اين حکم از سوی : فاطمه 

هيــات قضــايی دادگــاه کيفــری اســتان 
 . کردستان صادر شده است

، به گزارش هرانا،  دو ۹۰ اسفند ۳در ◀
ــه ــالين سياســی آذربايجــانی ب  تــن از فع
ــد حبيــب  نامهــای رضــا طــوری و وحي

بازداشت واواک چشمه توسط ماموران 
 .شدند

ــفند  ۳در ◀ ــا،  ،۹۰اس ــزارش ايلن ــه گ ب
جمعى از کارگران کارخانه قند و تصفيه 
شکر اهواز در مقابل اسـتانداری تجمـع 

 .آميزى برگزار کردند اعتراض
ــفند  ۳در ◀ ــا،   ،۹۰اس ــزارش ايلن ــه گ ب

ان رئــيس انجمــن صــنفى ملوانــان اســت
هشـت هـزار ملـوان : اعالم كـرد بوشهر

بوشهرى نسـبت ثابـت مانـدن دسـتمزد 
خود در طول پنج سـال اخيـر معتـرض 

 .هستند
ــا،  ،۹۰اســفند  ۳در ◀ ــه گــزارش هران ب

شــهروند بهــايی ســاکن " ترانــه ترابــی"
 ۵ســمنان از ســوی دادگــاه انقــالب بــه 

ماه حـبس تعزيـری محکـوم  ۱۰سال و 
 .شد
ــه گــزارش ،۹۰اســفند  ۴در ◀ ــا،  ب هران

نيروهای امنيتی در شيراز هومن زارعي، 
شــهروند بهــايی را در محــل کــار خــود 

 ۱۰۰بازداشت و بـه بازداشـتگاه پـالک 
 .منتقل کردند

 ۸۲، به گزارش ايلنـا، ۹۰ اسفند ۴در ◀
نفر از کارمندان مرکـز اطالعـات تلفنـی 

ــه علــت عــدم پرداخــت  ۱۱۸ کرمــان ب
حقوق و عيدی و مزايـای سـال گذشـته 

کار کشيدند و در محوطه مرکز  دست از
 .مخابرات تجمع کردند

بــه گــزارش ســحام  ،۹۰اســفند  ۶در ◀
نيــوز، کوهيــار گــودرزی از ســوی شــعبه 

دادگــاه انقــالب تهــران بــه رياســت  ۲۶
قاضــی پيرعباســی بــه شــش ســال حــبس 

اتهام هـای وی در . تعزيری محکوم شد
اجتمـاع “ و “ تبليغ عليه نظام“ دادگاه 

 .عنوان شده است“ مو تبانی عليه نظا
ــه گــزارش کلمــه،  ،۹۰اســفند  ۷در ◀ ب

حکــم ســه ســال حــبس دیگــر بــرای 
ایـن . ابوالفضل قدیانی به وی ابالغ شد

حکم در حالی صادر شد کـه ایـن مسـن 
 ۳۵۰ترین زنـدانی جنـبش سـبز در بنـد 

اوین باید چهارم آذر ماه امسال و پس از 
بنـا . تحمل یک سال حبس آزاد می شـد

تـوهین “دید و به اتهـام بر این حکم ج
باید سه سال دیگر در زندان ” به رهبری

 .بماند
ــفند ۸در ◀ ــو ۹۰ اس ــزارش عض ــه گ ، ب

ــان،  ــوق کودک ــت از حق ــن حمای انجم
میزان ازدواج در کودکان نسبت به کـل 

درصـد  ۴۵، ۸۹تـا  ۸۵سـال  ها از ازدواج
ــته ــد داش ــد . رش ــار  ۴۵رش ــدی آم درص

 ۱۴تــا  ۱۰ازدواج کودکــان؛ دختــران 
  . ی باشدسال م

بــه گــزارش  هرانــا،  ،۹۰اســفند  ۹در ◀
حکم شالق شهرام کریمـی کـه از سـوی 

دادگاه انقـالب اسـالمی بـه  ۲۶ی  شعبه
ـــه اتهـــام  ـــاس ب ریاســـت قاضـــی پیرعب

صـادر شـده " اخالل در نظـم عمـومی"
بود، روز گذشته در محل زندان اوین به 

 .اجرا درآمد
به گزارش ایلنا، يـك  ،۹۰اسفند  ۹در ◀

 ۴۰۰گري در سـاوه از تجمـع فعال كـار
نفــر از كــارگران گــروه صــنعتي صــفا در 

ماه حقوق معوقه  ۴اعتراض به دريافت 
مــاه عيــدي و پــاداش  ۲بــه احتســاب 

گـروه صـنعتي :قانوني خبر داد و افـزود
صفا توليـد كننـده انـواع لولـه واقـع در 

ــاوه ــيش از  - آزاد راه س ــران ب  ۱۱۰۰ته
  . كارگر دارد 

گزارش فـارس، ، به ۹۰ اسفند ۱۰در ◀
اکبـــر جـــوانفکر بـــه اتهـــام  حکـــم علی

کــه ) خامنــه ای(تــوهین بــه ســید علــی 
چندی پـیش در دادگـاه بـدوی صـادر و 
مورد اعتـراض وی قـرار گرفتـه بـود در 

 .نظر تایید شد دادگاه تجدید ۳۶شعبه 
بـه گـزارش هرانـا،  ،۹۰اسفند  ۱۲در ◀

طی روزهـای اخیـر مسـئوالن خوابگـاه 
ـــه ـــ  دختران ـــد دانش ـــه فرهمن گاه عالم

طباطبایی در تهران برای چنـدمین بـار 
متوالی اقـدام بـه تفتـیش ناگهـانی اتـاق 

بـه . محل سـکونت دانشـجویان کردنـد
گفته وی در پـی ایـن اقـدام غیرقـانونی 
لپ تـاپ یکـی از دانشـجویان توقیـف و 

های موجـود در آن،  پس از بررسی فایل
دانشــجوی مــذکور بــه اتهــام نگهــداری 

ــی ا ــیلم غیراخالق ــاه اخــراج ف ز خوابگ
 .شد
خانـه «به گـزارش  ،۹۰اسفند  ۱۴در ◀

ســال  ۱۸حکــم » حقــوق بشــر ایــران
ـــل  ـــلطانی وکی ـــدالفتاح س ـــدان عب زن

دادگــاه  ۲۸دادگســتری از ســوی شــعبه 
ــی  ــه ریاســت قاضــی پیرعباس ــالب ب انق
صادر شده و امروز به وکالی وی ابـالغ 

بــر اســاس ایــن حکــم وی . شــده اســت
از ســال محرومیــت  ۲۰همچنــین بــه 

 .حرفه وکالت محکوم شده است
تبلیـغ «اتهامات این وکیل دادگسـتری  

ــدافعان  ــانون م ــه نظــام، تشــکیل ک علی
» حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه نظام

 .اعالم شده است
بـه گـزارش هرانـا،   ،۹۰اسفند  ۱۵در ◀

نگار و  علی موسـوی خلخـالی، روزنامـه
اسفندماه با حکـم  ۵مترجم جمعه شب 

تــی در منــزل پــدری خــود مــاموران امنی
 .بازداشت و به زندان اوین منتقل شد

به گـزارش سـحام  ،۹۰اسفند  ۱۵در ◀
نیــوز، نــازنین خســروانی روزنامــه نگــار 

سال زندان خود  ۶جهت اجرای حکم 
دادگـاه ۲۶ شـعبه  .بازداشت شده است

ـــت قاضـــی  ـــه ریاس ـــران ب ـــالب ته انق
پیرعباس به شـش سـال حـبس تعزیـری 

 .محکوم شده بود
بـه گـزارش کلمـه،  ،۹۰اسفند  ۱۵در ◀

مهدی خزعلی، نویسنده منتقـد، پـس از 
ـــی  ۵۷ ـــداوم ب ـــذا و ت روز اعتصـــاب غ

تــوجهی مســئوالن، دســت بــه اعتصــاب 
 .غذای خشک زد

  

 همگرائی و از هم گریزی
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ـان  مقـدم  درصف مهاجرين، دولت تشكيل با  حكومـت  ومـدافعان  وطنخواه

 رب را»  مصلي« معروف حملة 1334 محرم درچهاردهم و قرارگرفت مهاجرين
 وخلع دادن شكست ضمن و كرد فرماندهي روس به وابسته ايراني قزاق قواي
 ص ، پسيان( ساخت خارج روسيه نيروهاي نفوذ ازمنطقة را همدان آنها، سالح

 ).131ـ 130 ص افسر، ؛28ـ 27
 قـواي  هجوم درمقابل را از همدان دفاع ضرغامي، خان وياورعزيزاللّه پسيان
ـيه  ارتـش  وكيفـي  كمـي  برتري سبب به اما كردند، سازماندهي روسي  روس

 تحـت  ژاندارمري نيروهاي نيز درآنجا. شدند كرمانشاه به نشيني ناگزيرازعقب
ـا  شـدند،  ازمنطقـه  دفاع مسئول پسيان فرماندهي  دربرابـر  مقاومـت  ادامـة  ام
 ونيروهاي شد غيرممكن اسلحه وفقدان اتحاد عدم سبب به خارجي نيروهاي
 ازفرماندهي پسيان ناكامي، ازاين پس. بردند پناه يعثمان سرزمين به وطنخواه

 نظامي تحصيالت درآلمان. رفت آلمان به درمان وبراي كرد گيري كناره قوا
ـيل  به نظام درپياده وسپس آلمان هوايي درنيروي نخست داد؛ ادامه را  تحص

ـنفكري،  متنـوع  فعاليتهاي به همچنين. گمارد همت وتمرين  و فرهنگـي  روش
 شـركت  دربـرلين *  زاده تقـي  سياسي ـ ادبي درانجمن. ردآو روي سياسي
ـاالتي  و جست ـاوه  درمجلـة  مق ـاپ  بـه *  ك ـاند  چ ـين . رس ـاب  دو همچن  كت

 بـود  خـودش  زنـدگي  سرگذشـت  كه دوست وطن جوان يك سرگذشت
 جنـگ  طي ايران درغرب تجربياتش درباره ايران، تا بغداد از مقدس وجنگ
ـ 133 ص افسـر،  ؛34ـ31 ص پسيان،( درآورد نگارش به را اول، جهاني  ،135 ـ

 ).699ـ697 ص ، كرونين ؛179ـ176
 به ش1338/1297 در اول، جهاني جنگ گرفتن پايان و اوضاع تغيير دنبال به

 دوباره*  الدوله وثوق دولت سقوط دنبال به و سال همان در. بازگشت ايران
 در و يافت ارتقا)  سرهنگي( كلنلي درجه به و شد اعاده ژاندارمري خدمت به

 ژانـدارمري  فرماندهي به)  حسن ،* پيرنيا به كنيد رجوع(  مشيرالدوله دولت
 كنيد رجوع(  السلطنه قوام گري والي با او مأموريت. گرديد منصوب خراسان

ـان  در) احمد ،*  قوام به ـادف  خراس ـا  كلنـل . بـود  مص ـاماندهي  هـدف  ب  س
 فعاليـت  ماه هارچ از پس اما كرد، آغاز را خود مأموريت خراسان ژاندارمري

ـبب  به ژاندارمري، اداري و امور مالي اصالح براي ـابع  كمبـود  س ـالي  من  و م
ـيو  و قوام ميان كه بود حالي در اين. شد روبرو ناكامي با قوام، كارشكني  موس

ـان،  و گمـرك  پيشـكار ماليـه   ،»دوبوا« ـائل  خراس ـات  برسرمس  وعـوارض  مالي
 رضاخان ـ سيدضياء كودتاي ،نابسامان شرايط دراين. بود درگرفته اختالفاتي

 ،699 ص كرونين، ؛36 ص ، پسيان( پيوست وقوع به ش 1299 حوت سوم در
سيد  به تلگرافي كودتا اوايل در السلطنه قوام). 23 ص بهار، مهرداد ؛705ـ 704
 كه شود نمي معلوم الوزرا رئيس بيانية مفاد از كه بر اين داير كرد مخابره ضياء

ـا  مقابلـه  بهانة به همچنين وي. است رژيمي و اصول چه داراي ايران دولت  ب
 ژاندارمري كنار نيروي در ملي نيرويي تشكيل به ،* بولشويكها احتمالي هجوم
 1300 نـوروز  عيـد  رژه مراسم در و) 97 ص ،1 ج بهار، محمدتقي( كرد اقدام
 ، آذري( نـداد  قرار مناسب جايگاه در را شاه تمثال معهود، رسم بر خالف ش،
سيد  ديد از مسائل اين). 25 ص بهار، مهرداد به كنيد رجوع نيز ؛185،187 ص
 فرمان والي، به كلنل وابستگي ازعدم اطمينان حصول از پس و دور نماند ضياء

 ،1300 فروردين سيزدهم روز كلنل. كرد ارسال كلنل را براي قوام دستگيري
 .داشت اعزام تهران به الحفظ تحت و كرد بازداشت را والي

ـامي  والي سمت به را كلنل سيد ضياء، بعد، وزر ـان  نظ . كـرد  منصـوب  خراس
ـال  بـه  و شـد  اعـالن  نظامي حكومت مشهد در فروردين، پانزدهم  در آن دنب
ـان  انـدك  مدتي ـاير  اشـرار  و ياغي ـان  عش  امنيـت  و شـدند  سـركوب  خراس

ـات، 26ـ25 ص بهار، مهرداد( برقرارگرديد ـ  51 ص ؛بي ـالح  ؛53ـ  ص ، ميرزاص
ـلطنه  قوام مالياتي بدهي خان محمدتقي. )55 ،43ـ41 ـا  را الس ـبط  ب  اقـالم  ض

ـاي  كـرد،  وصول خراسان مالية براي او امالك و اموال از هنگفتي ـان  به و  ن
 كـرد،  پرداخت را نظامي افراد افتادة عقب و مواجب داد كاهش را گوشت
 و السلطنه قوام و قدس آستان متوليان هاي سوء استفاده به رسيدگي همچنين

 ج ، فـرخ  ؛48،51ـ 46 ،43 ص ، ميرزاصالح( كرد آغاز را ديگر محلي فذينمتن
  )1(  ).76ـ75 ص ،1
 

رسالة «كلنل محمد تقي خان پسيان شرح زندگي خود را در ٭
  :  اش اينگونه بنوشته آورده است»دفاعيه

 
  !هموطنان 
ـاية جـديت وكوشـش       پانزده سال است درنظام خدمت كرده وفقـط درس

صداقت و وفاداري نسبت به مملكت، بدون اين كه مطابق درانجام وظايف و
ـيله       معمول تملق اين و آن را گفته يا هديـه و تقـديمي بـه فـالن داده و وس

درجة سرهنگي . انگيخته باشم، ازدرجة تابيني به رتبة نايب وسرهنگ رسيده ام
من مطابق سندي كه دردست دارم دربرج ثور امضا شده و تاكنون ازطـرف  

ي تشكيالت، به علت غير معلومي، رسماً ابالغ نگرديده است و با اين دفتر مركز
ـات بطينـة    كه ترقي همقطاران، كه اغلب از زيردستان خودم بوده اند، با ترقي

و مسرور بلكه مفتخر و  ]كذا [من به هيچوقت قابل مقايسه نمي باشد، باز خرسند
سته بندي ها و مغرورهستم كه ترقيات اينجانب هيچ وقت درساية دسايس و د

ـا را     ـارم رؤس بعضي اقدامات ديگر نبوده وفقط فعاليت و جديت غيرقابـل انك
  .گاهي خواهي نخواهي مجبور به حق شناسي نموده است

و جدا  ] 1827 [هجري 1243من مهاجرهستم، يعني اجداد من پس ازجنگ  
شدن قفقاز ازايران، زير باررعيت خارجه نرفته ازهمه چيز خودشان صـرفنظر  

ـاء و اجـدادي انداختـه انـد      پـدران و  . كرده و خود را به آغوش وطـن آب
پدربزرگان من همه سوگلي هاي رجال نامي ايران مثل ميرزا تقي خان امير، 

در تبريـز    ]1905 [1309من خود در. حسنعلي خان اميرنظام و غيره بوده اند
ـپس   در آن شهر ابتدا در منزل ومكتـب  23تا  1317متولد  شده و از سنة  و س

چند ماهي در اولين مدرسه آن شهركه به اسم لقمانيه معروف بود به تحصيالت 
ـتغال     ـنة خارجـه اش فارسي و عربي و منطق و مقداري از علوم جديده و الس

ــن  28 [ 1324در ششــم جمــادي االول . داشــتم ــل  ]1906ژوئ ــراي تكمي ب
همان  ] 1906اوت  9[تحصيالت به طهران آمده، درهيجدهم جمادي الثاني 

سال داخل مدرسة نظامي شدم ومدت پنج سال در آن مدرسه تحصيل مـي  
كردم، و هنوز يك سال ديگر به اختتام دورة مدرسه مانده بـود كـه رفـورم    
افواج قديم شروع شده و وزارت جنگ  من و نه نفر رفيق ديگر مرا بر خالف 

ل ميل و رضاي خودمان از مدرسه خواسته و بـه رتبـة  نايـب دويمـي داخـ     

   ] 1911 [ 1329خدمت  نمود 
ـلطاني   دو سال در تشكيالت فوق الذكر خدمت كرده و به تدريج تا درجة س
ـايي كـه مـي     نايل گرديدم، ليكن نظربه اين كه رؤسا از دادن حساب پول ه

 ]آقاي دبوا[گرفتند خودداري مي نمودند و بيچاره مسترشوسترآمريكايي مثل 
ـاب    ـان از آدم حسـ ــة خراسـ ــكار مالي ـاب دادن   پيش ــت وحسـ ــي خواس م

ـاس قشـون   ]اي[كارعاقالنه نبود حساب داده نشد، او هم ديگر پول نداد و اس
زيرا جز ايـن  . جديدالتشكيل را برهم زده، گويا مقصود واقعي هم همين بود

ترتيب مقصود كامالً به عمل نمي آمد و ترتيب خودماني ازهرحيث رجحان 
هم خواسته خواهـد  »شوستر«خصوصاً موقعي كه حتم بود عذر خود . داشت

ـان در اطـراف قـزوين     شد؛ در اين موقع به رياست گروهان ومعاونت با طالي
ـاه  . بودم» حبيب اهللا خان كرد«جزو اردوي اعزامي برعليه  در مدت شش م

فقط دو ماه حقوق گرفته، يك ماه آن را نيز به زيردستان گرسنه مساعده دادم 
د آنها است و شايد اغلـب بـدرود   كه هنوزهم قبض ها پيش من و پول ها نز

زندگي كرده باشند آنها را بري الذمه مي نمايم، حقوق چهارماهة ما پيش كي 
  .وكجاست اهللا اعلم به حقايق االمور

پس ازتلگرافات عديده وعدم وصول جواب به مركز آمدم والبته تكليفم معلوم 
مدرسـة خـود   طولي نكشيد كه ازطرف معلم . بود كه بايستي كنج خانه بنشينم

به يگانه صاحب منصب باشرف وايران دوست يعنـي  » كسترزيش«آقاي كلنل 
فقيد كه نام وشرفش درقلب هرسرباز صميم ايـران  » يالمارسون«آقاي ژنرال 

ـاني   20[1330مادام الحيات نقش ثابتي خواهد بود، معرفي شده اول ربيع الث
وسف آباد به اسم  صاحب منصب داوطلب مدت شش ماه دري ] 1912مارس 

به سمت معلم ومتعلم ومترجم خدمت كردم و با اين كه قرارنبود قبل ازطـي  
ـاحب رتبـه     ـان ص دورة مدرسة صاحب منصبان ژاندارمري كسي از  داوطلب

ـاه   . شود خدمات من دقت  صاحبمنصبان سوئدي را جلب كـرده ودر اول م
ـ  ]اي[ششم جزوشاگردان دورة اول مدرسه به درجه ل كه درقشون داشتم ناي

ـأمور راه      ـيراب م ـان س گرديده به سمت آجودان مترجمي و رياسـت گروه
همدان شدم، راهـي كـه درآن وقـت ازاشـراروغارتگران مسـدود و كلنـل       

ـارت     ]اي[آمريكايي با عده» مريل« ـتغال بـه غ ژاندارم شوشتري به واسطة اش
ـته بودنـد   ]راه[دهات نتوانسته بودند ازعهدة امنيت   .برآيند ويا اين كه نخواس

عدم امكان عبورمال التجاره درآن راه اسباب شكايت بزرگ همساية شـمالي  
ـال   . شده، هرساعت ودقيقه به اعزام قواي اميراتوري تهديد مي نمود يـك س

دراين راه خدمت كرده واغلب شب ها را به واسطة عدم اعتماد به قـراوالن  
خـدمت   دراثناي اين. اردو تا صبح مشغول سركشي پاسبانان ومحافظين بودم

ـا   مكررازطرف صاحب منصبان سوئدي كه درآن وقت هنوزاروپايي بوده وب
ـاوري      ـارمي نمودنـد درجـة ي زير دستان از روي بي غرضي و بي طرفي رفت
ـا    پيشنهاد شده، ليكن از طرف ژنرال به واسطة عدم تناسب سن قبول نشـد و ت
ـنهاد مزبـور ر      ـبان مختلـف پيش ـاحب منص ا اين كه باالخره پس از اين كه ص

تكراركردند قرار شد مجدداً به طهران رفته وپس از اختتام دورة مدرسـه  بـه   
  .درجة ياوري نايل گردم

داخل  مدرسة صاحب  ] 1913اكتبر  15 [ 1331در چهاردهم ذيقعده الحرام 
درمدرسة  ] 1914مارس  9 [1333منصبان ژاندارم شده تا يازدهم ربيع الثاني 

در جريان دورة مدرسـه درازاء خـدمات راه   . مزبورمشغول تعليم وتعلم بودم
همدان با اعطاي يك قطعه مدال طالي نظامي از طرف وزارت جليلة جنگ 

هنوز يك ماه به اختتام دورة مدرسه مانده بود كه مأموريـت  . مفتخرگرديدم
بروجرد پيش آمد ومن به رياست يك اسكادران صاحب منصب جزء در جزو 

لين جنگ با الوار با يازده نفر از عدة  خـود  در او. اردوي اعزامي مأمور شدم
ـاني   23كه مأموريت حفظ جناح را داشتم درسرتپه اي مجروح شده  ربيع الث

ليكن نقطة مĤموريـت را از دسـت نـداده و قبـل از      ] 1914مارس  21[1332
  .واگذار كردن فرماندهي به صاحب منصب  ديگري از آنجا حركت نكردم

جنگ هاي بروجرد شركت داشته و درعرض  پس از بهبودي زخم در اغلب 
ـاوري     دو ماه به طوري جلب دقت رئيس خود را نمودم كه مجـدداً رتبـة ي

  ] 1914مه  13 [ 332جمادي الثاني  17 –درخواست شده و مورد  قبول افتاد 
به » تورل«پس از آن به موجب تقاضاي رئيس رژيمان قزوين به جاي ماژور 

ژوئـن   14[رجب همان سال  20- ب گرديدم رياست با طاليان همدان منصو
ـاردهم محـرم    ]1914 ـا   ] 1915نـوامبر  22[1334و از آن تاريخ تا چه در آنج

مأموريت داشتم و درطول اين مدت شايد سه ماه درشهرهمدان نبوده و دمي 
ـاع را تغييـرداده و حسـب االمـر      آسوده ننموده بودم كه جنگ عمومي اوض

ري و شايد مقامات عالي تر به حملة مصـال  رئيس رژيمان و رئيس كل ژاندارم
و به حمداهللا با عدة بسيار نا قابلي چون قصد و  ]1334محرم 14 [اقدام كردم 

ـتم بـه    نيتي جز خدمت به وطن و رهايي مملكت از مظالم قشون تزاري نداش
ـاب موسـوم بـه      .طرد و دفع دشمن موفق گرديدم تفصيل اين جملـه دركت

ن به زبان آلماني به طبع رسيده، ليكن به واسـطة  جنگ مقدس ازبغداد تا ايرا
عدم اتحاد و تذبذب و ترديد وعدم صميميت هيئت رئيسه واحزاب مختلـف  
وفقدان اسلحه استقامت درمقابل قـواي عظيمـه ممكـن نگرديـد وحركـت      
االستيكي  شروع شد و باالخره سقوط بغداد ومسدود شدن راه ما را مجبوربـه  

رمدت اين كشمش چه كشيده و چـه ديـدم غيـر    د. عقب نشيني دايمي نمود
همين قدر بايـد متـذكر   . قابل تصور وحقيقت غيرممكن التقرير و تحرير است

  :شعرعربي منسوب  به حضرت  زهرا  سالم  اهللا عليها  شد و بگويم
  صبت علي  مصائب  لوانها 

  صبت  علي االيام  صرن لياليا
ايسـت بـه كتـب مطبوعـه     آيا خدمتي در جبهات جنگ كرده يا نكـرده ام ب 

درآلمان و ممالك بي طرف رجوع نمود، زيرا اگرمن شرح بدهم شايد حمل 
ـان حقيقـت    برخودستايي و رجز خواني شود، درصورتي كه مقصودي جزبي
ـته وفقـط مـي خـواهم         ـات زنـدگي خـود نداش وشرح مختصري از گزارش

سابم هموطنانم بدانند كه من كيستم واز كجا  آمده و كجايي هستم وحرف ح
مخصوصاً درجنگ هاي پيش قراولي تويسركان اسلحه ومهمات مـن  . چيست

عبارت از اشعار رزمي شاهنامه بود كه بدان وسيله افراد  چريك را به جنگ و 
  .كشته شدن  در راه وطن عزيز ترغيب وتحريص مي كردم

خالصه درنتيجة بعضي اقدامات و حوادث كه از آنها صرف نظر كرده ونمـي   
بارديگر  برجراحات قلبم نمكي پاشيده باشم، اضطراراً از كار كناره  خواهم يك

گيري كرده، از دست بعضي همقطاران بي حقيقت و دورو خود را خـالص  
درنگ و توقف كنم براي معالجة  ورم كبد  ]اي [كرده بدون اين كه در نقطه 

سيده بود هنوزمعالجه به اتمام نر ]1917مه  27 [ششم شهرشعبان . به آلمان رفتم
كه استماع خبر موحش دياله و در خون شنا كردن افراد رشيد با وفايم دنيا را 

ـا  . درجلو چشمم تيره وتار ساخت براي اين كه خود را به آنها رسانيده واقالً ب
 12 [ 1335ذيحجـه   25 –هم جان داده باشيم به سوي حلب وموصل شتافتم 

ـاي  ليكن افسوس افسوس صد هزارافسوس  ]1917اكتبر آب  بي رحم نعش ه
آن شهداء بي گناه را بسرعت امواج وحشت آور خود همه جا غلطانيده وبـه  
استراحتگاه قعردريا رسانيده بود وديگر براي من حتي ديدن آب خون آلـود  

  :نيزميسر نمي شد، بلي
  من از بيگانگان هرگز ننالم 

  كه با من هرچه كرد آن آشنا كرد
   ]1917نوامبر  6 [ 1336محرم  20 –مأيوس به برلن مراجعت  كردم 

براي اين كه هيچ دخالتي دركارها نداشته و ضمنĤً وقت خـود را بـي خـود     
نگذرانده باشم، با اين كه ضعف اعصاب چشم و كليتاً علت مزاج مانع از قبول 
. خدمت هوانوردي بود به تصورحصول مقصود داخل ايـن خـدمت شـدم   

ن پس ازختم شناسايي ميكانيكي وسـي  ليك. ]1918مه  22 [ 1336دهم  شعبان 
درخواست انتقال . وسه مرتبه سيران سخت مريض شده ونتوانستم تعقيب نمايم

و  ] 1918ژوئيه  13 [شوال همان سال 3 –داده به قسمت پياده منتقل گرديدم 
و موقع متاركة جنگ مستمراً در خـدمت بـودم، ضـمناً    » رولسيون «تا حدود

زتحصيل مي كردم چنانكه با وجود اطالعات ناقصه رياضيات عاليه وموسيقي ني
دو اثر مختصري از سرودهاي ژاندارمري و اشعارملي ايراني با نـت بـه طبـع    

ـا  » هفـت آواز محلـي ايرانـي    « و» سـه سـرود ملـي    « رسانده و به اسامي  ب
به زبان آلماني ازخود به يادگار گذاشته ام كه يكي ازآنها  ]اي [مختصرمقدمه 

طرف توجه موسيقيدان هاي آلماني شده بود؛ و نيزعدة زيادي از فوق العاده 
مختلفه را ترجمه و حاضر به طبع نموده بودم كه بـه واسـطه   » رگلمان هاي«

ـاالخره  . عدم استطاعت، طبع آنها ممكن نشده وتا امروزهم مقدورنگرديـده   ب
ازيك طرف زندگي روزبه روز گران تر و از طرف ديگر مختصـر وجـه پـس    

ـا      اندازي كه درمدت هاي متمادي خدمت جمع آوري شـده بـود، بـه انته
ـتان   ]اي[رسيده و نزديك بود كه كاربه فالكت و ذلت برسد وعـده   از دوس

حاضر به همراهي ومساعدت شده وحتي معلم انسان دوست مـن،  )  2(آلماني
براي من تهيه » اليپسيك«حاضربود محلي در دارالفنون » سباستيان بگ«آقاي 

ـيو     كرده و ي ـين مس ـا ببـرد وهمچن ـترم « ا اينكه با خود به جنـوب آمريك » اكس
خانم رئيس رژيمان متوفي من مرا بـه سـوئد   » چلسترم«سوئدي توسط مادام 

مخصوصاً نوشتجات . دعوت كرده بود كه هرقدربخواهم درآنجا ميهمان باشم
ـتانه   دوستان اروپايي كه مقارن حركت مي رسيد تمام مملو از احساسات دوس

و حتي دو نفرحاضر شده بودند كه هرقدر قرض بخواهم بدهند و وقتي  بوده
. همه را به استغناي طبيعي و جبلي ايرانيت رد كردم. پس بدهم كه مقتدر باشم

پنج هزار مارك بقيه السيف دارايي خود را هزار فرانك سـويس خريـده بـه    
   ] 1919نوامبر  11 [ 1338صفر  17 –اميد خدا حركت  كردم 

پـس ازشصـت و   . يس مجبورشده چهارهزارفرانك ديگرقرض كردم در سو 
ـاني    29يك روز مسافرت درموقع ورود به بندر انزلـي در   13[1338ربيـع الث

كـه ازهرطـرف جيـب وبغلـم را مـي كاويدنـد چنـد قرانـي          ] 1920ژانويه 
آن هم به مصرف انعام هاي حمال هايي رسيد كـه مثـل ملـك    . بيشترنداشتم

اي لباسم را گرفته و مي خواستند و صندوق ها را با هم الموت دورصندوق ه
ـاي فرامـوش نشـدني دوران     . ببرند حقيقتاً تفتيش بندرانزلي يكـي ازيادگاره

زندگاني من است و گويا زمامدارآن وقت تمام اين اوامر را از روي اصـول  
مشروطيت ومطابق با قوانين اساسي مملكت صادر كرده است و كسي هم اسم 

الجرم از يك خانم روسي كه همسـفر  ! را كابينة سياه نمي گذاشت آن كابينه
پـس از ورود بـه   . بود مبلغي قرض كرده با اتومبيل به طهران حركت كرديم

ـاحب  با اين كه  ] 1920ژانويه  24 [ 1338جمادي االول   3 - مركز به كلية ص
منصبان و اشخاص مهاجر خرج معاودت داده شده و لدي الورود به خـدمتي  

ـايد معلـوم اسـت ولـي از ذكـرش      گم اشته شده بودند به علت غير معلوم، ش
ـام     ـتغال مق صرفنظرمي كنم، با اين كه نسبت به ديگران قديمي تر و بـراي اش
ـاطر بـرادر و پسـر      رياست رژيمان و غيره مستحق تر بودم و اقالً بايستي بـه خ

 ازطـرف  ]اي  [عموي شهيدم از من دلجويي مي شد، بدون ايـن كـه  ذره   
ـيچ قسـم      ـا از ه ـارة آنه دولت و حتي دوستان صميمي ملي و كساني كه در ب
ـاريخ      ـا ت ـاه ت ـنج م فداكاري مضايقه نكرده بودم مساعدتي ابراز شود، مدت پ

درايـن مـدت مشـغول ترجمـة     . سقوط كابينة آقاي وثوق الدوله بيكار ماندم
ـار  » تاريخچه يك كنيز « از جمله . بعضي ازكتب مفيده بودم ـنيف الم تين تص

وهمچنين يـك  كه مقداري از آن در پاورقي روزنامة آگاهي به طبع رسيده 
شروع كردم » سرگذشت يك جوان وطن دوست« سرگذشت واقعي به اسم 

ـايد قابـل    كه چنانچه عمري باقي باشد و به اتمام موفق شده به طبع برسانم ش
  .توجه باشد وخوانندگان بر نويسندة مظلوم آن رحمت و شفقت آورند

ـاور    بال فاصله پس از تعييركابينه، آقاي كفيل تشكيالت، شايد بـه صـالحديد مش
ـبت بـه      ـيرالدوله نس ـاي مش بدكينة خودشان گويا به تصور اين كه حضرت آق
ـان حتـي    خانوادة ما مرحمت مخصوص داشته و در دورة  زمامداري خودش

بـه   االمكان عدل و انصاف را كنار نخواهند گذاشت و مي دانستند كه ما البتـه 
با كمال عجله من و پسرعمويم را احضار  - حضرت معظم له تظلم خواهيم كرد

كرده وهمان روز احضارتوسط خودم امربه نوشتن حكم عمـومي راجـع بـه    
فرمودند، كه شخصاً  - استخدام مجدد ما با اين كه كسي ما را خارج نكرده بود 

ـ . به وزارت برده و به امضاي معاون برسانند ـين  توضيح اين كه هن وز وزراء مع
ليكن بـه  . نشده ولي قطع بود كه آقاي مشيرالدوله رئيس الوزراء خواهند بود

علت مجهولي اين تصميم به اين شدت مدتها به عقب افتاد و حتـي اگـر بـه    
اصرار دوستان من همه روزه به تشكيالت نرفته، شخصاً تعقيـب نمـي كـردم و    

كوت عنه مانده و باز ويالن و جرايد نمي نوشتند، ممكن بود كه مسئله بكلي مس
  .سرگردان باشيم

بـه   ] 1920اوت  21 [ 38مورخة غـرة ذيقعـده    176باري باالخره، حكم نمرة 
امضا رسيد وبنده را با بودن ياورمحمد حسين ميرزا در مشهد و اطالعاتي كه از 
وضع ژاندارمري خراسان وتسلط كامل والي وقت داشتند، بدون هيچ اسم و 

خن گذاشته به سمت خراسان پرتاب كردند و بـراي  تشـكيالت   رسمي، به فال
اوت  31[1338شانزده هم ذيحجه  –جديد قواي خراسان اميدواري ها دادند

براي اين كه بفهمانم درمقابل احكام مطيع صرف بوده وازخـود رأي    ]1920
ـيدم وحسـب االمـر     ندارم با اطالع به مراتب فوق حركت كرده به مشهد رس

ذيحجـة   25 –داره را از كفيل تحويل گرفتـه مشـغول كارشـدم   والي وقت ا
  ۱۴در صفحه    از بدو تصدي دچار يك سلسله اشكاالت ومسائل  ] 1920سپتامبر 9 [1338

  »مصدق کتردتولدسالگردنهمینبمناسبت صد و بیست و،خرداد۲۶«
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. الينحلي گرديدم  كه دايماً مرا در زحمت داشته و آني راحتم  نمي گذاشتند
مري همه ازجمله مسئلة حقوقات معوقه بود كه با وجود اين كه بودجة ژاندار

ماهه مرتباً ازطرف ادارة ماليه پرداخت شده بود وحقوق چندين برج نرسيده 
ـاي ديگركـه       ـارج طلبكاربودنـد و خيلـي چيزه و مبلغ متنابعي نيزاشخاص خ

ـتند   . شرحش كتاب مفصلي الزم دارد عجيب ترازهمه اين كه همه مـي دانس
بة حقوق نرسيده، ولي هيچ كس نمي دانست كي چقدر طلـب دارد ودرشـع  

رئيس سابق . هم نبود كه شخص به آن رجوع كند ]اي  [محاسبات ورق پاره
عالوه براين كه خودش را مسئول هيچ كس نمي دانست به وسايل ممكنـه از  
صاحب منصبان ديگرنيزحمايت نموده ونمي گذاشت ازروي تحقيـق طلـب   
ـتي مـن كـه     افراد نظامي وكسبه معلوم شود وبا مزه تراين كه همه روزه بايس
ـته اخـذ نكـرده      دخالتي درايام گذشته نداشته وديناري ازبابت بودجـة گذش
ـان شـده وروزي ده    بودم، ازصبح تا غروب با يك مشت طلبكاردست به گريب
بيست جواب رسمي به احكامي كه راجع به پرداخت طلـب ايـن و آن مـي    

با همه اينها وبا اين كه ازهمه  طرف كوشش و جديت مي شـد  . رسيد بنويسم
مليات من بي نتيجه مانده وترتيبات اداره كما في السابق پيچيـده بمانـد   كه ع

ـيس و   درمدت قليل امورات را به جريان  طبيعي انداخته ، شعبات فاقد را تأس
صورت خارجي داده و نتيجة زحمات خود . شعباتي را كه اسماً موجود بودند
يي هم خود پس ازفراغت ازاصالحات ابتدا. را مشهود مخالف وموافق نمودم

. را برآن مصروف داشتم كه حقوقات معوقه را وصول و بذوي الحقوق برسانم
خود همين مسئله بود كه  مرا بيشتربدبخت كرده وبيشترازپيش دچارمشـكالت  

ـيكن     . نمود ـاعد بـود، ل جواب هاي واصله ازمقامات عاليه با اين كه اغلـب مس
ـين   همان روي كاغذ و ابداً اثرعملي ديده نمي شد وحتي جزبقية بودجة اول

ـابق    برج تصدي كه نقداً در يك جا پرداخته شد، ديگرحوالجات ماهيانـه مط
معمول به اداره داده نشد وبر خالف تمام قوانين حوالجات  بودجة ژاندامري 

ـاي عاجزانـة مـن بـه     : براي وصول به حكومت ها فرستاده شد درخواست ه
  .جايي نرسيد

ـاي   ـا نبـودن پـول       بديهي است راه انداختن چرخ ه يـك ادارة خـراب ب
غيرممكن ومحال بود، خصوصاً با آن بدحسابي ها كه ديگرهيچ كس معامله به 
. اعتبارنكرده اعضاء اداره را كليتاً به چشم آدمهاي متعدي وغارتگرمي نگريستند

ـاه از    باالخره چارة منحصربفرد خود را دركناره گيري ديده ودرعـرض دوم
اً به ايالت و مرتبة چهارم توسط  كفيل تشـكيالت بـه   گرفتاري سه مرتبه مستقيم

ـاد  وزارت داخله استعفا داده  و نمي دانم به چه علت هرچهارمرتبه مقبول نيفت
ومواعد گذشت، زيرا يقين دارم هيچ كس درخيال استفاده ازوجود من نبود 
ـان نمـي آمـد      ـا بـه مي . و اگرخيال استفاده داشتند اين موانع واشكالتراشي ه

ـافه شـده وهمـه روزه دراداره محشـر     خالصه  طلبكاران الحق نيزبه سابق اض
وغوغايي داشتم، من درادارة خود نه فقط رئيس بلكه به واسطة عدم اعتماد به 
ـام داده   بعضي ازاعضاء وعدم اطالع برخ ديگر، خدمات مختلفه را شخصاً انج

ـنهادي كـه بـه    ..ودرمقابل به همان حقوق رياست قناعت مـي نمـودم   هرپيش
مركزادارة خود مي فرستادم يا جواب نرسيده ويا جواب منفي با نزاكتي مـي  
رسيد وديگرتعقيب نمي گرديد وبه خوبي حس مي كردم كه مقصود از اعزام 
من به خراسان اصالح ژادارمري نبوده و كسي  طالب انتظام حقيقي امور نمي 

ـير مانـده   . باشد ـادري اس و وجـود   بلكه مقصود  اين بود كه در دست پنجة ق
معطله شده، باالخره به بي كفايتي معرفي و مفتضح شوم و اين كه مي گفتند به 
ـاور كردنـي نبايـد     واسطة عدم رضايت از رئيس قديم بنده احضار شده ام، ب
باشد، زيرا به كسي كه از رياست ژاندارمري خلع گشته، رياست قشون پيشنهاد 

ـيش  باري الكالم ماقل و دل،  اگر در آت. نمي كنند يه حيات باقي و الزم  شد ب
  .از اين دراين موضوع  مي نويسم

ـا       ـان امض باالخره دواير زمامداري كابينه هاي سفيد گذشت وبـه قـول آقاي
اوالً براي اطـالع خواننـدگان   . كنندگان دادخواهي دورة كابينة سياه رسيد

ـياءالدين را نديـده      ـيد ض ـاي س الزم است توضيح دهم كه من  تمام عمر آق
ـاي جـدي آن روزنامـه از كابينـه     ) 3(.ام به واسطة روزنامة رعد و همراهي ه

ـات     ]آن [وثوق الدوله از باني و مؤسس ـيچ چيـز جزعملي هم مكدر بودم وه
معزي اليه و اجراي اوامر دولت مرا به اقدامات اخيره در خراسان  تشـويق و  

  .تشجيع ننمود
ادخواهي بـه بـي   من يكي ازآن مأمورين هستم كه نويسندگان د! هموطنان

 –با كمال ميل بـه عـدم مداخلـه درامورسياسـي     . وجداني معرفي مي كنند
ـله         ـيچ سلس چنانچه تاكنون عضوهيچ حـزب سياسـي نبـوده وخـود را بـه ه

ـام   –نبسته ام وشايد يكي ازگناهان بزرگم هم همين باشد ]اي[ودسته وعالقة ت
كه به تمركز قـواي   به حفظ احترامات مقامات عاليه، نظر به همان عقيدة ثابتي

ـا     مملكتي ونگاهداري يك مركز قوي دارم و مي دانم كه عـزت وشـرافت م
ـيم      ـتي باش وقتي محفوظ خواهد بود كه داراي حكومت مقتـدر وطـن پرس
ـان، و ضـعف    وقدرت حكومت باعث سربلندي اهل مملكت خصوصاً ما نظامي

ـاع    آن اسباب سرشكستگي هم مي باشد ، چون مي دانم جزخـودم كسـي دف
خواهد كرد وسكوت دراين موقع شرافت سربازي من وهمقطاران مرا لكـه  ن

ـاي عوامفريبانـه    دارخواهد نمود وممكن است به اين مقاالت ودادخواهي ه
حقيقت مسئله به هموطناني كه صاحبان امضا را نشناخته وسوابق درخشان آنها 

ـا   ) اگرچه گمان نمي كنم كسي باشد كه نشناسد( را ـتباه ك ري نمي داننـد اش
ـانم   نمايند، براي دفاع ازشرافت سربازي وبراي اين كه به امضا كنندگان بفهم
كه اگرهم كابينة سياه افتاده باشد يك نفر در ايران پيدا مي شود كه مطالـب  
ناحق و افتراآت آنها را جواب هاي دندان شكن داده و جان خود را فـداي  

گرفته و مي خـواهم  قلم  را به دست  . راه حق گويي وحقيقت نويسي نمايد
  .ازحقوق  خود دفاع  كنم

اوالً ازآقاي ممتازالملك سئوال مي كنم كه چطورممكن شد جنابعالي با ايـن  
  ]اي [همه سوابق  وفرمايشاتي كه حضوراً مي فرموديد محاكمه با رئيس كابينه 

ـا   كه شما را بدون محاكمه توقيف و تبعيد كرده بود صرفنظرفرموده واينك ب
كه انواع مصايب و بالها  را به  قول خودتان  بـه سرشـما آورده    همان كسي 

بود متحداً برضد اشخاصي كه خواسته اند دورة چپاول وغارتگري را خاتمـه   
داده و انتقام ملت ستمديده را بكشند عريضة دادخواهي مي نويسيد آيا ايـن  

و واليان  ازمثل شما ناپسنديده نيست؟ آيا براي چپاول وغارتگري فرمانفرمايان
كه هريك خودشان را وارث باالستحقاق  يك قسمتي ازمملكت  مي دانستند 
ـبي    محكمه و استنطاقي هم الزم است؟ آيا يك نظر به ثروت مـوروثي و مكتس
حضرات و دخل و خرج آنها، دست درازي به مال ملـت و دولـت را ثابـت    

ـا، ات   ـاغ ه ـا،   ومدلل نخواهد نمود؟ آيا اين همه پارك ها، امالك، ب ومبيـل ه
ـات از ماليـة       ـا، اثاثيـه، جـواهرات و تزيين درشكه ها، كالسكه ها، شترها، قاطره
شخصي تهيه شده است؟ آيا وجوهات استقراضي در كابينة  آقاي وثوق الدوله 

ـان    همه به مصارف  ضروري مملكت رسيده است؟ آيا درجاتي كه بـه امرهم
ـاژور     كابينه درژاندارمري داده شد همه به استحاق بـوده   ـا قتـل م اسـت؟ آي

ـتي نماينـدة افكارملـت      استوارازروي عدالت بوده؟ آيا انتخاب وكال كـه بايس
ـابق قـوانين        ـاب كننـدگان باشـد مط وطرف اعتماد واطمينان ومعـروف انتخ
مشروطيت و اصولي كه جنابعالي و ساير امضاكنندگان خودتان را طرفدار آن 

ـتة    معرفي مي كنيد بود؟ آيا هر ده روز يك كابينه عوض كردن وهـرآن دس
ـبحان اهللا درمـدت    اين و آن شدن كار مملكت وملت را اصالح مي كند؟ س

آيا واقعاً با اين عقايد متزلزل مي توان ! دوماه تغييرعقيده ومسلك تا چه اندازه
ـا هركـه   « : اميد اصالحي داشت؟  حقيقتاً خيلي جاي تأسف و تأثر است كه ب

  . »ه انس نيزبه تصحيف آتش استانس گيرم ازو سوخته  شوم، بنگر ك
ثانياً ازسايرآقايان امضا كنندگان كه يك قسمتشان را كامالً مي شناسم وقسمت  

ديگررا ناچار با سايرين بايد هم عقيده وهم مسلك بدانم، سئوال مي كنم كـه  
ـاقي    آيا ازحيثيت ملي وحرمت مقام حكومت شوروي چيزي باقي مانـده و ب

برآن وارد آورد؟ آيا مي دانيد چـه   ]اي [سياه لطمه گذاشته بوديد كه كابينة 
ـتمديدة    ـالي س كرده وچه بالي مبرمي بوده وچه خاكي برسرفقرا وضعفا واه
اين مملكت ريخته ايد؟ اگر عمليات كابينة گذشته شرم آوربوده باشد عمليات 

ـان  . قسمت اعظم شما امضا كنندگان شرم آورتروننگين تربـوده اسـت   خودت
با اينكه هنوزمردم را اين قدرعوام و بي مدرك تصورمي كنيد مشتبه هستيد و

آيا پـس  . وگمان مي كنيد مي توان  فضاحت وجنايت ها را پرده پوشي كرد
ـيچ     ]اي [ازاين اتفاق ذره  ـا ه درعقايد واخالق شما تغييري حاصل شـده؟ آي

درمدت عمردرفكر مملكتي بوده ايد كه شما را به نازو نعمت پرورانيد، قدمي 
اي اصالح برداشته وقلمي بحق زده ايد؟ آيا يك  مدرسه، يـك بيمارخانـه،   بر

ـا وجـود مالـك بـودن      يك كارخانه ويك شركت خيريه تأسيس كرده ويا ب
قسمت اعظم زمين هاي حاصلخيزمملكت، اقدامي براي اصالح وتوسعة امـور  
فالحت و معمول داشتن آالت جديد، با اينكه به خيرخودتان هم بود، نموده 

ـان  اي د ؟ آيا هيچ وقت به مالحظة خزانة خالي مملكت ازحقوق اداري خودت
ـيد  ! بـس اسـت  ! صرفنظركرده ويا به همان قناعت كرده ايد؟ بس است بترس

  :ازآن روزي كه واقعاً محكمه ومجازاتي باشد زيرا
  مي خوران را شه اگرخواهد بردار زند 

  گذرعارف وعامي همه بر دار افتد
ه همين بس است كه رعاياي فلك زده اقالًيك مرتبـه  ازعمليات كابينة گذشت

ـان، كـه همـواره        درعمرخود به جاي عـرايض تظلـم و دادخـواهي خودش
ـاً اشـغال مـي     ازدست شما وبستگان وكسانتان بود وستون هاي جرايد را دايم

 - ولوبه مغلطه واشتباه كاري واشتباه كاري هم باشد  –كرد عريضة دادخواهي
روزنامـة   920واقعاً بايـد روزانتشارشـمارة   . د مي بينندبه امضاي  معروضين خو

ـال عيـد گرفـت كـه الحمـداهللا       ايران را جزواعياد متبركه  شمرده و همه س
زبردست وقوي پنجه هم پيدا شد كه به قول خودتان به شما ظلم بكنـد وبـه   

  بلي،. عقيدة من انتقام مظلومان را بكشد
  آه دل مظلوم  به سوهان ماند  
  برد برنده را تيز كندگر خود ن 
برفرض مظلوميت چه عيب دارد كه يكمرتبه با قسمت اعظم ملـت همرنـگ    

  .شده باشيد و بدانيد كه مظلوميت چقدرتلخ وناگواراست
اگرشما چند نفرازعمليات كابينة گذشته ناراضي باشيد اهميتي نخواهد ! آقايان 

. اهيـد گرديـد  داشت، بلكه خود يكي ازموجبات افتخاراعضاء آن كابينـه خو 
چنانچه مي بينيد با جديت تامي كه درمحونمودن آثار  آن عمليات داريد پايه 
هاي محكمي ريخته وساخته شده كه  فناپذيرخواهد بود وتقريباً مجبورهستيد 

  :قسمت عمدة آن را پيروي نمايند بلي 
  هربيشه گمان مبر كه خالي است 
  شايد كه پلنگ خفته باشد 
ـازهم خواهـد كـرد   وطن ما مردهاي بزر  مـن يكـي از   . گ تربيت كرده وب

مأمورين آن كابينه با پيشاني  سفيد و درخشان حاضرم ثابت  كنم كه درمدت 
كه داشتم قدمي  ]اي [دو ماه زمامداري خود با اقتدارات وقدرت فوق العاده 

ـتفادة       ـاري اس ـته و حبـه و دين برخالف رضاي خدا و صالح مملكـت برنداش
ا محبوسين خود با اين كه اغلب درمحبس هم عمليات و شخصي  نكرده ام، ب

ـارنموده وبـه    دسايس خود را ترك نكرده بودند با كمال رأفت ومهرباني رفت
. تصديق دوست ودشمن عفت و شرافت سربازي را هميشه محفوظ  داشته ام

آنچه كرده ام مطابق حكم بوده و ازقضا احكام هم همه به حق صادرمي شده 
رم درتاريخ ايران ومخصوصاً در تاريخ مشروطيت چنين نظم است و گمان ندا

ـاب  . و تربيتي بمعرض ظهور و بروز رسيده باشد من اولين كسي هستم كه حس
ـاطرخود پـس داده      ـاي  خ وجوه دريافتي ايام تصدي خود را به ميـل ورض
وازبودجة مصوبة ايالتي فقط آن مقداربه خرج آوردم كه استحقاقش را داشته 

ـين  . اخت مستمري هاي فقرا و ضعفاء الزم و واجب بودو براي  پرد براي اول
ـان مصـرف خـودش       ]اي [دفعه اعانه  كه براي قشون گرفته مي شـد بـه هم

رسانيده، و به كمك صاحبمنصبان اليق و فداكارخود به سرعت برق چنـدين  
ـبان يـك        ـاحب منص ـا ص باتاليون پياده وفوج سوار حاضـرخدمت نمـوده، ب

ـاب  . ل آن را اداره كردمباتاليون، شش مقاب درحكومت من چندين فقره حس
هاي پيچ درپيچ مؤديان مالياتي كه سال ها مطرح مذاكرة وزراتخانه بوده وبه 

اشرار نامي خراسان مثـل خـداوردي، اهللا وردي،   . جايي نرسيد، خاتمه يافت
ـاي دوسـه هـزار نفـري        ـا اردوه مرسل، دين محمد، حضرتعلي وغيره كـه ب

ـال        ومخارج گـزاف دس  ـازات اعم ـتگير وبـه مج ـان ممكـن نبـود، دس تگيريش
حل وتصفية مسائل سرحدي، شروع  بـه اصـالحات   . جنايتكارانة خود رسيدند

بلدي اتخاد شكل قواي نظامي خراسان وانتظام ادارات وشعبات مختلفة آن از 
باالخره اين . يادگاري هاي فراموش نشدني دورة حكومت ورياست من است

ـتانة     درحكومت من برحسب  پيشنهاد من بود كه دولـت وقـت براصـالح آس
ـا و دلتنگـي     ـتگي ه مقدسه تصميم گرفته به رجوع اين مإموريت مقدس خس

ـا    . هاي مرا جبران نمود با يك دنيا اشتياق كميسيون ها تشـكيل  و نظامنامـه ه
نوشته شده ونزديك بود كه به اوضاع اسفناك بقعة متبركه خاتمه داده شـود  

و ) مقصود سياهي كابينة سابق وسفيدي الحق است ( بدل كه ظلمت به نور م
  .ترتيبات سابق ازسر گرفته شده، يك مشت اوراق براي ما به يادگارماند

اكنون حسب االمراعليحضرت قوي شوكت همايوني ارواحنا فداه فرماندهي  
كليه قواي خراسان را عهده داروتا مـوقعي كـه بـرخالف تعهـدات ومواعـد      

ازطرف دولت داده شده رفتاري نبينم در صداقت و وفاداي كه  ]اي [صريحه
نسبت به ذات ملكوتي صفات همايوني، دولت وملت پايدار بوده واقدامي بـر  
خالف اوامرصادره نخواهم نمود واميدوارم هيئت دولت نيز احترام  دستخط  

ـان   25ملوكانة مورخة ليلـة   و موقـع باريـك و    ] 1921ژوئـن   2 [ 1339رمض

ـتمداران      خطرناك م ملكت را درنظر گرفتـه و خـدا نكـرده   بوسوسـة  سياس
  .مركزفساد وانتريك، اقدامي بر خالف انتظارنفرمايند

ـيربراي هرگونـه       من خودم براي هرقسم محاكمه و درصـورت ثبـوت تقص
مجازات حاضرم بشرط اينكه  قضات محكمه معلوم وهمه بـه نوبـت محاكمـه    

  .»باشد تا سيه روي شود هركه دراوغش«: شويم
ـامي          ـتان غيـر نظ درخاتمه حق ناشناسي مي دانم  كـه بـدون تشـكراز دوس

ـا تاريخچـة         ـيد  قسـمت خـود، اليحـة دفاعيـه ي وصاحب منصبان وافراد رش
ــت     ــن نصــف شــب از پش ـانم ودراي ـا برسـ ــود را بانتهـ ــرزندگاني خ مختص
ـا را     ــه زده آنهـ ـا حلق ــك هـ ــرات اشــك زيرپل ــه قط ـالي ك ميزتحريردرحـ

  :يرخسته ام مجسم نساخته و نگويمدرجلوچشمهاي ازتح
تصورنكنيد كه من ازنسبت دادن تمام اين عمليات ! دوستان وهمقطاران عزيز

هرگـز، بلكـه مـن    !به خود، خود پسند شده و  ناسپاسي كرده باشـم، خيرخيـر  
ـنم فـداكاري، صـداقت لياقـت و     . خودم را شما دانسته وشما را خودم مي بي
مقتدرنيست  ]اي[هيچ قوه . فراموش كرد وفاداري شما چيزي نيست كه بتوان

كه محبت شما را ازمن گرفته و رشتة اتحاد ما ازهم بگسلد وممكن نيست كـه  
خداوند همواره من و شما را درپناه وامان  خود . من ناسپاس وفراموشكار باشم

  .نگاهداري فرموده و درخدمت به وطن مؤيد و منصورو مظفرفرمايد
ه را ننوشتم كه كسي را بيازارم، بلكه خواستم يـك  اين دفاعي! هموطنان عزيز 

من . مرتبه درعمرخود خواهش دلم را انجام داده وخود را راضي كرده باشم
ايراني وايران را نه فقط  دوست داشته، بلكه پرستش مي كنم وبه همين دليـل  

  .اگركسي درمقابل ازمن بد گفته و يا نويسد جواب نخواهم داد
خونم كلمة ايران را ترسيم خواهد نمود واگر بسوزانند  اگرمرا بكشند قطرات 

  . خاكسترم نام وطن را تشكيل خواهد داد
  محمد تقي   
  )  4(  1300سرطان  13مشهد ليلة  

  
  

  :توضیحات و مآخذ٭ 
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دربـاره  (Lydia knayer )» لیـدیا کنـایر« خـانم آلمـانی  ٭

  خان پسیان شهادت کلنل محمد تقی
  

ـان     » ليديا كناير« خانم آلماني،  پس ازاطالع  شهادت  كلنـل محمـد تقـي خ
ـلطان زاده    « پسيان رساله اي تحت عنوان ـان س » خاطراتم از محمد تقـي خ

ـار      دربارة شخصيت وخصوصيات اخالقي او نوشت كـه بـدين شـرح دراخيت
  : خوانندگان ارجمند قرارمي گيرد

بعقيدة من اگرديدن وشناختن مردمان بزرگ دردوره زنـدگاني بـه كسـي    «
من نيزازهمين نقطة . نصيب گردد عنايت مخصوص خدا را شامل گشته است

ارفة آن ايراني اصيل و فداكار ازجان نترس وطن دوست يعنـي كلنـل   نظرمع
چـه  . محمد تقي خان سلطان زاده را براي خودم چنين عنايتي مـي پنـدارم  

ـائي    قدرخوشبخت هستم كه دست تقديرمرا بشناختن اين مرد بـزرگ  رهنم
  .كرد

ـان دوسـت     با اينكه اين شخص سه سال تمام است در راه وطن كه آنرا با ج
داشت شهيد شده با اينهمه ياد او در دل ما و دوستان آلماني هميشه زنده  مي 
  .است

چون افتخارجمع آوري اسباب و متروكات مرحوم وفرستادن آنها بـه ايـران   
ـنم و ازدرجـة     بمن محمول شده بود بدين  فرصت توانستم اوراق او را بـه بي

شـخص را  اهميـت  ايـن   . كاروكوشش هاي او تا اندازه اي خبردار گـردم 
ـات    ازخود او فهميدن هرگز دسترس نبود چون هميشه متواضع واغلـب اوق
خاموش بود و گاهي هم كه بهوش ميامد و بيخود مـي شـد و ميخواسـت از    
درون خود خبردهد و لب بسخن بازمي كرد، آنگاه نيـز بطوريكـه الزم بـود    

  .افكارخود را نمي توانست در زبان آلماني ادا نمايد
. الزم بود حس كرد وهركه هم دل داشت حـس مـي كـرد   قدرقيمت او را 

ـتم      ـاو گف ـا يكدفعـه ب ـان ماننـد     «درمدت معارفة م روزي شـما را در وطـن ت
مرگ نا بهنگام اومانع اقدامات او شد ولي قبـر او  . »پيامبراحترام خواهند كرد

ـاي وطـن ايـران او كـه آنـرا       مانند احرام مقدس سالهاي سال نور پاش فض
ست مي داشت و تمام افكار و كردارش وقف سعادت آن بهترازجان خود دو
باشد كه نژاد آيندة ايران كاري را كه او آغاز نموده و از . بود، خواهد گرديد

  .   نبودن اسباب نتوانست انجام بدهد، اكمال خواهد نمود
خيال و آرزوي كلنل محمد تقي خان درحق وطنش چه بود؟ گمان مي كنم 

هاي  بي آرام و تحصيالت او را با چشـم ديـده ايـم    ما آلمانها كه درجة كوشش
بهترمي دانيم كه چه اقتداربزرگي كه منبع قوة بزرگي براي ايران بود با نعش 

ـا وجـود     . تقي خان زيرخاكهاي سياه رفت تمام وقت وقواي ايـن جـوان، ب
ضعف  مزاجي كه بتأثيرجنگ مستولي حال اوشده بود، مانند زنبورعسل صرف 

ـان را    كوشش. كارمي شد اش اين بود كه اسباب مادي ومعنوي تمـدن آلم
  .كه او بسي تقديرمي كرد، فهميده وياد گرفته براي وطنش محل استفاده سازد

آرزوي اواين بود كه نه تنها وطن و ملت خود را از زير فشاربيگانگان رها سازد  
اين  .ندبلكه سوية علمي، اخالقي، صنعتي و اقتصادي ايران را به مرتبة عالي رسا

  .است وظيفه اي كه او را بايك حس  مقدس ازدرون دلش مأمورمي نمود
با دقت وجديت كه امثالش كمترديده مي شود، عزمش اين بود كـه آنچـه    

ازعلوم نظري وعملي ممكن بود ياد گيـرد ودرايـن راه بسـي آموختـه بـود      
ـنش رنجورشـده بـود        ـياري كوشـش ت وكارش بجائي رسيده بود كـه ازبس

يـك روز دريـك كاغـذ مورخـة      . احتمال بيماري ناگهاني ميرفت وهمواره
ديگرزياده براين نمي توانم « : خودش چنين نوشته بود 1919بيست وششم مه 

بنويسم تقريباً با حالت بيهوشي خودم را مجبوركردم كـه ايـن كاغـذ را كـه     
  بهمان اندازه كه مرحوم نسبت بديگران . »ديروزشروع كرده بودم بپايان برم

  
   ۱۵ در صفحه

  »مصدق  دکترتولدسالگردنهمینبمناسبت صد و بیست و،خرداد۲۶«
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هردقيقـه  . مهربان و مالحظه كاربود بهمان درجه نيزبخودش سخت مي گرفت
وقت خود را با كارواستفاده وجمع مصالح معنوي ومادي براي وطن محبـوبش  

  . صرف مي كرد و دراين راه شرايط  صحت بدن را هرگزمراعات  نمي نمود
ـعبه ازآن  اكنون مي خواهم شرحي راجع به تحصيالت اوداده باشم كـ   ه دو ش

  .يعني موزيك ورياضيات  دردورة معارفة ما عمدة موضوع مشغوليت او بود
ـا آمـد      1919آشنائي ما با اودرژانوية   ـيل درس پيانوبخانـة م شد كه بـراي تحص

درجــة كوشــش اودريــاد گــرفتن . وشــوهرمن او را بشــاگردي  قبــول كــرد
ـته نبودنـد    پيانوومخصوصاً سعي او درتربيت انگشتان كه براي پيانو  چندان آراس

اسباب حيرت ما مي شد آنچه دراستعداد اوكم بود با عـزم  واراده جبـران مـي    
ـتادان   كرد و چون پيانومناسب ترين آلت موسيقي است براي ياد گرفتن آثاراس

خيالش بازخدمت بزرگي به ايران . نواي آلمان ازينرو درتكميل آن مي كوشيد
زاينكه درايران هنوز  اشارات موسيقي معمـول  ازاين راه بود وهمواره با تأسف ا

ـتادش   ـاير  « نبود ياد ميكرد و وقتيكه  فهميد كه اس ـتيان كن  (Christian »كريس
Knayer ( - ] 1932 - 1876 -  ـا معلـم      ]آهنگساز  آلماني –موزيسين خود نـه تنه

ـاگرد را     ـاي ش موسيقي زن بلكه هم نوا پرداز است وازين جهت آرزو ونقشـه ه
ند درك نمايد، بسيارشاد وخوشوقت گرديد، و اگربعد ازمراجعت خوب مي توا

به ايران خياالتش انجام مي يافت، يقيناً درتجديد موزيك ايران ومعمول كردن 
درمقدمة همين خيال بود كه  تقي خان دو قطعه . سعي بزرگي مي كرد» نوت« 

كوشش وپشت كارتقي خان درعلـوم رياضـي ازيـن    . دفتر موزيك را نشر كرد
ـيات او را      . كوشش وي درموسيقي كمترنبود ـا معلـم رياض افسـوس كـه دراينج

نتوانستم بشناسم تا ستايش شاگرد را شخصاً ازاو بشنوم ولي ازقراريكـه ازاشـخاص   
ـته اسـت ودرموقـع      ديگرشنيده ام اين جوان دررياضيات استعداد خـوبي داش

ـاب   جمع كردن كتابهاي اوتأليفات زياد يافتم كه نه تنها درعلـوم ر  ياضـي ازحس
وجبروهندسه ومثلثات بود بلكه درهرعلم وازين راه بـه شـوقمندي و ذوفنـوني    
اوپي بردم همچنين گذشته ازكتابهاي فارسي وتركي، كتب فرانسوي وانگليسي 

  .نيزداشت
ــدوتكلم    ــران شــروع كــرده بودوخــوب ميخوان فرانســه رادركــوچكي دراي

ـاني   انگليسي وآلمان» اشتوتگارت«دراينجايعني .ميكرد ي تحصيل ميكـرد و درآلم
ـاپ شـده    ( ايرانـي را  » نوت« بجائي رسيده بود كه مقدمة كوچك دفتر كـه چ

  .خودش نوشت و ما تغييرات مختصري درآن داديم) است
درميان اوراقش صدها صحايف لغت پيدا شد كه درآنها لغات آلماني ودرمقابـل  

ان اومعين مي شود، بعدها اصالً بطوريكه ازكاغذهاي اير. فارسي آنها را نوشته بود
  .آلماني و فارسي را داشت] نامه [خيال نوشتن يك لغت

را مي خواند »  نيچه« تأليف » زردشت چنين گفت« با يك  خانم آلماني  كتاب  
ـاب بـه        ومقصودش البته تنها  زبان ياد گرفتن نبود بلكه بـرآن بـود كـه ايـن كت

ـتن را    پيامبرايران عالقه اي داشت درهرصورت بهر  وسي ـيد خويش له مـي كوش
  .بيارايد

ـا نيزبهمراهـي شـوهرم    . به تئاتر و كنسرتها با عالقه وعشق مخصوص مي رفت  م
 (»واگنر« اثر) Nibelung (» نيبلونگ« تمام دورة . مي رفتيم»  اپرا« اغلب با اوبه 

Richard Wagner(   ـين  . را با ما شنيد و ازين بي انـدازه خـوش بـود «  همچن
ــراي  ــه  Oper)( »اپ ــوم ب ــدا« موس ــر  )Aida( » آئي ـائي »  وردي « اث ( ايتاليـ

Giuseppe Verdi (   را با او ديديم و از آوازه و آهنگ مأنوس شـرقي ماننـدي
ايـن نـواي   . كه درين  پارچه بگوش او برمي خورد بي اندازه شاد و مهيج شـد 

مؤثر، ايران را به خاطر او آورد و درهمان حال شروع  كرد و ازمادرش ياد نمود 
  .وازايام گذشتة خود حكايت نمود

ـيل بـه طهـران      زادگاه خود تبريز را درعنفوان جواني ترك  كرده براي تحص
ـادرخود را كـه          ـال زيادتراسـت م ـانزده س ـاكنون كـه پ ـاريخ ت رفته و ازآن ت

يقين دارم مادرم  هـر روزدرفـراق   « شت نديده بود و مي گفت بسيارگرامي دا
  .»من گريه مي كند

ـال ايـن جـوان    . نگراني واضطرابي كه ازمادرش داشت بسياربود  نمي دانم ح
ـادرش      ـان كـه م وطن دوست درشنيدن  دخول سربازهاي روس بـه آذربايج

  !درآنجا اقامت داشت، چه بود؟
چندين بارزخم خورده وحتي . شتدرموقع جنگ عمومي سرآمدهاي زياد دا 

روزي خودش خبرمـرگ خـودش را در روزنامـه    . نزديك به مرگ آمده بود
هاي روسي خوانده بود و اين خبرالبته درتبريزنيز اشاعه شده بـود درصـورتيكه   

ـاهي   . اوبراي تكذيب اين شايعه وتسكين مادرش وسيله مخابره نداشت اصـالً  گ
ان شبهه مي كرد وتمام روز وشبش با نگراني مي اززنده يا مرده بودن مادر ومتعلق

ـيش   . گذشت ـيس پ اين غم ودرد بعد ازآنكه آلمان مغلوب شد وكارروس وانگل
گرفت بمراتب زيادترگرديد زيرا درين  صورت پيش آمد سياسي ايـران را بـد   

ـايران      . مي ديد ديگربه آيندة خودش نيزاميـدي نداشـت ونميدانسـت اگربـه ب
ـا قتـل   برگردد دردست رجال ب يگانه پرست ايران و به تحريك انگليسها حبس ي

خواهد شد و اغلب مي گفت اگرحبس بروم تارخود را با خودخـواهم   ]كشته[
  .برد

ـاد مـي گرفـت،        ـلي اينكـه چيزي وضع و زندگاني تقي خان درآلمان غير ازتس
ـاد داشـت كـه او را       . ديگراز هيچ جهت خوب نبود ـتان زي ـا دوس با اينكـه اينج

ردند ولي او نيزمجبوربود ازحيث مضايق مادي فشاري را حس كند تقديرمي ك
ـيارقوي و زورمنـد     . كه تمام آلمانها دچارشده بودند ـابق بس صحتش با اينكه درس

بوده است بواسطة جنگ وخصوصاً كميابي درآلمان و نيز بواسطة طيرانهاي زياد 
ـا  . يـد درطياره بسيارعقب  رفته و كبدش نيزعلت كرده بود كه اقامت نما درينج

ـان كـه از   » هومبورگ« مناسب مي بينم  راجع به اقامت  از كاغذ خود تقي خ
  :آنجا نوشته است اقتباس نمايم

  1919اوت  20 –هومه  –هومبورگ  
آخراينجا رسيده ومأوائي گزيدم درنتيجة معاينه كامل معلـوم شـد توسـع كبـد     

ـاد    به عمل آمـد ال . اين معاينه كه از طرف دكترمعروف ب. دارم بتـه مصـرف زي
مارك دادم اقالً ازين ممنونم كـه   77،  75خواهد داشت،  ديروزتنها بيك نسخه 

ـانطور       علت ناخوشي خود را فهميدم با اينكه اميـد بهبـودي نيسـت و بايـد  هم
ـنيدم و بـه      . برگردم كه آمده ام ـاي دلخـراش ازايـران ش درشروع سفر خبره

ام  نقل مي كند حال من دراينموقع ازقراريكه عموزاده .  تأثيرآن اشعاري نوشتم
جلب نظرمسافرين ديگررا كرده بوده است ولي من بيخبربودم ومانند زنبوري با 

ـا   . خود زمزمه مي كردم ـا ب خدمت خانم شما كارت عليحده فرستاده ام، درينج
  .پيانوزن قابلي آشنائي پيدا كردم و تنها تسلي و شغل من شنيدن نواهاي او است

  مخلص شما  - ارادت و سالم  
  سلطان زاده . ت. م

ـاهي   محمدتقي خان بهمان درجه كه صاحب فكربود، نيزشوخ وظريف بود وگ
  .ازته دل مي خنديد وطرز  بسيارصميمي خندة طفالنة او بر دل راحتي ميداد

ـفرايران «درينموقع كتابي بعنوان ـاني   » جهاد درس ـان « اثرسـركردة  آلم » اردم

)Hugo.Erdmann(ـان       بدست ما افتاد و ـاب باسـم تقـي خ ازينكـه دريـن كت
ـتيم    . برخورديم بسيار شگفت كرديم و به خيال اينكه بي خبر  اسـت فـوراً باونوش

ودربرگشت اوالبته اول كاري كه  كردم اين كتاب را جلوي چشـمش گـرفتم   
ـتم و او را     ولي او  درمقابل بكلي خونسردي نشان داد ومن ازآن اميـد كـه داش

بعد گفت محتويات اين كتاب درروزنامـه  . فتادمخوشحال كردن مي خواستم ا
ـالبي كـه درآن ذكـر شـده صـحيح نيسـت        ـام مط . ها چاپ شده بود ولي تم

درهرصورت حس كردم كه صحبت درخصوص اين كتاب  را دوست نـدارد  
ـا  . وبكنار گذاشتم ولي درعمرخود آدمي بدين درجه شكسته نفسي نديـده ام  ام

ـند و خـواه   دليران هميش:  قاعده هم بر اين است ه بزرگ اند  خواه معروف باش
ـارت و     . وسلطان زاده از جملة دليران بـود . نباشد درهـر صـورت  تعريـف جس

خوانده وديدم  آنچه من حس  كرده بـودم  »  اردمان« شجاعت اورا دركتاب 
  .تماما درست بوده

ـان اسـت            ـاب درخصـوص محمـد تقـي خ ـالبي را كـه دريـن  كت اينك مط
  :بطورخالصه ذكرمي كنم

شرح رشادت سلطان زاده را كه چگونـه ازپشـت سرسـربازان    » هوگو اردمان«
ـاي خـود     روس كه قلة كوه مصال را در ميان گرفته بودند بهمراهي ژانـدارم ه

ـين گويـد    قسـمت بـزرگ   « : هجوم نموده و قله را گرفته بود، داده و بعـد چن
ـان خـود   افتخاراين روزعايد به اين فرزند تواناي ايران بود كه درميان ه موطن

ـاً داراي      ـام اداره مـي كـرد و شخص نفوذ بزرگي داشت وجنگ را با مهارت تم
ـا     شجاعت بزرگي بود و همين استعداد اوبود كه چندين بارجنگ را بـر نفـع م

  ».ختام داد
ـيده بـود،       بازمؤلف در جاي ديگر شبي را كه جنگ سخت و تـب آور فـرا رس

ـبانگاه صـداي مهيـب وم   «: چنين تصوير مـي كنـد   ـاي   ش ـارش و آوازه ه ؤثرم
ژاندارمري ايران بلند شد كه خود محمد تقي  خان، آن دليردليران درحضـور  

براي شنيدن اين آواز كه حزن مرگ مي آورد و . سركردگان ايران مي خواند
با اين همه تأثرقوت وسطوت داشت و گلوله ريزان ومرگ شيرين ياد مي كـرد  

يك ايراني ميخواند كه صفات شهامت و و زمان ومكان موافق بود واين آوازه را 
ـان    . شجاعت را با يك وطن پرستي آتشين   جمع كرده بـود  صـداي تقـي خ

ـان و زنـدگان      ـته گ درسينة اين شب هولناك فرو پيچيد و مرگ را بـرا ي كش
ـام آن انـداخت    . مقدس و آسان نمود ـارخود را بك مرگي كه خود او چندين ب

  .»دوماها را در سخت ترين مواقع نجات دا
اينك  يك نامة  تقديرديگري را نيز كه از طرف يك سركردة آلماني نوشته شده  

است وآنرا ازخانمي  كه تقي خان در اواخردر خانة او منـزل  داشـت بدسـت    
  .آورده ايم ذكر ميكنم

  1919نوامبر    12بتاريخ 
ـ !  تقي خان عزيزمن  ه قبل ازآنكه آلمان را ترك كنيد الزم مي دانم  يكبارديگرب

ـيس    شما ازخدمات شاياني  كه شما درمدت فرماندهي ژاندارمري ايران كـه رئ
ـاي     ـان داديـد ممنونيته آن من بودم وخصوصاً ازصداقتي كه نسبت به آلمان نش

  .صميمي خود را بيان دارم
  ابرهارد   .  1مخلص شما ماژور  
ـ   د با اينكه تقي خان درآلمان دوستان زياد داشت وحتي بعضي عاليقي پيش آم

كه او را درآلمان پابند مي توانست نمايد بازاو همواره  فكرش درنزد وطن خود 
ـا          ـفر بسـوي بـرلين حركـت نمايـد ب بود ولي قبل ازآنكه براي تهيه بـه ايـن س

آنها چاپ ونشرنمود كه ازآوازه » نوت« هزاركوشش بعضي آوازهاي ايراني را با
اصـالً دراوايـل   » ي ايراني سه آوازة مل« قسمت اولي بعنوان . هاي اساسي اوبود

  .نشرشده بود 1919
تقي خان فكراحترام وقدرشناشي ديگران را كرده وخود را فراموش مي نمـود   

ـا نمـود كـه        ـتاده و فـوراً از شـوهرمن تقاض چنانكه درهمين اوان  كاغذي فرس
وآقاي ميكـده بايـد   ) »كناير«ازشوهرخانم (درمقدمة آلماني كتابچه تشكراز وي 

  .كشيده اند»  نوت«ت درتكميل وتحريربشود كه زحم
دراين موقع بواسطة نتايج جنگ ومغلوبيت آلمان امورمالي تقي خان وعموزاده  

اش بسياربد شد وتنها  خوشي او دراين فشاراحتياج ازرسيدن كاغذ خانواده اش 
ـند      ـان خـود خرس بود كه بعد ازسالها نگراني ازشنيدن خبرزنـدگي مادروخويش

  .گرديد
تقي خان براي فراهم آوردن اسباب حركت به ايران، سفر  1919امبر در ماه سپت
ـتراحت قبـل از      . برلين نمود ـازبراي يـك چنـد روز اس و خيالش اين بود كه ب
ـيد  » اشتوتگارت« مسافرت به  برگردد ولي افسوس  كه اقامتش درآنجا طول كش

 16(خواسته ودركارت ديگر»  نوت«ويك كارت نوشته ده نسخه ازكتابچه هاي 
حالم عموماً خوب نيست بسيارعصباني شده ام نه مي توانم « : چنين نوشت) اكتبر

ـا    . كار كنم و نه ميتوانم بخوابم ـايد ت دركارم نيزهنوزكاميابي ديده نمي شـود، ش
  »  .برگردم» اشتوتكارت« اول دسامبر يا با نتيجه و يا بي نتيجه باز به 

ـا   كلنل را باندازه اي دوست داشتيم كه اين يكم اه غيبت اوازجمعيت ما بـراي م
بسي غم آوربود اين خود مقدمة غم بزرگتري بود كه بايستي درجدائي دائمـي  

ـاد   . او دچار آن گرديم ـا ي امروزعكس او را با نظرهاي محزون ديده واز آنروزه
تقي خان ازسرتا پا اصيل زاده بود وبا اينكه بسي دوستان خوب آلماني . مي كنيم

ـاهزاده    داشت وبا فاميلهاي ـا ش  Karl Joseph  Fürst(بزرگ كه درميان آنه
von Urach (  ـا را فرامـوش نمـي كـرد و    » فقيـران « نيز بود رابطه داشت بازم

اين : ازافتخارهاي ما آنست كه روزي در سرسفره خانة ما به عموزاده اش گفت
ـانيت اسـت    ودركتابچـة   . خانه را من ازهمه بهتردوست دارم اينجا راحتـي وانس

اري خانة ما بازازين مقوله سخن گفته وازميل ومحبت طبيعي خود نسبت به يادگ
  .فقيران ودرويشان صحبت كرده است

بحكم همين عقيده درزندگاني خود نيزسادگي را دوسـت مـي داشـت ولـي      
ـائين وهميشـه    . لباسش هميشه پاك وخوب بود رفتارش دركوچه آرام وسـربه پ

  .متفكرانه بود
ـان    ـاه       موقع مسافرت تقي خ ـا روزي بناگ داشـت بتـدريج نزديكترمـي شـد ت

درصورتيكه ما هردو مشغول  تدريس بوديم بخانة ما آمده ومعلوم شد براي وداع 
ـان         . آمده است ـبالً نيزخـوب نبـود، درايـن  موقـع ازهيج ـال مـن ق چون ح

خودداري نتوانستم كردن و بي اختياراشـك ازديـدگانم سـرازير شـد ولـي او      
  .اد وآنچه دردلش پنهان بود بظاهرنياورددرصورتش  اثري نشان ند

درموقع وداع عكسي از شوهرم درخواست نمود من نيز يكي ازعكس خـودم   
يادگاري است به خوش اخالق تر و اصليترقهرمانيكه «:دادم و درپشت آن نوشتم

  !»درعمرم  ديده ام
ـالم، خـدائ  « : آخرين كلمات من با اواين بود  ي اميدم براي شما اينست كه درع

ـتم      و » !وحقانيتي هست ـاق بيـرون رف يكبارديگردستش را فشـرده ولـرزان ازاط
وگوئي دردل حس مي كردم كه اين آخرين دفعـه  اسـت كـه ازيـك مـرد      

با اخالق وصفات عالي خود نه تنها مرا بلكه هركسي را . بزرگ كه درعمرم ديدم

ـا   1919برنـوام  22در .كه با او مراوده داشت فريفته كرده بود، وداع مي كردم ب
ـتان بـراي وداع    . حركـت كـرد  » اشتوتكارت«عموزاده اش از شـماري ازدوس

  !آخري درايستگاه حاضر بودند وبراي  توشة راه مسافرمحبوب گلها آورده بودند
ـاالخره در   ـيد وب  19چند روز بعد كاغذها وكارتها از ايتالي واسالمبول از وي رس

  :كارتي  بدين مĤل ازايران رسيد 1920مارس 
   1920فوريه   6  - ان  طهر

  !فاميل محترم كناير
ـادم   . سفرما تمام شصت وچهارروزامتداد يافت  ـيده ام ش ـا رس . ازاينكه آخراينج

ـايم   . عموي مهربان من پذيرائي  مي كند ـارت نم . مادرم را هنوز نمي تـوانم زي
  .خواهش دارم سالم مرا بتمامي دوستان برسانيد 

  سلطان زاده. ت. م –مخلص  شما  
   1920مه  20  - ران طه 
  !فاميل محترم كناير 
ـادي گرديـد    جـدائي  . رسيدن كارت شما درجواب اولين نوشتة من اسباب ش

درخدمت دولتي . ششماهه ازشما وازساير  دوستان آلماني درهر حالم مؤثر است
با اينهمه . نيستم ودرخانه نيزبواسطة داد و بيداد بچه ها   نمي توانم آرام داشته باشم

بزرگ  كه درسه زبان باشد شـروع كـرده ام و نيزيـك    ] نامة[تن يك لغت بنوش
ـاز بحـزن   . ترجمه نموده ام» المارتين«اثرحزن آوراز حاال خواهيد گفت چرا ب

ولي غم تنها موافق ذوق من نيست بلكه موافق تمام اهل شرق است . مي پردازم
و آنچـه  درحقيقت گريه  بزرگترين فـرح قلبـي ماسـت    . تسلي ما درگريه است

وهرروزبراي گريه تجربه ها و منظره هاي تازه درايـن  . گريه نيارد ارزشي ندارد
  .ديارموجود  است

شغل سوم من گفتن بعضي ازاشعارغم آميزونوشتن گاه گاهي مقاالت درروزنامه 
  . با سياست  نمي خواهم ابداً مشغول گردم. ها است

انشاءاهللا درآينده بهترگردد . مايمافسوس كه اينجا نه پيانودارم ونه معلم تا مشق ن 
  .».عسـريسرا لكل «فرموده اند 

  سلطان زاده.  ت. م –مخلص  شما 
  1920ژون  –طهران 

  !خانم  كناير محترم
اميـدوارم وقتـي   . كاغذمحبت آميزشما رسيد ازاينكه كسالت داريد دلگيرشـدم 

  .نيزتيربختان نيكبخت خواهند شد
ـاد هنوزانجام كارمعلوم نيست و توكل   . بخدا نموده كه هرچه او خواهد چنان ب

هنوز پيش عمويم هستم و هنوز بديدارمادر نايل نشـده ام اگرچـه كاغـذها ازاو    
  .مرتب ميرسد وحالش خوب است

مطلب براي نوشتن زياد است ولي اغلبش سياسي است ومن ازسياست بدم مي 
  باقي ارادت و سالم. آيد

  سلطان زاده. ت . م 
   1921اوت   12 –مشهد 

  !خانم  كنايرمحترم  
ژوئن شما را كه معلوم مي سازد ازاين خاموشي درازمـن   7مرقومة محبت آميز 

. علت ننوشتن من زيادي كاراست. دلتنگ شده ايد، با كمال تشكردريافت كردم
باندازه اي الغرشده ام كه اگـر  . ساعت كار مي كردم 19تا  18اين اواخرروزي 

ـامي ايالـت   . اختمرا به بينيد نخواهيد بازشن دررتبة خود ترقي كرده وحاكم نظ
ـته ونشـركرده ام  . خراسان شده ام . شب وروزكارمي كنم، درضمن مقاله ها نوش

براي تنظيم امور ايالتي آنچه ازدست برآيد ميكوشم، افسوس كابينه اي كه مـن  
ـا       با آن كارمي كردم سقوط كرد وكارمن ناقص مانـد، حتـي بـراي ايـن كاره

ـاي خـودم حكومـت را       . اقـع شـدم  معرض سياست و ـا وف بهمـت سـربازان ب
اگراين آرزو اجرا نميگرديد قرارم اين بود كـه  . مجبوركردم حقوق مرا بشناسد

بعد ازدوماه مراسـالت بازحكومـت   . دو باره  ايران را ترك كرده، بخارجه روم
دولت مرا حاكم ايالت شناخت ودرهرصورت مـن مـرگ را بـه تحمـل ظلـم      

  ..ترجيح خواهم داد
ـنم   ـتمكاري ك درايـن  . باوركنيد كه من هيچگاه درحق هيچ كس نمي توانم س

اواخر مقالة درازبرضد بعضي ازمبرزين ودرتاريخ حيات خود نوشته و نشر كـردم  
  .واگر شما آن را بخوانيد مرا بهتر خواهيد شناخت

ديـروز  . االن كه اين را مي نويسم موزيك بريگاد آوازه هاي ايرانـي مـي زنـد    
ـتم  . ازاين آوازه ها  براي صاحبمنصبان خواندمخودم  با اينكه من رئيس كل هس

خيلي مايل بودم . بازدوست دارم هميشه با صاحبمنصبان جوان خودم يكجا باشم
ـتم    . كه تاريخچة حيات خودم را كه درشكل رساله اي چاپ شده بـه شـما بفرس

ـات   مادرم. دراين رساله تشكرازدوستان آلماني را فراموش نكرده ام درتبريزبرحي
  !است ومن هنوز او را نديده ام

ـفه  . گمان مي كنم دراين كاغذ بقدر كافي نوشتم بارديگربازنوشته و كمي نيز فلس
  .بافي خواهم كرد

پـول بـراي   . افسوس مطبوعاتي كه مي خواستم براي من بفرستيد، گران است
ير آورده باشم اگر  مي خواستم مي توانستم هزاران تومان گ. خريد آنها را ندارم

تنها مقدار كمي وجه كـه بتـوانم از   . ولي خود ميدانيد كه من پول پرست نيستم
ـتم،      .آن زندگاني كنم،  براي من كافي ميايد ـتعجل و غلـط نوش ببخشيد كه مس

روي ميزمن هزاران كاغـذ و اوراق موجـود   . آلماني را دارم فراموش مي كنم
  است كه بايد بخوانم و جواب  دهم

  سالم بشماها و تمام دوستانباقي   
  سلطان زاده. ت. م

ـامبر   26بعد كاغذ ديگري ازتقي خان رسيد و من در  بـه ايـن كاغـذ      1921دس
جوابي فرستادم ولي بعد از چندين ماه اين حواب نامة مـن  نگشـوده برگشـت    

  :ودرروي آن نوشته بودند
il est mort dans la guerre  

  ».يعني او در جنگ كشته شده است
  
ـتان       - : منبع*  ـيان بقلـم چنـد نفرازدوس ـان پس شرح حال كلنل محمد تقي خ

  ) 86 -  100صص (  - درچابخانة ايرانشهر  – 1306برلن  –وهواخواهان آنمرحوم 
مشـي   كلنل محمد تقي خان پسيان با نگرشي كه به عدالت داشـت ازخـط   -  3

سيد  كومتهرگاه ماهيت كودتا وح. اطالعي نداشت  سيد ضياء فريبكارانه هاي 
 ،ضياء را درمي يافت وقواي خود را براي استقرار دولت ملي به تهران مي برد

  .تاريخ ايران سيري جز اين مي كرد كه كرد
 انتشارات ازسوي »پهلوي قاجاروبرآمدن فروپاشي« صالح ميرزا غالمحسين -  4

 )  163 – 177 صص. (  1387 - معاصر نگاه
ـي      *   ـان  پس ـال كلنـل محمـد تقـي خ ـتان    شرح ح ان بقلـم چنـد نفرازدوس

  )26 – 45صص ( - درچابخانة ايرانشهر  – 1306برلن  –وهواخواهان آنمرحوم 

  »مصدق دکترتولدسالگردنهمینبمناسبت صد و بیست و،خرداد۲۶«
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  رابطه نظر با عمل
  
فراخواندن مثلث زور پرست که کارخانه های دروغ و ناسزا سازی  
نها شبانه روز درکار است به ترک زور مـداری و رهـا کـردن قـدرت آ

هـدف . این کوشش بزرگ اسـتنیز بخشی از  ،بمثابه هدف فعالیت
جامعـه شـهروندان و انسـانهای  ،اینست که به صحنه سیاسی ایـران

  . یندآدر ،زاد  و حقوقمندآمستقل و 
  
  :پرسشهای دیگر و پاسخهای آنها٭ 
  
  :تئوریکواالت ئس
جناب آقای بنی صدر ميخواھم بدانم شناخت شما از طرز فکر  - 

ب از د ما مرت در است؟ ش ی چق وان ايران ت الئيک و نسل ج ول
ا ذکر جز. ھوری مردم صحبت ميکنيدمج ات ئميخواھم دقيقا و ب ي

حد الئيسيته و آزادی  ،بدانم در دولتی که شما آرزوی ان را داريد
  کدام است؟ 

ورد نظر شما اجازه چاپ  - ١ ا وضعيت سانسور در دولت م آي
  دھد؟ ژوستين مارکی دوساد يا کتاب ھای دوالمتری را می

رويج ميخواھم بدان - ٢ ا ت م آيا قانون منعی برای ھمجنسگرايی و ي
  کند؟ آن ايجاد می

  مانند؟ آيا مساله چند ھمسری و پرداخت مھريه باقی می - ٣
آيا روزی را متصور ھستيد که صنعتی به نام پورنوگرافی از  - ۴

  مجالت تا سينما در ايران مشغول به کار شود؟
ا  - ۵ ادگی آآي هآم دام را ب انون اع د ق طور کامل ملغی  ن را داري

  کنيد؟   
ا  - ۶ ه دارد ي غ آزادان ازه تبلي ی اج ر دين ما ھ ت الئيک ش در دول

  اينکه چون فرانسه ھيچ دينی اجازه تبليغ آزادانه ندارد؟ 
ردم چيست؟  - ٧ می م ان رس ما وضعيت زب ت الئيک ش در دول

ه  ی چ ار فارس ی در کن ی و عرب ردی و آذری و گيلک ان ک زب
  جايگاھی خواھند داشت؟

  .ميان جواب اين سواالت ميتوان به نکات جديد تئوريک رسيداز 
قای بنی صدر، اگر بتوانيم اين مصاحبه را به آوان از ابا تشکر فر

اتمام برسانيم در قدم ھای بعدی به سراغ برنامه ھای اقتصادی و 
ت نش دول وه ک ده نح واھيم  آين م خ ارجی ھ ت خ ران در سياس اي

د  رای پرداخت که در مجموع شايد بتوان ه صورت جزوه ای ب ب
تقالل و  ر اس ی ب ه متک غ انديش ذيری آتبلي د پ ت نق ا رعاي زادی ب

اب مسائل . منعکس شود ال سواالتی من ب ه دنب ده اصال ب نگارن
گذشته نيست و نگاھش رو به آينده است و نقشی که ميتواند داشته 

  . باشد
  . موفق و پيروزباشيد

  
  :پاسخ ها٭ 
  
که سادیسم از نام او گرفته شده  دوسادمارکی آلفونس فرانسوا   -  ۱

هرگــاه خشــونت در روابــط جنســی را روا . ســکس  ســتا بــود ،اســت
می خواست  ،او به گمان خویش. به زورمداری بازگشته ایم ،بدانیم

اما رابطه جنـبش بریـده از . سکس را از عشق و معنویت نیز رها کند
یـک و دوالمتـری نیـز . سـخت ویرانگـر مـی شـود ،معنویت و عشق

بنا بر این مخالف دین و اخالق بر مبنای دیـن  ،پزشک ماتریالیست
قابـل انتشـار هسـتند؟  ،یا کتابهائی از نوع کتابهای ایـن دوآاما . بود

زاد اندیشه آهمراه با برقراری جریان  ،هرگاه بنا بر الغای سانسورها
ممنـوع «چرا که اینگونـه کارهـا امتیـاز . ری استآپاسخ  ،ها  باشد

زاد اندیشه ها و دانش آاز دست می دهند و به یمن جریان  را» است
ها نقد می شوند و بسا به جامعه جوان در قراردادن سکس در محل 

  .کمک می رسانند ،طبیعش
 ،میختن سـکس بـا خشـونتآیکبار دیگر خاطر نشان می کنم در – ۲

بخشی از مجموعه روشهائی است که بـرای تخلیـه کـردن جـوان از 
بنا بـر  –همجنس گرائی هرگاه . بکار می روند ،ازنیروی دگرگون س

سـکس در . نیاز به ترویج ندارد ،طبیعی و نه یک عارضه باشد - ادعا
بـه (» دیکتـاتوری سـکس«ایـن . نیاز به تـرویج نـدارد ،حد طبیعت
است که نیازمند تبلیـغ و تـرویج اسـت و مـی دانـیم کـه ) قول فوکو

  . را ترویج می کند نآاستبداد فراگیری سرمایه داری تابخواهی 
یک حق است و  ،رابطه جنسی در حدی که طبیعت مقرر می کند     

قوانین موضـوعه و نیـز  ،با این وجود . ن را ممنوع نمی کندآقانون 
بسـیاری . برای رابطه جنسی مقررات وضع می کننـد ،عرف و عادت

از این ممنوعیت ها رابطه جنسی طبیعی را مشکل و التذاذ جنسی را 
پدید مـی  ،سیبهای اجتماعیآدر اشکال  ،مدهای بسیارآو پی  ناقص

جوانــان و میانســاالن و نیــز پیــران مــی بایــد خــود را از بنــد . ورنــدآ
قوانین وضعی نیز می باید در انطباق کامل . ممنوعیت ها رها سازند
  .تغییر کنند ،با حقوق ذاتی انسان

معه ها چند همسری یک امر مستمر تاریخی است و در همه جا – ۳
شکل چند همسری از جامعه ای به جامعـه دیگـر فـرق . وجود دارد

در همـان  ،بنا بر تک همسـری اسـت امـا ،چنانکه در غرب. می کند
در کتاب زن و زناشوئی . همسران رفیقه یا رفیق پیدا می کنند ،حال

قرآن تک همسـری را رهنمـود داده  ،توضیح داده ام چگونه و چرا
امـا نبایـد . سـری جنبـه قـانونی بخشـیدمی تـوان بـه تـک هم. است

) »زادآ«قـانونی و (چند همسری  ،پنداشت که به صرف وضع قانون
نیـاز . زادی داردآنیاز به بسط فرهنـگ اسـتقالل و . از میان می رود

بـر وفـق فضـلهایی کـه دارنـد و بـرای  ،ن دارد کـه دختـر و پسـرآبه 
سـکس مـدار ن دارد کـه آنیاز به . زناشوئی کنند ،ساختن یک زندگی

ن دارد که ممنوعیت های آنیاز به  ،زندگی فردی و اجتماعی نگردد
ن دارد کـه عـدالت آنیاز به . نگرداند ضالتذاذ جنسی را ناق ،جنسی

ن دارد کـه آنیـاز بـه  ،توزیـع برابـر امکانهـا را میسـر کنـد ،اجتماعی
ازدواج در بـاال  ،بنـا بـر ایـن ،قدرت تنظیم کننده روابـط اجتمـاعی

ن دارد آنیاز بـه  ،سلسله مراتب اجتماعی نقش نداشته باشدرفتن از 
که سکس تنطیم کننده رابطه ها و ایجاد و سلب کننده موقعیت ها 

ن دارد که هنر از بند قدرت رها شود و نقش خـویش آنیاز به  ،نباشد
ن آنیـاز بـه . بـاز یابـد ،را در گشودن فضاهای جدید بـر روی انسـان

الگـوی زیسـت در رشـد بـر  ،د که دو همسـرن دارآنیاز به ... دارد که
زمـان بـه  ،زادی بگردند و به یمن وفای بـه عهـدآاصول استقالل و 

  .اعتمادشان به یکدیگر بیشتر شود ،زمان
 ،در یونـان قـدیم. پُرنوگرافی از دو کلمه یونانی اخذ شده است – ۴

باز از امرهای مستمر است که در . تصویر کردن فاحشه معنی می داد
» صـنعت«یک  ،در غرب امروز. بوده است و هست ،امعه هاهمه ج
 ،ورده اسـطوره شـدن سـکس و ترجمـان انحطـاط انسـانآفر. است

دارندگان دانش های اجتماعی خاطر نشان می . بخصوص زن است
. شــئی جنســی انگــاری زن اســت ،کننــد کــه مبنــای پُرنــوگرافی

ئی ینـد شـآپرنوگرافی مخـدری از مخـدرها اسـت کـه انسـان را از فر
» مکانیـک«حتی در دوران . غافل نگه می دارد ،نستآشدنی که در

در رشـته  ،ناچیز کردن رابطـه جنسـی در یـک رابطـه مکـانیکی ،نیز
موضـوع کـار ...) روان پزشـکی و روانکـاوی و(های مختلف  علمی 

مـاده  ،در این عصـر. است» کوانتیک«غرب در عصر  ،و اینک. بود
ــی محــض نیســت ــر جرم اینــک  ســخن از . داردفضــا و روح  ،دیگ

مدن از آدر حال بیرون  ،از نو ،انسان امروز. به میان است» الشئی«
  . غفلت خویش و بازیافتن معنویت بی کران است

یا موافقم استبداد فراگیر سرمایه داری بر انسـان سـلطه قطعـی آ      
بجوید و انسان های ایرانی و غیر ایرانی را در  شئی و وسـیله نـاچیز 

پس با تمامی روشهائی که سرمایه داری بکار می برد !. عا نهکند؟ قط
ورده آفـر«ینـده مسـلط شـود و انسـانها را شـئی هـای آکه بر حال و 

نسـل امـروز . مخـالفم ،با پرنوگرافی ،از جمله ،خود بگرداند» های
بر او نیست که به مخدرهائی  ،مسئولیتی عظیم بر دوش دارد ،ایران

زیر سلطه که عرصه ترکتازی  –ط مسلط بیاندیشد که از رهگذر رواب
بـرای  ،فراوان تولید می شوند و در همه جامعه ،سرمایه داری است

  .بی رمق گرداندن نسل جوان بکار می روند
در ایجاد  ،از قرار  پرسش کننده از کوششهایم در دوران انقالب – ۵

وجدان همگـانی نسـبت بـه حـق و ارزشـی کـه حیـات اسـت و چـرا 
 ،بنا بر ایـن ،نیاز به خشونت زدائی ،خواهد رشد کندجامعه ای که ب

روا ندیدن مجازات اعدام دارد و نیز کتاب قضاوت و حقوق انسـان 
 ،بی اطالع است و نیز از کار دیگر من و نیـز کـار دختـرم ،در قرآن

گـاهی نیافتـه آهـیچ  ،در مخالفت بـا اعـدام ،دکتر فیروزه بنی صدر
  .مجازات اعدام هستمبدیهی است موافق الغای کامل . است

زاد اندیشه هـا آبنا بر اینکه جریان  ،هر دین و مرام و اندیشه ای – ۶
باید برقرار شوند و بنا بر این که ضد شدن واپس گرائی است و بنا بر 
این که خشونت زدائـی ایجـاب مـی کنـد کـه دیـن هـا و مـرام هـا و 

تقالل و بیـان اسـ ،اندیشه ها بر روی یکدیگر باز شوند و به یمن نقد
  .زاد باشدآتبلیغ هر دین و مرامی و فکری می باید  ،زادی بگردندآ
. اما تنها عنصر نیسـت. زبان عنصری از عناصر هویت ملی است – ۷

موافقم که زبان فارسـی زبـان . یک جامعه نیاز به زبان مشترک دارد
اما این بـدان معنـی . مشترک ایرانیان باشد و همواره نیز بوده است

در کنـار زبـان فارسـی  –و نـه لهجـه هـا  –زبان های دیگر نیست که 
  . نباید رسمیت بجویند

خاطر نشان کـردن  ،اینک که پاسخها به پرسشها به پایان رسیدند    
  :امور زیر را بموقع می یابم

پرسشها در باره سکس را نمی توان پرسشهای نسل امروز ایـران  – ۱
کنـد و ات را همگانی مـی نسلی که شرکت در تحریم انتخاب. دانست

نسـلی کـه مـی دانـد جبـاران  ،از موقعیت خطیر ایران غافـل نیسـت
نسـلی کـه  ،حاکم بر کشور فرصتها را صرف ویرانی ایـران مـی کننـد

زادی آدارد در مــی یابــد وقتــی شــهروند بشــمار نیســت و اســتقالل و 
سـهل  ،رشـد نمـی کنـد ،ندارد و حاکم بر سرنوشت خـویش نیسـت

نیز نمی یابد و نسل گدایان رایانه خوار می گـردد و  کار و نان ،است
نسـلی کـه همـه روز مـی بینـد بـر تحـریم هـای اقتصـادی  ،می مانـد

نسلی که فضای  ،افزوده می شوند و نفیر جنگ گوشش را کر می کند
معنویت را بر روی خود بسته می بیند و در می یابد که بـدون خلـق 

کجـا ممکـن ... سلی که ن ،خفه می شود ،زادیآفرهنگ استقالل و 
گرفتــار  ،اســت بگــذارد از اســتبداد مافیاهــای فســاد گســتر نیاســوده

استبداد بس ویرانگر سکس بگردد؟ این پرسشـها پرسشـهای انـدک 
خـر آسکس حـرف  ،شماری از جوانان است که می انگارند در غرب

» زادآ«ن برقرار گشته است که سکس را آرا می زند و الئیسیته برای 
  . کند
بـی  ،پرسشهای پسـرانی هسـتند کـه. هستند» پسرانه« ،پرسشها – ۲

امـا کجـا ممکـن . زن را شئی جنسی می انگارند ،میزش جنسیآقرار 
زادی بجوید اگر طرز فکر ویرانگیر خـویش آاست ملتی استقالل و 

رها نکند؟ کجا ممکن است ایرانیـان در اسـتقالل و  ،در باره زن ،را
زادی نجوینــد و رشــد آتقالل و زادی رشــد کننــد هرگــاه زنــان اســآ

تحـت اسـتبداد  ،بـیش از پـیش ،نکنند؟ کجا ممکـن اسـت ایرانیـان
نیروهـای محرکـه را در ویـران  ،سرمایه داری و ضد فرهنگ قدرت

اگــر راه رشــدی در پــیش  ،کــردن اســاس زنــدگی خــود بکــار نبرنــد
منزلت و کرامت  ،جوانان از رهگذر حقوقمندی ،بدان ،نگیرند که
بطـه جنسـی نقـش خـویش را در ایجـاد سلسـله مراتـب نجویند و را

ــود را  ــی خ ــت طبیع ــد و حال ــظ آن از دســت نده ــاعی و حف اجتم
  بازنیابد؟

و الئیسیته دیکتاتوری سکس و بستن بی کران معنویت بـر روی  – ۳
زاد آ. مـادی نیسـت ↔انسان و زندانی کردنش درمـدار بسـته مـادی 

 ،بـا وجـود ایـن .کردن باورها از بند قدرتی اسـت کـه دولـت اسـت
پاسخهائی نیستند کـه در الئیسـیته معمـول مـی  ،پاسخها به پرسشها

این پاسخها را وقتی می توان به اینگونه پرسشـها داد کـه . توان داد
بـه . زادی باشـدآنه بیان قدرت که بیـان اسـتقالل و  ،اندیشه راهنما
  . دین یا مرام از بند هر قدرتی رها باشد ،سخن دیگر

ورد تحریم انتخابات را قـدر آاینست که نسل امروز دست امیدم       
می شناسد و درکار ابهـام زدائـی مـی شـود تـا کـه وجـدان همگـانی 

هـر ایرانـی . یـدآشفافی بر حق حاکمیت ملت و نیز هر ایرانی پدید 
بداند حق حاکمیت داشته او است و رأی دادن وسیله عمل به این 

هرگـاه نسـبت بـه . است ،یکی از وسیله های عمل به این حق ،حق
سان مـی آتغییر  ،یدآوجدان همگانی پدید  ،»والیت جمهور مردم«

مسـلم کـرد  ،جنبش تحریم که از وجدان همگانی فرمان برد. گردد
خود را ایرانی و جزئی جدائی ناپذیر  ،از هر قوم ،مردم سراسر کشور

گذار بـه دموکراسـی نـه  ،بنا بر این. از یک ملت تاریخمند می دانند
تنها خطر ندارد که خطرهای موجود را از پیش پای ملت ایران بـر 

          .می دارد
  اولین اثر تحریم انتصابات

  
رویه دیگر پیام تحریم انتصابات رژیم توسط مردم به آقای اوباما 
بود که توجیه ریختن بمب بر سر مردمی که به اینصورت واضح 

شان داده اند به مخالفت خود را با رفتار رژیم حاکم بر ایران ن
سادگی میسر نیست و افکار عمومی جهان را نمیتوان به بهانه اتمی 

موافق بمباران ایران و مردمش  وتحریم ایران فریفت و با  شدن
، بالفاصله و در کمتر از یک هفته از نمایش از این رو .گرداند
و تحریم همه جانبه آن از سوی مردم ایران، نخست  اتانتخاب

و اعالم کردند بازرسان بین  ندیایی رژیم عقب نشستباندهای ماف
. دیدن کنند" سایت نظامی پارچین" المللی انرژی اتمی میتوانند از

در حالی که پیش از این بهانه رژیم برای جلوگیری از بازرسی 
" بودن آن و تکیه بر این بود که بازرسان باید از"نظامی " پارچین،

ند و ماموریت آنها شامل سایت ایران بازرسی کن" سایت های اتمی
های نظامی نمی شود، اما این بار با سرعت اعالم نمودند بازدید از 

" از سوی دیگر هم خانم. سایت نظامی پارچین بال مانع است
شب گذشته اعالم نمود "  ۵+۱" سخنگوی "کاترین اشتون 

قای اوباما نیز اعالم آجالب تر اینکه . مذاکرات از سر گرفته میشود
رد با توجه به پذیرش بازرسی پارچین توسط رژیم ایران هنوز ک

و سخن گفتن از جنگ به سود  فرصت داد " دیپلماسی " باید به 
اینها همه از جمله  تاثیرات  اولیه تحریم فعال  !یم استژر

  :                                                               انتصابات رژیم است و
                      .ا صبح دولتت بدمد      کین هنوز از نتایج سحر استباش ت 
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