
  

برخي مصالحه را . بازگو مي شوند ،اينك در مطبوعات غرب ،العاتي كه اين نشريه در دو شماره پيش انتشار داده استاط: انقالب اسالمی
درصد و  5موضوع مصالحه نيز همان موافقت امريكا با غني سازي اورانيوم تا . انجام گرفته و برخي هنوز نهائي نشده ارزيابي مي كنند

گزارشي را مي خوانيد كه از كشور  ،در فصل اول. ن و شفاف سازي كامل فعاليتهاي اتمي استآاز  خودداري ايران با غني سازي بيشتر
يم به هستي ايران زده ژتشي است كه رآورد شده است كه گوياي آساله بر 10زيانهاي بحران  ،در قسمت اول اين گزارش. دريافت كرده ايم

  .مصالحه برشمرده شده انداست و در قسمت دوم عالئم داخلي گوياي انجام گرفتن 
نها در مطبوعات امريكا آبخشي از . ورده ايمآشكار و نيز تحليل ها در باره مصالحه را گردآخبرها و گزارشهاي پنهان و  ،در فصل دوم      

در . بر زبان نياورده اند ،سخني از انجام مصالحه ،هيچيك از دو طرف ،در علن ،باوجود اين. مده اندآ...) نجلس تايمز وآواشنگتن پست و لوس (
  .وزير دفاع امريكا از تشكيل شدن واحدهاي جاسوسي و جنگ پنهان سخن گفته است ،عوض
هم در انتخابات امريكا  ،امر مهم اين كه حمله نظامي به ايران. خبرها و اظهاريه ها گوياي تدارك جنگ نيز كم شمار نيستند ،باوجود اين      

. شخصيتهاي نظامي و سياسي بيشتري با حمله به ايران مخالفت كرده اند ،در اسرائيل. نقش پيدا كرده است و هم در انتخابات اسرائيل
خبرها و موضع گيريهاي مربوط به هزينه هاي نظامي و جنگ را  ،در فصل سوم. حزبهاي مخالف خواستار انتخابات پيش هنگام نيز شده اند

  . ورده ايمآگرد 
بسيار  ،همانطور كه مرتب هشدار داده ايم ،ن طاقت شكن تحريم اقتصادي و انزواي سياسي كه به ايران وارد شده استاما با توجه به زيا      

يم نه هم كاري براي ژر ،تش هستي سوزآدر برابر اين . تش به هستي ايران مي زنندآاين تحريم و انزوا است كه  ،خطرناك تر از جنگ
 گلزار  ةنوشتبه فصل چهارم را  . مي كند ،تش هيچ از هستي ايران باقي نگذاردآراي اين كه ن نمي كند كه همه كار بآخاموش كردن 

  .اختصتص داده ايم 
    :خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان را از نظر خوانندگان گرامي گذرانده ايم ،مپنجدر فصل       

  ۴صفحه در

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

  )۵٠( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  

  ل صفریجما

  مرام و اهداف جنبش  جنگل
  

خان به اتحاد   الشعراي بهاردرمورد پيوستن ميرزا كوچك ملك
ميرزا با اردوي احرارازگيالن به قزوين «: نويسد اسالم چنين مي

وازآنجا به تهران آمد ودردورة افتتاح دوره دوم مجلس 
درطهران جزء  مجاهدين اطراف سردارمحيي وسپهساالربشمارمي 

گرديد  حزب اعتداليون محسوب مي ءواقع جزرفت در
ودرجرگة هواداران آن حزب محسوب مي گرديد وبعد ازآنكه 

قمري  1329ناصرالملك نايب السلطنه اولتيماتوم روس را در
هجري پذيرفت ودرمجلس را بست و دموكراتها را به قم وغيره  

مرحوم  هجمل«جمعي هم ازاعتداليون را كه از -تبعيدكرد 
ي وميرزا كريمخان وناصر االسالم نداماني باشند بقم سردارمحي

فرستادند وآنجا محترمانه توقيف شدند وميرزا كوچك خان 
دراين سفربا سردارمحيي وياران اوهمراه بود وپس ازچندي اين 
جماعت به تهران بازگشتند ومرخص شدند، دراين اثنا 

ه به عنوان دعوت ب» بها بيك و روشني بيگ«نفرازدعات ترك دو
وارد تهران شدند وبا دمكراتها كه ازدولت وقت » اتحاد اسالم«

ن آمردم را جلب نموده ودر... ناراضي بودند با هم ساخته و
به اتحاد اسالم وفداكاري دراين  ،با چشم  بسته حاضركرده هقطنم

سس دونفرترك ومرحوم سيد محمدرضا ؤكردند م راه دعوت مي
سس اين ؤاعضا م ءخان هم جز  مساوات بود وميرزا كوچك

از سردارمحيي وحزب اعتدال جدا …جمعيت داخل كارگرديد
  .شد و دعوت اتحاد اسالم را پذيرفت

 نكرد  وبارديگر ...اين حزب  بعدها  بهم خورد و درايران 
دموكراتها تشكيالت سياسي  را ازسر گرفتند ودرجنگ بين الملل 

مهاجرت به ربازي كردند تاكا هاي تازه چنانكه اشاره كرديم نقش
به گيالن » اتحاد اسالم« ةخان با عقيد اما ميرزا كوچك. كشيد

در شهروجنگل فومن به نام  الملل تشكيالتي رفت ودرجنگ بين
 ) 1(.راه انداخت» اتحاد اسالم«

  ۱۳فحه ص  در                                                                      
   !وخوانندگان اين نشريه بصورت چاپی و اينترنتیمحترم  دوستان

  !فرمائيدکمک مالی خود ياری  بانشريه،  ادامه انتشارما را برای 

 بخشصراهللا نجاتن
كالبد شناسي جناحها در انتخابات نهمين 

     8 –م دوره مجلس رژي
  ؟،چه نياز به دور دوم%   2انتخابات 

  ؟!انتخابات رياست جمهوري در ابهام
با اعالم شروع مرحله دوم انتخابات مجلس نهم، علي خامنه 
اي به صراحت از اعمال نفوذ خود پرده بر ميدارد و از 

ين انتخابات سخن مي گويد، علي خامنه اي قبل اهميت ا
از برگزاري دوره دوم انتخابات مجلس ميزان آرا و تعداد 

  :نمايندگان را نيز از پيش مشخص كرده و مي گويد
  

 ۱۶صفحهدر

 
بيانيه مجامع اسالمي ايرانيان به مناسبت روز 

  جهاني كارگر
  

اني كارگر كارگران در ايران در حالي به استقبال روز جه
ميروند كه  عالوه بر اينكه از حق قانوني گردهم آيي و يا 
راهپيمايي براي بزرگداشت اين روز محرومند با  محروميت 
هاي روز افزون ديگر ناشي از بحران سازي هاي نظام 

سنديكاهاي كارگري به شدت تحت . استبدادي نيز رو برويند
عتراض به وضع با وجود اينكه  كارگران ايران از ا. فشارند

 موجود و يا تقاضاهاي مشروعشان كه فراهم آمدن حد اقل
امنيت كار و محيط سالم كاري است منع ميشوند ولي مبارزه 
خستگي ناپذير آنها براي احقاق حقوقشان بدون وقفه ادامه 

 .  دارد

۱۲صفحهد
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  از ی ایرانیانهاخ به پرسشپاس

  ابوالحسن بنی صدر 
  

  تاریخ دروغ و تاریخ راست؟
  

یکچند از پرسشهای  ،پرسشهای بعدی پرسش اول ازخانم ویدا، و  
  :قای محمد هستندآ

  
  سئوال از آقای بنی صدر • 
 

اين روزها اخبار متعددي از بيماري خامنه اي و شايعاتي پيرامون مرگ    
نشريه انقالب اسالمي نيز به طور مرتب . ريب الوقوع وي شنيده مي شودق

حال به فرض صحت اين . به انعكاس مسموعات در اين زمينه مي پردازد
موضوع و مرگ زودرس خامنه اي، اين مرگ تا چه اندازه مي تواند بر 

آيا بايد مرگ او را به فال نيك گرفت و . جنبش ايرانيان تاثيرگذار باشد
  شدن پايه هاي حكومت را به انتظار نشست؟ سست

  
  :پاسخ به پرسش٭ 
 
بر انسانهای . رزو کردنی نیستآ ،حتی جبار ،مرگ هیچ کس  – ۱
حتی یک جبار نشینند و  ،زاده نیست که به انتظار مرگ کسیآ

 ،گردش حال و احوال خود را نه از خود که از مرگ جبار
یعنی رابطه با  ،ندزیرا هر ملتی که بخواهد تغییر ک. بخواهند

دوکار را  ،زادی خود جانشین کندآقدرت را با رابطه با استقالل و 
رها کردن خویش از ضد فرهنگ زور و  :باهم باید انجام دهد

      .مبارزه با جبار و جباریت و استبداد بنام دین
قای خامنه ای از این نظر اهمیت دارد آبیماری  ،باوجود این – ۲

چنانکه . کمک می کند ،ن سان که هستآیت که به شناسائی وضع
می توانست شناخت وضعیت را در ماههای  ،بیماری شاه سابق

وقتی قدرت در یک شخص متمرکز . دقیق تر کند ،یم اوژپایانی ر
  . بیماری او نمی تواند اختالل پدید نیاورد ،می شود

  ۲صفحه در

Nr.801    7 – 20  Mai   2012     
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  ورد برد ساله اتمی یک پنجم خ ۱۰میلیارد دالر زیان بحران  ۷۵۰ ◀
   ۴ ص   :ثروت ملی ایران

مصالحه امریکا با ایران نهائی شده و یا نشـده اسـت؟ ایـن مصـالحه بـا توافـق اروپـا و ◀
  ۵   ص :اسرائیل سرگرفته است یا خیر؟

ــاوجود بحــران اقتصــادی، بودجــه نظــامی افــزایش مــی یابــد ◀ تشــکیل واحــدهای  –ب
  ۷  ص :ابوموسی؟ نقش دروغ درجنگ –جاسوسی و جنگ پنهان 

 ۱۱  ص :۱-وضعیت اشتغال و آینده آن در ایران :  جهانگیر گلزار◀
    رژیم مقام اول را در اعدام کردن می یابد و بر شدت تجاوز به  ◀

 ۱۱  ص  :حقوق انسان می افزاید

   آتش زدن به هستي ؟ 
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 ،بـدین سـو ،۱۳۸۸خـرداد  ۲۲که از انتخابات فرمایشی بخصوص 
یــم فلــج و وضــعیت سیاســی و اقتصــادی و اجتمــاعی و فرهنگــی ژر

قای خامنه ای بیمـار آهرگاه . همچنان به وخامت می گراید ،کشور
ن گویای این واقعیت اسـت کـه آفلج  ،یم فلج شده باشدژنباشد و ر

فرسوده  ،ت مطلقه فقیه بمثابه دولتی برمحور یک مرکز قدرتوالی
مر را دارد آچرا که میان عنصری که نقش محور فعال و . گشته است

 ،و دیگر عناصر سامانه که باید نقش فعل پذیر و مأمور را بازی کننـد
 ،از عوامل عـدم سـازگاری. سازگاری نزدیک به ناممکن گشته است

نهـا آدر سـامانه و خودکـامگی نسـبی  یکی وجود واحدهای مافیائی
نقـش تعیـین کننـده او را  ،قای خامنه ای بیمـار باشـدآهرگاه . است

نهـا آدیگری و یا دیگرانی باید انجام دهند کـه انـدازه فرمـانبری از 
ناسازگاری در سامانه شدید تر و فلج دولـت  ،در نتیجه. کمتر است

  . قطعی تر شده است
نکنند و رابطه با قـدرت را بـا رابطـه بـا  تا وقتی که مردمی تغییر – ۳

یـم و نـه مـرگ ژنـه فلـج ر ،زادی خود جانشـین نسـازندآاستقالل و 
زیـرا دولـت فلـج مـی توانـد . سبب تغییر نمی شود ،آقای خامنه ای

اگـر دسـتگاه  ،با این وجـود. برجا بماند و ویرانی بر ویرانی بیفزاید
قـای آاره بیمـاری یـم نسـبت بـه انتشـار مسـموع هـا در بـژتبلیغاتی ر
واکنش نشان می دهند و هـدف از انتشـار مسـموع هـا را  ،خامنه ای

بـدین خـاطر اسـت کـه وقتـی  ،مـی شـمارند» نظام«متزلزل کردن 
تـا زمـانی کـه سـامانه محـور  ،محور فعال یک سامانه از کار می افتد

از توانـائیش در مهـار . ثبات نمـی پـذیرد ،دیگری را جانشین او کند
 ،بدین خاطر بـود کـه ایـران گیتـی هـا. کاسته می شود جامعه بسیار

یکــی از جمــع خــود را  ،قــای خمینــی را بــه خــاک نســپردهآجنــازه 
. قای خمینی نسبت دادندآقول جعل کردند و به  ،کردند و» رهبر«

قول و نامه جعلـی  ،از قول او نامه جعل کردند و برخالف وصیت او
بـرخالف قـانون  ،یقـای خامنـه اآگردانـدن » رهبر«ویز آرا دست 

  .اساسی کردند
نـاتوانی . قای خامنه ای سست نمی کندآیم را مرگ ژپایه های ر – ۴

ن و تضـادهایش بـا رشـد جامعـه و آهای سامانه و تضادهای درونی 
ویرانگـــری رو بـــه افـــزایش نیروهـــای محرکـــه و از دســـت رفـــتن 

خالی شدن مرام راهنما از حقوق و پرشدنش  ،در نتیجه ،مشروعیتها
یـم را ژعالئـم مـرگ ر. زور است که سست و بسا ویـران مـی کننـد از

در دانشـــگاه ،۸۸خـــرداد  ۲۲مـــاهی پـــیش از انتخابـــات فرمایشـــی 
یم نه تنها ژر ،ن پسآاز . هامبورگ در جمع ایرانیان تشریح کرده ام

نهـا  نمایـان تـر نیـز آبلکـه  ،ن عالمتها را از بین ببردآنتوانسته است 
تا مردمی چشم انداز دیگری را نجوینـد و از  ،با این وجود. شده اند

مـالی را بــا  –ن نشـوند دولــت مافیاهـای نظــامی آبــر ،رهگـذر تغییـر
  .یم برجا می ماندژر ،دولت حقوقمدار جانشین گردانند

قای منتظری گفته است عمر والیت فقیه با عمر آ ،بنابر مسموع  -  ۵
والیت فقیه  راستی اینست که عمر. قای خامنه ای به پایان می رسدآ

مـرام مـرگ و ویرانگـری  ،چراکـه ایـن مـرام. به پایان رسیده است
یک نسل ایرانی نفلـه شـد و بنـا بـر  ،ساله ۸چنانکه در جنگ . است

البتـه . میلیارد دالر به ایران زیان وارد شد ۱۰۰۰ ،یمژقول همین ر
 ۱۰زیـان . سال فرصت رشد را به حساب نگذاشـته انـد ۸سوزاندن 

 ،بـاز. میلیارد دالر محاسـبه کـرده انـد ٧۵٠ی را نیز سال بحران اتم
سیل استعدادها که از ایران مـی رونـد و صـندوق بـین المللـی پـول 

میلیـارددالر  ۵٠ورد می کند و معادل فرار آهزار نفر درسال بر ١۵٠
و ) سال ۱۰میلیارد دالر در  ۵٠٠(سرمایه از ایران ارزیابیش می کند 

. به حساب گذاشته نشده است ،فرصت رشدی که سوزانده می شود
یم مرگ و ویرانـی اسـت؟ زیـرا مـرامش از ژاما چرا مرام و کار این ر

همان فقه تکلیف مدار نیز خالی و از زور پر بود و پرتر شده است و 
  .یدآزور از مرگ و ویرانی پدید می 

دقیقه  ،ملتی که بخواهد راه و روش زندگی را برگزیند ،بدین قرار     
یــم ژتغییــر مــی کنــد و بــرای تغییــر ر ،مغتــنم مــی شــمارد هــا را نیــز

  .مالی به دولت حقوقمدار بر می خیزد –مافیاهای نظامی 
  
  :»مردم«نظر و پرسش در باره رویه باری بهر جهت  •
  

اين . رويه كردن است» باري به هرجهت«معضل جامعه ما براستي     
و نسلها با ايـن    )آورده يعني خرابيها به بار(كارها كرده » باري به هر جهت«

آنگاه شما آنها را به تحول فرامي خوانيـد؟اهل  . فكر زندگي كرده و مي كنند
كه حتما (ولي گرفتاريهاي روزگار. نااميدي نيستم چون خودم تغييريافته ام

ودلمشغولي هاي بيكراني كـه بـراي مـردم درسـت     ) پشتش سياستي است
مـن متاسـفم كـه     زاست وپيرو» باري به هرجهت«.درست مي كنند شده و

  .بگويم چون غرق اين اجتماعم وكامال درگير بايد اين را
  

  :نقد نظر و پاسخ به پرسش٭ 
  
پرسش کننده گرامی می گوید اهل ناامیدی نیست چـون تغییـر  – ۱

تغییـر  ،پس بر او است که بداند چون تغییر کرده است. کرده است
بایـد سرشـار از  ،دبرای ایـن کـه بـه تغییـر دادن توانـا شـو. می دهد

شــادی و امیــد بگــردد و امــواج شــادی و امیــد را در محــیط زنــدگی 
نماد امید و  ،می دانم که در بعد سیاسی. خویش بهرسو روان گرداند

دیوار سانسور میان کسی کـه تغییـر کـرده . سان نیستآشادی شدن 

خودسانسوری بسیاری . حایل است ،نها که باید تغییر کنندآاست و 
 ،اما واقعیت اجتماعی سه بعد دیگر. ثیر پذیرفتن باز می داردرا از تأ

الگـوی تغییـر . بعدهای اقتصادی و اجتمـاعی و فرهنگـی نیـز دارد
دیگران را به تغییر کردن برمی انگیزد و تغییر  ،شدن در این بعدها

. وردآتغییــر در بعــدهای دیگــر را ببــار مــی  ،در هریــک از ســه بعــد
دیگـران را  ،نش و الگوی موفقیت گشتنچنانکه توفیق در قلمرو دا

رشـد  ،موختن دانش و فن برمی انگیـزد و رشـد در دانـش و فـنآبه 
و یـا معرفـت بـه . یافته را صاحب نقش در قلمروهای دیگر می کنـد

حقوق ذاتـی خـویش و زنـدگی را عمـل بـه ایـن حقـوق کـردن و در 
ــوق خــود  ،همــان حــال ــاع از حق ــران را دف ــوق دیگ ــاع از حق دف

رابطـه (تغییر کردنی است که نخست سبب تغییر خانواده  ،دانستن
با همسر و فرزندان را رابطه حقوق با حقوق و فضلها و اسـتعدادها 

می گردد و سپس خانواده را الگو مـی ) با فضلها و استعدادها کردن
 ،زور که در خانـه هـا بـی محـل شـد. کند برای خانواده های دیگر

ورد هـم رهـا از سـلطه دولـت آ قلمرو اجتماعی وسیعی را پدید مـی
  .استبدادیان و هم رها از سنگینی امید شکن جو زور و خشونت

 –را رویه کرده باشند » باری بهرجهت کردن» «مردم«اما اگر  – ۲
بـدین  - تحریم وسیع انتخابات نشـان مـی دهـد کـه چنـین نیسـت 

. مـأیوس هسـتند ،ینده نزدیکآحتی  ،یندهآمعنی است که یکسره از 
جـو زور و خشـونت سـنگین  ،در عـوض ،امعه رشد نمی کندیعنی ج

یعنی چـون زور حـاکم اسـت و . می شود و مردم مفری نمی جویند
. هرکس زندگی روزانه را هرطور پیش آمـد میگذرانـد ،فردا نامعلوم

یعنی انسانها از حقوق ذاتی و نیـز حقـوق جمعـی و ملـی خـویش یـا 
یعنـی . را نمـی بیننـد نهـاآغفلند و یا در خود یارای عمـل کـردن بـه 

از  ،بنـا بـر ایـن. اهل عکس العمل هسـتند ،مردم اهل  عمل نیستند
شادی و امید و دوستی و همیـاری و کرامـت  ،حقوق معنوی خویش

و نیز از حق شهروندی خود یا غافلند و یـا چنـان بـی حوصـله ... و
یعنـی مـردم . اند که حاضر نیستند این حقوق را به یاد خود بیاورند

راه حل های فردی می جوینـد و نمـی یابنـد و  ،مشکل جمعیبرای 
یعنی مردم در . ورندآسر تسلیم در برابر جبار و مأموران او فرود می 

بند تعین ها یا هفت بند و بسا هفتاد بند نـامرعی خـود را اسـیر مـی 
چشم به انتظار نجات دهنـده  ،بینند و به جای اینکه خود برخیزند

خود را شکل می انگارند و در خود . نمی یابنداند دوخته اند و او را 
یعنـی توانـائی . را یارای برداشتن این بندها از دست و پا نمی بیننـد

خـود را  ،خود را یکسره از یاد برده اند و با صدور حکمی بی فرجام
  . محکوم به ناتوانی کرده اند

 ،پس ایران امروز ،اگر ارزیابی پرسش کننده گرامی صحیح باشد      
به ایران مغلول زده ای می ماند کـه مـردمش وطـن و حـق زنـدگی 

 ،اگـر چنـین باشـد. خویش را از یاد برده و دل به مرگ سـپرده انـد
 ،بـه اندیشـه و عمـل ،به حماسه سـرایانی نیـاز دارد کـه ،ایران امروز

حماســه انســان و حماســه وطــن و حماســه زنــدگی ملــی در رشــد و 
  . سرفرازی بسرایند

. ننده گرامی اسـت کـه تغییـر خویشـتن را کامـل کنـدبرپرسش ک      
 ،عالمت کامل شدن تغییر اینست که فراخواندن مردم را به جنـبش

وردن توانائی هـا و حقـوق و میـل بـه آنها را به بخاطر آفراخواندن 
خود چنین . کاری ضرور خواهد یافت ،زندگی در رشد و سرافرازی

و دیگـر . ین کننـدخواهد کرد و از همگان نیز خواهد خواست چنـ
به  ،ن شد که حماسه زندگی خویش راآتردید نکند که وقتی ملتی بر

بـه یمـن توانـائی  ،بر صفحه باز تاریخ رقم زنـد ،اندیشه و عمل خود
  .معجزه گر خواهد شد ،خویش

  
  :پرسش در باره تاریخ •
  
ين علمي چگونه ميتـوان وقـايعي كـه چنـد     نظر از آياتاريخ دروغ است؟    

 نسبت به صحتشان اطمينان كامل داشته باشيم؟، جودشان گذشتهو سال از
عـين حـال كـه اكثرشـان      در روايات الكي نباشـند  معلوم احاديث و كجا از

 كـه كتـابتي وجـود    ائمـه مـا   عصر در چطور خوبي هستند؟ حرفهاي بسيار
 ؟اين همه حديث داريم رايج شد عبدالعزيز توسط عمر بعدها نداشته و

  
  :در باره تاریخپاسخ به پرسش  ٭
  
دروغ پوششی اسـت کـه دروغ . دروغ محض نمی توان ساخت – ۱

دروغ  ،از این رو. زن می سازد تا راست را از چشمان عقول  بپوشاند
راست بـه دسـت مـی  ،همواره پرتناقض می شود و با رفع تناقض ها

والیت مطلقه فقیه بمعنای بسـط یـد او بـر جـان و  ،برای مثال. یدآ
دروغ بسیار بزرگی اسـت زیـرا فـراوان  ،یکایک مردممال و ناموس 

  :تناقض در بردارد
بسط ید مطلق، قدرت مطلق بر جان و مال و نـاموس معنـی  – ۱٫۱

مطلـق اسـت کـه ) زور(= پس نه فقه و نه فقیـه کـه قـدرت . می دهد
فقیــه و مــردم  ،چنانکــه اگــر ایــن زور را بــرداریم. والیــت مــی یابــد

والیـت پیـدا مـی  ،در حد دانش خود سرجای خود می مانند و فقیه
از او پرسش می کنـد و او بـه  ،به این ترتیب که طالب معلوم او. کند

والیتـی  ،نآانتقـال دانسـته فقیـه بـه طالـب . پرسش پاسخ می دهـد
  .مدن و بکار رفتن را نمی دهدآهیچ فرصت پدید  ،است که به زور

کس خود هر ،چراکه بنا بر دین. این والیت ناقض دین است - ۱/۲
خویشتن را هدایت می کند و مسئول پندار و گفتار و کردار خـویش 

از  ،لت فعل او مـی شـودآکسی که  ،است اما بنابر والیت مطلقه فقیه
محروم مـی  ،حق هدایت خود و از شخصیت مسئولیت پذیرخویش

  ،از این رو. شود
ــتقالل و  - ۱/۳ ــان در اس ــاقض انس ــت ن ــن والی ــت آای زادی و کرام

چراکــه حقوقمنــدی و مســئولیت شناســی او نــاقض . خــویش اســت
یـا  ،هرگاه بخواهیم تناقض را رفع کنـیم.  والیت مطلقه بر او است

باید انسان را موجودی فاقد حقوق ذاتی و مکلف به اطاعت گمـان 
اگر این والیـت . بریم و یا والیت فقیه را جعل بدانیم و حذف کنیم

) و جمهـور مــردم فقیـه مــدعی والیـت (انســان هـا  ،را حـذف کنـیم
امـا اگـر بخـواهیم . برخوردار از حقوق ذاتی خویش برجا می مانند

برجا نمی  ،از جمله فقیه مدعی ،انسانها ،حقوق ذاتی را حذف کنیم
  .نتیجه این که والیت فقیه جعل است و باید زدود. مانند

اما والیـت مطلقـه بمعنـای قـدرت مطلـق بـر جـان و مـال و  - ۴/ ۱
مـرگ  ،نآچراکـه تحقـق . اقض خویش اسـتخود ن ،ناموس مردم

بـه ایـن دلیـل روشـن کـه . وردآهمگان و ویرانی همه جا را ببار مـی 
چـون . یـدآقدرت مطلق از راه مرگ و ویرانی مطلق می باید پدیـد 

والیت  ،از این رو. ممکن نیست ،چنین مرگ و ویرانی هر چه هست
بـه  ،زرفـع ایـن تنـاقض نیـ. مطلقه فقیـه نیـز تحقـق نایـافتنی اسـت

  .زدودن والیت فقیه میسر می شود
 –قـای منتظـری آبیشتر از شرک بنـابر نظـر  –ناقض خداوند   - ۱/۵

تا خالء مطلقـی پدیـد  ،چرا که باید نخست گفت خدا نیست. است
هـرکس بـه خـود زحمـت . پر کند) زور(= آید و این خالء را قدرت 

 ،نیسـتکه وقتی می گویـد خـدا  ،در می یابد ،تجربه کردن را بدهد
حـال اگـر از خـود . درجا می پذیرد که تعین یا حد و حدود هسـت

بپرســد محــدود کننــده خــود او در اندیشــیدن و در گفــتن و عمــل 
پی می برد که محدود کننده ای جز قدرت  ،کردن چیست؟ در جا

پـر مـی ) زور(= پـس خـالء را همـواره قـدرت . وجود ندارد) زور(= 
زادی و دیگر حقـوق آاستقالل و  انسان ،ن رابطه ای که بدانآ. کند

نا متعـین دانـائی و  ،رابطه با نامتعین ،وردآخویش را به عمل در می 
ــائی و اســتقالل و  پــس رفــع . و حــق محــض اســت... زادی وآتوان

تناقض به حذف والیت مطلقه و غیر مطلقه فقیه و هرگونـه والیتـی 
  .است که زور در برداشته باشد

. ضد حق اسـت ،از این جهت ،ستی وخالی از ه ،والیت فقیه - ۱/۶
بیان استبداد فراگیری است ساخته بر اصل ثنویت تک محـوری و 

این نظر بدون وجود و اصالت بخشـیدن . ناقض اصل توحید است
سـاخته شـدنی  ،وجود نـدارد ،که به خودی خود) زور(= به قدرت 

. نیرو وجود دارد و زور وجود نـدارد ،در طبیعت ،اما. نبود و نیست
به نیروئی کـه مـا خـود  ،زمان نیرو را در ویرانگری بکار می بریم هر

قوه رهبری و  ،در عوض. زور می گوئیم ،در ویرانگری بکار می بریم
وقتــی کســی  ،در واقــع. حــق رهبــری در هــر موجــودی وجــود دارد

جـز ایـن  ،بخواهد دیگری را از عمل به این استعداد و حق بازدارد
ورده ســلطه آایــن زور کـه فــر. وردآر نمـی توانــد کـرد کــه زور در کـا

بمحض انصراف او از سلطه جوئی و یا  ،جوئی کسی بر دیگری است
بـه سـخن . از میان برمی خیـزد ،تن ندادن دیگری به سلطه پذیری

 ،بـدین قـرار. بـاز مـی یابـد ،طبیعت خود را که نیرو است ،دقیق تر
ستی و خالی از ه ،والیت کسی بر دیگری بمعنای اعمال قدرت بر او

رفـع . محصول سلطه جوئی کسی و یا گروهی بر جمهور مردم است
بـه زدودن والیـت فقیـه بمعنـای قـدرت فقیـه بـر  ،این تنـاقض نیـز

  .جمهور مردم است
تناقضهای دیگر نیـز در ایـن ادعـا وجـود دارنـد کـه در کارهـای      

بـرای  ،ایـن چنـد تنـاقض در یـک ادعـای دروغ. دیگر برشمرده ام
ننده و خوانندگان دریابند چرا دروغ بـدون تنـاقض اینکه پرسش ک

  . کفایت می کند ،نمی توان ساخت و گفت
رابطـه بـا خـدا : دو رابطه بیشتر نمی توان برقرار کرد ،بدین قرار     

والیـت فقیـه تنظـیم رابطـه بـا . که مستقیم است و رابطه بـا قـدرت
 ،ننـداعضای جامعه ای که با قدرت رابطه برقرار می ک. قدرت است

اگر . از حقوق ذاتی خود غافل می شوند. از خداوند غافل می شوند
دمی مجموعه ای از حقوق دربر دارد و حیات آنها بگوئی حیات آبه 

عمل به این حقوق اسـت و چـون انسـان از ایـن حقـوق غافـل مـی 
سـخت در شـگفت  ،خود را به ویرانگریهای قدرت می سپارد ،شود

  :نها با قدرت استآتاریخ رابطه  ،تاریخ چنین مردمی. می شوند
نـرا آتاریخ بخصوص، وقتی مورخان در خدمت قدرت  ،از این رو    

پرسـش کننـده و خواننـدگان . فراوان دروغ در بـردارد ،می نگارند
دیگر هرگاه در دروغهائی که روزمره ساخته می شـوند و انتشـار مـی 

اختیـار  تصور روشـنی از تـاریخی کـه سـاخته و در ،تأمل کنند ،یابند
نهـا آ. ورندآبدست می  ،ینده گذاشته می شودآنسل امروز و نسلهای 

می توانند داوری واقع بینانه تری در باره تاریخهائی پیدا کننـد کـه 
نگاشته شده اند و  چـون رابطـه انسـان هـا را بـا قـدرت  ،در گذشته

  .انبان های دروغ هستند ،گزارش می کنند
قـع بـر دو گونـه انـد و هـم دو نـوع هم امرهـای وا ،با این وجود     

  : تاریخ وجود دارند
چنانکه تنظـیم رابطـه بـا . امرهای واقع یا دیرپا و یا زودپا هستند •

تنظیم رابطـه بـا حـق نیـز . دیرپا است ،بمثابه یک امر واقع ،قدرت
دیرپا است اما هر رابطه قدرتی میان دو کس و یا میان دو گروه و یا 

  رابطه انسان با حق . زمان تغییر می کندزمان به  ،میان دو کشور
  

  ۲در صفحه
  

  تاریخ دروغ و تاریخ راست؟
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جای خود را بـه رابطـه او بـا قـدرت  ،نآبمحض غافل شدن از  ،نیز
امـر واقـع دیرپـا  ،نسلها تداوم دارنـد امـا عمـر انسـان ،باز. می دهد
شـکار مـی آهر دروغ یک امر واقع است وقتی دروغ بودنش . نیست
گـوئی یـک امـر واقـع دیرپـا اما دروغ سازی و دروغ. می میرد ،شود
  :دو نوع تاریخ داریم ،در نتیجه. است

تاریخ زودپا، تاریخی است که پیرامون شـکلی از اشـکال رابطـه  – ۱
ن شکل و آمی شود اما نه » نگاشته«  ،در یک دوره ،انسانها با قدرت

بسـا  ،هرگاه این تاریخ پر دروغ باشـد. ن دوره استمرار نمی یابدآنه 
چـون . شـکار مـی شـود و مـی میـردآدروغ بـودنش  ،در همان دوره

تاریخهائی که در دوره هر جباری می نگارند، با از میـان برخاسـتن 
  .به بایگانی ساخته های دروغ سپرده می شوند ،ن جبارآ
می  ،در رابطه با یکدیگر ،تاریخهائی که مجموع امرهای مستمر – ۲

ه اسـت و یـا این تاریخ واقعیت را همان سـان کـه روی داد. نگارند
  .ن گزارش می کندآبسیار نزدیک به 

چـرا کـه سـاخته . هریک از ما هسـتیم ،دقیق ترین این تاریخ ها      
تاریخ حیات جامعه خویش  ،ینه خود بنگریمآپس اگر در . تاریخیم

: اال این که باید روش خواندن این تـاریخ را بـدانیم. را خوانده ایم
اصـل  ،شـناختن تـاریخ بکـاهیم برای این که از تأثیر ذهن خـود در

عقــل  ،بــه ســخن دیگــر. موازنــه عــدمی کنــیم ،راهنمــا را مــی بایــد
ــتقل و  ــتن را مس ــردانیمآخویش ــاهآ. زاد بگ ــه در  ،نگ ن آفرهنگــی ک

مـوختن و بکـاربردنش آاصـل، و بـاور راهنمـائی کـه بـا  ،مده ایمآبار
کودکی را به جوانی رسانده و همچنان به زندگی خـود ادامـه داده 

عرف و عادت و رسم و سنتی که در بطن  آنها پرورش یافته ایم  ،ایم
بنـا  ،و امرهای مستمری که خود در استمرارشان شرکت داشته ایـم

نهـا زاده شـده و آرابطه هـای درون و بـرون گروهـی کـه در  ،بر این
تـاریخ دراز جامعـه  ،بـدین شـناختن. مده ایم را شناسائی کنـیمآبار

  .خویش را شناسائی کرده ایم
 ،نشـیند ،حال اگر این تاریخ شناس به نقد تاریخ و در واقع خود     

درمـی . نیک در می یابد چگونه باید تغییر کند تا بتواند تغییـر دهـد
 ،گی های ایرانیت جبر ستیزی استژنکه از ویآبا  ،یابد چرا ایرانیان

زادی کــه آچــرا بیــان اســتقالل و . همــواره در اســتبداد زیســته انــد
بیـان اسـتبداد  ،جـای بـه بیـان قـدرت ،نقالب ایران بـودراهنمای ا

فراگیری سپرد که والیت فقیه نام گرفته است؟ چرا ایرانیان اغلب 
حق را به شخص می سنجند و نه شـخص را بـه حـق؟ چـرا زود بـه 
اطاعت از قدرت معتاد می شوند؟ چرا مصـلحت را مقـدم و حـاکم 

گرفتـار مخـوف سـان خـود را آبر حق و حقیقت می گردانند؟ چـرا 
چـرا همگـان . ترین زندان ها که زندان بـد و بـدتر اسـت مـی کننـد

  ؟...؟ چرامنطق صوری را روش می کنند
سان کنم که مـی خواهنـد تـاریخ را آنهائی آبرای این که کار را بر      

در : مورد سنجش حـق بـه شـخص را مثـال مـی زنـم ،نیک بشناسند
یکـی اینسـت کـه  ،دیرپـا از امرهای واقـع ،جامعه های استبداد زده

بـرای ایـن کـه یـک شخصـیت . حق به شـخص سـنجیده مـی شـود
مـی بایــد در مناســبات و  ،محـک شــود و حـق بــدان سـنجیده شــود

از پرسـش هـای . حضور و نقش مستمر داشته باشد ،تناسبات قدرت
  :پرسش کننده گرامی یکی اینست ،دیگر
ه چيست؟اصال«       ج البالغ ه نھ بت ب ان نس دميتوا نظرت ی  ن ازعل

ه السالم باشد؟ ا علي کتابھای زرتشتيان است که  برگردان يکی از ي
 »ن پندھای بسيارجالب ذکرشده؟آدر

از قول علی  ،در نهج البالغه: این پرسش را دستمایه توضیح می کنم
 ،در روزهای اول انقالب. مده است که زنان را سه نقص استآ) ع(

نظـر شـما : من پرسـید دانشجوئی از ،در اجتماع بزرگ دانشجویان
چیسـت؟ پاسـخ دادم هرگـاه بخـواهیم ) ع(در باره این قـول علـی 

بنـا  ،ن را متنـاقضآ ،گفته را بدون توجه به گوینده به حق بسنجیم
پس این قـول از . دروغ نمی گوید) ع(علی . دروغ می یابیم ،بر این

 ،حال اگـر بخـواهیم شـخص را بـه حـق بسـنجیم. نیست) ع(علی 
این نظـر را اظهـار کـرده ) ع(ان گفت که اگر هم علی ناگزیر بایدم

بـدیهی . چنانکـه مـن آن را نمـی پـذیرم. ن را پذیرفتآنباید  ،باشد
در رابطــه قــوا برقــرار کــردن بــا ) ع(اســت زوربــاورانی کــه بــه علــی 

جنجال بپا کردنـد و کـار را بـه تهدیـد بـه  ،نقش می دهند ،دیگران
ایـن چـه : بـه مـن گفـت قـای خمینـیآطرفه این کـه . قتل رساندند

نـه امـا : حرفی بوده است که زده اید؟ پرسیدم خطا گفته ام؟ گفت
) ع(ایـن جـا کشـور علـی . هر حرف غیر خطائی را هم نبایـد گفـت

  ...علی گفته است من قبول ندارم: نباید گفت. است
یکــی تــاریخی کــه دســتگاه : دو تــاریخ دارد) ع(امــا همــین علــی      

 ،باره او نوشته است و امروز نیـز زوربـاوران معاویه و جانشینانش در
نظیر این تاریخ است تاریخ دیگری کـه از خـود . ن را بکار می برندآ

بیگانه کنندگان دین در بیان قدرت ساخته اند و در سـنجیدن حـق 
نکه آبه جای : اینان کار را وارونه کرده اند. بکار می برند ،به شخص

. رآن را به نهج البالغه می سنجندق ،نهج البالغه را به قرآن بسنجند
حال اگر پرسش کننده کاری را بکند کـه بایـد کـرد و آن سـنجیدن 

نچـه را بـا ایـن آهر ،نسـتآن و اصـول راهنمـای آنهج البالغه با قـر
نچـه را ترجمـان ثنویـت و بـازگو آاصول می خواند سخن علی و هر

ســخن علــی  ،کننــده فلســفه یونــانی اســت) مثــل نــاقص بــودن زن(
  .هد یافتنخوا

این تاریخ . تاریخ رابطه انسان با حق است ،)ع(تاریخ دوم علی        
وقتـی بـرای حقـوق خـویش   ،نسلها از پی یکـدیگر: نیز مستمر است

عارفـان کـه راه و . موخته اند ایستادن برحـق راآاز او  ،برخاسته اند
از علـی «زاد شدن از تعین ها را در پیش گرفتـه انـد آروش مستقل و 

اهــل فتــوت او را الگــوی خــویش . را» ختــه انــد اخــالص عمــلموآ
و پرسـش . اخالق شناسان او را نماد اخـالق یافتـه انـد. شناخته اند

یا نهج البالغه رونوشـت پندنامـه هـای زردشـتیان آکننده می پرسد 
نیست؟ بر او اسـت کـه بدانـد اصـول پـنج گانـه نیـز نخسـت اصـول 

راه و  ،زادیآاسـتقالل و  راهنمای دین زردشت بوده اند و هر بیـان
را می آموزد و این نیز یک امـر ) زور(= روش رها شدن از بند قدرت 

  . واقع مستمر است
موزگـار خـویش آاو را  ،نها که انسان را اصیل شناخته انـدآ ،باری     

اهل دانش از زبان ابن سینا  او را به دانشمندی سـتوده . شمرده اند
دوران او را  ،زادی تحقیـق کـرده انـدآنها کـه پیرامـون تـاریخ آ. اند

 ،با ایـن وجـود. زادی ها دانسته اندآدوران برخورداری از بیشترین 
ن شـویم کـه شـخص را آپس اگر بر. یک تاریخ هستیم ،هریک از ما

را چـه وقـت بکـار ) ع(علـی : باید از خود بپرسـیم ،به حق بسنجیم
خـود را گرفته ایم؟ وقتی خواستیم حق بجوئیم و یا حتی دلخـواه 

زور بگوئیم؟ پاسخ ایـن  ،حق جلوه دهیم و یا وقتی که خواسته ایم
چنانکــه . تــاریخ زنــدگی علــی از دیــد پرســش کننــده اســت ،پرســش

قایان خمینی و بنـی صـدر و خامنـه ای آ ،هرگاه نسل امروز بخواهد
را شناسائی کند و بنایش بر سنجیدن شخص به حـق باشـد و از ... و

ینــان در حــق گفــتن و کــدام یــک در خــود بپرســد کــدام یــک از ا
به دقت می تواند هویت هریک را شناسـائی  ،یندآزورگفتن بکار می 

تاریخ دروغ ساخته مالتاریا را ایـن تـاریخ بـه بایگـانی سـاخته . کند
 .  های دروغ می تواند بسپرد و می سپرد

  
  :پرسش در باره نماز •
  

راسـت   و ات دوالّاين حركـ  آيا نظرتان نسبت به نمازچيست؟.سالم با   
 بايـد  يا خودمان مضحكه نيست؟ و اداري براي خدا سيستماتيك و شدن و

نخـوانم ولـي    نماز خيلي سعي كردم ديگر متحولش كنيم؟ بخوانيم و ن راآ
نماز  ولي نتوانسته ام از دارد اعماق وجودم گرچه ژرف نگري وجود در .نشد

تغييـري   حال و حس و هيچ وقتها خواندنش بيشتر اينحال با با .دوري كنم
  .نمي شود من ايجاد در
  
  :پاسخ به پرسش در باره نماز٭
  
ور می شوم که پرسش کننده پرسشهای دینی دیگر نیـز آنخست یاد    

کرده است که پیش از او نیز پرسـیده شـده و پاسـخ دریافـت کـرده 
  .اند

بیـانگر کوشـش  ،غـازآاز . ورده های دین هـا نیسـتندآنیاش ها، فر   
بوده اند و  ،حالت رها از قیدها ،برای بازیافتن حالت فطریانسان 
لمــان بــه آبهنگــام حملــه  ،چنانکــه در جنــگ جهــانی دوم. هســتند
استالین دستور داد دربهای معابد را  ،ن روزهای سختآدر  ،روسیه

ایـن مـردم مـی بایـد . بگشایند و بگذارند مردم روسـیه نیـایش کننـد
تند تا رویه تسلیم شدن فوج فوج به حالت رها از قیدها را باز می یاف

جانشین می کردند و  ،نهاآقوای مهاجم را با رویه استقامت در برابر 
روش نیایشی چنین و برقرار کردن رابطه  ،در اصل ،دین ها. کردند

زادی و آبازیـافتن اسـتقالل و  ،بنا بر ایـن ،مستقیم انسان با خداوند
  :حقوق و کرامتمندی بوده اند

ن و اقامه تا السـالم علـیکم و رحمةاللـه و برکاتـه هـر نمـاز، از اذا     
خشـونت . برانگیختن به خشونت وجود نـدارد. اکراه وجود ندارد
تعلیم و تمرین خشونت زدائی و رهـا شـدن نماز . زدائی وجود دارد

نمـاز . ، به یمـن رابطـه بـا خداونـد اسـت)زور(= از اعتیاد به قدرت 
ای بی کران هستی نو انبساط در په تمرین رابطه مستقیم با خداوند

تمرین همان اصول راهنمائی است که، بدانها، انسان هـا بـر . است
عـدل = تنهـا حـق اسـت خـط آن، خـط مسـتقیم  –صراط مسـتقیم 

  :به سوی او صیر می کنند  - است
بنـام «انسان تمرین توحید یا ارتباط مستقیم بـا خداونـد را، بـا  – ۱

صفت ها، در عین حـال، . از می کندآغ» خداوند بخشنده و مهربان
حمـد مـی گویـد خداونـد، رب دو . حقوق معنوی انسان نیز هستند

جهان را و بدان، نفی می کند هر رب را که به ضرورت نمـاد قـدرت 
ایـن یگـانگی جسـتن  توحید،این سراسر قرآن شرح . است) زور(= 

  . است در پهنای بی کران معنویت با خدا
بــدین ســان، آدمیـان از هــم اکنــون . سـتاو مالـک یــوم دیــن ا – ۲

تمرین می کنند زیستن در استقالل از والیت یکدیگر را که در معاد، 
او  و. هیچ کس در دیگری مالـک بـه چیـزی نیسـت: تحقق می یابد

انسـان  پس زندگی استمرار دارد و این زندگی بـه. رب دو عالم است
. هایـت رامی آموزد اندیشیدن و عمل کردن در زمـان و مکـان بـی ن

چون زمان و مکان اندیشیدن و عمل کردن را بی نهایت مـی کنـد، 
خود را انسـان، . استقالل و آزادی کامل خویش را باز می یابدانسان 

  .انسان حقوق و کرامتمند، باز می یابد
یک راه راست بیشتر وجود ندارد که راه عمل به حق است، بنـا  – ۳

نمـاز،   ۵بـه حـق اسـت، در  بر این، آدمی عدل را که میزان سـنجش
خاطر نشان خویش مـی کنـد تـا از یـاد . خاطر نشان خویش می کند

نبرد، که عدل میزان است و باید در لحظه به لحظه زندگی بکارش 
این هوشیاری را می جوید که عدل هدفی نیست کـه در آینـده . برد

در راسـت راه عمـل بـه حـق و دفـاع از شـدن  .می باید به آن رسـید
کسی بر میزان عـدل نمـی اندیشـد و عمـل  .است همین لحق، عد
  :در شمار یکی از دو قماش آدمهای زیر است  ،نمی کند

را آنها که راسـت راه حـق : سه نمونه نوعی رهبری وجود دارند – ۴
می شوند کـه  داراز هدایت خداوند برخوراینان . در پیش می گیرند

و هدایت او غافل و و آنها که از خداوند . به همگان داده شده است
مـی  ، بنـابر ایـن، مغضـوب خداونـدمی شـوند در بیراهه زورمداری

در . ســـردرگمند ،در حصـــار قـــدرت ســـاختهو آنهـــا کـــه . گردنـــد
اجتماعات بشری، همچنان، ایـن سـه نمونـه نـوعی رهبـری وجـود 

اکثریــت بزرگــی را تشــکیل مــی دهنــد و کســانی » ضــالین«.  دارنــد
می سپارند و وسـیله » مغضوب علیهم«هستند که اختیار خود را به 

  . ندگردزورگوئی آنها و نیز قربانی زورگوئی آنها می 
آنها که بر . هریک از سه رهبری، اندیشه راهنمای خود را دارند – ۵

راست راه حق می شوند، اندیشه راهنمایشـان حقـوق و روش عمـل 
بنـا بـر سـوره حمـد، رابطـه اینـان بـا خداونـد . به حقـوق مـی شـود

اینـان قـائم هسـتند بـه عبـادت . هیچ واسـطه نیسـت. یم استمستق
امــا عبــادت، اســتقالل و آزادی . خداونــد و اســتعانت جســتن از او

عبادت خداوند که قرآن . جستن از رهگذر رابطه مستقیم با او است
از جملـه . پیامبری ابـالغ روش عبـادة اسـت(روش آن را می آموزد 
ز افتادن در درکات زوربـاوری ، انسان را ا)۳۶قرآن، سوره نحل آیه 

در حقیقت، غفلت از خداوند، درجـا، بـه . و زورمداری باز می دارد
چرا که، همواره، خالء را زور . درآمدن است) زور (= بندگی قدرت 

غفلت از هستی محـض، پـذیرفتن هسـتی متعـین، بنـابر : پر می کند
کند که  این، جبر باوری و جبر باوری اندیشه راهنمائی را ناگزیر می

  . این یا آن بیان قدرت است
این . افزون بر این، عبادت، مستقل و آزاد شدن از غیر خدا است      

 ،زادآاین بازیافتن خویشتن مستقل و  ،از غیر خدااستقالل و آزادی 
گفتن و عمـل کـردن بـه آنچـه خداونـد «فرآورده عبادت به معنای 

تی نــاب بــا او دوســت دارد و او راضــی بــدان اســت و ترجمــان دوســ
ــرس(» اســت ــده ) المفه ــتقالل و آزادی دربرگیرن ــان اس ــت، بی اس

چـرا کـه خداونـد، حـق علـی . روشهای عمل به حقوق را می طلبد
االطالق، جز حق خلق نمی کند و جز آن را دوست نمی دارد، پـس 
عمل به حق است که خداوند دوست دارد و با عمل بـه حـق اسـت 

هرگاه بـه قـرآن . ا به جا می آوردکه انسان حق دوستی با خداوند ر
اصل و  فهرست کـاملی از پنـدار و گفتـار و  ۵بازگردیم، تفصیل این 

عمـل بـه حقـوق : کردارهائی را کـه عبـادت هسـتند، بـاز مـی یـابیم
معنوی که ذاتـی حیـات انسـانند و  –معنوی و عمل به حقوق مادی 

 رعایت حقوق دیگـران و طبیعـت و جانـداران، بنـا بـر ایـن، تقـوی
بـردارد و،  بمعنای عمل بـه ایـن حقـوق و پرهیـز از هرآنچـه زور در

بدین دوکار، قرار گرفتن در راست راه عمل بـه حـق و افـزودن بـر 
کرامت خویش به یمن این همانی جستن روزافزون با هستی خالق 

  .نماز همین است... و هوشمند و دانا و توانا و
اینک عرصه . متعین بودیا ماده » شئی«پیش از این، عرصه علم،      

به سخن دیگر، علـم صـفت متعـین را از . گشته است» الشئی«علم 
به فیزیک دانـان بازگـذاریم و در را علم فیزیک . شئی ستانده است

 :دنـد بکار برنمی توانمگان نگرش درخود، روشی را بکار بریم که ه
امـا بسـا . هرکس می داند کـه در فضـائی بـی انتهـا زنـدگی مـی کنـد

یاخته بدن او نیز همین فضا را  ی غافلند از این واقعیت که هربسیار
از فضـا خـالی کنـیم، هیکـل کـه به سخن دیگر، مـاده بـدن را . دارد

بدین سان، درون و بیرون هر انسـان . آدمی، ذره ای ناچیز می شود
یک فضا است و هرگاه عقل انسان در حالت فطری خود باشـد، در 

پس . ران است که اینهمانی می جویدمقام اندیشیدن، با هستی بی ک
غفلت از خداوند، غفلت از توانائی عظیم انبسـاط تـا بـی نهایـت و 

هـرکس بـه ذهـن خـود رجـوع کنـد، . گرفتار تعین ها گشتن اسـت
جبـاری . تعین هائی را می تواند شماره کند که بدانها گرفتـار اسـت

. تاسـ) زور(= که انسان را بدین تعین ها گرفتـار مـی کنـد، قـدرت 
در کتاب کیش شخصیت فهرسـت کامـل (رها شدن از این تعین ها 

و بازیافتن استقالل و آزادی و دیگر حقـوق، بنـا بـر ) آنها آمده است
این توانائی خویش، تعلیم و تمرین مـی طلبـد و نمـاز ایـن تعلـیم و 

  .تمرین است
بیــان  ،چـون بیــان اســتقالل و آزادی و حقــوق و کرامتمنــدی را       

انده اند، نماز را نیز تمرین خـواری و استسـالم گردانـده قدرت گرد
پنداری خداوند جباری است که آفریده هـای خـود را مجبـور . اند

نوبــت در روز، بــه خــواری، بخواننــد کــه تســلیم او  ۵کــرده اســت، 
غافل از این که، نماز، از آغـاز تـا پایـان، نقـض ایـن ادعـای . هستند

راست راه حق شدن، اسـتقالل تعلیم و تمرین در : زورباوران است
بازیــافتن مقــام خلیفــةاللهی . ن اســتدتوانــائی افــزوبــر و آزادی و 

. نیسـتدر نمـاز  ،باشدکلمه ای که گویای خواری و استسالم . است
رکوع و سجود نیز تمرین رها کردن خویش از تعین ها و رها کردن 

این زمـان کـه جـو  .مرغ وجود نسبی خویش در وجود مطلق است
بس سنگین و زورباوری بس همگانی و بیکران معنویـت از  خشونت

بیش از  ،یادها و مادیت نیز به جبر بی شفقت زور سپرده شده است
بمثابـه تعلـیم و تمـرین اسـتقالل و  ،انسانها به نمـاز ،هر زمان دیگر

  .پرورش توانائی های خود نیاز دارند ،بنا بر این ،زادیآ
   ۱۶در صفحه
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ــــــارد دالر ۷۵۰  میلی
ساله  ۱۰زیان بحران 

اتمـــی یـــک پـــنجم 
خورد برد ثروت ملی 

  :ایران
  
ورد میزان زیان مـالی آبر

 ۱۰ناشی از بحران اتمی 
  :ساله

  
گزارش كوتاه زير را از ايران : انقالب اسالمی

ـاده شـدن   آدريافت كرده ايم و درباره عالئم   م
  :يم براي مصالحه با غرب استژر
  

ـا در طـول  ◀  ســال عمـر بحــران ۱۰تنه
ـاددانان ،اتمی  ۷۵۰ ،بنابر محاسـبه اقتص

ــران زیــان وارد شــده  ــه ای میلیــارد دالر ب
  : است

ن مربوط مـی شـود بـه ایـن آبخشی از  •
امر که بحران مانع از سرمایه گـذاریهای 

ـارد  ۵۷۵ ،تولیدی گشـته و در نتیجـه میلی
بعــالوه کســر بودجــه  ،مــد نفــتآدالر در

 ،پولی بوده است که کـه دولـت از بیـرون
د اقتصاد می کرد و برای ایـن کـه ایـن وار

دربهای کشـور  ،قدرت خرید جذب شود
ـا . را بر روی واردات و قاچاق می گشـود ت

جائی که اقتصاد ایران یکسره بـه واردات 
  .متکی است

به ناممکن شدن سـرمایه  ،نآبخشی از  •
گذاری در نفت و گاز مربوط می شود کـه 
سبب فرسودگی تأسیسات بهـره بـرداری 

به هدر رفـتن بخشـی  ،ت و در نتیجهاز نف
  :از منابع نفت

درباره کاهش میزان استخراج نفت در     
حمید رضا طهماسبی پـور نوشـته  ،ایران
متوسـط ضـریب  گفته می شـود،«: است

درصـد اسـت در ۲۴برداشت نفت ایـران 
که این رقـم در بسـیاری از کشـورها  حالی

ـا  ۴۸حدود  بـه گفتـه  .درصـد اسـت ۶۵ت
ی، متوسط ضریب برداشت مسووالن نفت

درصـد  ۲۴از میادین نفتی ایـران حـدود 
ــی از  ــم در برخ ــن رق ــه ای ــه البت اســت ک
میادین چون میدان نفتی سروش حدود 

ـادین نفتـــی  ۷ درصـــد و در برخـــی از میــ
 .درصد است ۳۵چون اهواز حدود 

ـا حـدود     این عدد در برخی از کشورها ت
درصــد افــزایش یافتــه و در مــواردی، ۴۸

رهای منطقــــه کــــه دارای حتــــی کشــــو
ذخایری نزدیک به ایران هستند توانسته 
اند این عدد را تا سطوح باالتری افزایش 

براین اساس در حال حاضر نـروژ  .دهند
توانســته اســت بــا اســتفاده از تکنولــوژی 

 ۶۵های روز ضریب بازیافت خـود را بـه 
ایــن در حــالی اســت کــه .درصــد برســاند

د تا پایان براساس برنامه پنجم توسعه بای
درصـد بـه ضـریب  ۵/۲این برنامه حدود

برداشت نفت ایران افـزوده شـود کـه در 
این صورت نیز ایران همچنان نسـبت بـه 
  .کشورهای دیگر بسیار عقب خواهد بود

ـاهیم مهندسـی مخـزن، تولیـد  از نظر مف
صیانتی به تولیـدی اطـالق مـی شـود کـه 
ـا دو ویژگــی داشــته  ــد را بـ ــاالترین تولی ب

تولید باید قابـل برنامـه ریـزی  این. باشد
ــــت  ــــدت و دارای بازیاف ــــرای دراز م ب

در ایــن  .حــداکثر از مخــازن نفتــی باشــد
درصـد  ۳۰راستا زمانی که اعالم می شود 

تزریــق گــاز در میــادین جنــوبی محقــق 
نشده اسـت، یعنـی تولیـد نفـت کشـوردر 

روزانـه سـه میلیـون و (مناطق نفت خیـز 
ی صــیانت)هــزار بشــکه نفــت تولیــد  ۲۰۰

نیست و احتمال آسیب به مخازن وجـود 
این موضوع بحث امـروز نیسـت و  .دارد

اگر به آمار نظر کنـیم متوجـه مـی شـویم 

میانگین تولید روزانـه  ۱۹۴۰که در دهه 
هــزار بشــکه  ۱۸چــاه هــای نفــت ایــران 

اعالم شده بود و امروزه با برداشت های 
ـا بـه  ـاه ه  ۲مکرر، متوسـط تولیـد ایـن چ

  .ز رسیده استهزار بشکه در رو
درصد تولیـد نفـت کشـور از  ۸۰امروزه    

میدان هایی است کـه در نیمـه دوم عمـر 
ـارون از . خود قرار دارند تولیـد میـدان م

هزار بشکه در مرحله حداکثر دبی،  ۹۲۰
هــزار بشــکه افــت کــرده  ۴۰۰بــه حــدود 

نیمــه (اســت، زیــرا دوره کــاهش بــازدهی 
. عمر خود را پشـت سـر مـی گـذارد) دوم

ـاکنون همچن ین میدان نفتی اهواز کـه ت
حدود یک چهارم تولید نفت کشور را بـه 
عهده داشته است، به دلیل افـت تولیـد، 
بهره برداران را به سمت تولید از میـدان 

هــزار بشــکه  ۱۵تــا  ۱۰هــای بــا پتانســیل 
  ».هدایت کرده است

مـد نفـت و آبراثر نیاز به در ،بدین سان     
و مـدیریت  نبود دسترسی به امکانات فنی

ضـریب برداشـت  ،مافیاهائی تولید نفـت
نصف تا یـک  ،نفت از مخازن نفت ایران
زیان ناشی از . سوم کشورهای دیگر است

ـاالنه نفـــت آن را اگـــر برابـــر درآ مـــد ســ
زیــانی برابــر  ،ســال ۱۰ظــرف  ،بشــماریم

ــده  ۵۷۵ ــران وارد ش ــه ای ـارد دالر ب میلیـ
  .است

 اما اگر نمی تواند به اندازه ای که حـق •
ـارس  او است از منابع نفت و گاز خلیج ف

قطر و امارات با استفاده از  ،برداشت کند
  :ن بهره برداری می کنندآاز  ،فرصت

« بنا بر نوشته بهروز اسرافیلی دیزجـی      
ــي  ــايه يعن ــورهاي همس ـا كش ـا بـ ــور مـ كش
ـارات و  عراق، كويت، عربستان، قطـر، ام
ــت ــتراكي اس ـازن اش ـان داراي مخـ . عمـ

خزن در اين ارتباط وجـود م ۱۵حداقل 
ايــن در حــالي اســت كــه امکــان . دارنــد

ـازن  مشترك بـودن تعـدادي ديگـر از مخ
  .در هاله اي از ابهام واقع شده است 

ـا كشـور     مخازن مشترك خشکي ايـران ب
در طــول مــرز مشــترك . عــراق مــي باشــد
ــران و عــراق  ــزن نفتــي نفــت  ۵اي مخ

ـاه(شهر ، دهلـران، پايـدار )سابقاً نفـت ش
ـادآوران  غـــرب، ـان و يــ ـابقاً (آزادگــ ســ
هـــم . وجـــود دارد) كوشـــك- حســـينيه

ـادين دهلـران، پايـدار غـرب و  اكنون مي
ــوده و دو  ــد ب ـال تولي ــهر در حـ ــت ش نف
ميدان يادآوران و آزادگان نيز در مراحل 

ادامـه ميـدان . مختلف توسعه قرار دارند
ـام ميـدان  ـا ن نفـت "نفت شهر در عراق ب

ـادين آزاد. معروف است" خانه ـان و مي گ
ـادين  ـاورت مي يادآوران به ترتيب در مج

اند عراق واقع شده" سنباد"و " مجنون"
ـاط  ــ ـــورد ارتب ـــي در م ـاختماني و (ول ــ س

ـادين اطالعـي ) پيوستگي مخزني ايـن مي
  .در دسترس نيست

ميدان باقي مانده آبي با كشـورهاي ۱۰    
  .همسايه خليج فارس مشترك مي باشـند
ترك ميــدان گــازي آرش تنهــا ميــدان مشــ

ايــران بــا كشــور كويــت در آبهــاي خلــيج 
به نظـر مـي رسـد كـه ادامـه . فارس است

ايــن ميــدان در آبهــاي كويــت بــا ميــدان 
ـاط باشـــــــــــــد" دورا"  .در ارتبــــــــــــ

 ميادين نفتـي اسـفنديار، فـروزان، فـرزاد
(A) ــرزاد ــتان  (B) و ف ــور عربس ـا كش بـ

ميدان نفتـي اسـفنديار . مشترك مي باشد
 "لولــو"در آبهــاي عربســتان بــه ميــدان 

بخش عربستاني ميـدان . تبديل مي گردد
ـام ميـدان  ـا ن فروزان نيـز در ايـن كشـور ب

ــود" مرجــان" ــي ش ــناخته م ـادين . ش ميـ
ـادين  (B)و (A) فرزاد گاهي با نامهاي مي
. نيز از آنها ياد مي شـود (B) و (A) فارسي

ــرزاد ــدان ف ـارجي مي در  (A) بخــش خـ
شـهرت " حصـبه"عربستان با نام ميـدان 

  .يافته است
تــاكنون مخــزن مشــتركي بــين ايــران و    

ـارس كشـف و  بحرين در آبهاي خلـيج ف
  .گزارش نشده است

ميدان گازي فوق عظيم پارس جنـوبي    
- كه در ادامه به ميدان شمال تبـديل مـي

ايـن . شود با كشور قطر مشترك مي باشـد
ـادين  ــرين ميـ ــرين و مهمت ــدان بزرگت مي

ميادين نفتي . اشتراكي ايران و دنيا است
الل، رشادت ايران و الخليج قطر بسيار ب

باشـد ولـي از نزديك بـه خـط مـرزي مـي
ـازن در كشـور ادامه ساختار هاي اين مخ

ـــترس  ـــري در دس ـــل اطـــالع معتب مقاب
  ».نيست

ـابع مشـترک        قطر دو برابر ایـران از من
برداشــت مــی کنــد  بــه قــول مــدیرعامل 

کشــورهای  ،شــرکت ملــی نفــت ایــران
ـابع نفـت و  ،انبرابـر ایـر ۹ ،همسایه از من

  :گاز خلیج فارس برداشت می کنند
ـــدیرعامل  «      ـــر م ـارات اخی ــ ـا اظه ــ ام

ــران در خصــوص  ــی نفــت ای شــرکت مل
برابــر شــیخ نشــینان حاشــیه  ۹برداشــت 

خلیج فارس از منابع هیدروکربوری این 
منطقــه بــیش از گذشــته زنــگ خطــر را 
ـاله ایـران بـه  برای صنعت نفت یکصد س

 .صدا درآورده است
ـا      بنا به گفته سیف الله جشن ساز اگـر ب

یک خط فرضی خلیج فارس به دو نیمـه 
مساوی تقسیم شود با فـرض برابـر بـودن 

هرچند سـهم ایـران بیشـتر (میادین نفتی 
ـارات، قطر،کویـت،) است  کشـورهای ام

برابر ایـران از ذخـایر  ۹عربستان و عمان 
  .خلیج فارس برداشت می کنند

ت نفـت فـالت اگر چه مدیر عامـل شـرک
ـاس برنامـه : قاره اعالم کرده است بـر اس

چشــم انــداز ســهم ایــن شــرکت از تولیــد 
نفت باید به یـک میلیـون بشـکه در روز و 
ـا توجـه بـه دارا بـودن ذخـایر  تولید گاز ب

 ۱۰تریلیون فوت مکعبی بـه  ۱۶۰عظیم 
میلیارد فوت مکعب در روز افزایش یابد، 
ر در حال حاضر و بر اساس آخرین آمار د

 ۷۵۰حالیکه این شرکت متعهد به تولیـد 
ــه  هــزار بشــکه نفــت در روز اســت، روزان

هزار بشکه نفت توسط این شـرکت  ۷۰۲
  ».تولید می شود

امــا اســتخراج نفــت ایــران در خلــیج       
. هــزار بشــکه اســت ۶۵۰روزانــه  ،فــارس

کشورهای دیگر ایـن انـدازه حـق دارنـد 
نها آاما . نفت در خلیج فارس تولید کنند

 ۸۵۰میلیـون  ۵یعنـی  ،برابر این مقدار ۹
ـای . هزار بشکه نفت تولید مـی کننـد منه

نهــا از آهــزار بشــکه کــه ســهم برابــر  ۶۵۰
میلیـون  ۵٫۲روزانـه  ،منابع مشترک است

بشــکه نفــت اضــافه مــی برنــد کــه بابــت 
متوسط قیمت ( ،دالر ۱۰۰هربشکه نفت 

دالر اسـت  ۱۰۴هربشـکه  ۲۰۱۲در سال 
ـارد ۱۸۹مبلــغ )  ـال مــی  میلیـ دالر درسـ

ـازی را بیفـزائیم کـه . شود ـای گ هرگاه به
وزارت نفـت ایـران مـی (که قطر می برد 
ــد در ازای  ــون مترمکعــب  ۲۳۰گوی میلی

 ،گاز که ایران در روز اسـتخراج مـی کنـد
میلیون متر مکعب گاز تولیـد  ۴۳۰قطره 

ـاالنه حـدود . می کنـد ـارد  ۱۶کـه س میلی
ـال). دالر می شود ـال ،بـدین س  ،در هرس

میلیارد دالر ثـروت ایـران را  ۲۰۵حدود 
همسایه ها با اسـتفاده از انـزوای ایـران و 

که . یم آن به جیب می زنندژبی کفایتی ر
ـال ۱۰در  ـــی  ۲۰۵۰ ،ســ ـارد دالر م ــ میلی
 .    شود

ـاطر کهنـه بـودن  میزان•  بنزینی کـه بخ
درصد  ۴۰حدود  ،تأسیسات پخش بنزین

برآن بایـد . مصرف و ارزش آن دالر است
ـاطر ژزود میزان هدر رفتن انـراف ی را بخ

مجموع . فرسودگی نیروگاه های برق را
میلیــارد دالر در  ۱۰ایــن دو رقــم را اگــر 
ــیم  ۱۰۰ ،ســال ۱۰در  ،ســال حســاب کن
  . میلیارد دالر می شود

هــزار اســتعداد کشــور را  ۱۵۰ســاالنه  •
ترک می کننـد کـه صـندوق بـین المللـی 

ـارد دالر بـر ۵۰ن را آپول ارزش  ورد آمیلی
ـال بحـران  ۱۰اگـر در طـول . می کند س
ساالنه این تعداد استعداد کشور را  ،اتمی

برفـرض  –زیان ایـران  ،ترک گفته باشند
 ۵۰۰ –ن قیمـت گذاشـت آکه بتـوان بـر 

   . میلیارد دالر می شود
تولیــد بــا ظرفیــت پــائین و یــا تعطیــل  •

ـــرخ  ـــزایش ن ـــدی و اف ـــدهای تولی واح
مـردم زیان دیگـری اسـت کـه بر ،بیکاری

ایــران از رهگــذر بحــران اتمــی تحمیــل 
ـاد تولیـد  ،در حقیقـت. شـده اسـت اقتص

ـاد  ــد و اقتصـ ــی کن ــی م ــد منف ــور رش مح
ـاوجود ایـن . مصرف محور رشد مثبـت ب

که اقتصاد مصـرف محـور ایـران را نمـی 

توان با اقتصاد تولید محور ترکیه مقایسـه 
تفــاوت رشـد دو اقتصــاد را اگــر در  ،کـرد
ـا ۲۰حــداقل  ،ســال ــرمیلیـ ورد آرد دالر ب
ـاده   ،کنـــیم ـاوت ســ ـاله ۱۰تفــ  ۲۰۰ ،ســ

  . میلیارد دالر می شود
ـاالنه  • ـاق را سـ ــزان قاچـ ـارد  ۲۰می میلیـ

ـاق و فـرار . دالر می گویند اگر جمع قاچ
ـاالنه  ـارد دالر بـــه  ۲۰ســـرمایه را ســ میلیــ

ـارد  ۲۰۰ ،سال ۱۰در  ،وریمآحساب  میلی
  .دالر ثروت از کشور خارج شده است

ـال ۱۰کشـور در طـول  جمع زیان        ،س
. میلیارد دالر می شـود ۳۶۲۵رقمی برابر 

بدیهی است زیان پـیش خـور کـردن و از 
پیش متعین کردن را نیـز مـی بایـد بـراین 

  .زیان افزود
جلـب : تنها زیانها نیسـتند ،این زیانها ◀

رمـز هتوجه به بحران اتمی و بستن تنگه 
ـان  و ماجرای ابوموسی، ـان را از  زی ایرانی

غافـل کـرده  ،ساب در دریای خـزربی ح
ــر ســر . اســت همچنــان معلــوم نیســت ب

ـا (قرارداد ایران با امپراطـوری روسـیه  بن
) نیمی از دریا قلمرو ایران می شود ،نآبر 

ـان ... منابع نفت و گاز و. مدآچه  ـا می دری
ــه توزیــع مــی  کشــورهای ســاحلی چگون

یم از سیاست روسیه ژشود؟ دنباله روی ر
ـال ب ،ســـیای میانـــهآدر  خصـــوص در قبــ
تا چـه انـدازه بـرای حقـوق  ،ذربائیجانآ

   ...و. ملی ما زیان بخش است
عالمتهــای گویــای غلبــه 
تمایل به مصالحه بر سـر 

 :یمژاتم در ر
  
در پی تاثیر تحریم های بـین المللـی و     

ناتوانی دولـت در رسـیدن بـه شـعارهای 
ـالی فـراوان  داده شده و بروز مشـکالت م

تعطیلــی بســیاری از در زنــدگانی مــردم و 
ـا بـ الخره اکارخانجات و تولید کننـده ه

سید علی خامنه ای به ایـن نتیجـه رسـید 
ــه  ــورت ادام ــه در ص ــعیت ک ــن وض   - ای

همانگونه که مشاوران به او گوشزد کرده 
ـــد  ـای  - بودن ـار هــ ـا انفجــ ــ ـــه زودی ب ب

 اندر چنـ. خواهـد شـداجتماعی روبـرو 
 خواهـــد توانســـت ن او دیگـــر  وضـــعیتی،

را بــس ســخت  فشــار مــالی  مــردم تحــت
 و به بهانه جاسـوس  امریکـاکند سرکوب 

گــر فتنــه  شــدن ومنحــرف  واســراییلی  و
ـاه ... و گشتن زندانی و شکنجه و در دادگ

ـاران در  ــ ـــیانش جنایتک ـــه قاض ـائی ک ــ ه
  . محکوم کند ،خدمت اویند

ــد مــاه گذشــته      مــورد حکومــت در چن
تایید سـید علـی خامنـه ای بـرای فـرار از 

ــقوط د ـا س ــر دزدی ای زد تـ ــه ه ــت ب س
بتواند با پرداخت پـول بـه عنـوان یارانـه 

ـا همـه  .مردم را ساکت نماید  تشبسـات ام
منتخــب  حکومــتو بــی نتیجــه شــدند 

در بروتـــر شـــد و آبـــی والیـــت مطلقـــه 
ـاد  اینـک . تنگنای غیـر قابـل گریـزی افت

 بیــت خامنــه ای و  ایــادی او در ســه قــوه 
ـا نـباید او را کنترل کن ـادا د ت دسـت بـه مب

و غیـر قابـل پـیش  غیر عقالنـی«کارهای 
ـاه ب »بینی ـا خـود بـه تـه چ زند و همه را ب

 .بردبسقوط 
اقدامات حکومت  در چند ماه گذشته،• 

در رابطــه بــا داشــته هــای مــردم، را زیــر 
 :ورده استآبعمل 

ـاهش  ۶۰سرمایه ملت را به  -  ۱ درصد ک
با افـزایش قیمـت ه است و این کار را داد

انجام داده  ریال  ۱۸۵۰۰از  دالر به بیش
 .است
در چند ماه گذشته، برای پرداخـت   -  ۲

در  یارانه ها مجبور به فروش سـکه و دالر
ــه  ـا ماب ــد بـ ـا بتوان ـازار طــال و ارز شــد تـ بـ

مبلــغ حســابهای مــردم بــه  التفــاوت آن،
در  ،بـه قـرار مسـموع . یارانه را واریز کند
ــته ـای گذش ــت  ماههـ ــدود حکوم  ۵۰ح

به فروش  ترتیبهمین  بها میلیارد دالر ر
علت نیز اینسـت کـه تـورم  .رسانده است

کــردن قیمتهــا را » زادآ«مــد ناشــی از آدر
می بلعد و حکومت نه می توانـد بگـذارد 
ـا  ـاال برونــد و نــه بـ ـان بـ ـا همچنـ قیمتهـ

ــه دســت مــی آدر مــی  ،وردآمــدی کــه ب
 .تواند یارانه ها را بپردازد

اقــدام بــه پــیش فــروش حکومــت   -  ۳
ــدود  ــکه بــه قیمــت  ۱۰ح میلیــون س

. کرده استهزار میلیارد تومان  ۶حدود 
ــید ـا اســت در سررس ــه  ،بنـ ـا را ب ــکه هـ س
اما حاال شـنیده . خریداران تحویل دهد

ـا سـکه بزنـد و بـه  می شود که طال ندارد ت
ـایعاتی مبنــی بــر . خریــداران بدهــد شـ
در ازای پــول پردخــت  واگــذاری ســهام

بـه ن آتبدیل  یا شده بعنوان بهای سکه و 
سپرده  ی معادل سودسوداوراق قرضه با 

در عــین  .ه اســتبــانکی را منتشــر ســاخت
ـاه داشـتن قیمـت سـکه  حال با پایین نگ

را مجبـور خریـداران  مـی کنـدطال سعی 
گفتـه  .کند پیشنهاد حکومـت را بپذیرنـد

الزم را ذخیـره طـالی  حکومتمی شود 
عــالوه بــر آن، مجبــور  .اختیــار نــدارددر 

ـاز است برای وارد کر ـاالی مـورد نی دن ک
طال در اختیار فروشندگان در کشورهای 

 .مختلف قرار دهد
کــاهش دارایــی هــای ارزی و  راثــرب -  ۴

فـروش نفـت بـه  اقدام بـه حکومت طال،
ـا ـا کــاال نمــوده  یصــورت پایاپـ  .اســتبـ

پیشـــــنهادات فراوانـــــی از کشـــــورهای 
مختلف دریافت کرده که در برابـر نفـت 

راگوئه چوب و از نیکا ومثال از هند برنج 
از اروگوئه  برنج  واز مالزی روغن  وپشم 
از چـین هـم هـر و ... از امریکا گنـدم و و

دسـت تولیـد کننـدگان روی کاالیی کـه 
البتـه بـر  .ه اسـت وارد نمایـدمانـدچینی 

اســاس ســندی افشــا شــده مبلــغ فــروش 
ـار آن کشـور قــرار  نفـت بـه چــین در اختی

ـاالی .دارد ی هر زمان که ایران نیازمنـد ک
ـا هـر کشـوری دیگـر شـود ایـن  از چین ی

ـا  ـاال را آچینی ها هسـتند کـه بـرای م ن ک
ـاب سـود آن، از  خریداری کرده وبا احتس

 .دنـداشته های ایران در چین کسر می کن
یعنی چین در برابر خریـد نفـت ایـران و 
فــروش کــاال دو ســر ســود مــی بــرد البتــه 

 .روسیه نیز با ما چنین می کند
ـاهش با بروز و تشد  -  ۵ ـا و ک ید تحریم ه

ــه  حکومــت درآمــدهای ارزی، ــور ب مجب
سرقت از داشته های بانک ها نزد بانک 

حکومـت  تا به حال،  .شده استمرکزی 
ــ ــدی ن ـارد  ۹حــدود اد ژاحم ــزار میلیـ ه

، در دو نوبـت، از - تخمین بنابر  - تومان 
نزد بانـک مرکـزی  سپرده های بانک ها
 .برداشت کرده است

یــم  ژســت کــه را در چنــین شــرایطی -  ۶
مجبور به تن دادن بـه مـذاکرات  خود را

ــده اســتهســته ای  ــه در صــدا و  .دی البت
تبلیـغ اینگونـه  کار خامنه ایسیمای فریب

ـافه  می کند که این کشورهای پنج بـه اض
مــی کــه از ایــران خــواهش  هســتندیــک 
پای میز مـذاکره بیایـد و ایـران نیـز  کنند
هنوز گروه مذاکره کننـده  .ه استپذیرفت

به سرپرستی سردار جلیلی بـه  ،خامنه ای
ی ترکیه نرفتـه بـود، کـه در صـدا و سـیما

مــادگی آعالئــم گویــای  ،خامنــه اییــت ب
ـان  ،از پی هـم ،یم را برای مصالحهژر نش

  :داد
نخسـت خبــر ســفر حســن روحــانی بــه  •

سپس سخنان هاشـمی . وین انتشار یافت
ـاره کـه او بـه خمینـی  رفسنجانی در این ب

ـا زنـده نامه نوشته و  از او خواسته اسـت ت
مسئله رابطه  ،از جمله ،چند مسئله ،است

تنــی چنــد بــه او . بــا امریکــا را حــل کنــد
حمله زبانی بردند و تأکید کردنـد کـه در 

. می گیـرد» رهبر«تصمیم را  ،این باره ها
گفتــه شــد کــه خامنــه ای نــزد  ،امــا بعــد

 ،نکـه بمیـردآخواص گفته است پـیش از 
ـادی خواهـد کـرد روابط با امریکـا را . ع

هنوز گفتگوهای استانبول انجام نگرفته 
ــه در  ــر گفتگوهــای محرمان ــود کــه خب ب

ـار یافـت از علـی اکبـر . بغداد و ویـن انتش
ـانی ـانی  ،والیتی و حسن روح بعنـوان کس

کــه از ســوی خامنــه ای بــا امریکــائی هــا 
 ،بعـد. نیز نام بـرده شـد ،گفنگو می کنند

ـاط جمعـــی اســـرائیل ـــائل ارتبــ از  ،وس
ـاریس و  گفتگوهای محرمانه در ویـن و پ

در خبـر . انجام مصالحه نوشتند و گفتند
ـانی مجتبـی خامنـه ای  است که با پادرمی
ـاجرای  هاشــمی رفســنجانی نیــز وارد مـ

  . گفتگو و مصالحه شده است
  ۵در صفحه

  

 ؟آتش زدن به هستی
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فـــروردین روز ملـــی هســـته ای  ۲۰روز •
ایران بود که هر ساله کلـی در ایـن مـورد 

ــ ــدتبلیغ پیشــرفت در بــاره  .ات مــی کردن
سـر و صـدا مـی کردنـد و های هسـته ای 

ـال  .می گذاشتندرا به نمایش نها آ ـا امس ام
در ایـن مـورد  ،از قرار .از این خبرها نبود

ســر  .اســتنیــز، تــوافقی صــورت  گرفتــه 
وصدا نکردن عالمت دادن به کشورهای 

ـالحه آیم ژطرف گفتگو بود که ر ماده مص
  .است

ـازمان رفریدون عباسی دوانـی •  ئـیس س
ایــران، در روزهــای قبــل از  ی اتمــیژانــر

 مــذاکره صــحبت از  کــافی بــودن میــزان
 درصد کرده ۲۰اورانیوم با غلظت  تولید

ـاهیم و آو گفت از میـزان تولیـد  ن مـی ک
 . ن پایان می دهیمآیاحتی به تولید 

ـا •  ــ ـــذاکره تنه ـــل از م ـای قب ــ در روزه
ــه از  ــایی ک ـاحبه ه ــر در مصـ ــدین نف چن

ما تهیه شده بـود بـر حـق سوی صداو سی
 یژمیــز از انــرآبــر اســتفاده صــلح  ایــران

و می گفتند که  می کردندهسته ای تاکید 
ـا. ایران نباید عقب نشـینی کنـد گفـتن  ام

همــین جملــه از ســوی یکــی از مصــاحبه 
ـا  ـادگی بـرای آخـود عالمـت  شونده ه م

ـازی بـــود ـالحه و نـــوعی زمینـــه ســ . مصــ
ــد  چراکــه اگــر طرفهــای گفتگــو بپذیرن

 ،درصد اورانیـوم غنـی کنـد ۵ران تا زیر ای
ـاله راآ ـان عظــیم ده سـ ـای و  ،ن زیـ ـا هـ بـ

ـا » ماپیروز شـدیم«هوی تبلیغاتی  ازیاده
ـام  ،این بار .خواهند برد احتمال دارد ج

جــام شــهد  ،زهــری را کــه ســر مــی کشــند
 .جلوه دهند

گفته های سعید جلیلی قبل از سـفر بـه •
ـازه ای بـرای ایـنما  :ترکیه  پیشـنهادات ت

ــذاکرات دار ــمدوره از م ــو . ی ــد گفتگ بع
ـا  ،شـتونآسخنگوی خانم  ،هم گفتگوه

ــیش  ـار پ ــوی بـ ــه گفتگ را جــدی و وارون
  .توصیف کرد

ــارو گزارشــات صــدا و  • ــاهنگی اخب هم
ـان از  سیما و مطبوعات بـه شـکلی کـه نش
ـار اخبـار  یک فرماندهی خاص برای انتش

ــذاکرات داشــت  ــه ایــن م و گویــای زمین
 . ودسازی برای مصالحه ب

ـا بـه  • دعوت از سخنگوی اتحادیـه اروپ
دیگـر شام در سفارت ایران درترکیه یکی 

. مادگی برای مصالحه بـوداز نشانه های آ
چرا که در دور قبلی مـذاکرات کـه هنـوز 

ـان  ـا انچن نبـود،  ورآسـتوه فشار تحریم ه
بــرای دیــدار  شــتونآخــانم کــه  هنگــامی

مـی محـل گفتگـو  ومذاکره با جلیلی بـه 
 ،و اعتناء کندیلی بدون اینکه به اآمد، جل

ه سمت نماز خانه رفـت و ب ،پیش روی او
ـاخیر  ۴۵حدود  ـا را بـه ت دقیقه گفتگـو ه
و پچ پـچ  اعتنائیفیلم این بی   .انداخت

گرد سـعید جلیلـی  ایستاده بر های افراد
دارد مـی  ونکه به او می گفتند خانم آشت

آید به او محل نگذار و برو، بارها از صـدا 
یما، بـه عنـوان نمـایش قـدرت گـروه و س

 .پخش شدمذاکره کننده ایرانی، 
ایــران قبــل از  ،گفتگوهــادر دور قبلــی  •

معـین مـی ورود به مذاکرات پیش شـرط 
ـان  ـاره اداره جه کرد و می گفت باید درب

مــی گفــت پرونــده اتمــی  .گفتگــو شــود
ـاره  موضـوع  ،نآایران بسـته اسـت و درب

ن آ .قابــل گفتگــوئی بــاقی نمانــده اســت
روی نداده و سـوریه » بهار عرب« ،زمان

ـاده  ،به حال و روزی که افتاده است نیفت
ـانه ژر. بود ـاخ و ش ـا ش یم فکـر مـی کـرد ب

 ،هم در داخل و هـم در منطقـه ،کشیدن
یم ژاما زمان به سود ر. اعتبار پیدا می کند

یـم ژپیش نرفت و تحریمها سخت تـر و ر
. منــزوی تــر شــد، در داخــل و منطقــه

ـات بـه خامنـه ای تحریم گسـ ترده انتخاب
ـالی اسـت . حالی کرد که پشـتش بکلـی خ

ـاز مـــذاکرات ـا  قبـــل از آغــ ــ اســـتانبول ب
بجــد از روســیه و چــین  + ۵کشــورهای 

ـاه بیایـد عـالوه بـر . ایران خواسـتند کوت
آن، اردوغان نیز پیام کشورهای غربـی را 

ـاند کـه فضـای دیگـری  به خامنـه ای رس
ری جـز کا ،از این پس. باقی نمانده است

ایــن نمــی تــوان کــرد جــز تحــریم کامــل 
  . ایران و رفتن به پای جنگ

خامنه ای نیز مشاهده مـی کـرد کـه بـه  •
ـار  :خر خط رسیده استآ یاباید دست بک

تولیــد بمــب اتمــی شــد و یــا بــه بحــران 
ــه اردوغــان . خاتمــه داد ایــن شــد کــه ب

اسالم تولیـد بمـب اتمـی را حـرام : گفت
ر نیـــز او از کشـــورهای دیگـــ. مـــی دانـــد

خواست که به ایران تأسـی کننـد و بمـب 

  .  اتمی نسازند
ـاره لغـو ژردرخواست  •  یم از غـرب در ب

یـم ژزیـرا ر. عالمت دیگری استتحریم 
خــوب مــی دانــد کــه بــدون موافقــت بــا 

ـالحه ای مطلــوب غــرب ـا  ،مصـ نــه تنهـ
بلکــه  ،تحــریم هــا برداشــته نمــی شــوند

تشدید نیز  ،همانطور که اوباما گفته است
 –یــم مافیهــای نظــامی ژر . نــد شــدخواه

ـا  مالی کـه خـود سـبب برقـراری تحریمه
ـا  اینک ،شده است به شدت از تحـریم ه

از ایـن نـوع گفتـه هـایی  .درعذاب است
تحــریم هــا موجــب پیشــرفت ایــران  کــه

ـا دسـت زدن بـه  شده و ـاد علمـیب و  جه
همـه مشـکالت  اسـت توانسـته اقتصادی

دروغــی اســت کــه  تحــریم را حــل کنــد،
ـاندبهیچ ر  . و نمی توانـد واقعیـت را بپوش

خامنه ای و دستیاران او متوجه شده انـد 
تــوأم بــا نارضــائی  ادامــه تحــریم هــا،کــه 

ـات  ـا تحــریم انتخابـ ــه بـ ــران ک ــردم ای م
ـای  ،فرمایشی عزم خود را نشان دادنـد بن

برسر او ویران خواهنـد والیت مطلقه را 
مقــاالت نشــریاتی چــون کیهــان و  .کــرد

ـا رسالت در رابطه ب ا برداشـتن تحـریم ه
ـا ایـران  به عنوان نشانه همراهـی غـرب ب

، در ایــن دور از یــمژرکــه  نســتآگویــای 
ـالحه اسـتآ  مذاکرات، وگرنـه . ماده مص

ـارنشریات وابسـته   این ـان  ،بـه جب خواه
 .نمی شدندبرداشته شدن تحریم 

باوجود این که از بیرون اینطـور دیـده  •
مــی شــود کــه خامنــه ای حــاال دیگــر در 

ـاز اسـت و حـرف اول و ژون ردر یم یکه ت
خــر را او مــی زنــد پــس اگــر بــا مصــالحه آ

ـام مـی گیـرد ،موافقت کرد  ،مصالحه انج
ـان دیگـری ژاما درون ر یم بیشتر از هرزم

ـان جـدی . متالشی است مصالحه مخالف
خامنه ای سخت نگران سـنگ . نیز دارد

ـا . اد استژاندازی احمدی ن اینست که ت
زدن او مــی ممکــن اســت مــانع از حــرف 

ممانعت از مصاحبه های احمـدی : شود
نـــژاد یکــــی از دالیلــــش جلــــوگیری از 

او با بیت خامنـه خرابکاری های عمدی 
ز جملــه مســئله هســته ای و مخالفــت او ا

ــته ای  ــذاکرات هس ـا و م ــو هـ ای و گفتگ
بیت خامنـه ای دارد زمینـه . استکنونی 

و ایــن  مــاده مــی کنــدآرا بــرای مصــالحه 
شود کـه احمـدی نـژاد احتمال داده می 

در مصــاحبه تلویزیــونی بــه ناگــاه حرفــی 
در طـول  .و کاسه کوزه ها را بشـکندبزند 

بیش از دو سال گذشته احمـدی نـژاد در 
ــد و از  ۴ ــزار نش ـاحبه اش برگ ــت مصـ نوب

ن گفـتن سـخنانی بـود کـه آدالیل عمده 
را در حالــت آچمــز  خامنــه ای و بیــت او

 :ندقرار می داد
ـارتا      ـال چه نوبـت از مصـاحبه  ۴ بـه ح

  :ه استاش جلوگیری شد
ــه   -  ۱ بعــد از انتخــاب رحــیم مشــایی ب

عنوان معاون اولـی ریاسـت جمهـوری و 
ـای بعـد  مخالفت خامنه ای و درگیری ه

ـاری رحـیم  از حکم حکـومتی بـرای برکن
 .مشایی

ـاری   -  ۲ ـا بـر سـر برکن بعد از درگیـری ه
ــلحی و خانــه نشــین   وزیــر واواک ،مص

ـای بعـدشدن احمدی نژا  د و درگیری ه
 در مصـاحبه ای او د شقرار  .از قهر کردن

ــد و  ــونی شــرکت کن را » حقــایق«تلویزی
ــدبــازگو  ـا بیــت . گوی از انجــام  مــانع امـ

 .شدمصاحبه 
ـا  قبــل از ســـفر بـــه نیویـــورک  -  ۳ او بنــ

ـاهر شـود و  داشت بر صفحه تلـویزون ظ
ــوردان امریکــائی را اعــالن آ زادی کــوه ن

جاسوسـی دسـتگیر جـرم نها را بـه آ. کند
ــد کــرده ــه ای مــی . بودن ـا بیــت خامن امـ

ـام دهـد و  ـار را انج خواست خود ایـن ک
اد ژمانع از مصاحبه تلویزونی احمـدی نـ

 . شد
بعــد از مــذاکرات هســته ای اخیــر  -  ۴

هیأتی که خامنـه ای بـه اسـتانبول گسـیل 
احتمــال   ۱+۵کــرده بــود بــا کشــورهای 

فاز دوم حـذف کند اعالم داده شد که او 
سـر دهـد و شعار  غاز  می کندآرا  رانه هایا

 .شکست خوردایران  از غرب که 
ـــذاکره  • ـــر خواســـت م تســـلیم در براب

ـا محــل برگــزاری ــدگان در رابطــه بـ  کنن
ـا ــ ـــرانس : گفتگوه ـــکیل کنف ـــد از تش بع

یـم ژر ،»دوست مـردم سـوریه«دولتهای 
ــتانبول موافــق  ــو در اس ـا گفتگ ــت بـ گف

ـا زیـر . نیست و در بغداد موافـق اسـت  ام
عقب نشینی کرد و با  فشار روسیه و چین،

بنا بـر  . گفتگو در استانبول موافقت کرد
ـان  ،رویه این کار را وقتی کرد که از اردوغ

  . توهین و تحقیر شنید
ـالحی مصاحبه های اخیـر •  »وزیـر«، ص

حاکی از اینست که احمدی امور خارجه 
ــ ــه طــور کامــل، در اد و حکومــت اوژن ، ب

ـان مــذاکرات قـــرار  . ه انـــدنداشــتجریـ
اطالع مجملـی بـه او و حکـومتش بـیش 

مصاحبه   ن،یعالوه بر ا. داده نشده است
که گروههای  نندآحاکی از های صالحی 

و خاصی برای ممانعت از ادامـه مـذاکره 
ایــن  .تــالش مــی کننــد  ،انجــام مصــالحه

ـارت مـی داننـد از  گروهها را در ایران عب
طرفداران روسیه و طرفداران انگلیس و 

  . فداران اسرائیلطر
وریــــل آ ۲۶( ۱۳۹۱اردیبهشــــت  ۷در  •

ایران » سفیر« ،محمود سجادی) ۲۰۱۲
ـاده اسـت آایـران : در روسیه گفته است م

ـا  ـازی اورانیـــوم تــ درجـــه را  ۲۰غنـــی ســ
ـاقی را کـه بـه  متوقف کنـد و قـرارداد الح

انس اجازه تفتیش کامـل هـر وقـت کـه آژ
ــی  ــه خواســت م ـا را ک خواســت و هرجـ

ـأمین  .بپذیرد ،دهد اما از حـق خـود در ت
ـاه اتمـی چشـم  سوخت اتمی برای نیروگ

ـال کـه رئـیس . نمی پوشـد ـان ح و در هم
ـاختن بمـب اتمـی  ستاد ارتـش روسـیه س

ـاون  ،توسط ایران را محتمـل دانسـت مع
وزارت خارجه روسـیه نیـز گفـت روسـیه 
می کوشد پیشنهاد گام به گام بـرای حـل 
 .مسئله اتمی ایران پذیرفته و عملی گردد

گزارش فصل  ،در فصل دوم: انقالب اسالمی
اول را به استناد اطالعات منتشره در انيـران و  

  :كامل مي كنيم ،نيز نظرهاي ابراز شده
   

  

مصـــالحه امریکـــا بـــا 
ایران نهائی شده و یـا 
ـــن  ـــده اســـت؟ ای نش
مصـــالحه بـــا توافـــق 
ـــــا و اســـــرائیل  اروپ
ـــا  ســـرگرفته اســـت ی

  :خیر؟
  

یـم ژمصالحه امریکا بـا ر
قیه انجام گرفته والیت ف
   :است

  
ماده است درصورت تـن آاوباما  ٭

دادن ایـــران بـــه شـــفاف کـــردن 
با ایـران  ،فعالیتهای اتمی خویش

ــی  ــا اســرائیل م ــد ام مصــالحه کن
  :گوید ایران تقلب می کند

  
ـایت )  ۲۰۱۲وریـل آ ۱۸(دبکا نیوز  ◀ س

را با این جمله » سری«اطالع  ،اسرائیلی
ی ســالح یةاللــه خامنــه اآ: غــاز مــی کنــدآ

  :هسته ای را حرام می داند

ـا و در گفتگوهــای ســر • ی میــان امریکـ
ـای  وریـــل آ ۱۴ایـــران کـــه بـــه گفتگوهــ

و ایـران  ۱+ ۵استانبول میان کشـورهای 
ــد،  پرزیــدنت اوبامــا از موضــع  انجامیدن

ـارهخـــویش کـــه ایـــران مـــی بایـــد   دربــ
حقیقـت را بگویـد  فعالیتهای اتمی خود 

ــه  ــیش کامــل ب ــین انــس آژو اجــازه تفت ب
عقب نشینی ، ی اتمی را بدهدژالمللی انر

  . کرد
جاده را برای گفتگـو  ،امتیاز داده شده •

ـا گفتگـو و متوقـف  هموار کرد و تهران ب
درصد موافقـت  ۲۰کردن تولید ارونیوم 

ـات اتمـــی . کـــرد ـار را در تأسیســ ایـــن کــ
ـان. نزدیک قم انجام می دهـد  ،بـدین س

 ،نزمینه معامله ای بر سر مسئله اتمی ایرا
  .تدارک شد

: منــابع نظــامی دبکــا نیــوز مــی گوینــد •
ایرانیها این چارچوب را برای گفتگـو بـه 
ـا مـی پذیرنـد . قصد رسیدن به توافـق بس

چــرا کــه تحریمهــای نفتــی از پایــان مــاه 
ـان  ،وئنژ عملی می شوند و ایـران خواه

ــته شــدن  ـا اســتآبرداش از تفتــیش . نهـ
انس نیز راحت می شوند و فرصـت مـی آژ

ـازندیابند  بـدون . بمب اتمـی خـود را بس
ــه  ــوفقیتی را ب ــد م ـا بتوان ــه امریکـ ــن ک ای

  .حساب خود بگذارد
ــه       ــه اســرائیل کلمــه ای از ایــن معامل ب

  .گفته نشد
: منــابع دبکــا در واشــنگتن مــی گوینــد • 

ـا  بخالف بدبینی اسرائیل، حکومت اوبام
ـان آموفقیت بدست  ورده اسـت و در هم

ا حـل کـرده حال که مسئله اتمی ایـران ر
مــانع از وقــوع جنــگ نیــز شــده  ،اســت
ـا دو نکتـه را برجسـته مـی . است ـابع م من
  :کنند
هنـــوز تهـــران قلـــم بـــر روی کاغـــذ  – ۱

ـا پیشـنهاد  نگذاشته و ننوشـته اسـت کـه ب
ـاوت  ،تنها. امریکا موافق است بدون قض

در گفتگوهــای پنهــانی شــرکت  ،پیشــکی
  .کرده اند

بطه را اوباما می خواهد با اسرائیل را – ۲
ـان را از  منظم کنـد و مـردم امریکـا و جه

  .معامله خود با ایران راضی کند
ـا  • باوجود موافقت دوجانبه میان امریک

ـاهو دیگـر نمـی توانـد بـه  ،و ایران ـان ی نت
تنهائی عمـل کنـد بـه ایـن عنـوان کـه بـه 
ایران اجازه داده شـده اسـت تسـلیحات 
ـای بـین  اتمی پیدا کنـد و از قیـد تحریمه

  .نیز بیاسایدالمللی 
ـام  ،نخســـت وزیـــر اســـرائیل           بهنگــ

مجهـز  ،بمناسـبت هلوکاسـت ،سخنرانی
شــدن ایــران بــه بمــب اتمــی را خطــری 
شــمرد کــه متوجــه موجودیــت اســرائیل 

مــا مــی تــوانیم و مــی «: او گفــت. اســت
ــاع کنــیم ــواهیم از خــود دف مــن از . خ

ـازمان  ،گفتن حقیقت در باره ایران در س
ــــنگتن  ــــل و در واش ــــلیم مل و در  اورش

  . »بازنخواهم ایستاد
از واشنگتن   ،وریلآ ۱۸دبکا فایل در          

ـات اسـرائیل از : گزارش کرده است مقام
ـای کشـــورهای  ناراضـــی  ۱+۵گفتگوهــ

نخست وزیر اسرائیل گفـت ایـن . هستند
هفتـه فرصـت دادنـد  ۵کشورها به ایران 

برابـر . برنامه اتمی خود را بـه پـیش ببـرد
ــه حک ومــت اســرائیل بدســت اطــالع ک

نمایندگان امریکا و ایران در  ،ورده استآ
گفتگوهای محرمانه در پاریس و وین بـه 
توافق بـر سـر مسـئله اتمـی ایـران دسـت 
ـای اسـتانبول دنبالـه  یافته اند و گفتگوه

ـا هســـتند  ،از ایـــران رو. ایـــن توافـــق هــ
ـان  ـا نت نماینده امریکا حتی توافق اوباما ب

ـا مطـرح نکـرده  یاهو را در ایـن گفتگوه
ـا هیچگونــه اطالعــی بــه . اســت امریکـ

ـای  ـاره ایــــن گفتگوهـــ اســــرائیل در بـــ
نداده  ،مدهآمحرمانه و موافقتهای بعمل 

ـاهو نخواسـته اسـت و نمـی . است نتان ی
ـا  خواهد هیچ نقشی در اینگونـه گفتگوه

  . و مصالحه های محرمانه پیدا کند
ــرار        ــن ســخن  ،از ق ـا ای ــه آامریکـ یةالل

کــه تولیــد بمــب اتمــی حــرام  خامنــه ای 
دال بر انصـراف ایـران از تولیـد  ،است را

بمب اتمی گرفته است و قانع شده اسـت 
ایران ساختن بمب  ،که براثر فشار امریکا

ـامی و . اتمی را رها کرده اسـت ـابع نظ من

اطالعاتی دبکا فایل قول خامنه ای بسیار 
ـابی مـی کننـد کـه در  دور از واقعیتی ارزی

بنا بر منابع ایرانی دبکا . حال وقوع است
 ،نآاطالعـی کـه بتـوان بـه اسـتناد   ،فایل

گفت ایران بمب اتمی نمی سازد حاصل 
  .نیست

معــاون نخســت وزیــر و  ،وریــلآ ۱۷در  •
ــترات ــور اس ــر ام ـالون ،یکژوزی ــه یـ  ،موش

ـا را ـاطر رویـه  ،سخت حکومـت اوبام بخ
مــورد  ،اش در قبــال برنامــه اتمــی ایــران

اوری بــه ســرانجام مــا بــ. انتقــاد قــرارداد
گرفتن مصالحه امریکا با ایران نـداریم و 

سه سال «: او گفت. ن وارد نشده ایمآدر 
ــیش ــران  ،پ ــوم  ۱۲۰۰ای ــو اورانی  ۳٫۵کیل

ــت ــه داش ــروز . درج ــن از ایــن  ۵٫۵ام ت
  » .اورانیوم دارد

یالون همچنین هشدار داد که بعـد از       
ـای  ــداد ۲۳گفتگوهـ ــه در بغ ــی  ،م بررس
گوهای اسـتانبول و بغـداد خود را از گفت

کامل می کند و تصمیم خود را خـواهیم 
او ضــــرب المثــــل عبــــری را . گرفــــت
چـه  ،اگر ما به فکر خود نباشیم: بازگفت

ـا نیـز  کسی به فکر ما خواهـد بـود؟ اوبام
  .گفت اسرائیل حق دفاع از خود را دارد

یالون نخستین مقام اسرائیلی است کـه     
ـای   ،مــــه ۲۳گفــــت بعــــد از گفتگوهـــ

حکومت نتان یاهو به تصـمیمی کـه بایـد 
ممکـن اسـت . نزدیک مـی شـود ،گرفت

تصـــمیم بـــه حملـــه بـــه  ،ایـــن تصـــمیم
  .تأسیسات اتمی ایران بگردد

ـالون        ــ ـــخنان ی ـــه  ،س ـــنگتن را ب واش
ــــت  ــــت و از حکوم ــــنش برانگیخ واک

  . اسرائیل توضیح خواست
ـاراک ،در یک برنامه رادیوئی         ،اهود ب

ـاع اسـرا ـای : ئیل گفـتوزیر دف گفتگوه
ــه  ۱+۵کشــورهای  ــد ب ــران مــی بای ـا ای بـ

ـافتن آنتیجه روشنی بیانجامد و  ن پایان ی
  . برنامه اتمی ایران است

  
ـــلآ ۱۹در  ٭ ـــاراک  ،وری اهـــود ب

وزیر دفاع اسرائیل بـه واشـنگتن 
ورد از آمی رود برای این که سردر
  :مصالحه امریکا با ایران

  
ــل  ◀ ـا فای ـاز دبکـ ــل آ ۲۰(بـ  ) ۲۰۱۲وری

وزیر دفاع اسرائیل بـه  ،سفر اهود باراک
  :امریکا را گزارش کرده است

ـاع اسـرائیل ،اهود باراک•  در  ،وزیـر دف
ـا آ ۱۹ وریل به واشنگتن رفت تا لئون پانت

ـا او  ،در باره گفتگوهای امریکا با ایـران ب
ــد ــو کن ــد. گفتگ ــه آ: از او بپرس ـا معامل یـ

ــد  ــن نگوئی ــه م ــت؟ ب ــه اس ـام گرفت انجـ
شــما بــا ایرانیهــا انجــام مصــالحه ای کــه 

حداقل خواستها و خـط قرمـز  ،داده اید
   .   شما است

پرسشی که باراک برای دریافت پاسـخ      
ـای  ،ن بــه واشــنگتن رفتــه اســتآ گویـ

ـانی  ــه پنهـ ــی اســرائیل بابــت معامل نگران
امریکــا بــا ایــران و امتیازهــائی اســت کــه 

اسـرائیل مـی . امریکا به ایران داده اسـت
ـا از ایـن خواسـت آخواهد بداند  ـا اوبام ی

که ایران می باید فعالیتهای اتمی خود را 
ــین آژبطــور کامــل شــفاف کنــد و  انــس ب

ی اتمی می باید اجازه تفتیش ژالمللی انر
کامل از تأسیسات اتمـی ایـران  را داشـته 

  چشم پوشیده است؟ ،باشد نیز
ـا  • ــه اســت تـ ــنگتن رفت ــه واش ـاراک ب بـ

دفــاع وزیــر  ،حقیقــت را از زبــان پانــه تــا
ـا ـارکوزی. بشــــنود ،امریکـــ رئــــیس  ،ســـ

ـامرون  ،جمهـــوری فرانســـه و داویـــد کــ
ـاهو ،نخست وزیـر انگلسـتان ـان ی  ،بـه نت
ــر اســرائیل تلفــن کــرده  و  ،نخســت وزی

ـالحه امریکـا و  نگرانی خـود را بابـت مص
نهــا نیــز مــی آ. اظهــار کــرده انــد ،ایــران

 ،خواهند بدانند در امتیاز دادن به ایـران
نها به نتان آ. رفته است اوباما تا کجا پیش

ـا : یاهو گفته اند حرف شـما  اسـرائیلی ه
شـما . بیشتر از ما در واشـنگتن در رو دارد

ـا آمی توانید مانع از  ن شوید کـه امریکـا ت
برلین . این حد در دادن امتیاز پیش برود

  .نیز همین نگرانی را اظهار کرده است
ــیش از یــک  • ــدتی ب ــاع بم ــر دف دو وزی

  در. گفتگو کردند ساعت با یکدیگر
  ۶در صفحه

  

  ؟آتش زدن به هستی 
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ـا  ـازتین ژ ،قسمتی از این گفتگوه نـرال م
رئــیس ســتاد ارتــش امریکــا نیــز  ،دمپســی

نها بر روی آ ،بنا بر منابع ما. شرکت یافت
انس آژتازه ترین اطالعات که به امریکا و 

ی اتمــی رســیده انــد و ژبــین المللــی انــر
ـاکی از  ننــد کــه ایــران در حــال تغییــر آح

تولید بمب اتمی و نصـب محل تأسیسات 
ـاه دیگـر اسـتآ ـان گ متمرکـز  ،نها در پنه

ـا . شده بودند بهنگام معامله پشت پرده ب
ـابع . این اطالع در اختیار نبـود ،ایران من

ـا  نظامی ما می گویند این عمـل ایرانـی ه
نهــا بــا یــک دســت آنشــان مــی دهــد کــه 

ـا  مصالحه با امریکا را امضاء مـی کننـد و ب
ـازی کـه از با اسـتفاد ،دست دیگر ه از امتی

ـات تولیـد بمـب  ،امریکا گرفته اند تأسیس
  . اتمی خود را به نهانگاه می برند

ـان        ـا و  ،کمی بعـد از گفتگوهاش پانـه ت
مصــاحبه مطبوعــاتی  ،جداگانــه ،بــاراک
ـا گفـت. کردند ـاع امریک گزینـه : وزیر دف

ـان روی میـز  نظامی برضـد ایـران همچن
ــدارد کــه در صــو ــد ن رت اســت و او تردی

ارتـش  ،تصمیم به عملی کردن این گزینه
امریکــا در از بــین بــردن تأسیســات اتمــی 

  .وردآموفقیت کامل بدست می  ،ایران
ـای         ــتگاه هـ ــه دس ــت ک ـاراک گف و بـ

ـاره  ــ ـا و اســـرائیل در ب ــ اطالعـــاتی امریک
همســو و  ،هــدفهای برنامــه اتمــی ایــران

ـاراک بعـد از  ،̋ معمـوال. همکار هسـتند ب
ـار نظـری از  ،ت امریکادیدار با مقاما اظه

ـا مشـکل اینسـت کـه . این نوع می کنـد ام
ـار  دستگاه های اطالعـاتی همسـو و همک
ـاره کـه  ـا دو حکومـت  درایـن ب هستند ام

ـار بـردآحاصل کار  ،نها را چگونه بایـد بک
اهــود بــاراک . همســو و همکــار نیســتند

ایران بطور روشن به طرف هدف : افزود
ارد د ،خــود کــه تولیــد بمــب اتمــی اســت

  .پیش می رود
دیــدار بــاراک و پانــه تــا در زمــانی روی  •

داد کــه کــاخ ســفید دســتخوش بحــران 
ـاع و وزارت خارجــــه . بــــود وزارت دفـــ
با امتیازهائی رئیس جمهـوری بـه  ،امریکا

ـا ــی هـ ــراض  ،ایران ــد و اعت ــق نبودن مواف
ـارس . داشتند کشـورهای عـرب خلـیج ف

نها هم اکنون با ایران آ. نیز نگران بودند
ر جزایر سه گانه تنب بـزرگ و تنـب بر س

در کشــــماکش  ،کوچــــک و ابوموســــی
ـــه تنگـــه . هســـتند ـــره ب ـــن ســـه جزی ای
. بسیار نزدیک هسـتند ،یک هرمزژاسترات

امارات عربی متحده ایـن سـه جزیـره را 
متعلق به خود می دانـد و ایـران را مـتهم 

  . نها می کندآبه تصرف 
امــارات متحــده عربــی کــه از حمایــت  •

ـارس  کشورهای عضو ـاری خلـیج ف همک
وریـــل آ ۱۱دیـــدار  ،برخـــوردار اســـت

ـــ ـــره ابوموســـی را ژاحمـــدی ن اد از جزی
تجاوز به حق حاکمیت خود تلقی کـرده 

 ،شاهزاده سـلمان ،در همان زمان. است
ــتان ــاع عربس ــر دف ــفید  ،وزی ـاخ س در کـ

مشغول گفتگو با اوباما رئـیس جمهـوری 
  .امریکا بوده است

ـارات       ـاوجود برخـــــورداری امــــ از بــــ
حمایــــت کشــــورهای عضــــو شــــورای 

 ،وریــلآ ۱۹در  ،همکــاری خلــیج فــارس
وزارت خارجــه امریکــا اظهاریــه ای نــرم 
ـا  ـادر کـرد و از ایـران خواسـت ب لحن ص
ابتکار امارات در باره حل و فصل مشـکل 
از راه گفتگو و یا مراجعه بـه دیـوان بـین 
المللــی الهــه و یــاهر مقــام بــین المللــی 

نکــه آال حــ. پاســخ مثبــت دهــد ،دیگــر
باتوجـه بـه  ،دولتهای عرب خلیج فارس

تهدیـــد ایـــران بـــه اســـتفاده از جزیـــره 
روش  ،ابوموســی دربســتن تنگــه هرمــز

ایـن کشـورهای . قاطعی اتخـاذ مـی کـرد
ـا ایـران  ˝عمیقا ـا ب ـالحه اوبام نگـران مص

ـا دارد بـه آ: هستند و مـی پرسـند ـا امریک ی
قیمت از دسـت دادن موقعیـت خـود در 

  مصالحه می کند؟  ،انبا ایر ،خاورمیانه
 ،روشن است كه دبكا فايـل : انقالب اسالمی

. در خدمت مقاصد اسـرائيل در منطقـه اسـت   
يمهاي ژمطلوب ر ،مصالحه با ايران ،باوجود اين

ـادي شـدن   . عرب اين منطقه نيست چراكه ع
كار سـركوب جنبشـهاي    ،رابطه ايران و امريكا

ــد    ــي كن ــكل م ــيار مش ــردم را بس ـار . م مهـ
افريقا را نيز مشكل مي كنـد   جنبشهاي شمال

ـاي بـس مهـم در شـمال      و زمينه ساز تغييره
  .سياي ميانه مي شودآافريقا و خاورميانه و نيز 

  
رئــیس ســـتاد ارتــش اســـرائیل  ٭

سخن اهود باراک را تکذیب می 
امیـدوارم : کند و پانه تا می گویـد

نظر رئیس سـتاد حقیقـت داشـته 
  !:باشد

  
ـاراك  : انقالب اسـالمی ـاع   وز ،اهـود ب يـر دف

ـا    ،اسرائيل ـا پانـه ت ـاع    ،بعد از ديدار ب وزيـر دف
ايـران دارد بسـوي هـدف    : گفته اسـت  ،امريكا

. پيش مي رود ،خود كه توليد بمب اتمي است
طرفه اينكه رئيس ستاد ارتـش اسـرائيل مـي    
گويد ايران قصد توليد بمـب اتمـي را نـدارد و    
وزير دفاع امريكا مي گويد اميدوار اسـت نظـر   

  !:د ارتش اسرائيل صحيح باشدرئيس ستا
، بــی بــی ســی ۲۰۱۲آوریــل ۲۷در  ◀

لئــون پانــه تــا وزیــر : اطــالع داده اســت
ـا کـه در  آوریـل بـه شـیلی  ۲۶دفاع آمریک

امیــدوار اســت : سـفر کــرده، گفتــه اســت
ـاره  اظهارات فرمانده ارتش اسـرائیل درب

 .ایران درست باشد
ـانتس،  ۲۵در      ـــی گــ ـــرال بن ـــل، ژن آوری

مشترک ارتش اسـرائیل، در فرمانده ستاد 
ـاحبه ای بــــه روزنامــــه اســــرائیلی  مصـــ

از نظـر وی، ایـران «: هاآرتص گفتـه بـود
ــــته ای  ـاخت ســــالح هس در فکــــر ســـ

رهبری ایـران متشـکل از افـرادی .نیست
  .»بسیار عاقل و منطقی است

پانه تا در واکـنش بـه ایـن سـخنان روز     
امیـدوارم کـه حـرف او : "پنجشنبه گفـت

چیــزی بیشــتر از مــن  درســت باشــد و او
اطالعــات دقیقــی از اینکــه ایــران . بدانـد

تصمیم قطعی برای ساخت سـالح اتمـی 
 .گرفته است یا نه، در دست ندارد

  
ـــران در  ـــا ای مصـــالحه ب

  :شرف انجام است؟
  

نوشته داويد  ،وريلآ 19در :  انقالب اسالمی
موضـوع رمـوز    ،ايگناتيوس در واشنگتن پست

  :گشاني  شده است
  
بـــا ایـــران در شـــرف  مصـــالحه ٭

انجــــام اســــت و گفتگوهــــای 
استانبول و بغداد و اظهارات ایـن 

  :رائی هستندآظاهر  ،نآو 
  
ـابعی از درون حکومـت  • بنا بـر قـول من

ـا ــی  ،امریکـ ــه اتم ــر برنام ــه ای برس معامل
ـا اسـت کـه بـه  ،در اساس ،ایران هفتـه ه

گفـت و شـنودهای . انجام رسیده اسـت
بخشـی  ،دیپلماتیک میان بازیگران اصلی

از کار هستند که نهـائی و اجرائـی کـردن 
در . نســتآراســته جلــوه دادن آتوافــق و 

 ،داویـــد ایگنـــاتیوس ،واشـــنگتن پســـت
: نوشـته اسـت ،درباره مواد مـورد توافـق

پایه مصالحه هفته ها پیش گذاشته شـده 
امریکا و ایران و بسا  ،ن پایهآبر سر . است

  . به توافق رسیده اند ،اسرائیل
پایــه توافــق  ،ا بــر قــول ایگنــاتیوسبنــ      

ایــران موافقــت مــی کنــد غنــی «: اینســت
ـا  درصـد را متوقـف  ۲۰سازی اورانیـوم ت

و کار تأسیسات اتمی نزدیـک قـم را . کند
ـازی اورانیـوم بـه میـزان  که برای غنی س

. تعطیـل نمایـد ،درصـد اسـت ۵بیشتر از 
درجه را صادر می کنـد  ۲۰ایران اورانیوم 
 ،کتور اتمی تهرانآن در رتا برای بکار رفت
  .قابل بکار فتن بگردد ،خاص درمان

 ،نآایران توافق را اجرا می کند اما بـه       
ـام نخواهــد نهــاد  ـازدادن بــه غــرب ن امتی

ـاد «ن را  آبلکـــه  ــ ـــرای اعتم ـــدامات ب اق
اقـدام  ،و غرب نیز. خواهد نامید» سازی

ـا اقـدام « ،خود را در برداشتن تحـریم ه
  . نهادنام خواهد » متقابل

ـام  ،،وریلآ ۱۳روز دو شنبه  • بعـد از انج
ــتانبول ـای اس ــه  ،گفتگوهـ ـاهو ب ـان یـ نتـ
امریکا و قدرتهای :  روزنامه نگاران گفت

ـا کـه . جهانی به ایران فرصت دادند اوبام
در کنفــرانس ســران قــاره امریکــا شــرکت 

ـازی : در پاسخ به او گفت ،کرده بود امتی
می ایکناتیوس . به ایران داده نشده است

ورده آن اعتراض و این واکنش فرآ: گوید
ـاطر بـوده اسـت  تبانی این دو و بـدان خ
ـان حاصـل شـود کـه ایـران بـر  که اطمین

  .وفق معامله عمل خواهد کرد 
ـاهو      ــرائیل ،نتــان یـ ــر اس  ،نخســت وزی

 ،بر وفق تبانی انجام گرفتـه ،نقش خود را
چنان بازی می کند .  خوب بازی می کند

ـان  ـان نیـزامر(که ایرانی ـاور کننـد ) یکائی ب
اسرائیل در  ،که اگر توافقی به عمل نیاید

ـامی خواهنـد  ،تابستان به ایران حمله نظ
  . کرد و دل نگران شوند

 ،این امر که اظهارات علنـی ،از این سو    
بنظـر  ،برنامـه گـذاری شـده انـد ،از پیش

 ،نشل پفـرآ  ،ن سوآید و از آدور از باور می 
ـا ـــ ــــد ،رتصآدر ه ــــی نویس ــــه را آ م نچ

ــته  ــت نوش ــنگتن پس ــاتیوس در واش ایگن
چراکه باراک راویـد . راست است ،است

ـات امریکـا ،رتصآنیز در ها  ،از قول مقام
ـاره  گزارش کرده است که نتان یاهو در ب

در  ،با ایـران ۱+۵گفتگوهای کشورهای 
ــتانبول ــل ،اس ــور کام ــده  ،بط ــه ش توجی

  . است
ــدآ • ــی نویس ــاتیوس م ـا : یگن ـالحه بـ مصـ

ـاه دو طـرف موفقیت  قرین می شود هرگ
ـا . ن عمـــل کننـــدآبرطبـــق  نچـــه را آبســ

یگناتیوس نوشته اسـت حقیقـت داشـته آ
ـای معاملـه ـادقانه ،باشد و همه طرفه  ،ص

ـا آباور داشـته باشـند کـه توافـق بسـود  نه
اما مردم کشورهای طـرف معاملـه . است

ــک  ـای دیپلماتی ـایج گفتگوهـ ــر نتـ منتظ
ـالحه ـا کـه مص   هستند و بایـد صـبر کـرد ت

  .قطعی و علنی شود
  
جنتی نیز از مصالحه سخن مـی  ٭

گوید و ایران معاملـه تمـام نشـده 
  :؟!را تمام شده می داند

  
ــلآ ۲۱در  ◀ ــل ،وری ـا فای ــخنان  ،دبکـ س

جنتــی را در نمــاز جمعــه تهــران گویــای 
ــته اســت ـالحه دانس ــوع مصـ ــوان . وق عن

ایـــران خواســـتار «: نوشـــته اش اینســـت
ســت کــه نآامتیازهــای بیشــتر و خواســتار 

  :»تحریمها برداشته شوند
یةاللـه خامنـه ای بـر حرمـت آ سخنان • 

ــد و داشــتن بمــب اتمــی و ســخنان  تولی
 ،اوبامــا و هــیالری کلینتــون و نتــان یــاهو

امــا وقتــی . گویــای وقــوع امــری بودنــد
ـاز جمعـه  ،یةالله احمد جنتـیآ  ۲۰در نم
ــــلآ ـای  ،وری ـــ ــــرفت در گفتگوه از پیش

اســـتانبول ســـخن گفـــت و خواســـتار 
ـا گشـتبر معلـوم  ،داشته شدن تحریم ه

وقتـی : او گفـت. شد امر واقع شده است
حـق ایـران را «طرف غربی بطور رسمی 

بــر غنــی ســازی اورانیــوم بــرای مصــارف 
یعنی ایـن کـه  ،پذیرفته است» میزآصلح 

کشـور مـوفقیتی بـرای ایـران  ۶گفتگو با 
هرگاه غرب بـه  ،باوجود این. بوده است

یــق وضــع خصــومت ادامــه دهــد و از طر
ـار  ایـران میـز  ،وردآمجازاتها به ایران فش

  . گفتگو را ترک خواهد گفت
: منــابع ایرانــی دبکــا فایــل مــی گوینــد •

ــران دســت  ــت آای ــل اهمی ـای قاب وردهـ
 ،حاصل از گفتگوهای دیپلماتیک ،خود

ـا . را پنهان نمـی کنـد ـای آب نکـه گفتگوه
محرمانه امریکا با ایران هنـوز بـه مرحلـه 

ــدنهــائی خــود نرســید ن را آتهــران  ،ه ان
ـام گرفتـــه تلقـــی مـــی کنـــد ایـــران . انجــ

ـازی اورانیـوم  موافقت امریکا را با غنی س
سوده خاطر تر شدنش از بابت تفتیش آو 

ـازی مـی شـمارد  های بین المللـی را امتی
ـاده اسـت ـال . که گرفته و در جیب نه ح

ـان امتیــاز دیگـری اســت از . ایـران خواه
ـان جنتــی مــی گویــد ـا را «: زبـ تحریمهـ

بردارید تا اعتماد مـردم ایـران را بدسـت 
  .»بیاورید

ــد • حکومــت : منــابع اروپــائی مــی گوین
ـا بـــه زودی شـــروع بـــه برداشـــتن  اوبامــ
ـا را  تحریمها خواهد کرد و ایـن تحریمه

در . در چنــد مرحلــه برخواهــد داشــت
ــز ـا نی ـام  ،امریکـ ــه انجـ ــوز ب ـالحه هن مصـ

ـام  ،نرسیده و امضاء نشده معامله ای انج
  . ه می شودگرفته دانست

 ،پرفسور فردریک کاگان ،وریلآ ۲۰در  •
ـامی در مؤسسـه امـریکن  ،استاد تاریخ نظ

مقالــه ای انتشــار داد  بــا ایــن  ،اینترپرایــز
ـا  ۱+ ۵کشـورهای «: عنوان در گفتگـو ب

ــد ــور کردن ــز عب ــران از خــط قرم او . »ای
امریکــا قطعنامــه هــای شــورای : نوشــت

ـاهای  امنیت سازمان ملـل متحـد و تقاض
 ،ی اتمـی از ایـران ژس بین المللی انرانآژ

ــرای شــفاف کــردن تأسیســات  نظــامی  ب
در ازای تعهدایران بـر متوقـف  ،را ،خود

کردن توسعه توانائی اتمـی خـود در حـد 
ـا  نادیـده  ،درصـد ۵غنی سازی اورانیوم ت

  .گرفت
ـا فایـل مـی گوینـد • از  :منابع نظامی دبک

ـاد  ،قـــرار ـان اعتمــ ـان همــ پرفســـور کاگــ
ا به ایران را ندارد و بـراین حکومت اوبام

باور نیست که ایران به تعهـد خـود عمـل 
ـا  ،از دیـد او. خواهد کرد حکومـت اوبام

  .بر زمینی بس لیز ایستاده است
 ،هیالری کلینتـون ،۲۰۱۲وریل آ ۳در  •

بعــد از گفتگــوی  ،وزیــر خارجــه امریکــا
 ،طوالنی با کارشناسان ایرانـی و مـذهبی

ــوای : گفــت مــه  ۱۰ ،ســال پــیش ۷از فت
یةالله خامنه ای در باره حرمت آ  ،۲۰۰۵

ـأثیر  ،ساختن و داشتن بمب اتمی تحت ت
در همــان  ،ایــن فتــوا. قــرار گرفتــه اســت

ـاریخ ـار  ،تـ ــی آژدر اختیـ ــین الملل ــس ب ان
اگـر ایـن . ی اتمی قرارداده شده بودژانر

یک  ،فتوا در واقع یک اصل و حکم دینی
ــد ــاتی  ،ارزش باش ــد عملی ــی توان ــس م پ

. یعنی مبنای گفتگوها قرار گیردبگردد و 
یعنی طرف ایران می باید ثابـت کنـد کـه 
ایــن فتــوا بیــانگر صــادق و صــمیمی یــک 
اعتقاد دینی است و دولت ایران بر طبـق 

و مــا بتــوانیم راســتی . ن عمــل مــی کنــدآ
  .زمائی کنیمآ

ــه در       ــه در واشــنگتن و ن ــین آژن انــس ب
ـاآ: ی اتمی کسی از او نپرسیدژالمللی انر  ی

ـال  ۷تحقیق کـرده ایـد ببینیـد فتـوای  س
ـاقی اسـت  پیش همچنان به قوت خـود ب

 ۷یا خیر؟  و چه شد کـه بعـد از گذشـت 
ـاد  ،ناگهان ،سال اوباما به یاد این فتوا افت

ـاد و  ن را آو بدان چنین وقع و اهمیتی نه
ـا  تضمیمی کافی از سوی ایران دانست و ب

  دادن امتیازها به ایران موافقت کرد؟ 
ــه • ــرائیلی س ــق اس ــل آ ۲۰در  ،محق وری

نها مسلم نیست و مدرکی نمـی آبر: گفتند
یابند حاکی از ایـن کـه خامنـه ای چنـین 

اسـرائیل کـه .  فتوائی را صادر کرده باشد
مصمم به متوقف کردن فعالیتهای اتمـی 

ـا ،ایران است ـا شـخص اوبام ـارزه ب  ،با مب
. برخاسته است ،بخاطر مصالحه با ایران

یک ایران اتمی خطـری  ،لاز دید اسرائی
  .برای موجودیت اسرائیل است

  
ــاره  ٭ ــا در ب ــه امریک ــار دوگان رفت

  :سالح اتمی
  
 ،والتر پینکـوس ،۲۰۱۲وریل آ ۲۴در  ◀

ـای دوگانــه  مقالــه ای در نقــد گفتگوهـ
  :انتشار داده است ،امریکا در باره اتم

ـا بخواهــد کوشــش او را      هرگــاه امریکـ
ته ای درجلــوگیری از انتشــار ســالح هســ

ـار  ،جدی بگیرند ـاره عـدم انتش بایـد در ب
.  رویه ثابتی داشته باشـد ،سالح هسته ای

 ،نچــه در دو هفتــه اخیــر گذشــته اســتآ
اهمیت داشتن یک رویه ثابت را مبـرهن 

  :می کند

ــلآ ۲۴در  • ــرد  ،وری ــد موشــک دورب هن
خود را که توانا به حمـل کالهـک هسـته 

ــت  ـا موفقی ــردآای اســت را بـ . زمــایش ک
هـزار  ۳۰۰۰بردی برابر   ۵گنی آ موشک

در اصـطالح  ،ایـن موشـک. مایل داشت
ـان بـرد اسـت ،امریکائی موشـک دور . می

ـــرد  ـــرد دارد ۶۰۰۰ب ـــتر ب ـــل و بیش . مای
ـادر  ۵گنی آموشک  ،باوجود این هند را ق

ـاران  ـاطق چـین را بمب می کنـد بیشـتر من
  . اتمی کند

یــک مقــام   ،ســیواتانو پیالئــی ،روز بعــد     
کامـل : یقات ارتش هند گفـتاداره تحق
ــی آموشــک  . زمــایش نشــده اســتآ ۵گن

  . مایل برد دارد ۴۸۰۰موشک کامل 
ـاخ ســـفید بـــه         واکـــنش نخســـتین کــ
ـا از «: دو پهلو بود ،زمایش این موشکآ م

همه کشـورهای دارای اسـلحه اتمـی مـی 
زمایشــهای اتمــی و موشــکی آخــواهیم از 

و دســت بــه اقــداماتی کــه . خــود بکاهنــد
 ،سیا را بی ثبات مـی کننـدآشرقی جنوب 
  . نزنند

وسائل ارتباط جمعـی چـین نوشـتند و  •
ـایش آغـــرب بطـــور جـــدی : گفتنـــد زمــ

در . موشـــکی هنـــد را محکـــوم نکـــرد
ـــت ـــه در  ،حقیق ـــا ک ـــلآ ۱۳امریک  ،وری

زمــایش موشــکی کــره شــمالی را بشــدت آ
انتقادی از هنـد بابـت  ،محکوم کرده بود

زمــایش موشــک قــادر بــه حمــل ســالح آ
در مورد موشـک کـره . بعمل نیاورد اتمی

ـاطر ایـن : امریکا گفـت ،شمالی بـدین خ
زمایش را محکوم می کند که هدف کـره آ

ـادر بـه  شمالی مجهز شـدن بـه موشـک ق
و هنـــد . حمـــل کالهـــک اتمـــی اســـت

زمایش کرد که توانا بـه حمـل آموشکی را 
  . کالهک اتمی است

در توجیـه ایـن  ،سخنگوی کاخ سـفید    
ـا : فترفتار دوگانه گ ـار م کره شـمالی رفت

زمایش موشکی هند و رفتار ما آرا در قبال 
زمایش کره شمالی مقایسه کـرده آدر قبال 
حــال اینکــه ایــن دو مــورد قابــل . اســت

مقایســه نیســتند چــرا کــه کــره شــمالی را 
بخاطر  ،شورای امنیت و بسیاری کشورها

ـا  ـازات ه تولید بمب اتمی محکوم به مج
  . کرده اند

ـار این ت       وجیه نمی تواند ریاکاری و رفت
ـاند ـا را بپوشـ زیــرا کــره . دوگانــه امریکـ

ـاختن سـالح هسـته ای  شمالی بخاطر س
محکــوم شــده اســت و هنــد نیــز چنــین 

ـار دوگانـه  ،افزون براین. کرده است رفت
  :منحصر به این دو مورد نیست ،امریکا

یـــم کـــره ژروزی کـــه ر ،وریـــلآ ۱۵در  •
ــ ــد کــیم ای ل شــمالی صــدمین ســال تول

 ،بانی خود را جشـن مـی گرفـت ،سونگ
ـاه موشـکی  ارتش کـره شـمالی شـش  پایگ

ایـن پایـه . ه شـرکت دادژمتحرک را در ر
ـا مسـلم مـی آها چینی بودنـد و وجـود  نه

کرد کـه چـین قطعنامـه شـورای امنیـت 
. سازمان ملل متحد را نقض کـرده اسـت

ـاوجود ایـــن امریکـــا عمـــل چـــین را  ،بــ
  .  محکوم نکرد

ـات امر     یکـــا زود گفتنـــد از چـــین مقامــ
یا بـه اجـرای برنامـه آخواهند پرسید که 

ـا  موشکی کره شمالی کمک رسانده انـد ی
و هیچ بـه روی خـود نیاوردنـد کـه . خیر

ـایش موشـکی کـره آدر محکوم کـردن  زم
چــین بــه امریکــا و کشــور هــای  ،شــمالی

  . دیگر پیوسته بود
انتقاد ایران را نیز  ،رفتار دو گانه امریکا •

ایران متهم است به ساختن : ختبرانگی
ن شــورای امنیــت بمــب اتمــی و بابــت آ

ــه  ــرده و برضــدش قطعنام ــومش ک محک
تصــویب کــرده و مجــازات وضــع کــرده 

ـا  ،و اینک. است هند موشک دوربرد توان
زمایش می کند و آبه حمل کالهک اتمی  

اگر . امریکا زبان به انتقاد نیز باز نمی کند
 ،ان کرده بـوداین کار را کره شمالی یا ایر

ـان مـــی  امریکـــا و متحـــدانش محکومشــ
ـار چیسـت؟ . کردند علـت دوگـانگی رفت

  .اینست که هند قدرتمند است
در ریاست جمهـوری  ،۲۰۰۸در  ،و نیز •

بــی اعتنــا بــه عــدم انتشــار ســالح   ،بــوش
امریکا با هنـد موافقـت نامـه ای را  ،اتمی

ایـن موافقـت نامـه بـه هنـد . امضاء کـرد
ـامی کتآامکان می دهد ر ورهای اتمـی نظ

ــای ـاه دارد و کالهکه  خــود را فعــال نگـ
  موشک  ،نآهسته ای بسازد و به دنبال 

  ۷در صفحه
  

 ؟آتش زدن به هستی
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ـا موفقیـت آقادر به حمل  ـازد و ب نها را بس
  . زمایش کندآ

هند قرارداد منع گسترش سـالح  ،البته     
ــت ــرده اس ـاء نک ــته ای را امضـ ـا . هس امـ

پاکســتان و اســرائیل نیــز ایــن قــرارداد را 
و امریکا از هردو کشور . ضاء نکرده اندام

  .حمایت نظامی می کند
ریاکاری امریکا در اینست که می گویـد  •

ــترش  ــوگیری از گس ـار جل ــد درکـ ــه ج ب
وقتــی  ،امــا در عمــل. ســالح اتمــی اســت

ــد و  ــرارداد را امضــاء نمــی کن کشــوری ق
ـاز  ،دوست امریکا است لب به انتقاد نیز ب

ـاآسـهل اسـت بـه  ،نمی کند ـا کمکه ی نه
ـامی نیـز مـی کنـد ـال . نظامی و غیر نظ ح

ـا دوسـتش  اینکه وقتی کشـوری کـه امریک
ــود ــی ش ــک م ــم نزدی ــدارد بطــرف ات  ،ن

امریکا با همـه تـوان برضـد او وارد عمـل 
  . می شود

ـا کوشـش  ،این رفتار دوگانـه    بهـیچ رو ب
برای جلوگیری از گسترش سـالح هسـته 

ـار خـود را . سازگار نیست ،ای ـا رفت امریک
حور جلوگیری از گسـترش سـالح نه بر م

تنظـیم  ،هسته ای که بر اساس منافع ملی
نکه وقتی کشورهای دیگر آحال . می کند

ـار را درپــیش  مــی خواهنــد همــین رفتـ
ــد ــی  ،بگیرن ــرار م ـا ق ــورد انتقــاد امریکـ م
  .گیرند

ايران و عـراق   ،در خاورميانه: انقالب اسالمی
ـار   ... و افغانستان و فلسطين و قربانيان ايـن رفت
ـار     ،دوگانه اند و هـم اكنـون   ـا انتش ـان ب همزم

 ،يم واليـت فقيـه  ژخبرها پيرامون مصالحه با ر
ماده شدن براي حمله به ايـران  آخبرها در باره 

و جنگ پنهان و تشديد مجازاتها برضد ايـران  
  :نيز منتشر مي شوند

  

ـــــران  ـــــاوجود بح ب
بودجـــه  ،اقتصـــادی

ــی  ــزایش م ــامی اف نظ
تشـــــــکیل  –یابـــــــد 

واحدهای جاسوسـی 
ــــان  ــــگ پنه  –و جن

ابوموســـــی؟ نقـــــش 
  :دروغ درجنگ

  
  

ـادي و    : انقالب اسالمی ببهانـه بحـران اقتص
ـا توانسـته انـد بـه       ،ضرورت رياضـت  ـا ت دولته

امــا از . ورده انــدآقشــرهاي زحمــتكش فشــار 
بودجه ها و هزينه هاي نظامي نه تنها نكاسـته  

امريكا در همان حال . نها افزوده اندآبلكه بر ،اند
ـالحه    –افياهاي نظامي يم مژكه با ر ـالي مص م

ـان   ،مي كند واحدهاي جاسوسي و جنگ پنه
براي وارد عمل شدن در ايـران تشـكيل مـي    

ـاز      . دهد ـازيها كـه زمينـه س ـان دروغ س و هم
در زمينـه   ،حمله به افغانستان و عـراق شـدند  

  :سازي براي جنگ در ايران ساخته مي شوند
  

بحران اقتصادی نه تنهـا 
 از بودجــه هــا و هزینــه
های نظامی نکاسـته کـه 

  :نها افزوده استآبر
  

ــل آ ۲۴در       ــر ،۲۰۱۲وری ــورنس ویتن  ،ل

ـا  ،تاریخــدان و اســتاد دانشــگاه در امریکـ
ـای  گزارشی در باره بودجه ها و هزینه ه

  : نظامی در جهان انتشار داده است
بــرغم رکــود اقتصــادی و برنامــه هــای     

 ،ریاضت که حکومتها به اجرا گذاشته اند
ـان هزی ـان همچنـ ـامی جهـ ـای نظـ ــه هـ ن

تریلیـون  ۱٫۷افزایش می یابند و اینک به 
دو پـنجم از ایـن هزینـه . بالغ گشته است

   :نظامی را امریکا می کند
ـــلآ ۱۷در  • ـال کـــه  ،وری ـان حــ در همــ

ـای  ـائی  اظهاریــــه هـــ ـا امریکـــ میلیونهـــ
مــدهای خــود را تحویــل اداره هــای آدر

مؤسســه بــین المللــی  ،دارائــی مــی دادنــد
صـورت  ،پیرامون صلح استکهلم تحقیق

ـان را  ـامی کشـورهای جه هزینه های نظ
ـا . انتشار داد در مورد امریکا رقم هزینه ه

ـائی  و دیگـر  –که مالیات دهندگان امریک
. ور اسـتآبهـت  ،می پردازنـد –کشورها 

ــیش ـالهای پ ــن  ،در سـ ــرج ای ــورت خ ص
ــود ــه روشــن ب ــگ و : مؤسس بودجــه جن

امــا حــاال چــرا بودجــه . تــدارک جنــگ
  ظامی چنین بزرگ است؟ن

ـا سـر  ،۲۰۱۱در  • هزینه های نظامی دنی
نسـبت . میلیارد دالر زده اسـت ۱۷۳۸به 

ــیش از  ــه ســال پ میلیــارد دالر  ۱۳۸ ،نآب
ـامی امریکـا . بیشتر شده است بودجـه نظ

ـارد  ۷۱۱یعنی  ،درصد این هزینه ۴۱ میلی
  .دالر بوده است

ـاکی از        گزارشهای مطبوعاتی اخیـر ح
یــزان اتکــا بــه قــدرت نظــامی ننــد کــه مآ

 ،به سخن دیگـر. امریکا کاسته شده است
بودجه های نظامی کشـورهای متکـی بـه 

 ،و نیـز. حمایت امریکا افزایش یافتـه انـد
میزان تورم را نیـز بایـد در نظـر گرفـت و 

هزینــه نظــامی  ،بــه قیمــت ثابــت: گفــت
درصد افزایش یافته است کـه  ۰٫۳امریکا 

بودجه در طول در تباین است با افزایش 
  . نآسال پیش از  ۱۳
برغم تـدابیر  ،اما چرا در سالهای اخیر     

ـا ــه هـ ــتن از هزین ــرای کاس ــت ب  ،حکوم
ـاهش نیافتـه انـد؟  ـامی ک ـای نظ هزینه ه

ـال   ،۲۰۰۸بحران اقتصادی در اواخر س
ـان و ایـن بحـران  قیافه مهیب خود را نش

ـا از . همچنان ادامه دارد بیشـترین دولته
ـای  و پــــرورش و  مــــوزشآبودجــــه هـــ

بهداشت و خانه سازی و کمک مسـکن و 
ایجــاد فضــاهای ســبز و دیگــر خــدمات 

ـای . اجتماعی کاسته اند ـا از بودجـه ه ام
  . نظامی خود نکاسته اند

بخصــوص امریکائیــان بایــد بداننــد و       
بودجــه  ،بفهمنــد چــرا بــا وجــود بحــران

ـان بمیـزان قابـل اهمیتـی  نظامی کشورش
ـاهش نیافتـــه و  ـا ۱۳کــ رد دالر نیـــز میلیــ

قبــول کــه از ارزش . افــزایش یافتــه اســت
 ،درصـــد کاســـته شـــده اســـت ۱٫۲دالر 

ـال کـه هزینـه  ،باوجود ایـن ـان ح در هم
ــد ــه ان ــر کــاهش یافت ــه  ،هــای دیگ هزین

  .افزایش یافته است ،ولو اندک ،نظامی
ـــه • ـال  ،بل ـای  ،۲۰۱۱در ســ ـــه هــ هزین

 ،بـه قیمـت ثابـت ،نظامی چین و روسـیه
ـاوجود ایــن ا. افــزایش یافتــه انــد ـا بـ مـ

نهــا ســخت مــی آتــوان نظــامی  ،افــزایش
ـا باشـد . تواند همآورد توان نظامی امریک

ــت ـال  ،در حقیق ـا  ،۲۰۱۱در سـ  ۵امریکـ
ــر چــین  دومــین قــدرت اقتصــادی (براب

ـان ـــر روســـیه  ۱۰و ) جهــ ســـومین (براب
ـان ـامی جهـ ــدرت نظـ ـامی ) ق ــه نظـ هزین

  . داشته است
وقتی هزینه های نظامی  ،افزون بر این •

نظیر انگلستان و فرانسه  ،ان امریکامتحد
بـه  ،اپن نیز در نظر می گیـریمژلمان و آو 

این نتیجه می رسیم کـه بیشـترین هزینـه 
های نظامی جهان را امریکا و متحدانش 

ـا . می کنند ـای  ۸٫۲چـین تنه از هزینـه ه
با توجه بـه  ،اینک. نظامی دنیا را می کند

ـا و متحـدانش ـامی امریک  ،هزینه های نظ
ـاری افزود ـامی خـود را ک ن بر بودجه نظ

بسـیاری  ،از قرار. معقول ارزیابی می کند
ـاگزیر از  از کشورهای دیگر نیـز خـود را ن
ـامی  ـای نظ رقابت و افزودن بر بودجه ه

  . خود می بینند
ــداقبالی • ــه  ،از ب ـا در هزین ــت ملتهـ رقاب

ـا اسـت ادامـه دارد  ،های نظامی کـه قرنه
ـابع و نیروهــای  ــتن منـ ــین رف ســبب از ب

. محرکه کشورها شـده اسـت و مـی شـود
مـد خـویش را آبسیارند کشورهائی کـه در

  . صرف اسلحه و قشون خویش می کنند
ـاآبنا بر بر • درصـد  ۵۸ ،در امریکـا ،ورده

ـانآ ،از بودجه دولـت صـرف  ،شـکار و نه
ـای جنــگ و تــدارک  ـأمین هزینــه هـ تـ

کشــورهای دیگــر نیــز . جنــگ مــی شــود
ـامی خـود ،بیش از پیش را  هزینه های نظ

نــوگردانی اســلحه و . افــزایش مــی دهنــد
 ،خریـــد موشـــکهای بیشـــتر ،تجهیـــزات

... هواپیماهای جنگـی بیشـتر و تفنـگ و
ـال . نیاز روز افزون به پول دارد. بیشتر ح

نکـــه ایـــن کشـــورها مـــی بایـــد از پـــس  آ
لودگی محـیط آ ،چون ،خطرهای واقعی

زیست و گرسنگی و  بی کاری و خشونت 
) هــا و ســرکوبها ســیبها و نابســامانیآ(هــا 
ـای آیند و درآبر مدها را صـرف رشـد ملته

  . خود کنند
مــدافعان افــزایش هزینــه هــای  ،البتــه •

ـامی ملـت و : نظامی مـی گوینـد ارتـش ح
اما . حافظ او در برابر خطر جنگ  است

ـار را مـی کننـد؟ اگـر آ یا این ارتشها این ک
از چـه رو در طـول  ،این کار را می کردنـد

ــتم ــرن بیس ــدرتهای ،ق ـامی ق ــی  ،نظـ یعن
ــتان و  ــیه و انگلس ـا و روس لمــان و آامریکـ

ـا و  مســتقیم و  ،اپـن دائـمژفرانسـه و ایتالی
ـا یکـدیگر بـوده  ،غیر مستقیم در جنـگ ب

ـای جنگـی  اند؟ بسا نگاهداری ماشین ه
ــر کــم و کیــف  ــزودن ب از خطــر  ،نآو اف

  . ن می افزایدآجنگ نمی کاهد بلکه بر 
ن ارتشهای بزرگ و تسـلیحات سـنگی      

ــرگ و  ــل م ـا و عام ـانی جنگهـ ــواره بـ هم
از ایـن . ویرانگری و ضد رشـد بـوده انـد

ـان بـــزرگ و رهبـــران اخالقـــی  ،رو ادیــ
ـان همـــواره جنـــگ را تحـــریم و  ،جهــ

حتـــی بســـیاری از . محکـــوم کـــرده انـــد
مقامات دولتها جنگ و تدارک جنگ را 

  . کاری زشت و منفور خوانده اند
ــه در ســال  ◀ ـا ک ـامی امریکـ بودجــه نظـ

ــدود  ۲۰۰۶ ـای  ۴۶ح ــه هـ ــد هزین درص
ـان را تشـــکیل مـــی داد ـامی جهــ در  ،نظــ

ـان  ۴۱حدود   ،۲۰۱۱ درصد بودجه جه
ـاه امریکـــا . را تشـــکیل مـــی دهـــد هرگــ

بخواهــد از کســر بودجــه خــود بکاهــد و 
 ،اقتصاد خویش را تولید محـور بگردانـد

ـامی خـود  همچنان می باید از بودجه نظ
ـای  دکتـــرین جنـــگ «بکاهـــد و بـــه جــ

دکترین تعمـیم صـلح  ،شبو» پیشگیرانه
  . در جهان را رویه کند

ـــورهای   ◀ ـامی کش ــ ـای نظ ــ ـــه ه بودج
ـال  ،خاورمیانه  ۱۱۱سـر بـه  ،۲۰۱۰در س

میــزان افــزایش . میلیــارد دالر زده اســت
ــتر  ـان بیش ــط جهـ ــه از متوس ــن بودج ای

ــه ســال  ۲۰۱۰در ســال : اســت نســبت ب
. درصـد افـزایش داشـته اسـت ۲٫۵ پیش،

ودجـه هنوز مؤسسه می گویـد چـون بـه ب
ـامی سـری  نظامی ایران و هزینه های نظ
 ،کشـــورهای دیگــــر دسترســـی نــــدارد

ــــر ـامی آب ـــ ـای نظ ـــ ــــه ه وردش از هزین
ـامی . خاورمیانه دقیق نیسـت بودجـه نظ

منطقه  بیشتر از متوسط افـزایش بودجـه 
تشــدید . در جهــان افــزایش یافتــه اســت

ــدهای عظــیم  مســابقه تســلیحاتی و خری
ــز  ــت خی ــورهای نف ــط کش ــلحه توس اس

  . دلیل این افزایش است ،عرب
تولیــد نســبت هزینــه هــای نظــامی بــه • 

 ،در کشورهای خاورمیانـه ،ناخالص ملی
ـان : از همه جای جهان بـاالتر اسـت عم

درصـد و  ۱۰درصد و قطر و عربستان  ۱۱
 ۷درصــــد و اســــرائیل  ۸عــــراق و اردن 

ـامی  ،باوجود این. درصد ـای نظ هزینه ه
. درصـد محاسـبه کـرده انـد ۲٫۵ایران را 

ـاآافل از این که بنا بـر برغ ـا  ۵۰از  ،ورده ت
درصد اقتصاد کشـور در دسـت سـپاه  ۷۰

است و اندازه هزینه های نظامی مستقیم 
  .دانسته نیست ،و غیر مستقیم

ـامی  • ـای  نظ دانستنی است که بودجه ه
ـا  و   ۱٫۵لمــان آو  ۴٫۰۶کشــورهای امریکـ

درصــد و ایســلند  ۵/۰مکزیــک  ۸/۰اپــن ژ
  . صفر درصد است

 دجه های نظامی کشورهای جهانبو ◀
ـا    ۲۰۰۰از سالهای  درصـد  ۴۹ ، ۲۰۱۱ت

در ســال  ،از اتفــاق. افــزایش یافتــه اســت
بــود کــه اقتصــاددانان رهــا از بنــد  ۲۰۰۶

نسبت ، به استناد داده ها  ،قدرت سرمایه
ـادی بسـیار سـخت   به بروز بحران  اقتص

در  ،نشریه انقالب اسـالمی. هشدار دادند
ـای  ـا و در میان نشریه ه ـان تنه فارسـی زب

ـان ـای جهــ ـان نشـــریه هــ در شـــمار  ،میــ
انگشت شمار نشریه بود که علل و عوامل 

ـادی را تشـریح آپدید  مـدن بحـران اقتص
ن آجنــگ و هزینــه هــای ســنگین . کــرد

. یکی از عوامل تعیین کننده بحـران بـود
یـم بـه ژچنانکه بحران اتمـی و گـرایش ر

تشدید سرکوب و تشـدید مصـرف محـور 
ـادهاشدن اقت عامـل  ،صاد و گسـترش فس

ـانی اسـت کـه  زیان عظیم اقتصادی و انس
در فصل اول این مجموعه محاسبه شده 

  .است
ـامی  ،۲۰۱۲در سال  ◀ سـیا آبودجـه نظ

مــی توانــد از بودجــه نظــامی اروپــا بیشــتر 
ـارس  ۷(لومونـد  ،زیر این عنـوان. شود م

  :اطالع داده است) ۲۰۱۲
ــی     ــین الملل ــه ب ــزارش مؤسس ــر گ ـا ب بنـ
 ،۲۰۱۲در ســال  ،یکژطالعــات اســتراتم

ــرای نخســتین بــار در جهــان بودجــه  ،ب
ـامی کشـــورهای  ســـیائی از بودجـــه آنظــ

نظامی کشورهای اروپائی بیشتر خواهنـد 
  :شد

ـامی  • در همان حال که چین بودجه نظ
ـامی  خود را برای نوگردانی تجهیزات نظ

کشـــورهای  ،خـــود افـــزایش مـــی دهـــد
ن اروپــائی بخــاطر بحــران اقتصــادی ایــ

انگلسـتان . بودجه ها را کاهش می دهند
بزرگ ترین بودجه نظامی اروپا را دارد و 

تصـمیم گرفـت در  ،۲۰۱۰در پایان سال 
ـامی  ۸ ،سال ۴طول  درصد از بودجـه نظ

  .خود بکاهد
ـاتو ۱۶در  • ــو نـ ـائی عض ــور اروپـ در  ،کش

ـای  ،۲۰۱۰و  ۲۰۰۸سالهای  از بودجه ه
 در شمار بزرگی از. نظامی کاسته شده اند

ـامی  ،این کشورها ـاهش بودجـه نظ  ۱۰ک
  .  ورد شده استآدرصد بر

 ،سـیاآعامل افزایش هزینه های نظامی  •
ـای  ،بعـــد از چـــین افـــزایش بودجـــه هــ

ــره و  ــد و ک ــه و هن ــورهای خاورمیان کش
  .پاکستان هستند

  
ـــــدهای  ـــــکیل واح تش
جاسوسی و خرابکاری و 
جنـــگ پنهـــان بـــرای 

  :عملیات در ایران
  
واحـدهای وزارت دفاع امریکا  ٭

جاسوسی و جنـگ پنهـانی بـرای 
انجام عملیـات در ایـران تشـکیل 

  :می دهد
  
گزارش «) ۲۰۱۲وریل آ ۲۵(دبکا نیوز  ◀

ـاری در  ،نآانتشــار داد کـه بنــا بــر» انحص
ـات اسـرائیل بـر سـر  همان حال که مقام

ـار مـی رونـد دسـتگاه   ،ایران با هـم کلنج
ـا ایـران  اطالعاتی امریکا در کار معاملـه ب

  :است
ــــرائیل • ــــتقالل اس ـال روز اس  ،در ســـ

رهبران اسرائیل بشدت طرفهای گفتگـو 
ـاد قراردادنـد . کننده با ایران را مورد انتق

چرا که سـخن بسـیار مـی گوینـد و عمـل 
مـورد خـالف ایـن کـم . اندک مـی کننـد
کار وزارت دفاع امریکـا  ،کاری و پرگوئی

ـات و جاسوسـیش را  بود کـه اداره اطالع
فعالیتهــای اتمــی مــأمور کســب اطــالع از 

هـم  ،وریلآ ۲۵و  ۲۴در . یم ایران کردژر
ــود  ــم اه ــر و ه ـاهو نخســت وزی ـان یـ نتـ

ـاراک : وزیــر دفــاع اســرائیل گفتنــد ،بـ
ــه  ــران ب اســرائیل اجــازه نخواهــد داد ای

بســـیاری از . بمـــب اتمـــی مجهـــز شـــود
ـات نظــامی و اطالعـاتی بــراین نظــر  مقام
هستند که اسـرائیل بـیش از انـدازه صـبر 

ابتکــار  ،انتظــار اقــدام امریکــاکــرده و در 

  .عمل را از دست داده است
اسـرائیل و امریکـا بـر  ،در حال حاضـر •

ـا موضـوع . اخـتالف دارنـد ،سر ایـران ام
اخــتالف دیگــر برســر فرصــتی کــه ایــران 
ـاختن بمـــب اتمـــی  ـــرای ســ الزم دارد ب

دو طــرف . موضــوع دیگــر اســت. نیســت
قبول دارند کـه تهـران نمـی خواهـد بـه 

کالهــک اتمــی و موشــکی  ایــن زودی هــا
دوربــردی بســازد کــه قــادر باشــد از ســپر 
ـا و اســرائیل عبــور کنــد ـاعی امریکـ . دفـ

نسـت کـه ایـران سـالح آاسرائیل نگـران 
هسته ای از همان نوع پیدا کند کـه کـره 

ـــد ـــتان دارن ـــمالی و پاکس ـــرائیل . ش اس
ـاختن چنـین سـالحی در  براینست کـه س

  .خر خویش استآمرحله 
محافـل اطالعـاتی  مسئله ای کـه بـرای •

چـــرا : اســـرائیل مطـــرح اســـت اینســـت
زمایش اتمی کره شمالی از دیـد امریکـا و آ
خطری بزرگ است  ،اپن و کره جنوبیژ

ولی  اهمیتی بـه نزدیـک شـدن ایـران بـه 
  تولید بمب اتمی نمی دهد؟

معــاون نخســت وزیــر و  ،موشــه یــالون    
در اوائـل  ،یک اسرائیلژوزیر امور استرات

در پایان سال : گفت ،علن در ،همین ماه
) ابتدائی(ایران بمب اتمی کثیف  ،۲۰۱۲

نکـــه ســـخنان او آبا. را خواهـــد داشـــت
ــود . واکنشــی را برنیانگیخــت ،هشــدار ب

بمب اتمی کثیف ترکیبـی از مـواد رادیـو 
. کتیــو بــا مــواد منفجــره معمــولی اســتآ

لوده کردن محـل آخطر عمده این بمب 
لیـد تو. کتیـو اسـتآانفجار خود به رادیو

. سانتر و هم ارزانتـر اسـتآاین بمب هم 
معانی هشدار یالون اینست که ایـران مـی 
ـار  توانــد ایـــن بمـــب کثیـــف را در اختیــ
ـاس و  واحدهای حزب اللـه لبنـان و حم

  .جهاد اسالمی فلسطین بگذارد 
ــــلآ ۳۰در  • ــــتاندارد  ،وری ــــی اس ویکل

رهبــر معظــم و پاســداران او «: نوشــت
ح هسته روز می توانند یک سال ۴۳ظرف 

. ای در دســــت خــــود داشــــته باشــــند
دانشــمندان اتمــی ایــران توانســته انــد 
چاشنی بمـب اتمـی را کـه بسـیار کمتـر از 

  . غنی سازی اورانیوم است را بسازند
ی اتمـــی و ژانـــس بـــین المللـــی انـــرآژ •

مقامات اطالعـاتی امریکـا گـزارش کـرده 
ـات  ،اند که در هفته های اخیـر در تأسیس

ـاهده شـده انـدمواد اتمـ ،پارچین  . ی مش
ـازه بازدیـد از آژایران به مفتشان  انـس اج

  .این تأسیسات را نداد
ـا ،در واشنگتن       ـاع  ،لئـون پانت وزیـر دف

ـات  ،امریکا اعالن کـرد یـک اداره اطالع
ــرای  ،وزارت دفــاع امریکــا یــک گــروه ب

جاسوســـی در ایـــران بـــه قصـــد کســـب 
اطالعات در باره فعالیتهای اتمـی ایـران 

منــابع مــا در وزارت . ده اســتتشــکیل دا
دفاع امریکا می گوینـد ایـن گـروه سـری 

ـات جاسوسـی بـه جنـگ  ،عالوه بر عملی
ـأموریتش . پنهان نیز دسـت خواهـد زد م

ـان  ـا ایـن زم نفوذ در تأسیساتی است کـه ت
ــوع  ـاره ن ــی در بـ ــوده و اطالع ــیده ب پوش

  .نها نیستآفعالیتهای 
ایجاد این گـروه : منابع دیگر می گویند •

ـای نظـر  ،وزارت دفاع امریکـا توسط گوی
اوباما و پانتا در باره ارزش گزارشهای سیا 

ـا. در باره ایـران اسـت نکـه آپـیش از  ،پانت
  . رئیس سیا بود ،وزیر دفاع شود

منــابع اطالعــاتی اســرائیل مــی گوینــد      
تشــکیل ایــن گــروه توســط وزارت دفــاع 

ـان آاز  ،امریکا ـا اسـت کـه نت ن نـوع کاره
ر اسرائیل و اهود باراک یاهو نخست وزی
. اصرار بر انجامشان دارنـد ،وزیر دفاع او

ـا اسـت کـه  ـا را آبا این نوع کاره یةاللـه ه
  .می توان سرجای خود نشاند

  
حمله ویروسی به کامپیوترهای  ٭

جدیـد  ،تنطیم کننده تولید نفـت
  :ترین حمله در جنگ پنهان

  
بعـد  ۱۴به گزارش مهر، حوالی ساعت • 

ـاه ازظهر امروز یک شنبه سوم اردیبهشت م
ـابرات  ـامانه اصــلی اینترنــت و مخـ ــه سـ ب
ــــت  ــــی نف وزارت نفــــت و شــــرکت مل
اختالالتـــی در ســـطح ایـــن وزارتخانـــه 

  .ایجاد کرده است
  ۸در صفحه

  

 ؟آتش زدن به هستی
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بــر ایــن اســاس از بعــد از ظهــر امــروز 
ـان و  تاکنون شبکه اینترنتی تمـامی کارکن
ــدیران ســاختمان هــای اصــلی وزارت  م

ران، شـرکت نفت، شرکت ملـی نفـت ایـ
ـای نفتـی،  ملی پاالیش و پخش فرآورده ه

شرکت ملی گاز، شرکت نفت فالت قاره، 
ـارس و چنـدین شـرکت زیـر  نفت و گاز پ
مجموعه شرکت ملی نفت به طور کامـل 

 .قطع شده است
ـار مهـــر از مـــدیریت      پیگیـــری خبرنگــ

فنآوری و اطالعات شـرکت ملـی نفـت و 
وزارت نفت درباره جزیئات ایـن حادثـه 

اما گفته می اکنون بی نتیجه بوده است ت
شود پس از حمله سایبری به شبکه اصلی 
اینترنــت و مخــابراتی شــرکت ملــی نفــت 
ایـــران، بـــه دلیـــل جلـــوگیری از نفـــوذ 
ــروس، اینترنــت ســایر شــرکتها قطــع  وی

 .شده است
احسان نوروزی، خبرنگار دویچـه ولـه • 

ـات مـــی  و کارشـــناس فـــن آوری اطالعــ
ـان: گویــــد ـا کارشناســـ امنیــــت وب  امـــ

معتقدنــد واکــنش ایــران در مقابــل ایــن 
ها با  آن. حمله چندان سریع نبوده است

ـاعت  ۲۴اشاره به تشکیل ستاد بحـران  س
پــس از انتشــار خبــر وقــوع ایــن حمــالت 

ـاعت  ۲۴کننـد کـه  سایبری، تاکیـد می س
ـافی محسـوب  برای هکرها مدت زمان ک

 .شود می
ـای محمــدنژاد در بخــش دیگــری از  آقـ

ـا ــه ســرقت ســخنانش شـ ــوط ب یعات مرب
اســناد محرمانــه و یــا نــام مشــتریان نفتــی 

ســایبری   ایــران را در جریــان ایــن حملــه
 .تکذیب کرد

نــوروزی در پاســخ بــه ســوالی در مــورد    
ـان  هویت حمله کنندگان احتمالی و امک
ـا  ــ ـــران ب ـاری افـــرادی در درون ای همکــ
مهاجمــان ســایبری تصــریح کــرد کــه بــا 

ی وزارت نفت که شبکه داخل توجه به این
ـا  ــرد و یـ ــت ف ــن اس ــده، ممک ــیب دی آس
افرادی در درون سیستم وزارت نفـت در 

  .باشند انجام این عملیات دخالت داشته
نیکــزاد همچنــین گفــت ســخنگوی • 

ویـــروس :  وزارت نفـــت گفتـــه اســـت
هــا را  هــای کامپیوتر »مــادربرد«نفــوذی، 

ـات  ـاک کـردن اطالع سوزانده و بـرای پ
ـا بـه د لیـل در دسـت اقدام کرده است ام

داشتن نسخه پشتیبان از همه اطالعـات، 
هنـوز . مشکلی از این بابت وجـود نـدارد

ــه  نمی تــوان ابعــاد و خســارات ایــن حمل
 .سایبری را مشخص کرد

جانشــین وزیــر حمداللــه محمــدنژاد، • 
ـان  ـا بی نفت در حوزه پدافنـد غیرعامـل ب
اینکــــه ماهیــــت حملــــه و عوامــــل آن 

ه روی آن شناسایی شد اما بـه دلیـل اینکـ
: کنیم قابـل اعـالم نیسـت، گفـت کار مـی

حمله توسط یک ویروس انجام شـد کـه 
 .قصد آن دزدی و تخریب اطالعات بود

گفتنــي اســت پــيش از ايــن، يــك منبــع • 
ـايت وزارت نفـت  آگاه از آلـوده شـدن س
ـاره  در همايش اخير خبر داده بود و با اش
بــه برگــزاری هفــدهمین نمایشــگاه بــین 

پــاالیش و پتروشــیمی  ،المللــی نفت،گــاز
نمایشگاه نفت خود مـی توانـد : گفته بود

ـا یــک  محـل ورود ویـروس باشـد حتـی ب
دیسک آلـوده، چراکـه بسـیاری از شـبکه 
های نفتی به اینترنت متصل نیستند و می 
توانسته یکی از مدیران یا یکـی از شـرکت 

 .های شرکا آلوده شده باشد
  
  :ذربائیجانآحضور اسرائیل در  ٭
  
 ،ایــــن خبــــر ،۲۰۱۲وریــــل آ ۲۵در  ◀

  :گزارش شده است Jason Ditzتوسط 
تجــارت  نزدیــک و روابـط دیپلماتیــک• 

ـا  ـانآبزرگ اسرائیل ب از جملـه  ،ذربائیج
ـــروش  ـــه  ۱٫۶ف ـــلحه ب ـارد دالر اس ــ میلی

روشن می کند کـه اسـرائیل  ،ذربائیجانآ
ــاقی در  ــود اتف ــک س ــتر از ی ــی بیش منفعت

 دیپلماتهــای اســرائیل. ذربائیجــان داردآ
دربائیجــان از آتأییــد مــی کننــد رابطــه بــا 

اســرائیل » هــدفهای منطقــه ای«لحــاظ 
  .اهمیتی روز افزون دارد

در باره علت عالقمندی اخیر اسرائیل  •
ــه  ـانآب ــه  ،ذربائیجـ ــه نقش ـافی اســت ب کـ

ـائی نظـــر افکنـــیم ـای . جغرافیــ مرزهــ
طوالنیش با ایران و روسـیه ایـن کشـور را 

ـات جاسوسـی  و بهترین محل برای عملی
ـأموران جاسوســـــی و  ــــ ـــــوذ دادن م نف

  .خرابکاری و ترور به ایران کرده است
ـاد  • ـاکی از ایجــ برخـــی از گزارشـــها حــ

ــئن در  ــوائی مطم ـاه ه ـان آپایگـ ذربائیجـ
این پایگاه ها بکار حمله هوائی بـه . است

ذربائیجــان و آمقامــات . ینــدآایــران مــی 
  .اسرائیل این خبر را تکذیب می کنند

ـا و • فــروش اســلحه  انتشــار ایــن خبرهـ
ـــغ آ ـــه مبل ـــه  ۱٫۶نهـــم ب ـارد دالر ب ــ میلی
ـانآ ــره  ،ذربائیجـ ــت را تی ــط دو دول رواب

دو طـرف  ،در ماههای اخیر. کرده است
کسانی را به اتهام جاسوسـی توقیـف مـی 
کنند و دلیلی وجود ندارد که روابط ایـن 

  .دو کشور روز به روز تیره تر نگردد
  
یکــی از عوامــل مــؤثر حضــور  ٭

سیاسـت  ،ربائیجانذآاسرائیل در 
  :یم مافیاها استژر
  
) ۹۱اردیبهشت  ۸(دیپلماسبی ایرانی  ◀

ــلیمانی ـار س ــر افشـ ـا دکت ـاحبه ای بـ  ،مصـ
ـان بعمـل آسفیر سابق ایـران در  ذربائیج

قسمت گویای سخنان افشار . آورده است
  :سلیمانی را نقل می کنیم

بر اساس اخبار منتشر شده مهـم تـرین  •
تاورهای دستور کارهای ایـن سـفر و دسـ

 آن چه بوده است؟
» رویتــرز«بنــا بــر گــزارش خبرگــزاری ٭ 

لیبرمن به خبرنگاران گفتـه اسـت کـه در 
ـا  ــ ـــدار ب ـــی اف«دی ـام عل ــ ـــیس »اله ، رئ

ـان، روابـط دوجانبـه و  جمهورر آذربایج
موضوع ایران مورد گفتگـو قـرار گرفتـه 

ـافه کـــرده ـا «: اســـت و اضــ روابـــط بــ
. آذربایجان نمی تواند بهتـر از ایـن باشـد
» .روابط بر پایه اعتماد و سودمند هستند

این اظهارات نشانگر آن است که طرفین 
ـای  طیفهای مهم و متفاوتی را درزمینه ه
مــورد عالقــه مــورد مــذاکره و بررســی 

تاکیـــد بـــر اســـتمرار . قـــرارداده انـــد
همکاریهــای نظــامی، امنیتــی واقتصــادی 
ـای عمـده مـذاکرات  می تواند از محوره

ـا توجـه بـه در ایـن . طرفین باشد ـان ب می
به رغم (واشنگتن  - اینکه در روابط باکو

ـادی دو  اینکه اخیرا نشست مشترک اقتص
ــد ــزار ش ــز برگ ــور نی ــتی ) کش ــوعی سس ن

مشــاهده مــی شــود و درحــال حاضــر نیــز 
ـان  ـاکو ســـفیر نـــدارد و پایــ ـا در بــ آمریکــ

متیـو (ماموریت سفیر قبلی آمریکا درباکو 
ده با فشار البی ارمنی محقق گردی) برایزا

ــف  ــی رســد کــم وکی ــه نظــر م اســت، ب
ـان  ـا و  –مناســـــبات آذربایجــــ آمریکــــ

درخواست باکو از لیبرمن جهـت کمـک 
ـا بمنظــور  البــی صهیونیســتها در آمریکـ
تعمیق روابـط ایـن دوکشـور و همچنـین 
شیوه کاهش تاثیرگذاری البـی ارمنـی در 

واشنگتن نیـز از - آمریکا بر مناسبات باکو
ـا ــورد توجــه طرفهـ ــر موضــوعات م  دیگ

 .دراین مذاکرات بوده است
ــه را      ــن نکت ــم ای ــی دان ـا الزم م در اینجـ

ـان  اضافه کنم که آنچه که سـبب شـده می
دوطــرف نزدیکــی بیشــتری ایجــاد شــود 
ــو و  ــک س ــل از ی ـای متقاب ــود نیازهـ وج
ــن  ــه برخــی از ای ـابع تهی محــدودیت منـ
نیازهای استراتژیک بـرای هـردو طـرف 

ـال . است درصـد  ۴۵الـی ۴۰به عنوان مث
نیاز نفتی اسرائیل از سوی آذربایجان و  از

نیازهای آذربایجان به تسلیحات مدرن و 
تکنولوژیهای نظامی وغیر نظامی توسـط 

از طـرف دیگـر . اسرائیل تامین می گـردد
آذربایجــان یگانــه کشــور اسالمیســت کــه 

 .مشکلی با این رژیم ندارد
ـاکی از آن  • ــره حـ ـار منتش برخــی از اخبـ

ـای است که اسرائیل بـه برخـ ـاه ه ی پایگ
وزیــر . نظــامی آذربایجــان دسترســی دارد

خارجــه اســرائیل در ســفر بــه بــاکو ایــن 
مسئله را رد کرده و آن را داسـتانی علمـی 

ــته اســت ــی دانس ـاری هــای . تخیل همکـ
نظامی و امنیتی میان باکو، تل آویو تا چه 

 حد است؟
با توجه به شناخت و تجربـه ای کـه در  ٭

ـان د ارم بـه نظـر منطقه به ویـژه آذربایج
ــه  ـامی ب ـاه نظـ ــب تخصــیص پایگـ اینجان
اسرائیل از سوی آذربایجان بسیار بعید به 

آذربایجان عالقمند نیسـت . نظر می رسد
ـــه  ـــن منظـــر سرنوشـــت خـــود را ب از ای
. اســـرائیل، امریکـــا و غـــرب گـــره بزنـــد

ـای دولـت،  اکثریت افکار عمـومی، اعض
ـاالن سیاســـی،  احـــزاب سیاســـی و فعــ

ربایجان مخالف اجتماعی و اقتصادی آذ
چنین ایده ای هستند و تصـور مـی کننـد 
ــه زیــان ملــت  تبعــات چنــین شــرایطی ب

 .وکشورشان است
ــت     ـال تقوی ــه دنبـ ــتر ب ـان بیش آذربایجـ

ـامی خـــــود و دریافـــــت  نیـــــروی نظــــ
ـا از ایـن  تکنولوژیهای برتر نظامی است ت
رهگذر بتواند خود را نسبت به ارمنسـتان 
 در موقعیــت قــوی تــری قــرار دهــد و در
مذاکرات حل بحران قره باغ بتوانـد در 
مســیر آزاد ســازی اراضــی اشــغالی خــود 

ـاکو نیـک مـی . گامهای محکمی بردارد ب
داند که روسیه پشتیبان ارمنستان است و 
ـا کمکهـای  با فـروش سـالحهای نـوین ی
ـا ایـن کشـور را  بالعوض نظامی به ارمنیه
ــد و  ــی کن ــت م ــر آذربایجــان تقوی دربراب

پیشــرفته بــه  ازســوی دیگــر تســلیحات
آذربایجان عرضه نمی کند یا اینکه آنها را 

 .گرانتر می فروشد
ـایگی ایـــران و  • ـا توجـــه بـــه همســ بــ

تـل آویـو چـه  با آذربایجان، نزدیکی باکو
 تهدیداتی را برای ایران به همراه دارد؟

ایــن طبیعیســت کــه رژیــم صهیونیســتی  ٭
بواسطه نگرانیهائی که از رهگذر مواضـع 

ـاطق تهران در قبال ا ین رژیـم دارد در من
ـــران ودر  ـــک ای ـارج نزدی ــ ـــف خ مختل
همسایگی کشـورمان دسـت بـه اقـدامات 
امنیتــی و اطالعــاتی بزنــد و برنامــه هــائی 
هم برای اینگونه اقـدامات طـرح ریـزی 

اما بنظر می رسد درایـران موضـوع . کند
تهدیــد از ســوی اســرائیل در آذربایجــان 

ـائی مــی شــود ـال . بــزرگ نمـ بــه هرحـ
ـان ـایه ایــران اســت، نــه  آذربایجـ همسـ
ـان و ایـران مسـلمانند،   اسرائیل؛ آذربایج

نه اسرائیلیها؛ زبان یک سوم ملت ایـران 
ـان یکـی  با زبان مردم جمهـوری آذربایج
ـاریخ و  ــتها؛ تـ ــه زبــان صهیونیس اســت، ن
فرهنــــــگ مــــــردم دوکشــــــورایران و 

فرهنـگ  آذربایجان مشابهند، نه تاریخ و
مـی داننـد  آنها. اسرائیلیها و آذربایجانیها

که اراضـی ایـران چنـد میلیـون کیلـومتر 
ــر  ــدین براب ــران چن ــع و جمعیــت ای مرب
ـامی و موقعیـت  آنهاست و به امکانات نظ

لـــذا اوج . ژئـــو سیاســـی ایـــران واقفنـــد
اســرائیل مــی –همکاریهــای آذربایجــان 

ــی  ــاتی و امنیت ــای اطالع ــد همکاریه توان
ـامی . علیه ایـران باشـد ـا بـه اقـدام نظ آنه

از طریق آذربایجان فکـر هـم علیه ایران 
نمی کنند اما تحـت ایـن عنـاوین جنـگ 

آذربایجــان هــم . روانــی راه مــی اندازنــد
ـــردم  ـاره ک ــ ـــتر اش ـــه پیش ـــه ک همانگون
درراستای تامین منافع خود این فرصـت 
ــــد  ــــتها نخواه ـار صهیونیس ـــ را دراختی

شاید به همین دلیـل باشـد کـه . گذاشت
ـاکو موضــوع  لیبــرمن در ســفرش بــه بـ

ــتفاده ا ـامی در اس ـاه نظـ ـالی از پایگـ حتمـ
منطقه جنوبی آذربایجان علیـه ایـران را 
ــتفاده  ــوع اس ــه موض ــود و ب ــذیب نم تک
ـاره  اطالعاتی از این کشور علیـه ایـران اش

 .ای نکرد
ــرای خنثــی  • ــران چــه راهکارهــائی ب ای

 سازی تهدیدات از این جانب دارد؟
ــتی کــه از مســئله  ٭ ـا توجــه بــه برداش بـ

د بـه نظـر تهدیدهای موجـود مطـرح شـ
ــی ســازی  مــی رســد تهــران جهــت خنث
هرگونه اقـدامات احتمـالی صهیونیسـتها 
ـای  در همسایگی ایـران بایـد در حـوزه ه
نــرم افــزاری و ســخت افــزاری اقــدامات 
سنجیده تری برپایه طرحهای کارشناسی 
ـامین  شده که از حیث سود وزیان برای ت
ــق  ــورت دقی ــورمان بص ــی کش ـافع مل منـ

رد اجــرا محاســبه شــده باشــند بــه مــو
ـال نـه هسـت . بگذارد هرچند درایـن مق

مجال ونه مکان اما به مواردی اشاره مـی 
 :کنم
اتخاذ رویکردی واقع بینانه بـه آنچـه  - ۱

 .اسرائیل می گذرد–درروابط آذربایجان 
تقویــت دیپلماســی عمــومی در قبــال  - ۲

 .افکارعمومی آذربایجان
باکو از  –تنش زدائی در روابط تهران  - ۳

ــ ــق اعتم ــل و انجــام طری اد ســازی متقاب
مـــذاکرات شـــفاف توســـط نماینـــدگان 
نهادهای سیاسی وامنیتی دو کشوردراین 

 .راستا
ـان  - ۴ ـــومی آذربایجــ ـار عم ــ ـــویر افک تن

ــران  ـامی ای ـای نظـ ــون همکاریهـ  –پیرام
آذربایجــان در ســالهای گذشــته و اعــالم 
ــروی  ــت نی ــرای تقوی ــدد ب ـادگی مج آمـ

هرچنــد کــه ارمنیهــا (نظــامی ایــن کشــور
ند خواهنــد شــد امــا نفــع چنــین ناخرســ

 )اقدامی بسیار بیشتر از زیان آن است
ـا ارمنسـتان  - ۵ استفاده از اهـرم رابطـه ب

ـارعمومی  درراســــــتای جلــــــب افکـــــ
 .آذربایجان

ممانعــت از تقویــت ایــران هراســی  - ۶
آذربایجــان کــه توســط برخــی بــازیگران 
ثالــث خــارجی و ســهوا از ســوی بعضــی 

ـایه برخـی مو ـا در س ضـع عوامل داخلی ی
گیریهای رسمی از سوی برخی مسـئولین 
ایرانی صورت می گیرد و سـبب واگرائـی 
ــران و نزدیکــی  ــه ای آذربایجــان نســبت ب
ـا  بیشتر با اسرائیل و سایر کشورهائی کـه ب

 .ایران مشکل دارند می شود
ـان بمنظــور - ۷ ـاد آذربایجـ جلــب اعتمـ

ــنعتی،  ـاری، ص ــای تجـ ــعه همکاریه توس
ـای ـادی و فرهنگـــی در زمینـــه هــ  اقتصــ

  .غیرحساسیت برانگیز
  

سیاست امروز امریکـا در 
خلــــیج فــــارس و ســــه 
جزیره وارونـه سیاسـتش 

ـــاه ـــانی  ،در دوران ش زم
یم شـاه را بـه ژاست که ر

 ،خــــرج مــــردم ایــــران
انــدارم خلــیج فــارس ژ

  :کرده بود
  
چرا امروز امریکا پشتیبان شـیخ  ٭

ــت ســه  ــای مالکی ــارات در ادع ام
ـــی  ـــا و ابوموس ـــب ه ـــره تن جزی

  :است؟
  
اد به جزیـره ژدنبال سفر احمدی ن به ◀

ــی ــورهای  ،ابوموس ــه کش ــران خارج وزی
ــیج فــارس  عضــو شــورای همکــاری خل
جلسه تشکیل دادند و دعوی مالکیـت بـر 

امریکـا . جزایر سه گانـه را از سـر گرفتنـد
وریـل آ ۲۰(استراتفور . نها شدآنیز حامی 
تحلیلــی در ایــن بــاره  –گــزارش ) ۲۰۱۲

  :انتشار داده است
وزیــران خارجــه  ،۲۰۱۲وریــل آ ۱۷در  •

کشورهای عضو شورای همکاری خلـیج 
ـاره سـه  ـا درب فارس جلسه تشکیل دادند ت
جزیره گفتگو کنند و تصمیم بگیرند چـه 
  . رفتاری را درقبال ایران درپیش بگیرند

از  ،وریلآ ۱۸در  ،وزارت خارجه امریکا •
امارات متحده عربـی حمایـت کـرد و از 

فصـل نـزاع ایران خواست بـرای حـل و 
  . تن به حکمیت بدهد ،بر سر سه جزیره

اد بـه ژهدف ایـران از سـفر احمـدی نـ •
شـــکار کنـــد آابوموســـی ایـــن بـــود کـــه 

کشورهای عضو شورای  همکاری خلیج 
ـارجی ،فارس  ،بـدون حمایـت قـدرت خ

توانــائی مقابلــه بــا ایــران و اقــدام نظــامی 
ـارس  در صـــورت  –ایـــران در خلـــیج فــ

  :را ندارند –اقتضاء 

کیلـومتر مربـع وسـعت و  ۱۳ابوموسی  •
امــا از . نفــر جمعیــت دارد ۲۰۰۰حــدود 

ـاطر قرارگـرفتنش ژلحاظ اسـترات یک بخ
اهمیتــی بــه تمــام  ،روبــروی تنگــه هرمــز

حضــور ایــران در ایــن جزیــره هــم . دارد
ـال شـیخ  موقع متفوق به این کشور در قب
ـارس را مـی دهـد و  ـای خلـیج ف نشین ه

یــم ژرنــه تنهــا  ،ئوپلیتیــکژهــم بلحــاظ 
ــد ــی کن ــار م ــعودی را مه ــبه  ،س ــه  ش بلک

ــران  ــترس ای ــتان را در دس ــره عربس جزی
نزدیـک بـه ایـن  ،از قـرار.  قرار مـی دهـد

ـا .  منابع نفت نیز وجود دارند ،جزیره ام
سـبب شـده  ،نزاع بر سر مالکیت جزیـره

اســت کــه شــرکت هــای نفتــی رغبتــی بــه 
  .بهره برداری از این منابع نشان ندهند

بعد  ،مالکیت ابوموسی کشماکش برسر •
غاز شد که قیمومـت انگلسـتان بـر آن آاز 

ـارس ـای خلـــیج فــ در  ،شـــیخ نشـــین هــ
ـال . پایان یافـت ،۱۹۷۱ انگلسـتان در ح

محمد . تشکیل امارات متحده عربی بود
رضا شاه قوای نظامی را مأمور تصرف سه 

ن کرد کـه آجزیره کرد و این کار را بعد از 
ـار ـاره تفاهم نامه میان ایـران و ام ات در ب

  . اداره این سه جزیره به امضاء رسید
ـا  • ـار ایـران مانـد ت این سه جزیره در مه

یـم ژانقالب بـه عمـر ر  ،۱۹۷۹این که در 
ـان  ــ ـــید و روحانی ـان بخش ــ ســـلطنتی پای

ـاحب دولــت ایــران شـــدند دوران .  صـ
ـانع  ۸جنگ  ،نآانقالب و بعد از  ـاله م س

. ن شد که ایران به ابوموسـی بپـردازدآاز 
 ۱۹۹۱بعد از جنگ خلیج فارس در  تنها

و ضعیف شدن جدی عراق بود که ایران 
امکان الزم را برای پرداختن به ابوموسی 

  . را پیدا کرد
اسـتراتفور الزم نمـي بينـد    : انقالب اسالمی

. واقعيت را همان سان كه هست گزارش كنـد 
درپي انتخاب شدن بني صدر بـه   ،در حقيقت

يـره بازديـد   او از هر سه جز ،رياست جمهوري
كرد و به نيروي دريائي دستور داد پايگاه خـود  

ـان آهـم  . را در ابوموسي تقويت كند در  ،ن زم
نكه ايـن سـه   آبا : گفت ،پاسخ به ادعاي امارات

ـاه  ژر ،جزيره به ايران تعلق داشـته انـد    ،يـم ش
ـال حـق مالكيـت    ـارات پـول     ،بابت اعم بـه ام

اسناد وزارت خارجه انگلسـتان  . پرداخته است نهــا در انقــالب اســالمي نيــز آه ترجمــه كــ –
ايـن واقعيـت را تصـديق مـي      –منتشر شـد  

  . كنند
همانطور كه يادداشتهاي  ،افزون براين      

شاه در  ،علم به روشني حكايت مي كنند
ايــن ســه  ،ازاي از دســت دادن بحــرين

  . جزيره را گرفت
ـامی ایـــــران  ،۱۹۹۲در   • قـــــوای نظــــ

ـــاطی ـارات را کـــه در نق ـای امــ از  نیروهــ
. بیرون راندند ،جزیره مستقر شده بودند

ــدون اجــازه آ ـا ب ـا و مصــری هـ ســیائی هـ
دولت ایران در جزیره  بکار گرفتـه شـده 

موجب اعتـراض  ،این عمل ایران. بودند
تهـران بطـور . امارات متحده عربی شـد

روز افزون بر قـوای خـود در سـه جزیـره 
تــن در اواخــر  ۷۰۰نهــا از شــمار آ: افــزود
ـال حاضـــر  ۴۰۰۰بــه  ۱۹۹۰ تـــن در حــ

یـک دفتـر  ،۲۰۰۸در سال . رسیده است
  .  کشتی رانی نیز ایجاد کرد

امــارات بــزرگ تــرین طــرف تجــارتی  •
هـزار ایرانـی  ۳۵۰ایران است و بیشـتر از 

ــدآدر  ــی برن ــر م ــن رو. ن بس ــران  ،از ای ای
موقعیت مانور بس مهمـی دارد و قـوایش  
در دروازه شــبه جزیــره عربســتان مســتقر 

  . هستند
ــدار  • ــه دی ــرغم پاســخ قــوی اعــراب ب ب

 ،وریـلآ ۱۱اد از ابوموسـی در ژاحمدی نـ
تـوجهی را بـه خـود  ،در بیرون از منطقـه

بخــالف ســوریه و . جلــب نکــرده اســت
حضور ایـران در جزیـره  ،عراق و بحرین

ابوموســی مــورد توجــه حامیــان شــورای 
در دسـت . همکاری خلیج فارس نیسـت

ایـــران بـــودن ابوموســـی عامـــل تغییـــر 
ـارس نیســـتو در . ضـــعیت در خلـــیج فــ

حضـور  ،صورت بروز نزاع در تنگه هرمز
  ایران در ابوموسی خطر چندانی برای 
   ۹در صفحه

  
  

 ؟آتش زدن به هستی
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نیــروی دریــائی امریکــا در خلــیج فــارس 
  . ندارد

ــــ • ــــه ژســــفر دو روزه احمــــدی ن اد ب
نهــــــم دو روز پــــــیش از آ ،ابوموســــــی

ـا کشـورهای  در  ۱+۵گفتگوهای ایران ب
ـام روشـن ،وریلآ ۱۳ ـای پی ی بـود بـه اعض

ایــران : شــورای همکــاری خلــیج فــارس
بهیچ رو قصد ندارد ذره ای از نفوذ خود 

واکنش سخت را ایـن . بکاهد ،در منطقه
ن نشــان دادنــد کــه دو آکشــورها بعــد از 

طرف گفتگو سخنان دوسـتانه نسـبت بـه 
کشورهای عضـو . وردندآیکدیگر بر زبان 

ـارس ـاری خلـــیج فــ بـــه  ،شـــورای همکــ
نگرانی شدید خـود را   ،نرهبری عربستا

ـا ژاز امکان توافق استرات ـان امریک یک می
ـام گرفتـــه باشـــد و دیـــدار  و ایـــران انجــ

ـام  ،اد از ابوموسیژاحمدی ن ـای انج گوی
ــران در  ــوذ ای ــه نف ــول حیط ــق و قب تواف

ـارس باشـد ـاآاز دیـد . خلیج ف دیـدار  ،نه
اد از ابوموســی نمــاد تهدیــد ژاحمــدی نــ

ـاری  شدن کشورهای عضو شـورای همک
ـای . از سوی ایران اسـت ایـن دیـدار گوی

ن آاشغال  زمین عرب و سـلطه ایـران بـر
  .است

ــیج مــی کوشــد  • شــورای همکــاری خل
ـا  توجه بین المللی را بـه اخـتالف خـود ب
. ایران بر سر جزایر سـه گانـه جلـب کنـد

ـامی اصـلی ایـن کشـورها  اما امریکا کـه ح
خود مشغول گفتگو با ایران بر سر  ،است

ایــران اســت و نمــی توانــد پرونــده اتمــی 
نها بـه آحمایت دلخواه این کشورها را از 

ـــل  ـا. وردآعم ــ ـــد امریک ـــت  ،از دی اهمی
ابوموســی نــاچیز اســت و حاضــر نیســت 

وارد نــزاع دیگــری بــا ایــران  ،نآبخــاطر 
  .بگردد

در دوران  ،افزون بر ايـن : انقالب اسالمی
ن زمان سرزمين متعلق بـه ايـران   آ ،شاه

كيت ايـران بيـرون   از مال ،كه بحرين بود
سه جزيره  ،نآقرارشد درازاي  ،مي رفت

در اختيـار ايـران    ،اي كه ملك ايران بود
انـدارم را در  ژقرار گيرد و ايـران نقـش   

يكي از برنامه  ،به تازگي. منطقه بازي كند
به اين سه جزيـره اختصـاص    ،هاي افق

عبدالرحمن نامي كه  ،در اين برنامه. يافت
از قول  ،ر مي دهدرا انتشا» بولتن خليج«

قولي را جعـل   ،وزير دبار شاه سابق ،علم
اد پاسخي را بـراي دهقـان   ژپاكن. ج. كرد
نكه هم آبلحاظ . مدير برنامه فرستاد ،پور

شاه سابق و هم علم و هم وزيـر خارجـه   
وقت انگليس تصديق داشته اند اين سه 
جزيره ملك ايران اسـت و هـم بخـاطر    

يـران  حمايت امريكـا از تحـت اختيـار ا   
در زيـر مـي    ،قرارگرفتن اين سه جزيره

  :وريمآ
  
در زمان اعمال حاکمیت ایران  ٭

دو طـرف ایـن سـه  ،بر سه جزیره
جزیره را ملک ایـران مـی دانسـته 
اند و امریکا نیز موافق بوده است 
ــار  ــره در اختی ــه جزی ــن س ــه ای ک

  . ایران قرار گیرند
  
  :اد به دهقان پورژپاک ن. از ج  ◀

ـانپور  ـا سـالم و آرزوی آقای دهق گرامـی ب
سالمتی  و بهروزی شما و موفقیت بیشـتر 

  .در برنامه افق
اردیبهشت در  برنامه شـما  ۷شنبه   ۵روز  

ـارات،  تحت عنوان تنش میان ایـران و ام
ـای انـور  یکی از میهمانان برنامه ، یعنی آق
ـا تغییـر گفتـه سـفیر وقـت  عبدالرحمن  ب
انگستان در ایـران، دنـیس رایـت، کـه در 
گفتگــویش بــا اســدالله علــم وزیــر دربــار 
شاه، از جمله بر سر موضوع جزایر تنـب 
ــی و  ــو موس ــب کوچــک و اب ــزرگ و تن ب
ــر ســر مالکیــت آنهــا، جزیــره  اخــتالف ب
ــی  ـارات عرب ــه امـ ــق ب ــی را متعل ابوموس

او قول علم را نیز مقلوب . متحده خواند
او، بــه نقـل از یاداشــتهای اســدالله : کـرد

رگ تاریخی در حقیقت بز«  :علم، گفت
یادداشــتهای اســد اللــه علــم بــه صــورت 
واضح شـرح میدهـد و مـی گویـد کـه در 

در قرن گذشته، سر  ۶۹و  ۱۹۶۸سالهای 

دنیس رایت با وزیر دربار شاه گفتگوهای 
جنــاب وزیــر  میگویــد، . زیــادی داشــتند

وقتی سفیر انگستان پیش من آمد، گفـت 
ما مـی بینـیم کـه دو جزیـره تنـب کبیـر و 

ـایی بطــرف  صــغیر در خــط میانــه دریـ
ایرانند اما جزیره بن موسی بـدون شـک 
ـای  ـا زمینه ـارات اسـت ی بطرف دولت ام
ــه  ــر اســت ک ــذلک بهت ـارات اســت، ل امـ
بصورت دوستانه این قضیه حل شود کـه 
جزیره ابو موسـی بطـرف اعـراب بـرود و 
ــران  دوتنــب کبــری و صــغری بطــرف ای

اسـدالله علـم میگویـد کـه مـن بـه . بیاید
چــون مــا پــر قــدرتیم و زور  ســفیر گفــتم

ــی  ــره را بطــرف خودمــان م ــم جزی داری
ایـن . زور کشانیم یعنی بـه قـوت قهریـه و

نوشــته شــده توســط شخصــی بــه عنــوان 
وزیر دربار و من گمان نمیکنم این حرف 

  »..حقیقت نباشد و مبالغه باشد
آقای عبد الرحمن از حقیقتی کـه حـق      

حاکمیــت اســت غافــل میشــوند کــه اوال 
پس تصرف این . ایجاد حق نمی کندزور 

جزایــر توســط قــوای انگلــیس، آنهــا را از 
̋ ثانیــا. مالکیــت ایــران خــارج نمــی کنــد

توسل به قوه قهریه برای باز پـس گـرفتن 
سرزمین اشـغال شـده حـق مشـروع هـر 

ثالثــا  برفــرض کــه ســفیر . کشــوری اســت
انگلستان و علم هم مـی گفتنـد ایـن سـه 

ـا جزیره متعلق به ایران نیستن د، قـول آنه
سالب حق مالکیت ایران نمی شد و رابعا 

جلــد یادداشــتهای علــم، هــم او و  ۴در ̋ 
هم شاه سابق، مکرر، ایـن سـه جزیـره را 

  .ملک ایران دانسته اند
ـائی کـه بـین  شاه،اسـدالله        در دیدار ه

علــم بــا ســفیر انگلســتان و وزیــر خارجــه 
ــواره  ــد، هم ــه ان ـام گرفت ــتان انجـ انگلس

الکیت ایـران بـر ایـن جزایـر  صحبت از م
ــوده و هیچگــاه  ــو موســی ب بخصــوص اب
ـارات  ایران مالکیت شیخ نشین ها و یا ام
ــی  در  ــه اســت، حت ـا را نپذیرفت ــر آن هـ ب
همان گفتگو که آقای عبدالرحمن بدان 
تمسک جسته اسـت، علـم، بـه صـراحت 

دوری و ســرزمینی شــرط : گفتــه اســت
ـا وزیـر . مالکیت نیست ـاز،  در دیـدار ب و ب

ـافوق سـفیر  ـام م خارجه انگسـتان کـه مق
وقت بوده است، علم بـر مالکیـت ایـران 
بر جزایر  سه گانه تصریح و تأکیـد کـرده  
و گفتــه اســت کــه انگلیســی هــا آنهــا را از 

ـاه . ایران گرفته و به شیوخ داده انـد هرگ
ـالب  ــر دوری سـ ــه ه ــد ک ــن باش ــرار ای ق

ــکا  ـا از  –مالکیــت باشــد، آالس ــه امریکـ ک
ـادا تعلـق پیـدا مـی  - روسیه خرید بـه کان

بــرای روشــن تــر شــدن موضــع ... کنــد و
شــاه و علــم در بــاره  جزایــر ســه گانــه،  از 
یاداشتهای اسدالله علم، قولی را که آقای 
ـای  ــرده و قولهـ ــوب ک ــدالرحمن مقل عب

  :  دیگر را نقل می کنم
  پاکنژاد. با احترام، ج

  
  یادداشتها علم 

  
... « ۲۸/۱۱/۱۳۴۷در روز دوشـــــــنبه • 
سفیر انگلـیس بـه } دنیس رایت{ ری عص

یـــک مطلـــب خیلـــی ..... دیـــدنم آمـــد
محرمانه به من گفت که کار جزایـر تنـب 
ــران  ــه ای ــق ب ـا متعل ــت و قطعـ ــام اس تم
خواهد شـد زیـرا بـه شـیخ راس الخیمـه 
ـایی، چـون  ـار نی گفته ایم اگر با ایران کن
جزایر باالی خـط میانـه واقـع مـی شـود 

ـا ـا و اگـر ق ـا ایران آن را  قانون نونی نشـد ب
ــت ــه . زور، خواهــد گرف شــیخ حاضــر ب

ابوموسـی چطـور؟ : گفـتم. معامله اسـت
گفـــت ایـــن جزیـــره زیـــر خـــط میانـــه 

گفتم زور ماهم آن قـدر هسـت کـه .است
پا زیر خـط بگـذاریم و آن حکایـت لـر را 

قــدری خندیــدیم و بــاز  .بــرای او گفــتم
گفـت اگـر بـه زور متوسـل . جدی شدیم

. هم میخـوردشوید روابط شما با اعراب ب
ـا از اعـراب چـه گرفتـه ! گفتم به جهنم م

ایم؟ مگر آنکه حاال مخارج دفاع خلـیج 
ـاع  فارس را بدهند به شرطی که عمل دف

ـا باشـد گفـت میگوینـد آخـر . در دست م
خلیج عربی است چگونه ریش و قیچـی 

ــد ــما بدهن ــرار داد . را دســت ش ــتم ق گف
دفاعی پنجاه ساله میبندیم، چنانکه شـما 

  »....اشتیدبا آنها د
بعد از ... «- ۲۷/۱۲/۱۳۴۷چهار شنبه • 

در . ظهر با سفیر انگلیس مالقات داشـتم
ـارس  خصوص بحرین و جزایـر خلـیج ف

ـا مـی گـوئیم اگـر . بود خالصه ایـن کـه م
جزایـر ابـو مسئله بحرین حل شود، بایـد 

موســی و تنــب کــه مــال ماســت بــه مــا بــر 
ـا . گردد  سفیر می گفت ایـن دو مطلـب ب

بـه عقیـده او جزایـر  –دارند هم بستگی ن
،  - تنب را میتوانیم به آسانی پـس بگیـریم

ولی ابو موسی حرف دیگری اسـت، زیـرا 
گفـتم . به ساحل عربستان نزدیک اسـت

ـاحل کـه تولیـد حـق بـرای  نزدیکی به س
و بـه هـر  آنها و سلب حق از ما نمـی کنـد

ــد ــر نمــی دارن . حــال شاهنشــاه دســت ب
یون، گفت، در کادر طرفداری از فدراسـ

پس از حل مسئله بحـرین، ممکـن اسـت 
به عنوان دفاع از خلیج فارس آنجا را در 
دست بگیرید و ما هـم در ایـن راه کمـک 

  » .می کنیم
ســر شــام بــودم، جریــان مــذاکرات بــا ...

ـای مختلـف حـل مسـئله  سفیر و فرموله
بحرین و جزایر کـه او مـی گفـت عـرض 

ــه او بگــو اگــر یــک « فرمودنــد. کــردم ب
مثل شما داشـتیه باشـیم،  دوست دیگری

ــداریم ــمن ن ــه دش ـازی ب ـام . »نیـ ــر شـ س
ـارت کـــرده، عـــرض کـــردم حفـــظ  جســ
حقــوق اقلیــت ایرانــی در تمــام ســواحل 
ـارس و بحـــرین بهتـــر از ایـــن  خلـــیج فــ

ـامالت بــود قــدری فکــر کردنــد و . معـ
  .چیزی نگفتند

بعــد از ظهــر خــودم  - ۰۱/۰۱/۴۸جمعــه
ــتم ــذیرایی داشــتم، بعــد ســر شــام رف . پ

. خیلی خسـته و گرفتـه دیـدمشاهنشاه را 
ـا مـن صـحبت فرمودنــد و  ـاعتی ب یـک س
معلــوم شــد از ســختگیری شــرکت هــای 
ـا نسـبت بـه  نفتی و هم چنین انگلیسی ه
ــو  ـا اب ـارس و مخصوصـ ــیج فـ ــر خل جزای

ـال میفرمودنـد  - موسی ـاه خی کـه شاهنش
بعد از اعالم نظر مبارک در باره بحـرین، 
 - بدون هیچ زحمتی به ما تعلـق میگیـرد

... بودن خزانه، ناراحـت هسـتند و خالی
باز امر فرمودند که من با سـفیر انگلـیس 

  ...صحبت بکنم
سفیر انگلـیس ... « -  ۰۳/۰۱/۴۸یکشنبه 

ــر . دیــدنم آمــد ــه جزای بــاز هــم راجــع ب
گفــتم محــال اســت مــا . صــحبت کــردم

مسئله بحرین را بـدون آن کـه سرنوشـت 
. حل کنـیم تنب و ابو موسی تعیین شود،

. هــا بهــم میخــورد گفــت پــس همــه کــار
ـاال چـه عیـب دارد ! "گفتم بـه جهـنم ح

ـا  ـارجه مثـل تماسـی کـه ب ـا شـیخ ش قبال ب
ــد،  ــاس بگیری ــد ،تم ــه گرفتی راس الخیم
ـا  شاید خودش حاضر به معامله بشـود، م

گفتم، مطلب را بـه ". هم کمک می کنیم
ـازه نـدارم  عرض خواهم رساند، ولـی اج
امـروز در خصـوص . اظهار نظـری بکـنم

 مسئله بحرین قبال حل بشود، این که اگر
ــیش  ــر را در پ ــوانیم موضــوع جزای مــی ت
ــد  ــار امی ــروز اظه ــتر از پری ـاوریم، بیش بیـ

بــه ایــن . واری و پیشــنهاد کمــک میکــرد
معنی که وقتی ایران، فدراسیون را پس از 
حــل قضــیه بحــرین پشــتیبانی کنــد، ایــن 
ـاع از  ـاط را حتـــی بـــه عنـــوان دفــ نقــ
ــرد ــد در دســت بگی ــیون میتوان و  فدراس

ـا  ــیش عربهـ ــم پ ــدی ه ــل ب عکــس العم
گفـتم حقیقـت ایـن اسـت . نداشته باشد

ـا و پـیش بینـی  که من دیگـر بـه حـرف ه
شـش . های شما اعتماد نمی تـوانم بکـنم

سال پـیش خـودم نخسـت وزیـر بـودم و 
همه جا در دست شـما بـود، مـن جزیـره 

شما آمدید و یقـه .. سیری را تصرف کردم
ـا  درانی کردیـد و بـه مـن گفتیـد، چـون ت
از  بیست سال دیگر تعهد با شیوخ دارید،

خاک آنجا مثل خاک انگلیس دفاع می 
ـار  کنیــد و گرنــه تعهــدات شــما از اعتبـ

ـال نگذشـت،  .ساقط میشود هنوز پنج س
  »...اعالن کردید که میخواهید بروید

  دیدار با وزیر خارجه انگستان

صــــبح « - ۰۶/۰۳/۱۳۴۸ســــه شــــنبه 
ــر خارجــه انگلــیس،  شــرفیاب شــدم وزی

بـه امـر ....ایکل استوارت شر فیاب شـدم
شاهنشاه به مهمانی سـفارت انگلـیس بـه 
ــه مــن دســتور  ـار اســتوارت رفتم،ب افتخـ
فرمودند چه مطالبی در آنجا بگویم،کـه 
چون حائز اهمیت است،عین آن را ایـن 

  .جا می نویسم
ـاه چـه  ـا شاهنش ـات ب از آنها پرسیدم مالق
جــور بــود؟ گفتنــد خیلــی طــوالنی و پــر 

د،ولی امید واریم نتیجه خوب زحمت بو
گفــتم صــحبت هــای ســر . گرفتــه شــود

درباره انتخابات فرانسـه و تشـکیل  - نهار
گفتنـد ، آن .که بـد نبـود  - اروپای واحد

ـــود ـارج از موضـــوع ب ــ ـــر خ ـــد . دیگ بع
آیـا  استوارت خوشبختانه از مـن پرسـید،

ـاه  میتوانم از تو بخواهم، نظـرات شاهنش
ـان را برای ما به طور روشن تـر از  خودش

گفــتم البتــه و ایــن طــور شــروع . بگــویی
اساس فرمایشات شاهنشاه بر ایـن . کردم

دشـمن خـود را  است کـه شـما دوسـت و
ایــن  تشــخیص نمــی دهیــد، و از آن بــدتر

که،رضایت دشمن خود را میخواهید بـه 
ـامین نمائیـد گفـت .خرج دوست خود ت

چطــور؟ گفــتم مثــالی در بــاره اعــراب و 
ـام جنـگ  .ایران برای شما می زنـم هنگ

اعراب و اسرائیل، اعراب نفت را بر روی 
و ایران اعتنا نکـرد و نفـت را  شما بستند،

ـاز گذاشـــت ـاال هـــم در مســـئله ... بــ حــ
ــد  ـا بلن ـاه بـ ـا آنکــه شاهنشـ فدراســیون، بـ
ــرای  ــل ب ــی، راه ح ـان بین ــری و جهـ نظ
مسئله بحرین پیش پای شما گذاشته اند، 

های ابو موسی و ه باز هم راجع به جزیر 
ـاج ایـران در جنـگ تن ب کـه مـورد احتی

متعلق به ایران های متعارفی، و به عالوه 
ـان میدانیـد کـه آن را  است، و شما خودت
از ما گرفته اید و به شیخ ها بخشیده اید، 
ـا اسـت  ،و میراث نا مبارک شما بـرای آنه

یعنــی . ایــن همــه اشــکال تراشــی میکنیــد
شارجه و راس الخیمه را در مقابل ایـران 

ـا قابـل فهـم . شیدمی ترا ـا بـرای م ایـن ه
در صورتی که بعـد از رفـتن شـما، . نیست

ـا را حفـظ  همین ایران است که بایـد آنه
  .کند

قـــدری فکـــر کـــرد و گفـــت، درســـت     
ولی خیلـی منصـفانه و عاقالنـه . میگویی

گفــت، . جــوابی داد کــه خوشــم آمــد
فالنـی، ایــن حرفهــا صــد درصــد درســت 

وانیم ولی با وصف این ما هم نمیتـ است،
  ».از جهان عرب صرفنظر کنیم

ــن ســه •  ــل ای ــز موافــق تحوی ـا نی امریکـ
ــوده اســت ــران ب ــه ای ــره ب ــم در : جزی عل

: ، نوشته اسـت ۲۳/۱۰/۴۹یادداشت روز 
صحبت جزایر ابوموسی و تنب را کردم «

مـی دانیـد انگلیسـی : و سفیر امریکا گفت
ـار بشـود  ـار آورده انـد ایـن ک ها خیلی فش

  ». مل داردولی االن ملک فیصل تأ
قــول  ۲/۱۲/۴۹علــم در یادداشــت روز • 

ـا تلویزیـون سـوئیس  شاه را در مصاحبه ب
ــر تنــب و ابوموســی «: آورده اســت جزای

ما است و اگر آن جا را رأس الخیمـه  لما
ـا واگـذار نکننـد، خـواهیم  و شارجه به م

    .»گرفت
ـــو،  ـــلطه ج ـــواره س هم

ــا دروغ  غــاز آجنــگ را ب
ــد دروغ ســازیها . مــی کن
ران مـی تواننـد درباره ای

  :زمینه ساز جنگ شوند
  
ــاز مــی  ٭ ــا همــان دروغ را ب اوبام

ــه  ــرای توجی ــوش  ب ــه ب ــد ک گوی
جنگ با عراق و سپس ایـران مـی 

  :ساخت و می گفت
  
الیزابت مـورای  ،۲۰۱۲وریل آ ۲۵در  ◀

ــه بمــدت  ــیا و شــورای  ۲۷ک ســال در س
ـا خــدمت کــرده و  ،امنیــت ملــی امریکـ

 ،موضــوع کــار او خاورمیانــه بــوده اســت
ـان دروغـی «مقاله ای با عنوان  اوباما هم

را دست مایه کرده است که بوش در باره 
  :»ایران می گفت

ـان تعبیـر نادرسـت   اوباماپرزیدنت •  هم
اد باز می ژرا از سخن پرزیدنت احمدی ن

ـات واشـنگتن گوید که بسـیاری از   ،مقام
 ،پیش و بعد از ریاست جمهوری یافتن او

گویند احمـدی  می. گفته اند و می گویند
ــ ــت ژن ــه اس ــد از «اد گفت ــرائیل را بای اس

در . »صفحه جغرافیای جهان پاک کـرد
کارشـناس خاورمیانـه  ،۲۰۰۷ماه جوئن 

ن کــل آوژ ،و اســتاد دانشــگاه میشــیگان
Juan Cole  متوجــه شــد و هشــدار داد

ـار را بـه  که  تعبیـر نادرسـت مـی توانـد ک
ـاند ـانآ. جنگ بکش تعبیـر غلـط از  ،ن زم

ــدی  ــخن احم ــس ـال ژن  ،۲۰۰۵اد در سـ
. دســت مایــه گفتــه هــا و نوشــته هــا بــود

اسرائیلی ها بطور مرتـب تعبیـر نادرسـت 
خود را بازگو می کردند و در ذهن ها می 
نشاندند که ایـران قصـد دارد اسـرائیل را 

ـاه بـه ایـران حملـه . از میان بـردارد هرگ
اســرائیلی هــا بــا خطــر  ،پیشــگیرانه نشــود

روبــرو کشــتار شــدن و هلوکاســت دومــی 
  .خواهند شد

اد ژنکه ترجمه سخن احمدی نـآحال  •
یــم ژر«: ایــن مــی شــود  ،۲۰۰۵در ســال 

ــد از صــفحه روزگــار  اشــغالگر قــدس بای
ـار . »محو شود ـانطور کـه روزنامـه نگ هم
ـاردین ــ ـــتیل در  ،گ ـان اس ــ  ۲۰۰۶جونات
ـان سـخن را بازگفـت  ،توضیح داد او هم

ـــیآکـــه  ـــه خمین ـــه روح الل ـانی  ،یةالل ــ ب
  . گفته بود ،جمهوری اسالمی

اد مکرر پیش بینـی مـی کـرد ژاحمدی ن •
که سلطه اسرائیل بر بیت المقدس پایان 

ـان کـه ر. خواهد پـذیرفت ـان س یـم ژهم
از میــان  ،۱۹۹۰شــوروی در اوائــل دهــه 

او و دیگر رهبران ایران همین . برخاست
. پیش بینی را تکرار کرده اند و مـی کننـد

 نها بدین معنی نیست که ایرانآاما سخن 
  . قصد دارد به اسرائیل حمله کند

ـاه    وزیـــر  ،دن مریـــدور ،اوائـــل ایـــن مــ
در یک مصاحبه  ،ی اتمیژاطالعات و انر

او . این  حقیقـت را پـذیرفت ،با الجزیره
رهبـران  ،حق با شما اسـت«پذیرفت که 

ایران نگفته اند ما می خـواهیم اسـرائیل 
ـات . را از میان ببریم گفتـه انـد ادامـه حی
یک غده سـرطانی اسـت و . نخواهد داد

ـان خواهـد رفـت : مکـرر گفتـه انــد. از می
ـان  اســـرائیل مشـــروعیت نـــدارد و از میــ

  . »خواهد رفت
» حــذف کــردن از صــفحه تــاریخ«امــا  •

ـات واشــنگتن و  اســطوره گشــته و مقامـ
ـادت تکـرار ،وسائل ارتباط جمعـی  ،از زی

بـرای . ن را حقیقت محض می انگارنـدآ
خبرنگار  ،لرمرک لند ،در ماه پیش ،مثال

ــفید ـاخ س ــایمز در کـ ــورک ت ــه  ،نیوی گفت
اسرائیلی ها حـس مـی کننـد کـه «: است

انکار توانائی ایران بر تولید سـالح هسـته 
بســیار ســریع مقبــول افتــاده اســت و  ،ای

اگــر بگذارنــد پــذیرش همگــانی بجویــد 
چنانکه نتوان دست به جنگ پیشـگیرانه 

یـــــک روز از خـــــواب برخواهنـــــد  ،زد
خواهنــد کــرد کــه  خواســت و مشــاهده

ایران مجهز به بمـب اتمـی اسـت و دارد 
. اســرائیل را تهدیــد بــه نــابودی مــی کنــد

مستند اسـت بـه  ،خر تبیین لندلرآقسمت 
ایـران دارای : ادژقول مقلوب احمدی نـ

ـاده حــذف اســرائیل از بمــب اتمــی آ مـ
ـار بـردن بمـب اتمـی  ـا بک ـاریخ ب صفحه ت

ایــران اســرائیل را  ،در حقیقــت. اســت
بکاربردن بمب اتمـی برضـدش  تهدید به

و هیچگــاه نگفتــه اســت . نکــرده اســت
  . قصد دارد بمب اتمی بسازد

پرزیــدنت بــاراک  ،مــاه گذشــته ،و نیــز •
در اجتماعی که البـی اسـرائیل در  ،اوباما

ـا   ،ترتیـــب داده بـــود)   AIPAC( امریکــ
ـان«دروغ  » حذف اسرائیل از نقشـه جه

ـان  ،در سخنرانی خود. را بازگفت در هم
بـه  ،حال که برای حل مسئله اتمی ایـران

ـــی داد ـان م ـــت ،دیپلماســـی رجحــ : گف
بگذارید با حقیقت پایه و اساسی شروع «

هــیچ : کــنم کــه همــه شــما در مــی یابیــد
  حکومت اسرائیلی نمی تواند روا ببیند 
  ۱۰در صفحه

  

 ؟آتش زدن به هستی
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یمی باشد ژکه سالح هسته ای در دست ر
نقشـه تهدید می کند اسـرائیل را از ... که 

  .»جهان حذف خواهد کرد
اگر براستی پرزیدنت اوباما عالقمند به  •

موفقیــت روش دیپلماتیــک در موضــوع 
پـس چـرا ایـن دروغ  ،اتمی ایـران اسـت

میز و تبلیغاتی را باز مـی گویـد؟ آتحریک 
ـاس آ ـای حس نهم پیش از شروع گفتگوه

بــا ایــران بــر ســر  ۱+۵میــان کشــورهای 
  !برنامه اتمی ایران

ـال آ تبلیغات • ـان ح تـش افـروز و در هم
گفتگو کردن  جـز ایـن تخریـب  چهـره 

ــد ـا پیشــاپیش عامــل . امریکــا نمــی کن بسـ
ـادن مسـئولیت شکسـت آشکست  ن و افت

  . بردوش امریکا می شود
 ،روشی که پرزیدنت اوباما بکار می بـرد     

همانست که پرزیدنت بوش برضد صدام 
ـات ژو ر ـار بـرد و بـه ضـرب تبلیغ یم او بک

یســتری جنــگ بــر ضــد عــراق را دروغ ه
از یاد نبریم کـه ایـن روش را . برانگیخت

گفته اند و پیش از ایـن نیـز » پروپاگاندا«
ایــن همــان روش . بکــار مــی رفتــه اســت
کارگاه تولید «ن را آاست که والتر لیپمن 

وزیر  ،وزف گوبلزژو . می خواند» اجماع
ـار بـردن آتبلیغات هیتلـر   دروغ «ن را بک

ـان بـــ ،»بـــزرگ زرگ کـــه کســـی در چنــ
  . می خواند ،صحت داشتنش تردید نکند

این امر یک رهبر ایرانی سامانه دولـت  •
ـــد و  ـــر مشـــروع بدان صهیونیســـت را غی

ن را پــیش بینــی آاحتمــال از بــین رفــتن 
البتـه بـرای قـدرت اسـرائیل  ناسـزا  ،کند

اما  یک پیش بینی را به قصد . بشمار است
ـابودی مـــردم اســـرائیل  ایـــران بـــر نــ

ـان روشــی اســـت کـــه  ،دانــدنبرگر همــ
خوانده مـی شـود و هـدف » پروپاگاندا«

زمینــه ســازی بــرای حملــه نظــامی  ،نآاز 
  . است

نکــه شــماری از اعضــای حکومــت آبا      
اد ژاســرائیل مــی داننــد قــول احمــدی نــ

ـا سیاسـتمداران و  ،مقلوب شده اسـت ام
ن را مرتـب آوسائل ارتباط جمعی امریکا 

  .بکار می برند
ایـن کـه بـدانیم چگونـه ایـن می مانـد  •

در  ،ادژقــول مقلــوب احمــدی نــ ،جملــه
ـاع  ـا در اجتمــ   AIPACســـخنرانی اوبامــ

ـا بــر رویــه  ،گنجانــده شــده اســت؟ بنـ
سخنرانی های رئیس جمهوری به دقـت 
مــورد بــازبینی کارشناســان کــاخ ســفید و 
ـا  شورای امنیت ملی و سیا قرار می گیرد ت

ز اوباما خود نیـ. از کم و بیش مبری گردد
. بــه ســخندانی و ســخنرانی شــهره اســت

ـا بـر  ،این کارشناسان بـه مرکـز ترجمـه بن
به ترجمـه صـحیح سـخن احمـدی  ،این
پـس . دسترسی داشته اند ،۲۰۰۵اد در ژن

چرا گذاشته اند این جمله دروغ بر زبان 
ـان  رئیس جمهوری جاری شـود؟ ایـن س

اشـتباهی » پروپاگانـدا«بکار بردن روش 
  . وخامت بار است

در  ،۲۰۰۳بــه یــاد داریــم کــه در ســال       
ــر دو  ــوش در براب ــدنت ب ــخنرانی پرزی س

ـــس ـــور و  ،مجل ـــون وضـــعیت کش پیرام
ایــن دروغ کــه صــدام حســین از  ،دولــت

ن آهدف از  ،افریقا اروانیوم خریده است
ـــدا« ـار  ،»پروپاگان ــ ـــق کـــردن افک مواف

عمومی با جنگی چنان پر هزینه با عـراق 
ـاطر گن ،تنت ژرژ ،بعدها. بود جانـدن بخ
ــیس جمهــوریآ  ،ن دروغ در ســخنان رئ

  . پوزش خواست
ـا ،بهر رو • سـودی  ،گاف پرزیـدنت اوبام

. بـرای او زیانمنـد نیـز بـود. عاید او نکرد
ـان مـی داننـد  ،چرا که حاال دیگـر جهانی

ــوه  ــرای مقبــول جل ـا ب ــه دروغ هـ اینگون
دادن جنگ ساخته و گفتـه مـی شـوند و 

  . تحریک نمی شوند
ــ: انقــالب اســالمی  ــابق ي ــام س ك مق

اسرائيلي نتان يـاهو و بـاراك را سـخت    
بخاطر دروغ ساختن به . انتقاد كرده است

ماده كردن افكار عمومي با حملـه  آقصد 
 ،نها را انتقاد و بـراي اسـرائيل  آ ،به ايران

دمهاي زيان رسان توصيفشـان كـرده   آ
 ،از جملـه  ،وريلآ 27سخنان او در . است

يافتـه  انتشـار   ،در سايت انقالب اسالمي
ن را مـي  آقسمتي از  ،باوجود اين. است

هــم بــدين خــاطر كــه انتقــاد  ،وريــمآ
به قصد زمينه سازي بـراي  » پروپاگاندا«

جنگ است و هم بدين لحاظ كـه بـرغم   
 ،بر سر اتـم » مصالحه«خبرها كه در باره 
تبليغ بسـود جنـگ و    ،انتشار مي يابند
  :نيز در حال انجام هستند ،تدارك جنگ

  
تان یاهو و باراک در ن: دیسکین ٭

ادعــای خــود برخطــا هســتند و 
دروغ می گویند که اگر بـه ایـران 

ایران اسـرائیل را از  ،حمله نکنند
  :بین خواهد برد

  
بـــه گـــزارش  ،۲۰۱۲وریـــل آ ۲۷در  ◀

روزنامه اسرائیلی هـاآرتص، دیسـکین کـه 
ـال ـا تشــکیالت  سـ ها ریاســت شــباک یـ

امنیــت داخلــی اســرائیل، شــاخه داخلــی 
و در  ها بــــر عهــــده داشــــتبت، ر شــــین
ــت ــت در  نشس ــت دول ــی هیئ های هفتگ

ـار نخســـت وزیـــر می   ،ه اســـتنشســـت کنــ
ـانی   را بنیامین نتانیاهو و اهود باراک کس

لیاقت رهبـری اسـرائیل توصیف کرد که 
ـاراک از شایسـتگی. را ندارند   نتانیاهو و ب

کافی بـرای اداره اسـرائیل در جنگـی بـه 
ـا  ایـران عظمت و ابعاد جنگی احتمالی ب

ای دیگـر برخـوردار  یا یک جنگ منطقـه
  .نیستند

نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل را  او     
های مذهبی خـود  متهم کرد که با توهم

مدعی هستند کـه اگـر اسـرائیل در برابـر 
ــد،  ــت نزن ـامی دس ــدام نظـ ــه اق ــران ب ای

ـابود می ـامال  .شــود اســرائیل نـ قضــیه کـ
ند کسانی در جهان، بسیار. برعکس است

ه حمله احتمالی به ک کنند ارزیابی می هک
تواند سـران  ای ایران، می تأسیسات هسته

اما  .تولید بمب اتمی برانگیزدایران را به 
ــر توهم هــای خــود  نتانیــاهو و بــاراک ب

خواهنـد کشـور را  کننـد و می پافشاری می
  ».به سوی جنگ ببرند

که  مدان می :گفته استیووال دیسکین     
اما  . هستندسابقه  د و بیبسیار تن مسخنان

ناچار به گفتن آن به عنوان فـردی اسـت 
ها این دو مقام را از نزدیک دیـده،  که بار

با آنها نشست و برخاست کرده، و ماهیت 
  .شناسد می» از باال تا پایین«آنها را 

اند که اگر اسرائیل اقـدام  آن دو مدعی    
ـاحب بمــب هســته ای  کنــد، ایــران صـ

ـا  .نخواهد شـد ـا ایـن ام خطاسـت و ادع
شناسان بسیاری نسبت به مؤثر بـودن  کار

ــه ســایت ــه نظــامی ب ای  های هســته حمل
  .ایران تردید دارند

ـاظران و تحلیـــل • ــ ـــه گفتـــه ن گران،  ب
ـای روز ـا و هفتـه مجموعه انتقاده های  ه

ــونی و پیشــین  ــر از زبــان مقامــات کن اخی
ــت  ــرد دول ـا رویک ـاط بـ ــرائیل در ارتبـ اس

ــده هســته ــه پرون ــونی ب ــه  کن ــران، ب ای ای
ها تالش این کشور بـرای قبوالنـدن  سال

ـای  این نظر به جامعه جهـانی کـه طرحه
ـــرای  ـــدی ب ـــری ج ـــران خط ـــی ای اتم
موجودیت اسرائیل اسـت شـدیداً ضـربه 

  .است
به دنبال رئیس پیشین موساد و رئـیس  ◀

ایران بمب اتمی نمـی (کنونی ستاد ارتش 
ـازد ــ ـــکین... و) س ـــووال دیس  ۲۹در  ،و ی

ــل آ ــرت ،۲۰۱۲وری نخســت  ،اهــود الم
ـامی بـه  ،وزیر پیشین اسرائیل با حمله نظ

  و. مخالفت کرده است ،ایران
وزیر  ،میان جیالد اردان ،در نیویورک •

ــر داگــان  ،محــیط زیســت اســرائیل و می
ـاد . برخـورد روی داد ،رئیس پیشین موس

اردان داگان را متهم کرد که باکارشـکنی 
ـا ایـران ـا جنـگ ب  ،خود از راه مخالفت ب

ـاهو بـرای آمانع از  ـان ی ن می شـود کـه نت
  . جنگ با ایران پشتیبان بجوید

 ،كـارتر  ،وريـل آ 24در : انقالب اسـالمی
در بـاره   ،رئيس جمهوري اسبق امريكـا 
هشـدار   ،احتمال حمله نظامي به ايـران 

وريل خبر استقرار پيشرفته آ 28در . داد
ــران در   ــاي جنگــي اي ــرين هواپيماه ت

و . ان انتشار يافـت پايگاهي نزديك به اير

نيـروي دريـائي امريكـا و     ،در همان ايام
در خليج فـارس   ،شيخ نشين هاي عرب

  :مانور مي دادند
  

 - حمله اتمی به ایـران؟ 
استقرار هواپیماهای اف 

در پایگــاهی نزدیــک  ۲۲
ـــران  ـــه ای ـــگ و  –ب جن

  :انتخابات در اسرائیل
  
چسودوســکی در کتــاب جدیــد  ٭

بـه امریکا نقشه حمله اتمـی : خود
  :؟!ایران را داشته است

  
ــــل آ ۲۴در  ◀ ــــزاری  ،۲۰۱۲وری خبرگ

خبـــر داده اســـت کـــه مایکـــل  ،فرانســـه
ــکی ــود ،چسودوس ــد خ  ،در کتــاب جدی

Towards a World War III 
Scenario. The Dangers of Nuclear 

War  ـان دارد هشدار داده اسـت کـه جه
   :بسوی جنگ جهانی سوم می رود

ن را سـالح امریکا نقشـه حملـه بـه ایـرا •
ـال  ،هســـته ای و معمـــولی  ،۲۰۰۵در ســ

ایـن امـر را هـم مـدارک . تهیه کرده بـود
 ،نظــامی و هــم ســخنان مقامــات رســمی

پرفسـور چسودوسـکی . تصدیق می کننـد
ـــیس مرکـــز  ـادا رئ ــ کـــه در مـــونترآل کان
 ،تحقیقات پیرامون جهـانی شـدن اسـت

توضــیح مــی دهــد کــه شــروع بــه طــرح 
ـال  ،چنین حملـه بـه ایـران  ،۲۰۰۴در س

ــه  ،نآســال پــیش از . غــاز شــدآ کنگــره ب
ــه در  ـازه داد ک ـا اجـ ــاع امریکـ وزارت دف

سیای میانه از سـالح آجنگ خاورمیانه و 
) thermo-nuclear(اتمــــی  –حرارتــــی 
ـا بـر . بکار برد ـاع  ،ن مجـوزآبن وزارت دف
میلیارد دالر خرج  تولید نسـل  ۶می باید 

ـاکتیکی  ـــ ــــد ســــالح هســــته ای ت جدی
  . می کرد» دفاعی«
معــاون  ،دیــک چنــی ،۲۰۰۵در ســال  •

یک ژرئـــیس جمهـــوری دســـتور اســـترات
صادر کرد درباره تهیه نقشه حمله هـوائی 

با اسـتفاده از سـالح غیـر  ،وسیع به ایران
 ،بدین سان.  اتمی و سالح اتمی تاکتیکی

ایران در فهرست کشورهائی قرار گرفـت 
بــا » جنــگ پیشــگیرانه«کــه در صــورت 

ـاآ ـا از ســالح ا ،نهـ ـاکتیکی امریکـ تمــی تـ
ایــن کشــورها عبــارت . اســتفاده مــی کــرد

  .بودند از روسیه و چین و کره شمالی
تهیه  ۲۰۰۵در نقشه جنگی که در سال  •

ـــران ژهـــدف اســـترات ۴۵۰ ،شـــد یک ای
ـــت ـــخص گش ـــتقرار . مش ـای اس ــ محله

ــن  ــد از ای ــران یکچن ــی ای ـات اتم تأسیسـ
دیـک چنـی  بـراین . هدفها بشمار بودنـد

ـاور بـــود کـــه ایـــران از تر ـای بــ  ۱۱ورهــ
  !حمایت کرده است ،سپتامبر

ـاب خـــود  • ورده آچسودوســـکی در کتــ
 ،بمقیاس وسیع ،است که پرزیدنت اوباما

جنگ پیشگیرانه و استعمال سالح هسته 
ــیش از او ــت پ ــه حکوم ــب  ،ای را ک ترتی

حکومت ایـران . پذیرفته است ،داده بود
تهدید کرده اسـت کـه در صـورت پاسـخ 

ایـن سـالح  از ،ایـران بـه حملـه اسـرائیل
  . برضد ایران استفاده خواهد کرد

ـا شـده        نظریه جدیـد بـر ایـن دروغ بن
ـاک  ـاکتیکی پ است که سالح هسـته ای ت
ـان  است و بکار بردنش تنها هدف را از می

ـارج از   ،ن محـلآمی برد و زیانی برای خ
حتی مانع از توسعه جنگ . وردآببار نمی 
زیرا کشـور مـورد حملـه صـالح . می شود
ـان بخشـیدن بـه مخاصـمه  خود را در پای

ـــد ـــن کـــه تششـــعات ! مـــی بین ـال ای حــ
ــردن ایــن ســالحآرادیو ـا  ،کتیــو بکــار ب بـ

مینـی بمـب «توجه به این امر که اثر این 
برابر اثر تخریبی بمبی است که ۶» اتمی

ــت ــار رف ــیما بک ــد  ،در هیروش ــی توان نم

ـابت  ـار . ن بمانـدآمحدود به محل اص بک
وگیری از بردن چنین بمبی به بهانـه جلـ

تولید بمـب اتمـی بهـیچ رو توجیـه پـذیر 
  .نیست

ایــن ســالح وقتــی همــراه  بــا اســلحه       
ــد دیگــر ــرو  ،جدی  –از قبیــل ســالح الکت

ــده  ــر دهن متریــک و تکنیــک هــای تغیی
جهنمی سـوزان  ،محیط زیست بکار روند

  .ورندآپدید می 
چسودوسکی می نویسـد کـه امریکـا بـه  •

ـاتو و بـه اسرائیل و به متحدان خـود در  ن
کشورهای همسایه ایـران اسـلحه جدیـد 

امریکا بـه  ،۲۰۰۴در سال . فروخته است
ـامل  ،اسرائیل  ۵۰۰نخسـتین محمولـه ش

را تحویـل   BLU 109بمب بتـون شـکن
اتمـی را بـه  –دادو نیز بمبمهای حرارتـی 

ـا و آیــک و ژکشــورهای بل ـان و ایتالیـ لمـ
ترکیـه بـه . هلند و ترکیـه و انگلسـتان داد

اتمـی از نـوع  –بمب حرارتـی  ۰۹تنهائی 
  . در پایگاه اینجرلیک  دارد ۶۱ب 

در دورادور  ،بدين سان: انقـالب اسـالمی 
همـه سـالح هسـته اي دارنـد و      ،ايران

امريكا در همان حال كه به تركيه سـالح  
بـه بهانـه    ،هسته اي تاكتيكي مي دهـد 

 ،»خطر مجهز شدن ايران به بمب اتمـي «
ا تهيـه مـي   نقشه حمله اتمي به ايران ر

  !كند
ایران و کـره شـمالی نیسـتند کـه بـرای  •

امنیت عمومی امریکـا و اسـرائیل تهدیـد 
ـا هـم بـه امریکـا و . بشمارند اتحادیه اروپ

اسرائیل پیوسته اند و می دانند که ایـران 
امنیــت اســرائیل و غــرب را تهدیــد نمــی 

ـاه  ۴۰امریکا در اطـراف ایـران . کند پایگ
ـا  ـاه ه از همـین بمـب دارد و در این پایگ

ـار کـرده اسـت امریکـا . اتمی تاکتیکی انب
ـــرائیل  ۲۰۰۰۰ ـــی  ۲۰۰و اس ـــب اتم بم
امــا ایــران یــک بمــب اتمــی نیــز . دارنــد
ـــدارد ـا . ن ــ ـامی امریک ــ ـــه نظ  ۷۰۰بودج

ـارد  ۷میلیارد و بودجه نظامی ایـران  میلی
  .دالر است

  
هشدار جیمـی کـارتر و اسـتقرار  ٭

امریکـــائی  ۲۲هواپیماهـــای اف 
  :اننزدیک به ایر

  
ــل آ ۲۴در  ◀ ـارتر ،۲۰۱۲وری  ،جیمــی کـ

در بــاره  ،رئــیس جمهــوری اســبق امریکــا
ـامی بـه ایـران هشـدار و  ،امکان حمله نظ

النـه و داین جنگ نه عا: انذار داده است
مــن مخــالف جنــگ . نــه صــحیح اســت

ـا اغلــب . نیســتم ،وقتــی ضــرور اســت امـ
ـابطه عادالنـه و صـحیح  ـا فاقـد ض جنگه

ـاز. بودن هستند اسـت  جنـگ وقتـی مج
همـه راه حـل . چاره باشد» واپسین«که 

. میز بـی نتیجـه شـده باشـندآهای صلح 
نمی باید بـه  ،جنگی بمثابه واپسین عالج

ـامی  زندگی و اسباب زندگی مردم غیر نظ
ـار . صدمه وارد کند میزان خشونتی که بک

ـا صـدمه  ،می رود می باید محدود باشـد ب
ــده ــر. وارد ش ــخن دیگ ــه س ــگ « ،ب جن
ــگیرانه ــ ،»پیش ــه صــحیح ن ــه و ن ه عادالن

و حاال بسا ما داریم تدارک جنـگ . است
نهمه جنـگ آ. با ایران را فراهم می کنیم

ــم را ــرده ای ــن ک ــیش از ای ــه پ ـار ،ک  ،هربـ
ـال . عادالنه و بایسـته توصـیف کـردیم ح

ــه برخــی از  ــر ضــرور آاینک ــی غی ـا بکل نهـ
من می خواهم که امریکا قهرمان . بودند

اشد و صلح و سالم سازی محیط زیست ب
بخشنده ترین ملت روی زمین بگـردد از 
رهگــذر برخاســت بــه کمــک گرســنگان 
ـاوز بـه حقـوق  ـا تج روی زمین و مقابله ب

رمانی نیست که در نسـل مـن آاین . انسان
ـاز  ــر از کوشــش بـ ـا اگ ــذیرد امـ ــق پ تحق

بسا در نسل نوه های من تحقـق  ،نایستیم
  . بیابد
ـا  ◀ ــد ۵آمریکـ ــی  فرون ـای جنگ  هواپیمـ

F22  ــــه ـای ج ک ـــ ــــدترین هواپیماه دی
ـا  یش اســت وجنگنــده شــکاری خــو بـ

پرواز می  وتصبرابر سرعت  ۱٫۵سرعت 
. اســترا بــه امــارات منتقــل نمــوده  کنــد

همزمان در پوشش رزمایش با کشـورهای 
ـارس جدیـد تـرین  عربی حوزه خلـیج ف
ناوگان دریائی خود را نیز در تنگـه هرمـز 

 .ه استمستقر کرد
ایــران فقــط اکنــون فاصــله آمریکــا بــا     

ـا توجــه بــه  .سیصــد کیلــومتر اســت بـ
ـاال و  ۲۲امکانات اف کـه هـم از سـرعت ب

ــی  ـا مخف ــد رادارهـ ــم از دی ــد ه ــی مان م
جدیـــد تـــرین و مـــدرنترین جنگنـــده، (

شــکاری بمــب افکــن موجــود در ارتــش 
ـا کمتـر از  این جنگنده ها )آمریکا  ۳۰تنه

  !دقیقه با تهران فاصله دارند
سـتفاده تا کنون در هیچ جنگـی ا ۲۲اف 

ـال  ــ ـــده و از س ـــرای  ۲۰۰٥نش ـاده ب ــ آم
تخریب دیگر ممالـک در خـدمت ارتـش 

  ! آمریکااست
  
نتـان یــاهو زیـر فشــار مخالفــان  ٭

ـــیش  ـــات پ ـــرای انتخاب ـــود ب خ
ــا  ،هنگــام ــد از جنــگ ب ــی توان م

ـــده در  ـــرگ برن ـــه ب ـــران بمثاب ای
  :انتخابات اسرائیل استفاده کند

  
دبکا فایـل خبـر  ،۲۰۱۲وریل آ ۲۹در  ◀

  :داده است
ـا مخالفـت نتان یاهو •  ـاراک ب و اهـود ب

ـار. در درون اسرائیل روبرو هستند  ،این ب
ـات آبه  نها فشار وارد مـی شـود کـه انتخاب

ــد ـام دهن ــولی . زودرس انجـ ـاریخ معم تـ
 ۲۰۱۳اکتبـر  ،انتخابات مجلس اسرائیل

ـان کفایـت ایـن دو را بـرای . است مخالف
زیـر عالمـت  ،حمله پیشـگیرانه بـه ایـران

  . داده اند سئوال قرار
ـان  • چهره های جدیدی به مخالفان نت

 ،وریـلآ ۲۹در : نـدیاهو و باراک پیوسته ا
. نهــا پیوســته اســتآنیــز بــه  ،یــائیر الپیــد
ــدین ســان ــووال دیســکین،ب ــه ی  ،الپید ب

 ،رئــیس پیشــین شــین بــت و میــر داگــان
ـاد و اهــود المــرت ـابق موسـ  ،رئــیس سـ

ـابی  ــر پیشــین اســرائیل و گـ نخســت وزی
ــی ،اشــکنازی س دفتــر پیشــین نخســت رئ

در یـک  ،اینهـا همـه. پیوسـته اسـت وزیر
ن ســرنگون آهــدف اشــتراک دارنــد و 

شیمون . کردن حکومت نتان یاهو است
ـا  ،پرز ـا موافـق آرئیس جمهـوری نیـز ب نه

  . است
بعـــــد از  ،وریـــــلآ ۲۷دیســـــکین در  • 

بی اعتمادی خـود را  ،جشنهای استقالل
ـاراک بـر  ـاهو و ب ـان ی نسبت به کفایـت نت

ـار کـــردادا ــ ـــران اظه ـا ای ــ . ره جنـــگ ب
یکـی  ،دو حزب مخالف عمـده ،همزمان

 Kadimaحزب کارگر و دیگـری کـدیما  
خواســتار  انجــام زود هنگــام انتخابــات 

ـاهش محبوبیــت . شــدند علــت نیــز کـ
  .حکومت بنا بر سنجش افکارها است

ـا بـی کفایـت        رئیس پیشین شین بت ب
ـاهو ـان ی بخصـوص در اداره  ،خواندن نت

کــار ایــن دو   ،حتمــالی بــا ایــرانجنــگ ا
ـات پـیش  حزب را در تبلیـغ بسـود انتخاب

و فرصتی برای برخـی . سان کردآ ،هنگام
ورد برای ایـن آنرالهای اسرائیل پدید ژاز 

امنیـت اسـرائیل نـه در گـرو : که بگوینـد
ــروه  ــه در گ ــران ک ــه ای ـامی ب ــه نظـ حمل

  .خودداری از این حمله است
ران مخالفــان سرســخت جنــگ بــا ایــ     

ـارجی  ــ ـــی و خ ـــت داخل ـــئوالن امنی مس
طرفداران نتان یاهو بـه . اسرائیل هستند

نهــا مــی گوینــد چــرا وقتــی در مقامهــای آ
ـا جنـگ  ،خود بودنـد بعلـت مخالفـت ب

استعفاء نکردند و حاال که وارد سیاسـت 
مخالفــت بــا جنــگ را حربــه  ،شــده انــد

ـاع کـرده  حمله به نخست وزیر و وزیر دف
  .اند

خســت وزیــر پیشــین ن ،اهــود اولمــرت •
ـــرائیل در  ـــتآ ۲۹اس ـــه اس ـــل گفت : وری

اسرائیلی ها اساسا بر این باورند کـه قـرار 
  گرفتن چند سالح اتمی در دست ایران 

  برای موجودیت اسرائیل خطرناک 
  

  ۱۱در صفحه
  

  ؟آتش زدن به هستی 
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اخــتالف نظــر  ،بــر ســر ایــن امــر. اســت
ـا بایـد بـرای . نداریم بر سر این هم کـه م

ـار مـی تـوانیم   ،بکنـیمدفاع از خـود هرک
اختالف نظر بر سر . اختالف نظر نداریم

نظر من اینست . کاری است که باید کرد
که باید همراه با جامعـه بـین المللـی بـه 

ـا حملـــه . عمـــل کنـــیم ،رهبـــری امریکــ
ــه ایــران ــرائیل ب ـائی ،اس ـاری  ،در تنهـ کـ
  . نیست که باید کرد

ـانتزژ ،وریلآ ۲۶در  • رئـیس  ،نرال بنـی گ
ت ایـران بمـب که گفته اسـ –ستاد ارتش 

کوشید ضـربه ای را کـه  –اتمی نمی سازد 
ـان جنـگ وارد کــرده انـد خنثــی  ،مخالف

ـاده انـد آارتشهای دیگـر : او گفت. کند م
بـرای جلـوگیری  ،در کنار ارتش اسـرائیل

 ،از مجهز شدن ایران به سالح هسـته ای
او از ایـن . وارد جنگ برضد ایران شـوند

مـی منابع دبکافایل . ارتش ها اسمی نبرد
. گویند قصد او ارتش امریکا بـوده اسـت

ـای  رئیس ستاد مـی دانـد کـه در هفتـه ه
ـا در تـدارک حملـه بـه  اخیر ارتـش امریک

  . ایران بوده است و هست
احــزاب مخــالف بــرای ایــن کــه نتــان  •

ـــد خواســـتار  ـــه ســـتوه بیاورن ـاهو را ب ــ ی
ـام شـدند و زودتـر از  انتخابات پیش هنگ

ـــتندآ ـار داش ــ ـــه انتظ ـــیآ ،نک ـــه را م  نچ
 ،نتــان یــاهو. وردنــدآبدســت  ،خواســتند

پس از بررسی وضع به ایـن نتیجـه رسـید 
که سالحی که مخالفانش قصـد اسـتفاده 

ـا کـــه آنـــه در دســـت  ،ن را دارنـــدآاز  نهــ
ـا او مـی : دردست خـود او اسـت او و تنه

. تواند تصـمیم حملـه بـه ایـران را بگیـرد
ـات بشـود ـام انتخاب ـاگزیر از انج او  ،اگر ن

ن دست به حمله ایران آاز می تواند پیش 
ـاعش . بزند پس این تصور که او و وزیر دف

ـاراک ــ ـاروئی  ،ب ــ ـاژروی ــ ـاری از  ،نراله ــ ک
  . راست نیست ،دستشان ساخته نیست

نتان یاهو می تواند به این نتیجه برسد      
کـــه حملـــه بـــه ایـــران پیـــروزی او را در 

از . انتخابــات اســرائیل تضــمین مــی کنــد
ـال مــی رود  ،ایــن رو ـای احتمـ در روزهـ

ـــدهآ ـــیش  ،ین ـات پ ــ ـــتاران انتخاب خواس
  . خواست خود را از یاد ببرند ،هنگام

ـاهو  • ـانور مخالفــان نتــان یـ ـا از مـ اوبامـ
نهــا بــرگ آزیــرا مــی بینــد . راضــی نیســت

ـاهو قـرار داده  ـان ی برنده ای در دست نت
انــد کــه حملــه بــه ایــران بــرای بدســت 

ـات اســـرائیل آ وردن پیـــروزی در انتخابــ
ـا است و این حم ن آله کاری است که او ب
  . موافق نیست

اما امريكا و اروپاي غربـي و  : انقالب اسـالمی
يـم  ژاسرائيل چه نياز به جنگ دارنـد وقتـي ر  

سالها است كه اقتصاد ايران را  ،نهاآبسان عامل 
  :تخريب مي كند

  
  جهانگیر گلزار

  

ـــتغال و  ـــعیت اش وض
 ۱- آینده آن در ایران 

  
رد که یادی به مناسبت روز کارگر جای دا
ـال  ۱۴۰بکنیم از کارگرانی کـه حـدود  س

قبل در  شیکاگو در اعتـراض بـه طـوالنی 
ـاعت ۱۵بودن ساعت کار در روز یعنـی  س

در . دست بـه اعتصـاب و اعتـراض زدنـد
ـال اعتـراض حـدود  ۷طول  نفـر  ۳۰۰س

این اعتراضات به اوج خود . کشته شدند 
 ۱۲داران  رســـید و بســـیاری از کارخانـــه

ـار در ــ ـاعت ک ــ ـــد س ـــول کردن . روز را قب
ـارگران و تـداوم  تظاهرات و همبستگی ک
آنها در درخواست بـر حـق خـود باعـث 

. ساعت کار تصویب شود ۸شد که قانون 
بــه عنــوان  ۱۸۸۶روز اول مــاه مــی ســال 

روز کارگر  به پشتیبانی از حقوق کارگران 
ـان   و کوشش آنها جهت تحقق آرمانهایش

 . برگزیده شد
از ایــن اســتمرار در  کــارگران ایرانــی نیــز

ــــتند ــــتثنی نیس ــــوق مس ـاق  حق ـــ . احق
ــه هــای  کوششــهای کــارگران در کارخان
لوله سازی اهـواز ، نـی شـکر هفـت تپـه ، 

ـازی البـــزر و  در امتـــداد ... الســـتیک ســ
ـــه حقـــوق  کوشـــش جهـــت رســـیدن ب
کــارگران و در واقــع کوششــی در  جهــت 

ـان  مــــی  برقــــرار شــــدن حقــــوق انســـ
ـــرادی همچـــون .باشـــد کوششـــهای اف
ـانلو و مســـئولین ســـندیکای منصـــ ور اســ

ــه در  ــندگانی ک ــر کوش ــه و دیگ ــت تپ هف
زندان اسـتبداد فقیـه هسـتند در راسـتای 
 . رسیدن به حقوق کارگران ایرانی است

ـازه     ـــی اجــ ـارگران ایران ـــه کــ ـال ب امســ
ــت ــده اس ـایی داده نش ــیلش . راهپیمـ دل

  . ترس نظام است از هر گونه تجمعی
ی شـد از دوران آقای خـاتمی عنـوان مـ    

ـا بـه  ـار ایـران و ی ـای ک کـه جمعیـت جوی
ـاران ایـــران  ـارتی جمعیـــت بیکــ  ۳/۳عبــ

در . میلیون نفر مـی باشـند ۸/۳میلیون تا 
دوران وی گفته می شد که ساالنه بایستی 

هزار شغل در کشور بوجـود  ۸۵۰بیش از 
ـاران بـه همـین انـدازه  بیاید تا تعداد بیک

 .باقی بمانند
اتمى گزارشهاى دولـت دوم محمـد خـ   

نشــان مــى دهــد كــه هــر ســال بــه طــور 
هــزار شــغل ايجــاد شــده  ۶۰۰ميــانگين 

که این مقـدار  البتـه کمتـر از میزانـی .بود
 .  است که باید ایجاد می گردید

ـای فـراوان      آقای احمدی نژاد وعده ه
در جهــت ریشــه کــن کــردن بیکــاری بــه 

او قول داده که تا پایان . مردم داده است
ه کن خواهـد شـد و بیکاری ریش ۹۱سال 

میلیــون امکــان اشــتغال تــا پایــان  ۵/۲او  
گــوبلز . بوجــود خواهــد آورد ۹۱ســال 

گفته است که دروغ را باید آنقدر بـزرگ 
گفت کـه کسـی در دروغ بـودن آن شـک 

 . نکند
بعد از اعالم  آمار اشتغال زایی از سوی     

دولت، مرکز پژوهشهای مجلس گـزارش 
ـار  مفصلی منتشر کرد و در آن با مقایسه آم

سالهای قبـل نوشـت کـه وقتـی طـی سـه 
ـال  ـارم توسـعه، از س سال اول برنامه چه

با رشد اقتصادی حـدود  ۱۳۸۶تا  ۱۳۸۴
ـاالنه  ــه طــور متوســط سـ شــش درصــد ب

هزار شغل ایجاد شده اسـت  ۷۶۴حدود 
ـا رشـد یـک درصـد  ـای "نمی تـوان ب ادع

ایجاد یک میلیون و ششصدهزار فرصـت 
ـال  مـــه بـــرای و برنا ۱۳۸۹شـــغلی درســ

ایجاد دو و نیم میلیون فرصـت شـعل در 
 .را پذیرفت" ۱۳۹۰سال 

ـام  ـار و ارقـ ـالی آمـ ــی در حـ ـات دولت مقامـ
ایجاد اشتغال را اعالم می کنند که بانک 
ـار ایـــران گـــزارش  مرکـــزی و مرکـــز آمــ
شاخص های نظیر رشد اقتصادی، رشـد 
تولید ناخالص داخلـی و میـزان سـرمایه 

کارشناسان  گذاری را منتشر نکرده اند و
مرکز پژوهشهای مجلـس مـی گوینـد کـه 

همین امر خالف سبب شده کـه بعضـی "
ــه ارقــام بــدون  مقامــات اجرایــی بــا ارائ
استناد مراجـع رسـمی، وضـع موجـود را 

 ".موفق جلوه بدهند
اكنون بيشتر از دو سال است كه دولت     

ــزارش رشــد  ــژاد گ ــدى ن ــود احم محم
ـادى را منتشــــر نكــــرده اســــت . اقتصـــ

ـان مــــى دهــــد كــــه در برآورد ـا نشـــ هـــ
ـادى  خوشبينانه ترين شرايط، رشد اقتص
ايــران در دو ســال اخيــر بــين يــك تــا دو 

ـای . درصد بـوده اسـت در صـورتی کـه آق
ـا   هــزار  ۶۰۰احمـدی نـژاد بخواهـد تنه

ـادی  شغل تولید کنـد بایسـتی رشـد اقتص
 . باالی هشت درصد باشد

ـار  البته رشدی کـه ملمـوس باشـد و نـه آم
 . من درآوردی

ـار      ـار ایــران جهــت دادن آمـ ــز آمـ مرک
اشتغال تعریف خاصی  را مد نظر داشـته 

 بدین ترتیب که. است
ـاعت  -    تمام افرادی که حداقل یـک س

 در هفته کار کنند شاغلند
افرادی که بدون دریافـت مـزد بـرای  -   

یکــی از اعضــای خــانواده کــار کننــد نیــز 
 شاغلند و

ـارآمو -    ـارآموزانی کـه دوره ک زی را در ک
موسسه یا شرکتی مـی گذراننـد نیـز جـزو 

 . شاغلین حساب می شوند
ـار گیـری مـی تـوان   بر اساس این نوع آم

ـاغلند، ولـی  نشان داد که تعداد زیادی ش
نمی توان با این نوع شغل شـکم کسـی را 

  .سیر کرد
ـادی      ـای خـاتمی رشـد اقتص در زمان آق

. درصد بـوده اسـت ۷تا  ۶می گویند بین 

خــاتمی مجلــس و رهبــر و شــورای آقــای 
ایشان . شهر  را پشتیبان خود داشته است

ـان دیگـر  در بحران اقتصادی یعنی بـه زب
ـا . در تحریم اقتصادی هم نبـوده اسـت ب

این حال مشکل اشتغال یکی از مشکالت 
ـان در . اصلی دوران ایشان بوده است ایش

ـال دردوران خــود توانســته  بهتــرین سـ
ـان  ــغل را ط ۷۵۰امکـ ــزار ش ـار ه ــق آمـ ب

ـاورد البتـه بایـد جهـت  .دولتی بوجود بی
ــوان کــنم کــه در دوران  آگــاهی شــما عن

ســاعت کــار در  ۷ایشــان کســی کــه حتــی 
ـاغل محسـوب میگردیـده  هفته داشته ش

ـا ایـن شـغل . است سوال اینجاست کـه ب
 چگونه می شود امرار معاش کرد؟

ــژاد      در حــال حاضــر آقــای احمــدی ن
ـار حتی بـه مجلـس هـم نمـی خواهـد آ م

مجلسی که مخالفت چندانی هـم . بدهد
ـای . با او ندارد احمدی نـژاد پشـتیبانی آق

هر چه باشد ایشان . خامنه ای را نیز دارد
قیمـت نفـت هـم . رئیس جمهور رهبرند

 . باالتر از دوره های قبلی ایشان است
چرا او نمی تواند مشـکل اشـتغال را حـل 

 کند ؟
  

اثر تحریم اقتصادی و سیاسـت  •
  :سازی بحران

 
مافیای حاکم بر ایران بدنبال بحـران      

روش البتــه ایــن . از روز اول بــوده اســت
ـالیتر اسـت کار ایـن . تمامی نظامهای توت

ـاطر  ـا جـایی رفتـه کـه بخ بحران امروز ت
تحریم اقتصادی ایران، کاالهای اساسـی 
ـات بسـیاری از کارخانـه  جهت ادامـه حی

ـا. ها امکان ورود پیدا نمی کننـد  دولـت ب
ـاد واردات  ــر اقتصـ ــه ب ـایی ک ــبکه مافیـ ش
. دارد، واردات را هــر ســال بیشــتر نمــوده

ــژاد   ــه دوران احمــدی ن واردات بــی روی
. سم نابودی تولید در داخل کشور  است 

واردات بــرای وارد کننــده کــم زحمــت و 
سـود بیشـتری را نسـبت بـه تولیــد  دارد و 
این سود در دسـت نـور چشـمیها تقسـیم 

 . می شود
ــر     ــلطام ــبض اوز س ــده ن نهای وارد کنن

ــران را در دســت دارنــد  مثــل  اقتصــاد ای
سلطانهای شکر، یا سلطان چادر مشـکی، 

ـاق .... سلطان میوه و  از طرف دیگر قاچ
 . کاال را نباید فراموش کرد

ـال     وارد کنندگان کاالهای قاچاق در ح
میلیارد کاال وارد ایـران  ۲۵حاضر حدود 

و دسـت در  مالیات نمـی دهنـد. می کنند
ـاال  دست کسانی گذاشته اند  که مقامات ب
ـا  چنـین  دارند و می توانند بـه کمـک آنه
ـاالیی را وارد کشـــور کـــرده و  حجـــم کــ
 .سودهای میلیارد دالری به جیب بزننـد

ـارد   ۶۴واردات هم  بـیش از  در دالر میلی
 . سال گذشته بوده است

ـای بازحاصل سیاست  اشـتغال دروازه ه
بـرای کشـورهایی کـه زا بوده اسـت ولـی 

 . برای ما کاال تولید کرده اند
ـانم مرکــل صــدر اعظــم آلمــان در       خـ

رابطــه بــا تحــریم اقتصــادی ایــران گفتــه 
ــه  ــت ک ــریم  ۱اس ـارد دالر تح  ۱۰۰میلیـ

مـی . هزار امکان اشتغال را از ما می گیرد
شود بر اساس گفته خانم مرکل محاسـبه 

 میلیارد واردات تا چه انـدازه ۹۰کرد که 
می تواند توان تولید در داخل و اشـتغال 

این مقدار واردات حـد . را بوجود بیاورد
میلیون اشتغال را برای کشـورهای  ۹اقل 

اما اگر . تولید کننده بوجود خواهد آورد
بخواهیم بصورت دیگری اشـتغالزایی را  

علـی سـخن محاسبه کنـیم  بایـد بـه ایـن 
اصغر یوسف نژاد عضو کمیسیون صنایع 

 :ن مجلس توجه کنیم که می گویدو معاد
ـا  ۵۰ایجاد هـر شـغل بـین  میلیـون  ۷۰ت

، اگـر وردآبربنا بر این . تومان هزینه دارد
ـال  می خواسـتآقای احمدی نژاد  در س

هـــزار شـــغل  ۶۰۰میلیـــون و ۱گذشـــته 
 ۶۰ایجاد نماید بایستی معادل هـر شـغل 

ـان  ـانگین ( میلیـــون تومــ ـا  ۵۰میــ ــ  ۷۰ت
ـان  ـاس ) میلیون توم  ۱۰۰۰دالر و بـر اس

ـادل  ـان مع ـارد دالر  ۹۶تومان آن زم میلی
ــد ــده باش ــذاری ش ــرمایه گ ــور س . در کش

ـایش. کاری که انجام نگرفته است  ،به ج

 .استعدادها و سرمایه از کشور رفته اند
ـای       آقای احمـدی نـژاد طـرح بنگاهه

. ده اســتطــرح و اجــرا کــرزود بــازده را 
 : ستاجرای طرح ایننتیجه 

ــراى ــراى اج ــت ب ــه  دول ــه ك ــن برنام اي
ـا را تحـت  مخالفان زيادى داشت، بانكه
ـابع خـود را  فشار گذاشت تا بخشـى از من

ــد ــه آن اختصــاص دهن ـا  .ب موســی الرضـ
ثروتی عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجـه 

 اسـتمجلس بـه خبرگـزاری مهـر گفتـه 
قرار بود  با اجـرای ایـن طـرح در فاصـله 

سه میلیون و ) ۱۳۸۸تا  ۱۳۸۴(پنج سال 
ـا یکصد هـزا ـا تنه ر شـغل ایجـاد شـود ام

 .هزار شغل ایجاد شده است ۹۰۰
ـای ثروتـی، قـرار بـود کـه در ب     ه گفتـه آق

هـزار میلیــارد تومــان  ۴۷ایـن پــنج ســال 
ـارد دالر ۴۷( ـــ ـاد ) میلی ــــرای ایجـــ وام ب

ـا  بنگاههای زود بازده پرداخـت شـود ام
ـارد  ۲۱(هزار میلیارد تومان  ۲۱تنها  میلی
 .وام پرداخت شده است) دالر

انتقادها از طرح بنگاههای زود بازده       
بعمـل از همان ابتدای اجرای این طـرح 

ـادی  .مدندآ ـان اقتص بسیاری از کارشناس
ـا  معتقد بودند، دولت نمـی توانـد فقـط ب

اما دولت . پرداخت وام شغل ایجاد کند
ـا  اصرار داشت برنامه ای که برای مقابله ب
بیکاری به اجرا گذاشـته بـه ثمـر خواهـد 

در طــول اجــرای ایــن برنامــه از  .نشســت
ســوی نهادهــای متعــددی نظیــر بانــک 
ـات  ـازمان بازرســـی گزارشــ مرکـــزی و ســ
مختلفی تهیه گردید، این گزارشات نشان 
ـا بـرای ایجـاد  می داد کـه بخشـی از وامه
واحد تولیدی سرمایه گذاری نشده و وام 
گیرندگان این وامها را به خریـد زمـین و 

ـاص داده  ـاختمان اختصــ البتـــه . انـــدســ
ـا را گرفتنـد  تجربه کم کسانی که این وامه
ـاه  نیز باعث شد تا این افـراد نتواننـد بنگ
اقتصادی خود را به درستی اداره کـرده و 
ـا  با زیان سنگین، کارشان را نیمه کاره ره

سیاســت حکومــت  ،بــدین قــرار .کردنــد
ـاد داده و  ـا هـم آسرمایه عظیمی را برب نه

ـاذب اغلـب اشـت ،که کار جسته اند غال ک
ـار کشـورما، ،لذا.  است  فضای کسـب و ک
ـان داراسـت ۱۳۷مقام  ،ایران . را در جه

خــود ایــن رتبــه نشــانگر ایــن اســت کــه 
آمارهای دولت تا چه میـزان غیـر واقعـی 

 . هستند
بانکهــا  بــه دلیــل حجــم بــاالی طلــب      

های خود، دیگر وام نمی دهند و همـین 
باعث شده تا سرمایه گذاری کاهش پیـدا 

ـا بـه دلیـل . کند عالوه بـر ایـن، بانـک ه
سیاســت انقباضــی کــه بانــک مرکــزی 
اعمال کرده یعنی به علت باال رفتن تورم 
در کشور سعی کـرده اسـت کـه وام کمتـر 
. بدهد تا پـول کمتـری در گـردش بیفتـد

جهـت اطــالع بایــد بگــویم کــه هــر یــک 
ــود  ــی ش ـازار وارد م ــه در بـ ـان ک  ۵/۲تومـ

آورد اگـر تومان قدرت خرید بوجود مـی 
ــورم  ــد ت ـازار باش ـاال در بـ ــدار کـ ــن مق ای
بوجود نمی آید اگر نباشـد تـورم بوجـود 

ـان ارزش خـود را  ۱خواهد آمد و آن  توم
به همین دلیـل بانـک . از دست می دهد

ــن سیاســت نادرســت  مرکــزی بعــد از ای
دولــت، حمایــت خــود را از بنگــاه هــای 
ــه خصــوص بنگــاه هــای زود  تولیــدی ب

ـا بازده متوقف کرد و ه مین باعـث شـد ت
این بنگاهها که برای سـرمایه در گـردش 
خود نیاز به پول داشتند، کارشان را نیمـه 

 .تمام رها کنند
، در ســالهای دروازه هــای بــازسیاســت     

اخیر نیـز از جملـه عوامـل مـوثر افـزایش 
زیـرا واحـدهای تولیـدی . بیکاری اسـت

ــی و ارزان  ـا کاالهــای واردات نتوانســتند بـ
ـای مخصوصا چینی  رقابت کنند و کااله
به همین دلیـل، برخـی . خود را بفروشند

واحدهای تولیدی برای کاستن از هزینه 
ــدی  ــروی کــار جدی ــد نی ـا ســعی کردن هـ
جذب نکنند و حتـی در مـواردی نیـروی 

 .کار خود را کم کنند
 گـذاریسرگرم برنامه  حکومتاکنون      

برای حذف یارانه هاست و ایـن نگرانـی 
با حذف یارانه ها بسـیاری وجود دارد که 

از واحدهای تولیدی کـه از انـرژی ارزان 
استفاده می کنند با گران شدن گاز و برق 

و دیگــر مــواد ســوختی، نتواننــد حتــی 
 .نیروی کار موجود خود را حفظ کنند

ـادیش همانگونه که  دولت      تدابیر اقتص
ــد ــی گوین ـا ( م ـازده و یـ بنگاههــای زود بـ

ـانگی و  برنامـه ای جـز  کـه) ...اقتصاد خ
به حداکثر رساندن رانت رانت خـواران 
ـا روز مـــره کـــردن  ـاه مـــدت و بســ و کوتــ

ـادی ــت اقتصـ ــر و در دســت  ،فعالی در س
 »یاقتصــادسیاسـت «ایـن  .اجـرا نـدارد

ـاری یکـی از مسئله ساز است  و مسـئله بیک
  . بسیار مسئله هائی است که ساخته است

 –يم مافياهاي نظامي ژر: انقالب اسـالمی
 :رفتار بهتري با ايرانيان نداردمالي 

  
  

یــم مقــام اول را در ژر
اعدام کردن می یابـد 
و بر شـدت تجـاوز بـه 
ـــی  ـــان م ـــوق انس حق

 :افزاید
  
  

به گزارش ایسـنا   ،۹۱ فروردین ۲۸در  ◀
ـاهرود در  ، دو مجـــرم در شهرســـتان شــ

بر اساس اعـالم . عام شالق خوردند مالء
فروردين دادگستری اسـتان سـمنان،  ۲۷
عام مجازات اين  ه شالق در مالءضرب ۹۹

بـه  حکـمدو متهم بـود کـه پـس از تاييـد 
 .اجرا در آمد

، به گـزارش ایلنـا، ۹۱ فروردین ۲۸در ◀
بــيش از يکصــد و پنجــاه کــارگر کارخانــه 
فــوالد زاگــرس در اعتــراض بــه تعطيلــی 
کارخانــه در يــک مــاه گذشــته در مقابــل 

ايــن .انــد فرمانــداری قــروه تجمــع کرده
ســتان کردســتان در بيســت کارخانــه در ا

ـــنندج، در  ـــهر س ـاده ش ــ ـــومتری ج کيل
 .روستای کريم آباد واقع شده است

به گـزارش ايلنـا،  ،۹۱فروردین  ۲۹در ◀
ـار  ـان ک ثريا عزيز پناه فعال حقـوق کودک

و   بــه دليــل تــورم دو ســال اخيــر: گفــت
ـادی  ـاع اقتصـــ ــــی شــــدند اوضـــ بحران

ـانی  خانواده های فقير، بسـياری از کودک
از اين مشغول تحصيل بودنـد که تا پيش 

ـار  ــ ـان ک ــ ـــت کودک ـــه جمعي ـــون ب اکن
 .اند پيوسته

بــــه گــــزارش  ،۹۱فــــروردین  ۳۱در ◀
فعالین حقوق بشـر، ارژنـگ داودی پـس 

ـادی شــــکنجۀ وحشــــيانه  ۵از  روز متمـــ
ـاه  جسمی و روحی در بند سپاه شکنجه گ

در زنــدان گوهردشــت بــه ســالن  واواک
زندان گوهردشـت  ۴بند  ۱۲ايزوله شده 

 .بازگردانده شدکرج 
به گزارش نـدای  ،۹۱فروردین  ۳۱در ◀

ســبز، ربابــه رضــايی همســر عضــو هيــأت 
ــــديره ــــد   م ــــرکت واح ــــنديکای ش س

اتوبوسرانی تهـران، پـس از قريـب بـه دو 
ی رای  سال بالتکليفي، به تازگی و بر پايه

دادگاه انقالب تهران، بـه اتهـام ۱۵  شعبه
اجتماع و تبانی بـر "و " تبليغ عليه نظام"

سال حبس تعزيری ۶به " امنيت ملی ضد
ـای ۵و  ـال محروميـــت از فعاليـــت هــ ســ

اتوبوسرانی .اجتماعی محکوم شده است
ـارگری  تهران ، مي ـال ک گويد کـه ايـن فع

اش، از روز  در اعتراض به حکم ناعادالنـه
ماه در زندان دست بـه   فروردين۲۶شنبه 

 .اعتصاب غذای خشک زده است
ايلنـا،  به گـزارش ،۹۱فروردین  ۳۱در ◀

نايــب رئــيس اتحاديــه چايکــاران کشــور 
ــرد ــالم ک ــدم پرداخــت : اع ــل ع ــه دلي ب

ــت،  درصــد از  ۵۰مطالبــات توســط دول
ـاختمانى  ـارگر روز مـزد س چايکاران بـه ک

 .اند تبديل شده
ـاالنه ،۹۱ فروردين ۳۱در  ◀   گـزارش س

ـار یافتـه  نقض حقوق بشر در ايـران، انتش
  .است

  ۱۲در صفحه
  

 ؟آتش زدن به هستی
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  آتش زدن به هستی ؟
  
بــا اســتناد بــه ايــن قســمت از گــزارش،    

دادگــاه انقــالب  ۱۵و  ۲۸، ۲۶شــعبات 
هـا بـه ترتيـب بـر  تهران که رياسـت آن

ی يحيـــی پيرعباســـي، محمـــد  عهـــده
مقيســـه و ابوالقاســـم صـــلواتی اســـت، 

ــتربي ــالين در ش ــرای فع ــام را ب ين احک
هــــای  هــــای مختلــــف فعاليت حوزه

مـــدنی در پايتخـــت صـــادر  - سياســـی
ن بين قاضی پيرعباسـی در اي. اند کرده

حکم محکوميت، رکـورد  ۳۶با صدور 
دار نقــض حقــوق بشــر در بــين قضــات 

 .شاغل در جمهوری اسالمی است
هرچند که پيش از آن شايسته اسـت  • 

ــکوه ــانوش ش ــيس  از قاضــی کي تازه، رئ
دادگاه عمومی تبريز نـام  ۱۰۴ی  شعبه

تــن از  ۱۲۸بــرده شــود کــه دســتکم 
ــالين آذرباي ــهروندان و فع ــانی در ش ج

تـن از ايشـان را  ۴۳تبريز را محاکمه و 
 .محکوم نموده است

ــای  • ــه دادگاهه ــت ک ــن در حاليس اي
نفر در  ۱۸بدوی انقالب دستکم برای 

هــای مختلــف نيــز حکــم مــرگ  حوزه
بهنـام رحيمـي، اصـغر . انـد صادر کرده

رحيمي، ياور رحيمي، مختار رحيمـی و 
ــعبه ــوی ش ــی از س ــن رحيم  ۲۸ی  بهم

ـــال ـــاه انق ـــرم دادگ ـــه ج ـــران ب ب ته
و » عضـــــويت در گـــــروه ســـــلفي«
، وحيد اصـغری »اقدامات تروريستي«

 ۲۶ی  و مهــدی عليــزاده بــا رای شــعبه
راه «دادگاه انقالب تهـران و بـه جـرم 

ها و مطـالبی  اندازی و هـدايت سـايت
ــوگرافي ــوای پورن ــا محت ، غالمرضــا »ب

و  ۲۶ی  ی حکـم شـعبه خسروی بر پايه
جاهـدين ارتباط با سازمان م«به جرم 

، عبـدالرحمان حيـدري، »خلق ايـران
طه حيدري، جمشيد حيدري، منصـور 
حيدری و امير معاوی از جانب دادگاه 

تيراندازی بـه «انقالب اهواز و به جرم 
ــــي ــــاموران امنيت ــــمت م ــــا »س ، رض

اســـماعيلی مامـــدی از ســـوی دادگـــاه 
عضـويت و «انقالب سلماس و به جرم 

ــــات آزاد  ــــزب حي ــــا ح ــــاری ب همک
، علــی افشــاری و »)اکپــژ(کردســتان 

چنـــين بهـــروز  حبيـــب افشـــاری و هم
کـه بـه   آلخانی سه تن از فعالين سياسي

عضـويت و همکـاری بـا يکـی از «جرم 
های انقالب  در دادگاه» احزاب کُردي

ــدام  ــه اع ــی ب ــان غرب ــتان آذربايج اس
احکـام اعـدام سـعيد .اند محکوم شـده

ملــک پـــور، زانيـــار مـــرادی و لقمـــان 
عالی کشور تاييـد مرادی هم در ديوان 

 .شده است
ی اعــدام  ی گــزارش ســاالنه بــر پايــه •

مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايـران، 
شـــــهروند در  ۴۵۶، ۱۳۹۰در ســـــال 

های مختلف کشـور از راه حلـق  استان
 ۸۲اند و از اين تعـداد  آويز اعدام شده

اند  نفر در مالء عام به دار آويخته شـده
ــارز  کــه ايــن مهــم خــود از مصــاديق ب

ازتوليد خشونت در جامعـه محسـوب ب
درصـــــد از  ۷۱از ســـــويی . شـــــود مي

 ۲۹گزارشات اعدام را منـابع دولتـی و 
درصد را که به صورت مخفيافـه بـوده، 
منــابع مســتقل حقــوق بشــری تاييــد 

 .اند کرده
از اين تعداد سـه زنـدانی سياسـی بـه  •
خـداداد «، »عزيز خاک زاد«های  نام

ــد ريگــي«، »رشــيدي کــه » عبدالحمي
  تر از سوی شعب مختلف دادگـاه يشپ

انقالب به اتهام اقدام عليه امنيت ملی 
محــارب شــناخته شــده بودنــد، بــه دار 

ـــه شـــدند و  تـــن ديگـــر هـــم  ۴آويخت
ی  رغم قــرار نگــرفتن در حــوزه علــي

ــه  ــام محارب ــه اته ــدانيان سياســي، ب زن
ديگـر اعـدام شـدگان بـا . اعدام شـدند

اتهاماتی نظير جرايم مربـوط بـه مـواد 
در، قتل، تجاوز، سرقت مسـلحانه، مخ

ـــــــه ـــــــواط  رابط ـــــــروع و ل ی نامش
 .اند رو بوده روبه) جنسگرايی هم(

زندانی  از سوی دستگاه  ۵۲۳ ،و نیز  •
مــرگ محکومیــت بــه قضــايی احکــام 
 . دریافت کرده اند

ــورد  ۷۵در ســال گذشــته دســتکم  • م
ــه  ــده ک ــزارش ش ــارگری گ اعتصــاب ک

ـــاه  ـــروردين م ـــار  بيش ۹۰ف ـــرين آم ت

ــــه خــــود اعتصــــا ــــارگری را ب بات ک
کـارگر  ۴۴۵۲۵اختصاص داده اسـت، 

 ۱۸۳اند و  از کار اخراج يا تعديل شده
نفر به دليل نبود ايمنی کـافی در حـين 
کار، دچـار آسـيب جسـمانی شـده و يـا 

بازداشت . جان خود را از دست دادند
ــار  ۴۵ ــارگری و احض ــال ک ــن  ۴۳فع ت

نيـز از ديگـر  ۹۰ديگر از ايشان در سال 
 .تجاوز به حقوق انسان بوده اندموارد 

عــدم رســيدگی (چي  محســن دکمــه •
» )اعتصاب غذا(هدی صابر و  )پزشکی

عـــدم رســـيدگی (زاده  و ناصـــر خـــاني
مـــورد  ۱۰۹. جـــان باختنـــد) پزشـــکی

اعتصــاب غــذای زنــدانيان بــه داليلــی 
نظير اعتراض به بالتکليفی و يا شرايط 

موارد تجاوز ها هم از  نامطلوب زندان
انســان و اعتــراض بــه ایــن بــه حقــوق 

 .تجاوز بوده اند
ــدام  • ــا اجــرای حکــم اع  ۴صــدور و ي

نوجـوان بزهکـار کـه در حـين ارتکـاب 
. اند سـال سـن داشـته ۱۸جرم کمتـر از 

اين در حاليست، که پس از آنکـه قـانون 
مجازات اسالمي، سـرانجام در دی مـاه 
ــان  ســال گذشــته توســط شــورای نگهب
قی تاييد شد، سخنگوی کميسيون حقـو

ـــه  ـــدعی شـــد ک ـــس م و قضـــايی مجل
 ۱۸مجــازات قصــاص بــرای افــراد زيــر 

سال بر اساس اين قـانون ممنـوع شـده 
 ۹۰ی  ی مـاده هرچند که بر پايـه. است

 ۱۸اين قانون، اگر افـراد بـالغ کمتـر از 
ــا  ســال، ماهيــت جــرم انجــام شــده و ي
حرمت آن را درک نکرده باشند و يـا در 

هـا شـبهه وجـود  رشد کمـال و عقـل آن
شـود،  داشته باشد، از قصاص معـاف مي

اما اگر پزشـکی قـانونی و قاضـی رای بـه 
چنــان  خــالف ايــن دهــد، اعــدام هم

جدا از ايـن، قـانون . پابرجا خواهد بود
ـــاتی در  ـــان ابهام ـــاره، کماک ـــورد اش م
خصوص احتساب سن افراد بـه شمسـی 

 .يا قمری باقی گذاشته است
ـــروردین  ۳۱در  ◀ ـــزارش  ،۹۱ف ـــه گ ب

جمعـــی از دانشـــجويان  ســـحام نيـــوز،
های علــوم پزشــکی بــه همــراه  دانشــگاه

ـــــل وزارت  ـــــان مقاب خـــــانواده هايش
تغيير «بهداشت ايران تجمع کرده و به 

شرايط امتحانـات مقـاطع علـوم پايـه و 
ـــروه  ـــجويان گ ـــارورزی دانش ـــيش ک پ

معتـــرض شـــده و خواســـتار » پزشـــکي
ــه  پاســخگويی مســئوالن ايــن وزارتخان

 .شده اند
ـــت  ۱در ◀ ـــزارش  ،۹۱اردیبهش ـــه گ ب

هرانا، ماموران امنيتـی شهرسـتان قـائم 
 ۹۱فـروردين  ۲۴شهر در روز پنجشـنبه 

) درخشـانيان(به منزل فرانـک حيرانـی 
شــهروند بهــايی ســاکن شــهر مزبــور 
مراجعــه کــرده و پــس از تفتــيش کامــل 

تر، کتب و نوارهای  محل و ضبط کامپيو
 .مذهبي،نامبرده را نيزبازداشت کردند 

ـــ ۳در ◀ ـــزارش  ،۹۱ت اردیبهش ـــه گ ب
ــرا رســتمی  ــزاد طــالبی و میت ــا، به هران
گرجی هردو دانشجوی ارشـد معمـاری 

از مــرز  ۱۳۹۰اردیبهشــت  ۱۰در تــاریخ 
. هـــوایی وارد خـــاک ایـــران شـــدند

فرودگـاه پاسـپورت    مامورین امنیتـی در
در  واواک ایشان را ضبط و هـردو را بـه 

ـــان پاســـداران و ســـپس دادســـرا  خیاب
  .ارجاع دادند

ــام      ــه اته ــالبی ب ــزاد ط ــرا به در دادس
اهانت به رهبری و شرکت در تجمعـات 

و همکـاری در برگـزاری   ۸۹ و ۸۸سال 
ــه قصــد خدشــه  دار تجمــع اعتراضــی ب

چهــــره جمهــــوری اســــالمی کــــردن 
بازداشت شد و همچنـین نـامزد ایشـان 
میترا رستمی گرجی به اتهـام تـوهین بـه 
رهبـــری و شـــرکت در مراســـم یـــادبود 

تحـت بــازجویی قــرار  محمـد مختــاری
 .گرفت

اردیبهشت به گـزارش تارنمـای  ۳در ◀
ــش،  ــه دراوی ــور، نزدیــک ب مجــذوبان ن

ــی  ۱۰۱شــعبه  ــاه عمــومی و جزای دادگ
شهرستان کوار به ریاست قاضی همتـی، 

ای که اسفندماه سال گذشته و  در جلسه
با حضور هفـده تـن از دراویـش سلسـله 
نعمت اللهی گنابادی ساکن شهرسـتان 

ان فــارس برگــزار گردیــد، بــا کــوار اســت
طرح اتهام حمل سالح غیر مجاز علیـه 
تمامی متهمان، ده تن از این دراویش را 

مـتهم ) افساد فـی االرض(نیز به محاربه 
 .کرد

ـــزارش ۹۱اردیبهشـــت  ۴در ◀  ـــه گ ، ب
ـــا، فرشـــید فتحـــی از بازداشـــت  هران

 ۱۵شدگان نوکیش مسیحی کـه بـیش از 
 ماه است بدون حق مرخصی در زنـدان

برد، توسط دادگاه انقـالب  اوین بسر می
 .شتسال حبس محکوم گ ۶به
، به گزارش ایلنا، ۹۱ اردیبهشت ۴در ◀

کـارگر کارخانـه لولـه سـازی  ۴۰بیش از 
ماه  ۲۵خوزستان به دلیل عدم دریافت 

حقــوق معوقــه و ســایر مزایــای قــانونی 
خـــود بـــرای چنـــدمین بـــار در مقابـــل 

 .استانداری تجمع کردند
ـــت اردی ۵در ◀ ـــزارش  ،۹۱بهش ـــه گ ب

ــیرکو  ــل ش ــیخی، وکی ــعید ش ــا، س هران
معارفی کـه بـه اتهـام محاربـه بـه اعـدام 
محکـــوم شـــده اســـت بـــا تاییـــد خبـــر 
ـــدان  اعتصـــاب غـــذای مـــوکلش در زن
مرکزی شهرستان سقز خبرداد و گفـت 
ــه وضــعیت  ــراض ب ــوکلش در اعت کــه م
بالتکلیفیش در زندان دسـت در تـاریخ 

زده  فروردین دست به اعتصاب غذا ۱۶
 .است

بـــه گـــزارش  ،۹۱اردیبهشـــت  ۵در ◀ 
هرانا، جواد علیخانی، زندانی سیاسـی 

زندان اوین، امـروز در سـالن  ۳۵۰بند 
ـــــه  ـــــراض ب ـــــس از اعت ـــــات، پ مالق
ــــوی  ــــات، از س محــــرومیتش از مالق
مأموران سالن مالقـات مـورد ضـرب و 

ـــت ـــرار گرف ـــدید ق ـــتم ش ـــواد .ش ج
علیخــانی، دانشــجوی دوره دکتــرای 

اه شــهید چمــران دامپزشــکی دانشــگ
دستگیر  ۸۶مهر ماه سال  ۲۸اهواز در 

 .ه استشد
ـــه گـــزارش  ،۹۱اردیبهشـــت  ۶در ◀ ب

ــان  ــی، پیم ــران گیالن ــید عم ــا، س هران
قـــــائنی، منـــــوچهر داودی، هاشـــــم 

زندانی  ۵جهانگیرزاده، سعید برمزیار، 
محکوم به اعدام در زنـدان ارومیـه بـه 
بهانه اینکـه قصـد فـرار از آن زنـدان را 

ــ ــدان و ســپس داشــتند ب ه حفاظــت زن
سلولهای انفـرادی منتقـل و در آنجـا بـا 
باتون و شوکر برقی مورد ضـرب و شـتم 

 .قرار گرفتند
ـــت  ۶در ◀ ـــزارش  ،۹۱اردیبهش ـــه گ ب

ــا، مهســا مهــدی زاده فعــال مــدنی  هران
آذربایجانی به اتهام تبلیغ علیه نظام بـه 
یـــک ســـال حـــبس تعزیـــری محکـــوم 

طبق این حکم، کـه از سـوی شـعبۀ .شد
اول دادگاه انقالب ارومیـه، بـه ریاسـت 
ـــا  ـــک، صـــادر شـــده اســـت، مهس چاب

تبلیـــغ علیـــه "زاده، بـــه اتهـــام  مهـــدی
، بــه یــک ســال حــبس تعزیــری "نظــام

محکوم و اجرای حکم مذکور، به مدت 
ــده  ــق در آم ــه حالــت تعلی ســه ســال، ب

 .است
ـــزارش   ،۹۱ اردیبهشـــت ۶در ◀ ـــه گ ب

ــر  ــم اخــراج دکت ــا ، حک ــین "هران حس
" مد سعید حنـایی کاشـانیمح"و " واله

دانشـگاه   دو تن از اسـاتید گـروه فلسـفه
 .بهشتی از سوی وزارت علوم ابالغ شد

ـــت  ۷در ◀ ـــزارش  ،۹۱اردیبهش ـــه گ ب
کمیتـه گزارشـگران حقـوق بشـر، ذبـیح 
الله باقری، فعال کارگری فوالد مبارکـه 
ــنبه  ــه ش ــر روز س ــد از ظه ــفهان، بع اص

، در حـــال ۹۱پـــنجم اردیبهشـــت مـــاه 
کارخانــــه، ابتــــدا توســــط خــــروج از 

حراست احضـار و بعـد از آن همـراه بـا 
ــی  ــه محل ــاس شخصــی ب ــامور لب ــه م س

 .شتنامعلوم منتقل گ
به گزارش ایلنا ،  ،۹۱اردیبهشت  ۹در ◀

نتيجــه کــارگران  هــاي بي پــس از تجمع
 خودرو در مقابـل نهـاد اخراجی شـهاب

ــار  ــاه ک ــوری و وزارت رف ریاســت جمه
انزدهم های شـ وتامین اجتماعی در روز

، ایــــن ۹۱و بیســــتم اردیبهــــت ســــال 
ــه  کــارگران صــبح امــروز در اعتــراض ب

ــوروز،  اخراج ــيالت ن ــس از تعط ــان پ ش
ـــار در خيابـــان آزادي  بـــرای دومـــین ب
مقابــــل وزارت کــــار، رفــــاه و تــــامین 

 .اجتماعی تجمع کردند
به گزارش ايلنا،   ،۹۱اردیبهشت  ۹در ◀

بـــدنبال عـــدم پاســـخگویی مســـئوالن 
بــات کــارگران نســاجی اســتاني بــه مطال

مازنــدران، ايــن كــارگران بــا تجمــع در 
خيابــان اصــلي قائمشــهر باعــث توقــف 
عبور و مرور از اين خيابان شـدند تـا بـه 

را بـه گـوش  اين طريـق اعتـراض خـود
 .مسئوالن برسانند

   

بیانیه مجـامع اسـالمی 
ایرانیــان بــه مناســبت 

  روز جهانی کارگر
 

کــارگرانی کــه در دو محاصــره 
  ؟ته اند چه بکنند قرار گرف

استبداد سرمایه داری تمام نیروهـایش   
را جهــت فشــار بــه اســتبداد حــاکم بــر 

ــت  ــرده اس ــیج ک ــران بس ــران را . ای ای
تهدید جهانی نشـان گرفتـه اسـت و در 
این امر تا  بدانجا پیش رفته که ایـران، 
ــــی کشــــورهای  در سیاســــتهای داخل
،  اروپایی نقش مهمی را بازی مـی کنـد

گوناگون در این کشورها،  در انتخابات
بخصــوص نــزد  گرایشــهای راســت، از 
این تهدیـد و اینکـه کـدام گـروه فشـار 
بیشــتری بــر ایــران مــی آورد بــه عنــوان 
اهرمــی بــرای جلــب افراطــی تــرین 
ــی شــود و از هــم  ــها اســتفاده م گرایش
سبقت می گیرند و قول فشار و تحـریم 
ـــران را  ـــه ای هـــای بیشـــتری نســـبت ب

ــد  ــن س. میدهن ــا ای ــریم ام ــت تح یاس
اقتصادی ، بیشتر، اتخاذ سیاست فشـار 
بــه طبقــه فقیــر جامعــه اســت تــا نظــام 

 . حاکم بر ایران 
کارگر ایرانی، از یک سو، تحـت  فشـار 
ناشــی از نبــود قطعــات یــدکی بــرای 
صنایعی که در آنها مشغول به کار اسـت 
و در نتیجه تعطیل شدن آنها و از دیگر 
 سو سیاست غلط اقتصـادی مافیاهـای
حاکم برایران مبنی بر واردات گسترده 
و عــدم حمایــت از تولیــد داخلــی، هــر 
روز بـا مشــکالت کمبـود کــار و بیکــاری 

 . ناشی از آن روبروست
بـادی امـر دراستبداد حاکم بـر ایـران 

چون دیگر حکومتهـای اسـتبدادی بـا 
جـــو بحـــران ســـازی توانســـته اســـت 
حکومت کند ، امروز بهانه های  کـافی  

ــــرکوب ب ــــت س ــــردم و جه ــــتر م یش
مخصوصا طبقه سـتم دیـده اقتصـادی 
کشور،  از طرف کشورهای سلطه گر را 

 . نیز پیدا  کرده است
کارگران ایرانـی همچـون دیگـر اقشـار 
فقیر جامعـه ایـران بـا آینـده ای مـبهم 

بـه دلیـل افـزایش . دسـت بـه گریباننـد
نرخ اقالم مصرفی، سبد هزینه خـانوار 

ون کارگری، نرخ خط فقر از یک میلیـ
به یـک  ۹۰هزار تومان در سال  ۲۵۰و 

ــون و  ــزایش  ۴۰۰میلی ــان اف هــزار توم
یافته است و با توجـه بـه ایـن کـه نـرخ 

ــدید  ــر ش ــط فق ــان  ۷۰۰خ ــزار توم ه
برآورد می شود ، طبـق مصـوبه مـزدی 

کارگرانی که پایـه دسـتمزد  ۹۱در سال 
هـــزار تومـــان دریافـــت  ۳۹۰یعنـــی 

کننـــد ،زیـــر خـــط فقـــر شـــدید در  می
) خـــط مـــرگ(ط بقـــاء محـــدوده خـــ

 .کنند گذران معیشت می
درصــد از كــارگران قــانونى كشــور  ۶۰

ـــت مي ـــه درياف ـــتمزد  پای ـــد و  دس كنن
كارگران بـراى فاصـله گـرفتن از خـط 
بقــا و رســيدن بــه خــط فقــر شــديد بــه 

 .اند شغل هاى دوم و سوم روى آورده
آمار تازه منتشر شده بانک مرکـزی از   

در  هزینه و درآمد خانوارهـای شـهری
، حکایـت از فقیرتـر  ۸۹ایران در سـال 

ــا دارد ــانوار ه ــدن خ ــال «ش  ۸۹در س
ـــه ـــهری در  هزین ـــای ش های خانواره

ایـران، چهـار میلیـون تومـان بیشـتر از 
 . است  بوده» درآمدشان

ایــن فقرنــه تنهــا دامــن کــارگران بلکــه 
کارمندان و دست فروشـان و جوانـان 

را ... بدون شغل و  زنان جویای کـار و 
ودر این میان ستمی   امل می شودنیز ش

کــه زنــان کــارگر و جویــای کــار میــرود 
 .مضاعف است

 
 . بیکاری در ایران بی داد می کند

سـال اخيـر تقریبـا   ۷تعداد بيکاران در 
ــاري  ــرخ بيک ــر شــده اســت و ن دو براب

 ۳/۱۲عليرغم ادعاي دولت نه تنها بـه 

درصـــد كـــاهش نيافتـــه ، بلکـــه نـــرخ 
و  ۵۰زنـان بيکاری فـارغ التحصـيالن 

نرخ . درصد برآورد مي شود  ۳۰مردان 
 ۲۳واقعی بيکاری هـم اكنـون بـيش از 

 . درصد است
هیچگاه تا این اندازه زنان جویای کار 

البتـه بـا کمتـرین امکانـات . نبوده انـد 
 . اشتغالی نیز روبرو هستند

نــرخ بیکــاری زنــان در کشــور بســیار 
بــر اســاس آمارهــای رســمی . باالســت 
یران، پانزده استان کشور بـا مرکز آمار ا

درصد زنان زیـر  ۵۰نرخ بیکاری باالی 
 ۱۰همچنـین . سال مواجه هسـتند ۲۹

 ۶۰استان کشور نیز نرخ بیکاری باالی 
درصــدی را بــرای زنــان همــین گــروه 

درصـــد،  ۷۷کرمانشـــاه . ســـنی دارنـــد
ـــه و بویراحمـــد  درصـــد،  ۷۶کهکیلوی

درصــد،  ۷۱درصــد، ایــالم  ۷۴کرمــان 
درصـد،  ۶۸د، سمنان درص ۷۰لرستان 
درصـد،  ۶۵درصـد، فـارس  ۶۶اردبیل 

چهارمحــال و بختیــاری و کردســتان 
 .درصد ۶۴هریک 

ایــن زنــان جویــای کــار در پــی فــراهم 
کردن لقمه نانی بـرای فرزنـدان خـود 
هســتند کــه بــا نبــود امکانــات اشــتغال 

 . روبرو گردیده اند
ــال  ــد س ــژاد در چن ــدی ن ــت احم دول

نده و گذشـــته نهـــال تولیـــد را خشـــکا
واردات را محــور اقتصــاد کشــور کــرده 

ــارد دالری در  ۶۴واردات . اســت  میلی
میلیـــارد  ۲۵ســـال گذشـــته و قاچـــاق 

دالری فرصــــت و تــــوان تولیــــد را از 
بســـیاری از تولیـــد کننـــدگان داخلـــی 
گرفتــه و پولهــای میلیــون دالری بــه 
جیـــب ســـلطانهای وارد کننـــده کـــاال 

سیاستهای ضد اسـتقالل . ریخته است 
در زمینـه اقتصـاد ، آینـده بسـیار  طلبی

ــران  ــوان ای ــل ج ــرای نس ــاریکی را ب ت
فقر بیش از حد و . ترسیم نموده است 

بیکـــاری جامعــــه را بــــه بیماریهــــای 
افسردگی و نـدانم کـاری مبـتال نمـوده 

 . است
 

کارگران ایران با وجود خفقان بیش از 
حد نظام والیت فقیه ، در سال گذشته 

و اعتـراض  مورد اعتصاب ۷۵توانستند 
فعـــال  ۴۵بازداشـــت . داشـــته باشـــند 

تـــن ديگـــر از  ۴۳کـــارگری و احضـــار 
نيـز از ديگـر مـوارد  ۹۰ايشان در سـال 

ایســتادگی کــارگران را جهــت محقــق 
 . شدن حقوق اولیه آنها می باشد

هــر کــس حــق دارد مالــک بــر ســعی و  
عمل خویش و آنچـه از آن بدسـت مـی 

ز هیچ انسانی را نمی شـود ا. آورد باشد 
هـر كـس حـق . این حق محروم کـرد 

ـــت  ـــواه اوس ـــه دلخ ـــارى را ك دارد ك
انتخاب كند بشرط آنكه كـارش نـاقض 
حقوق انسانها و طبیعت در نتیجه مايه 
. خرابى طبيعت و زيان جامعـه نباشـد

حــق فــرد اســت کــه بــه کــاری مجبــور 
در نظامی . نگردد که دلخواه او نیست

که ولی فقیه  خود را مالک بـر جـان و 
و ناموس مـردم مـی دانـد و حقـی مال 

برای کسی از کارگر و غیر کـارگر قائـل 
نیستند مقاومت کارگران ایرانی نشان و 
نمود مقاومت ملتی است برای احقـاق 

  .حق حاکمیت خود
بدین خاطر این مقاومتها ،اعتصـابها ، 
تظــاهرات کــارگران ایــران از اهمیــت 
ـــور  ـــارزاتی کش ـــاریخ مب ـــیاری در ت بس

ـــ ـــد و وج ـــه برخوردارن ـــی را ب دان مل
مقاومت برای احقاق حقوق و استقرار 
نظــامی درخــور ایــران و ایرانــی بیــدار 

 .نگاه می دارند
از اینرو بایستی مـانع اصـلی بهـره منـد  
شدن آحاد ملت از حقوق خود و حـق 
حاکمیت ملی را  که همان اسـتبداد  و 
نظام حاکم بر ایران است  ،را  با اراده 

و شـالوده   استوار از پـیش پـا برداشـت
های حکومتی مردم سـاالر کـه مـدافع 

  . حقوق همگان است را استوار نمود
روز جهانی  کار گر بر تمامی کار گران  

  بویژه کارگران ایران مبارک باد
 

  مجامع اسالمی ایرانیان
برابــر بــا اول مــاه ۱۳۹۱اردیبهشــت  ۱۲
 ۲۰۱۲مه
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ــد يحيــي ديوســاالردرمورد تاريخچــۀ تشــکيل اتحــاد اســالم  بع

که عالوه برتقسیم ایران بدو  منطقـه درحقیقـت حـل  ۱۹۰۷قرارداد «از
ـاره آسـیا را دربرداشـت ـافع ق ـأمورین روس . مسائل مختلف راجـع بمن م

وانگلیس در کلیۀ شئون اجتماعی ایـران دسـت انـدازی نمـوده ونفـرت 
عمــومی نســبت بــروس وانگلــیس بحــد اعــال رســیده بــود، چنــين بيــان 

ـ تندروها وكندروها احرار وآزادي«:كند مي ــ خواهان ازدمکرات واعتدال 
ـاد  گرد هم جمع شده جمعيتي به نام اتحاد اسـالم تشـکيل دادنـد و ايج
قدرتي درمردم نمودند اين جمعيت كه با علمای نجف وسايرمراكزديني 

ـا  الممالك آن را رهبري مي ارتباط به هم زده بود ومرحوم مستوفي نمود ب
ـا روس و انگلـيس درجنـگ بودنـد متحـد  دودولت آلمان وعثماني كـه ب

ـام پـس ازجلسـۀ  گرديده واز آنها اسلحه دريافت مي نمودنـد درهمـين اي
اي ازمردان فداكاروبا سابقه داوطلب رفتن  شوري قراربراين شد كه عده

به شمال گردند تا با اقدامات مقتضي جلوي پيشروي قشون تزاري روس 
معروف خود را معرفی نمودند و تن از مجاهدین  ۴۶درنتيجه . را بگيرند

به پـنج قسـمت وتحـت نظـرپنج تـن از ) آستارا تا بندرگز( نواحی شمال 
  :افراد زیر قراتر گرفت

  اسماعیل خان مجاهد قسمت آستارا و اردبیل  - ۱
  .میرزا کوچک خان گیالن و طوالش – ۲ 
ـان و رنکـوه و   -  ۳ ـابنی الهیج ـان تنک ـانی و جوادخ دکتر حشمت طالق

  .دیلمان
میــرزا علــی خــان دیوســاالر معــروف  بــه ســاالر فــاتح محــل ثــالث  – ۴
  ).تنکابن، کالرستان وکجور(
  .بارفروش وبابل) ساری(اسماعیل خان امیرمؤید سواد کوه   -  ۵

ـای مزبـور  طرفداران دولت تزاری روس نیزبیکارننشسته برعلیه دسـته ه
بیل دست بکار شدند چنانکه اسماعیل خان مجاهد بمحض ورود به ارد

  .حکومت دست نشانده روس ها او را دستگیر و اعدام نمود
ـان رسـید وجـواد  دکتر حشمت با وسایل وسوابقی که داشـت بـه الهیج
خان چـون بـه شهرسـتانک رسـید  مـریض گردیـد و بـه تهـران عـودت 

  ) ۲( .» ... ومرحوم شد
ـاب ـام جنگـل، یادداشـتهای «: اسماعیل رائین در مقدمه ای که بـه کت قی

، نگاشــته »ماعیل جنگلــی، خــواهرزاده میــرزا کوچــک خــانمیــرزا اســ
دو نفر «: نويسد درمورد سابقۀ تشکيالت اتحاد اسالم در تهران چنين مي

ـاد مسـلمين شـرق  از نمايندگان سلطان محمد پادشاه عثماني، براي اتح
كـه از اكثـر ممالـك سـني (ميانه و الحاق ايران به تشکيالت اتحاد اسـالم 

كردنـد ايـن  فعاليت مـي) عثماني سردمدار آن بودتشکيل شده و سلطان 
ـا بـه هـر وسـيله  دو نفر از جانب سلطان سني عثماني ماموريت داشـتند ت
شده، دربار قاجاريه و نيز مردم ايران را كه پيـرو مـذهب شـيعۀ جعفـري 

ـاد اسـالم«اثني عشري بودند، واداركنند تا وارد جرگه  ـاي  و پايـه» اتح ه
ـار را بـراي » خالفت اسالمي« ـاني مسـتحکم كننـد ولـي درب ـاه عثم پادش

قاجاريه و هيچ يك از رجال و بزرگان مملکت و بخصوص علماي شـيعۀ 
نمايندگان كه دست خالي . النهرين پيشنهاد آنها را نپذيرفتند ايران و بين

ـازمي ـار  وبدون اخذ نتيجـه بـه اسـالمبول ب ـار ايـران اخط گشـتند بـه درب
ـان  كردند كه پس از مراجعت به پايتخت عثماني، به همـۀ مسـلمين جه

ــده ــالم عقي ــذهب اس ــه م ـان ب ــه ايرانيـ ــت ك ــواهيم گف ــد  خ . اي ندارن
ـاني را خوشـحال  ـاه عثم دربارقاجاريه براي اينكه نماينـدگان اعزامـي ش
ـاج محتشـم السـلطنه و  كرده باشند مخفيانه به حاج معين بوشـهري، ح

تهران دايـر و را در » اتحاد اسالم«مساوات دستور داد تا تشکيالت سري 
ایــن ســه نفــر . نماينــد» اتحــاد اســالم«اي را وارد جمعيــت ســري  عــده

تشکیالت پنهانی مخصوصی ترتیب دادنـد و در یـک زیـر زمـین مخفـی، 
ـا چشـمان بسـته  داوطلبان ورود به این جمعیت پهنانی را طی مراسـمی ب

  .بجلسات خود می بردند
ـا در تازه وارد قبل از ورود به محل مخفی کفن می پوشی  د و چشـمان او ت

وقتی وارد زیر زمین مـی شـدند، چنـد . جلسه بود همچنان بسته می ماند
ـازه  وارد  را  نفر کفن پوش و سیاه پوش کـه روی خـود را بسـته  بودنـد، ت

سپس یکی از آنها  مطلبی  در . قسم می داند که اسرار آنها را فاش  نکننند
ـان بارۀ  عظمت اسالم  و مسلمین و انحطاط و بدب   - ختی مسـلمانان جه

ـان مـی  ـائی بودنـد بی که بیشتر آنها تحت سیطره دولت استعماری و اروپ
ــرد ــدند از جملــه ميــرزا . ک ـانیکه وارد ایــن  تشــکیالت  ش در بــین کسـ

ـاج محتشـم  كوچك ـا کمـک ح خان، حسن روشني و بها بيك بودند که ب
ـادد اسـالم« السلطنه وارد تشکیالت  مخفی  ه شـدند، بـدون اینکـ»  اتح

ـا . بدانند، چرا و چگونه  تشکیالت مخفی بوجود آمده است اين سه نفر ب
ـا » اتحاد اسالم« داشتن تعصب مذهبي در راه پیشبرد هدف هائ  كوش

ـام تشـکيالت  بودند و بدین سبب وقتي ميرزا در جنگل پيشـرفت كـرد، ن
  .گذاشت» اتحاد اسالم«خود را 

یالت مخفی ترتیب در مدتی که میرزا کوچک در شهر رشت بود یک تشک
ـا کنـون رسـماً . داد ـایش را کـه ت کمیته مرکزی مرکب از هفت نفـر از رفق

افراد این کمیته مجالسی که هـدف آن بـه . شناخته نشده اند، تشکیل داد
ظاهر بیش تر عیش و عشرت و خوش گـذرانی بـود، ترتیـب مـی دادنـد و 
ـا مشـغول پـ ـاز زن ه ـا و س ـاص ه ـالی کـه رق ای دراین گونه مجالس در ح

ـان رشـت  ـا آزادیخواه کوبی و دست افشانی بودند، افراد کمیته اصـلی ب
  .مذاکره می کردند و آنها را برای پیوستن به تشکیالت آماده می ساختند

برای اولـین بارجلسـۀ )  م ۱۹۱۴(  ۱۲۹۳در یکی از روزهای شهریورسال 
« کمیتــۀ اصــلی وکســانیکه  خــود را بــرای مبــارزه آمــاده کــرده بودنــد در

پس از مذاکرات مفصل،  قـرار شـد میـرزا .  رشت تشکیل  شد» مستان قل
ـارانی کــه انتخـاب شـده انــد بـه جنگـل  کـه ملــک » تــولم« کوچـک وی

در همـین جلسـه بـود کـه بـرای . شخصی میرزا احمد مدنی بـود، برونـد
ـان  ـاد اسـالم «نخستین باراز طرف میـرزا کوچـک خ عنـوان شـد » اتح

. ت پارتیزانی خود را بهمین نام بخواننـدوقرارگذاشتند بعدها نام تشکیال
ـــده  ـــت مستقرش ـــلی درشهررش ـــۀ اص ـــد کمیت ـــرار ش ـــین ق ـــم چن ه
ـات  واخبارواطالعات شهری را جمع آوری کند ونفـرات ، اسـلحه ومهم

ــرزا بفرســتند ــرای می ــراهیم . ب ــی اب وروز بعــد ازجلســۀ قلمســتان کربالئ

ـا سـیدی، محمـد تـوکل)برادرحاج احمد کسمائی(بزاز ی، ، سید حسین ی
» خردمحلـه«عبدالسالم عرب، رجب خان دهی وعبدالواحد نیزبطرف

  .و شاید آنان از پایه گذاران اولیۀ این تشکیالت بوده اند. حرکت کردند
میرزا کوچک و یارانش با زحمت فراوان چهار قبضه  تفنگ تهیه کردند  

ـانی و رقیـب  که بوسیلۀ شهبندری عثمانی  که نمایندۀ سیاسی دولت عثم
این تفنگها کـه . دررشت بود، برای آنها فرستاد ه شد» یس و روسانگل« 

فاقد قنداق بود، نخستین سالح هائیست کـه مؤسسـین جنگـل دریافـت  
ـارده  قبضـه « : میرزا اسماعیل  جنگلی تعداد سالح اولیه را. داشتند چه

  .می داند»  تفنگ ومقداری فشنگ که با طرزحیرت آوری تهیه شده 
ـاق به هر حال میرزا ک وچک خان چند روز بعد ازاعزام دستۀ اول، به اتف

میــرزا احمــد مــدنی، دکتــر حشــمت، میــرزا شــفیع، رضــا ســرائی، ســید 
بـرادر  سـردار (عبدالکریم، میـرزا یحیـی اسـحق زاده، میـرزا ابوالقاسـم 

رفتند، و شاید این » تولم « منصورو سرامالک میرزا احمد مدنی به قریه 
جهانگیر تیپ پورکـه . کیالت مخفی باشندعده جزو دسته های اولیه تش

ـای  خود ازاحرار رشـت اسـت نیـز ایـن عـده را جـزو نخسـتین  دسـته ه
این عده  نخستین . تشکیل دهندۀ جنبش جنگل و اتحاد اسالم  می داند

ـا زدن شـبیخوان بـه  جلسۀ سری خود را  تشکیل داده وتصمیم گرفتنـد ب
ول و اسـلحه تهیـه کـرده، پ - بنام راهزن  –امالک سرمایه داران گیالنی 

وقتی یاران مزبور بـه . بتدریج عده ای افراد مسلح را دورخود جمع کنند
ـال چنـد  ـا شـد، ارس شهر رشت بازگشتند نخستین کمکی که به جنگلی ه

ـار« قبضه اسلحه از طـرف  و هـم چنـین پرداخـت » مؤیـد دیـوان بهمنی
  .طواف به آنها بود» حاج موسی جدید« دویست تومان از طرف 

 
کمیتۀ اصلی هفت  نفـری  

ـانی  که در شـهر رشـت پنه
فعالیت می کـرد، بتـدریج 
جوانــان پرشــوروجنگنده 
را بسوی خود جلب کـرده 
بـــــــه جنگـــــــل مـــــــی 

ــــه ....فرســــتاد، هنگامیک
چهارمین دسته به جنگـل 
ـاران  تولم رسیدند، میرزا ی
خود را به قـرآن قسـم داد، 
همه با هم عهد کردند که 

 ازتراشیدن« تا روز پیروزی
مــوی سروصــورت خــود 

میرزا کوچک، . داری کنند
ـای  یاران خود را بدسته ه
کوچــــک تقســــیم کــــرد 
ودستورداد کـه افـراد ایـن 

گروهها با بستن پارچۀ سیاه برروی چهرۀ خـود، درسـپیده دم هرروزبـه 
ـاع  روسـیه بودنـد،  امالک ثروتمندانی که مخالف آزادیخواهان ویا ازاتب

ه هرقـدرمی تواننـد برتعـداد نفـرات حمله کنند، وبا گرفتن پـول واسـلح
ـام جنگـل، تهـران، جاويـدان، ) ۳(»خود بیفزایند ــ اسماعيل رائين، قي ـ

  )  ۱۷ – ۱۹.( ۴۴، ص ۱۳۵۷
  

   مرام اهداف  نهضت جنگل◀
  
هدف جنگلی ها در سنوات اولیه عبارت ازمشتی الفاظ وعبارات شـیوا، «

ـادی نبـود ـاعی وسیاسـی واقتص بلکـه بـه  حاوی افکارواندیشه های اجتم
اخـراج : تبعیت ازشرایط عمومی روز، باین چند کلمـه خالصـه مـی شـد

ـا خـود   –برقـراری امنیـت و رفـع  بیعـدالتی   –نیروهای بیگانه  ـارزه ب مب
  .کامگی و استبداد 

ـان کـرده انـد چنـین  ـارۀ  ایـدئولوژی خـود بی ـا درب آنچه خود جنگلی ه
م، استقاللی بتمام ما قبل ازهرچیز طرفداراستقالل  مملکت ایرانی: است

اصـالحات   –معنی کلمه یعنی بدون اندک مداخلۀ هیچ دولـت اجنبـی 
اساسی مملکت و رفع  فساد تشکیالت دولتی که هرچـه برسـرایران آمـده 

  .ازفساد تشکیالت است
ـام  ـا کـه تم ـات م ما طرفـداریگانگی عمـوم مسـلمانانیم، ایـن اسـت نظری

 .ارمساعدتیمایرانیان  را دعوت بهم صدائی کرده و خواست
شمسی روش اجتماعیون را  ۱۲۹۹معهذا درکنگرۀ منعقد درکما به سال  

ـای اصـول  « انتخاب ومشی آینـدۀ جنگـل  روی مقـررات مـدونی بـه مبن
  .بنیاد نهاده شد» سوسیالیزیم

ـانی ......  درکادررهبری جنگل افراد ورزیـدۀ   کـه وارد بـه سیاسـت جه
ه طوریکه  قبالگفتـه ایـم یـک باشند کمتردیده می شد حتی خود میرزا ب

ــاهرانقالب  را از دریچــه دیانــت مــی  مــرد دینــی بــیش نبــود کــه همــه مظ
نگریست درحالیکه پیروزی یک شطرنج بازمستلزم احاطه و آگاهیش به 

حـوادث و « : تمام حرکات ونقشه های حریف است و بگفتـۀ شـوپنهاور
ـا بـدبختی نمـی شـوند ـبختی و ی بلکـه  پیش آمدها به تنهائی باعـث خوش

ـات خـوب و بـد  طرزعکس العمل ما درمقابل حوادث اسـت کـه احساس
  .ایجاد می کنند

جنگلیها به استثناء یک عدۀ معدود که ازفلسفۀ انقـالب وطـرز توسـعه و 
ـارت بودنـد ازمشـتی  تکامل وبه ثمررسیدنش اطـالع داشـته انـد بقیـه عب
کاســب وزارع  وخــرده مالــک و روشــنفکر و پیشــه ورکــه بــه کلــی از  

ورسیاسی ونقشه های جنگی واستراتژیکی بی بهره بوده اند ودرعوض ام
تعلیمــات نظــامی وسیاســت،   بــدن، روح وقلبشــان ازمحبــت بهــم نــوع  

  .ومهین پرستی جال و درخشندگی داشت
  .می توان گفت صفت ممیزه جنگلیها، همت، شجاعت وجانبازی بود 
تبـر و تعـدادی اینان درنخستین سالهای قیام با چوب و چماق و داس و  

ـایل  سالح کهنه به جنگ دشمن می رفتند و  معتقد بودند که همـین وس
ناچیز با مقداری عشق و ایمان بوطن و معتقدات مذهبی برای غلبـه بـه 
خصم کافی است معهذا وقتی توانستند عملیات انقالبی را شـروع  کننـد 
ـات  که در راه حمام سربازان روسی حمله ورشده مقداری تفنـگ و مهم

  .جنگی بدست آوردند

مجاهدین اولیۀ جنگل به نیازمندی های زندگی تـوجهی نداشـتند و بـه 
تنها اندیشه شان این بود کـه . چیزی جز دریافت اسلحه فکر نمی کردند

چگونه می توانند به آزادی خدمت کنند و درتأمین آسایش  هموطنانشان 
  .بکوشند

سـوء شـهرت،  داوطلبان عضویت جنگل می بایسـت عـالوه  برنداشـتن
ـاد کننـد، و خـدا و وجـدان را بشـهادت بطلبنـد چـه،  سوگند  وفاداری ی
توهم اینکه پای افراد بی شخصیت بداخل جنگل بازشود و پـیش روی 

  .هایشان را با کارشکنی ها متوقف سازد زیاد بود
خصوصیاتی عارضی (نفاق و خودخواهی که از خصایص مسلم شرقی ها  

کــه مطــامع احتمــالی کوتــه نظــران بــا  اســت ایجــاب مــی کــرد) انســانی
مقید گردد ومنافع فرد درمقابل مصالح اجتماع » سوگند« زنجیرآهنین 

  .مهارشود
ـاد بوسـیله ادای  ـادام کـه شـرط بـدوی قبـول » سـوگند«حصول اعتم م

ـان مصـونیت داشـت ازآن . داوطلب شناخته میشد جنگل ازشر بداندیش
ـانۀ زمان که دررعایت این سنت اهمال رفت وشعارصو هـر کـه « فی منش

مدارعمل واقع شد وعناصر پلید توانستند خـود را بصـف » خواهد گوبیا
ـا درهـم شکسـت وجـدائی  یاران موافق جا بزنند صفوف متحد جنگلیه
ـاد و بطوریکـه خـواهیم دیـد درچنـد موقـع باریـک و  درمیان سـران افت
ـای گذشـته اش  حساس که جنگل میرفت ازنتایج زحمات و فداکاری ه

ـای برخوردا ر شود نه تنها برنامه های آینده دفعتاً متوقف ماند بلکه کاره
  .انجام یافته  نیز خنثی  گشت

ـال بیگانـه   تصادفاً اهم وقایع جنگل مقارن بازمانی است که از طرف عم
ـانده شـده و  ـانگی افش ومخالفین نهضت آزادی ایران، تخم نفاق و دو گ

ی ازداسـتانهای قابـل یک پارچگی جنگلیها را بـرهم زده اسـت مـثالً یکـ
گربـۀ « توجه به زمانی تعلق دارد که  یکی ازهمین افراد منافق همچـون 

ـاخت کـه » عبید زاکانی  بلباس زهـد و تقـوی درآمـد وچنـین وانمـود س
مردی عاشق پیشه وآزاد منش است که بمنویات جنگلیها مجذوب شـده 
وبرای پیشرفت همان منویات حاضربه همه گونه همکاری اسـت وحتـی 

مقرفرمانــدهی حــاجی احمــد کســمائی » کســما«گــاهی مســافت بــین 
ـارمیرزا کوچـک «وگوراب زرمـخ  ـاده طـی مـی کـرد لـیکن » مرکزک را پی

فعالیت نهانیش مصروف این کاربود که دو زعـیم جنگـل را  بـه یکـدیگر 
ـاجی . ظنین کند ودرمقایل یکـدیگر وا دارد چـه، از یـک طـرف بـرای ح
ـار کسـما  احمد پول می فرستاد و بالفاصـله پرداخـت وجـه را بـر اثـر فش

ـاهی بعکـس، . باضافه شاخ و برگهای شاعرانه به میـرزا گـزارش میـداد گ
نتیجه . ازمراجعۀ میرزا جهت وصول حقوق نفرات بکسما شکایت میکرد

ـاده لـوح را برابـر یکـدیگر  آنکه با این تمهیدات مزورانـه، ایـن دو رهبرس
. افشار رئیس دارائی گیالن بوداین مرد مرموز شعبده باز رضا . وامیداشت

ـا  ـال بیگانـه ب ـادی وعم ـاد دیـده ایـم ای نظیراین وقایع را در کشورمان زی
وصــورتهای حــق بــه جانــب بهمــۀ شــئون مملکــت اعــم ... ســیرت هــا و

ـاعی رخنـه مـی  ـای اجتم ازسیاست واقتصاد وفرهنگ حتی درنهضت ه
ـاد  کردند وبا بند وبست های نهانی بدسته بندی وانشعاب ودسیسه و ایج

ـارت از « اختالف می پرداختند واین اصل کلـی سیاسـت بیگانـه را کـه عب
  ».را بمرحله اجرا در می آوردند» جدائی انداز وحکومت کن

جنگلیها مصمم بودند مادام که بهدفشان نرسیده وموفق به اخراج ...  «
نیروی بیگانه  نشده اند به آرایش  سر وصورت نپردازند وبنابراین درطول 

ـاکلی مدت  ـاریخ و هی اقامت درجنگل،  آنها  را بشکل مخلوقات ما قبل ت
و رعب آور درآورده بود که هرزمان نامی ازآنها برده می شد موجودی ... 

ـاد ... درذهن تجسم می یافت  ـای گش خشن با ابـروان پرپشـت وسـینه ه
وچشمانی ازحدقه بیرون جسته وقیافه های عبوس و خشمناک که ریش 

ـا های رستمیشان مح ـان ت اذی ناف رسـیده وگیسـوان انبـوه وژولیـده  ش
کاله نمدی سـیاه بـر سـرویک نـیم تنـۀ ضـخیم . شانه ها فروهشته است

باری  به پا و کوله )چموش(برتن وکفشی ازچرم گاومیش ) پیشمین چوخا
یک تفنگ ورندل یا  - سنگین به پشت و چماقی از چوب ازگیل در مشت

ـار یک داس یا دهره آ - حسن موسی به دوش ویختـه بـه کمـر و چنـد قط
ـانه ای را  ـان افس فشنگ حمایل، که  بر روی هم داستان اساطیر و پهلوان

این وضع تا زمانیکه هنوز مسئلۀ تشکیالت نظامی مطرح  . زنده می کردند
  .نشده وجنگلیها دردایرۀ محدودی ازقدرت میزیستند ادامه داشت

ـنا بفنـون ازاین پس که کارنهضت باال گرفـت وافسـران تعلـیم یا فتـه وآش
نظام بخـدمت جنگـل درآمدنـد در وضـع وترکیـب نفـرات نیزتغییراتـی 

ـان متشـکل شـدند ـان . بروزنمود وبه فـرم نظامی معهـذا جمعـی ازجنگلی
ـا توسـعه  ـاقی ماندنـد چـه بـه نظرآنه قدیم بهمان لباس وهیأت پیشـین ب

خود . وتکامل فعلی، انحراف ازعهد و میثاق  گذشته را ایجاب نمی نمود
ـا ریـش وگیسـوان وکـاله بـوقی  می رزا از کسانی بود که قیافـه جنگلـی را ب

نمدی و چموش والیتی درتمام مدت نهضت حتی درموقعی کـه گـرایش 
  »...بسوی انقالب سرخ پیش آمد رها نکرد

ـا ... « نهضت جنگل نیزازمخاصمت با قـوای روس وانگلـیس ومقابلـه ب
داخالت نا مشروع دولت ایران وسازش با نیروی  سرخ هدفی جزطرد م

ـاختن یـک  وخانه تکانی و برانداختن کاح ستم ونیل به حقوق ملی و  س
نداشته است جنگل مـی خواسـت ) مسلماً و بطور حتم (ایران آزاد و آباد 

همانطور که مشروطیت  با انقالب بدست آمد و زمامش بعداً بکف عمال 
و خفه شدن  استبداد افتاد و آثارش خنثی گردید اکنون که درحال  مردن

« است دوباره با انقالب تجدید حیات نماید وبا این وصف اسناد صـفت
به آنها، مقرون بانصاف نیست چه » راهزنی « ویا » یاغیگری «ویا» تلون

آنکــه ســتیزبا بیگانگــان متجــاوز ومقاومــت درمقابــل زمامــداران وطــن 
وعــدم اطاعــت ) ۱۹۱۹نظیرحکومــت وثــوق الدولــه وقــرارداد (فــروش

ـاغیگری ازاعمال  ـا ی غیرقانونی آنان واعتراض به عملیات خائنانـه نـه تنه
مشـی سیاسـی وهـدف . نیست بلکه نوعی دفاع ازحق محسوب  می شـود

اصلی جنگلیها را باید از روی مرامنامه ای که از آنها باقی  مانـده و بشـرح 
  :زیر است شناخت

  ۱۴در صفحه
  

  »مصدق  دکترتولدسالگردنهمینبمناسبت صد و بیست و،خرداد۲۶«
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  مرامنامۀ  نهضت جنگل◀
 
 :نگل برای تشکيل حکومت بوده استمتن زير، مرامنامۀ ياران ج 

آسايش عمومی و نجات طبقات زحمتکش ممکن نيست مگر به تحصيل 
آزادی حقيقی و تساوی افراد انسانی بدون فرق نـژاد و مـذهب در طـول 
زندگانی و حاکميت اکثريـت بـه واسـطه منتخبـين ملـت پيشـرفت ايـن 

 :دنماين به موارد ذيل تعقيب می» اجتماعيون«مقاصد را فرقه 
 :ماده اول

حکومت عامه و قواي عاليه در دست نمايندگان ملت جمع خواهـد  - ۱
 .شد
ــين آنهــا از مختصــات  - ۲ ــوده و تعي ــين مســئول ب قــوا در مقابــل منتخب

 .باشد نمايندگان متناوب ملت می
ـاوی  - ۳  کليۀ افراد بدون فرق نژاد و مذهب ازحقوق مدنيه بـه طـور مس

 .مند خواهند بود بهره
  .تامه افراد انسان در استفادۀ کامل از قواي طبيعی خودآزادی  - ۴ 
 .الغاي کليۀ شئون وامتيازات - ۵ 

 :حقوق مدنيه- مادۀ دوم
مصــونيت شــخص و مســکن از هرنــوع تعــرض و حرّيــت اقامــت و  - ۶

 .مسافرت
 .آزادی فکر، عقيده، اجتماعات، مطبوعات، کار، کالم، تعطيل - ۷
سالگی برسد از طرف حکومت  هريک از افراد ملت که به سن شصت - ۸ 

ـات و اصـالح  حقوق متقاعد خواهـد گرفـت و در مقابـل آن تـرويج ادبي
 .دار خواهد بود اخالق جماعت را عهده

 .تساوی زن و مرد در حقوق مدنی و اجتماعی - ۹
 :انتخابات- مادۀ سوم

 .انتخابات بايد عمومی و متناسب و مساوی و مستقيم باشد - ۱۰
ساله حق انتخاب  ۲۴اله حق انتخاب کردن وس۱۸هريک از افراد  - ۱۱ 

 . کردن و انتخاب شدن را دارا هستند
 :اقتصاد- مادۀ چهارم

ـا،  ها، مراتـع، جنگل منابع ثروت از قبيـل خالصـجات، رودخانـه - ۱۲ ه
 .درياها، معادن، طرق و شوارع و کارخانجات جزء عالقۀ عمومی است

تا حدی تصـديق  مالکيت اراضی با مالحظۀ تامين معيشت عمومی - ۱۳ 
 .می شود که حاصل آن عايد توليد کننده شود

 .ممنوع بودن انحصارواحتکارارزاق و سرمايه - ۱۴ 
 . های غير مستقيم به مستقيم تدريجا تبديل ماليات - ۱۵

 :معارف، روحانيت، اوقاف- مادۀ پنجم
 .تعليمات ابتدايي برای کليۀ اطفال مجانی و اجباری است -  ۱۶

ـند تحصيالت متو - ۱۷  سطه وعاليه برای اطفاليکـه اسـتعداد داشـته باش
 .مجانی و حتمی است

 .محصلين در انتخاب هر فنی از فنون آزادند - تبصره 
 .انفکاک روحانيت از امور سياسی و معاشی - ۱۸ 

 .ديانت چون از عواطف قلبيه است بايد مصون از تعرض باشد - ۱۹
ـا بـه  عوايد آنضبط و ادارۀ کل اوقاف در دست عامه و تخصيص  - ۲۰ ه

 . های عمومی مصارف عمومی و امور خيريه و صحيه و تاسيس کتابخانه
 :قضاوت- مادۀ ششم

 .قضاوت بايد سريع، ساده و مجانی باشد - ۲۱
 .تبديل تنبيهات به اصول تکديری - ۲۲ 

حبس مقصرين به اعمال شاقه بايد به مدرسه و دار التربيه اخالقـی  - ۲۳
 . تبديل شود
 :عدفا- مادۀ هفتم

ـاری  ۲۴ -  ورزش و مشق نظامی بـرای مـدارس ابتـدايي و متوسـطه اجب
 .است

 .برای تحصيل فنون نظام، مدارس عاليه تاسيس خواهد شد - ۲۵ 
در مقابل تهاجمات ضد اصولی اجتماعی و تجاوزات کشورسِـتانی،  - ۲۶ 

 . دفاع از وظايف عمومی و اجباری است
 :کار- مادۀ هشتم

 ۱۴وری بــرای اطفــالی کــه سنشــان بــه ممنــوع بــودن کــار و مــزد -  ۲۷
 .است نرسيده

ـات و  - ۲۸  برانداختن اصول بيکاری ومفتخواری به وسيلۀ ايجاد موسس
 .نمايند تشکيالتی که توليد کاروشغل مي

 .الصحۀ کارگران ايجاد وتکثير کارخانجات با رعايت حفظ  - ۲۹ 
حت اسـترا - تجديد ساعات کار در شبانه روز تنها به هشت ساعت  - ۳۰ 

 . روز عمومی و اجباری در هفته يک
 :الصحه حفظ  - مادۀ نهم

 .های عمومی و مجانی خانه تاسيس دارالعجزه و مريض -  ۳۱
ـازل و مطبخ رعايت نظافـت و حفظ - ۳۲  ـامع و من ـا و  الصـحه در مج ه

 .کارخانجات وغيره
 .انتشار قوانين صحی در بين عامه - ۳۳ 

منع استعمال افيون و ساير  - جلوگيری از امراض مسريه و مسکرات - ۳۴
 )  ۴. ( مواد مخدره

  )  ۵۱ – ۵۸صص (سردار جنگل، ابراهيم فخرايی، : منبع
  

  انتشار نشریۀ جنگل◀
 

ـابق  ۱۳۳۵شعبان  ۱۹انتشارنشریۀ جنگل در روز یکشنبه   ۲۰هجری مط
درهشت صفحه به  ۱۹۱۷ژوئن  ۱۰شمسی و برابر با  ۱۲۹۶)خرداد(جوزا
ـارمردم سانتی متربا چ ۳۵×۲۲قطع  اپ سـنگی درکسـما چـاپ ودر اختی

این : درسرکلیشۀ صفحه اول، این شعاربه چشم می خورد. قرارمی گرفت
هفتـه . روزنامه فقط نگهبان حقوق ایرانیان ومنورافکاراسـالمیان اسـت
ـالهای  ـال فعالیـت خـود، درس -۱۳۳۵نامۀ جنگل درطـول مـدت دوس

اره در سال دوم شم ۴شماره در سال اول و  ۳۱شماره،  ۳۵ق در.ه ۱۳۳۶
سردبیری ومدیریت آن ازشمارۀ نخست با میرزا غالمحسین . انتشار یافت
ـا ازشـــمارۀ دوم ) نویـــدی(کســـمایی ـاج احمـــد بود،امــ ـــرادرزاده حــ ب

ـاد اسـالم، بـه مجاهـد معـروف  مدیرمسوولی آن بنا به تصمیم کمیتۀ اتح

. صدرمشروطه و نهضت جنگل، میرزا حسین خان کسـمایی واگذارشـد
را نیز حسین خان کسمایی، که ازمجاهدان معروف جنگـل  چند شماره

بود، سرپرستی کرد وسپس مدیریت آن را دوباره به غالمحسـین کسـمائی 
  . سپرد

جنگل که حتی در پایتخت طرفدارانی داشت وعموماً خـط مشـروطه « 
ـانون را  ـا و اطاعـت از ق ـان ه خواهی را تبلیغ می کرد، دفاع ازحقوق انس

قــرارداد وخواستاراصــالحات بــدون  ارائــۀ  ســرلوحۀ هــدف هــای خــود
ــات دوره  تعریــف مشخصــی از آن شــد و اظهارامیــدواری کــرد کــه انتخاب

ایرانیان دیگرفریـب . چهارم مجلس بدون تقلب  وبی نظمی برگزارشود
ـان« نخواهند خورد وآلـت دسـت ـازات « کـه بایـد» خائن بالفاصـله مج

ـام  را» شـبانان درسـتکار« مـردم . ، نخواهند شد».شوند ـایگزین حک ج
ستمگرخواهند کـرد، و  فقـط دولتـی کـه اصـالحات را بـه اجـرا گـذارد، 

جنگل، متن پیامی را که رهبران اتحاد اسـالم . امرش مطاع خواهد بود
برای شاه فرستادند و در آن به وی اطمینان دادند که تاج وتخـت ایـران 

ن جنگل درمقاله ای تحت عنـوا. را حفظ خواهند کرد، به چاپ رساند
ـام مطـرح کـرد» آنچه جنگلیان می خواهند« )  ۱:مسئله را به سادگی تم

)  ۳ســلطۀ خــارجی بایــد پایــان یابــد؛ )  ۲ایــران بــه ایرانیــان تعلــق دارد؛ 
ـارجی تحقـق یابـد؛ ـاج وتخـت «) ۴اصالحات بایـد بـدون دخالـت خ ت

ــران ــتانی ای ــه » باس ــد ب ـامی آزادی «بای ـاه حـ ــد شـ ــرد و «احم ــق گی تعل
 ۵؛ «د همچون امپراتوری بزرگ گذشتۀ ایران باشدقلمرواقتداروی بای«
نه فقط باید ) مشروطه خواه » آزادیخواهان «به رهبری (کابینل دولت ) 

به سرعت همۀ زیانهای ناشی ازپیشنیان فرومایه خود را رفـع کنـد، بلکـه 
اسالم باید )  ۷مجلس باید بازگشایی شود؛) ۶برای رفاه آتی ملت بکوشد؛ 

خائنان باید مجازات )  ۸مورد حمایت قرار گیرد؛ درمقابل خطرانگلیس
این هفته نامه یکبار دیگرتأکید ورزید که جنگلیان هدف دیگری، . شوند

ـاد کـه مـردم  جزاینها ندارند و زمانی سالح خود را بـرزمین خواهنـد  نه
  .ایران زیرسیطرۀ خارجی وستم  دشمنان داخلی نباشند

ایران در روزگارنو تأثیر پردامنه ازآنجا که رویدادهای جهانی برسیاست   
ـان دادنـد از . ای داشت، جنگلیان طبعاً بـه وضـعیت جدیـد واکـنش نش

اینرو، پس ازانقالب اکتبر، که نگرش انگلیس را سخت تر و اشـتهای آن 
را بــرای ســلطه برجهــان بیشــترکرد، موضــع جنگلیــان درمقابــل دولــت 

ـام  پس از انقالب، جنگل انتصاب عین. تهران تغییر یافت الدولۀ خود ک
ـاد حملـه گرفـت ونوشـت کـه ایـن نتیجـۀ  به صدارت ازسوی شاه را بـه ب

» میهن دوسـت « دسیسه های انگلیس بود که می خواست از شر وزرای 
خالص شود تا بتواند با وزرای فاسدی همچون وثوق و قوام که با رشـوه 

ایــن نشــریه تشــکیل شــورای . و خیانــت ثروتمنــد شــده بودنــد، کنــار آیــد
شورتی سلطنت را که در بین اعضای آن حتی یک سیاستمدار پیدا  نمـی م

  .شد، یک سره مردود دانست
که ظاهراً » اعالمیۀ مرکز فدائیان برای استقالل ایران« همین نگرش در

ـأثراز . کارخود جنگلیان بود، بازتاب  یافت این مرکـز، کـه بـی تردیـد مت
  :کرد رویدادهای روسیه بود، خواست های زیررا عنوان

  .انتصاب یک هیئت وزیران جوان، با شهامت و الیق)  ۱
ــوان اعضــای  – ۲ ــه عن ــۀ مجــازات « آزادی فــوری کســانی کــه ب » کمیت

  دستگیرشده بودند؛
تشکیل نهادی برای خدمت به تهیدستان با یک سرمایۀ موقوفۀ چند )  ۳

میلیون ریالی، که بودجۀ آن از مصادرۀ اموال ثروتمندان ودرآمد موقوفه 
  های مذهبی تأمین می شد؛

ساختن مدرسه ) ۵مصادرۀ همۀ انبارهای محتکران بدون پرداخت ؛)  ۴
تشـکیل )  ۶برای بیسوادان با بودجۀ  ثروتمندان وموقوفه های مـذهبی؛

ــرای محاکمــۀ مقامــات و وزرای  وزارت دادگســتری، و دادگــاه هــایی ب
سترش تقویت وگ)  ۸ممنوعیت کامل مصرف مشروبات الکلی؛ )  ۷فاسد؛

پرداخـت ) ۹نیروی ژاندارمری و پلیس ملی برای حفظ امنیـت داخلـی؛ 
اعــالم ) ۱۱احــداث راه آهــن؛) ۱۰وام بــه دهقانــان بــرای خریــد زمــین؛

برچیدن )  ۱۲)مذهبی؟ اقلیت های قومی ایران؟( برابری همۀ ملیت ها
برچیدن همۀ انواع حق قضاوت کنسولی اعطایی به ) ۱۳القاب اشرافی؛ 
  . جیقدرت های خار

ـای   رهبران اتحاد اسالم درنامه ای خطاب به احمد شاه، درخواسـت ه
ـاج « . خود برای اصالحات وبازسازی ویرانی های کشوررا تکرارکردند ت

وقلمروســلطنت بــه بازیچــۀ دســت انگلیســیان » وتخــت باســتانی ایــران
، درکنترل »این ثمرۀ کاردهقانان فقیر« تبدیل شده است؛ ومالیۀ  کشور، 

خواه  قراردارد، واین درحالی است که قحطی درکشوربیداد می مشتی بد
ــام مــردم  ــان بــه ن ــان دیگرنــا امیــد  هســتند وآن کنــد ومــردم بــیش ازهرزم
ســتمدیدۀ ایــران ازاعلیحضــرت همــایونی مــی خواهنــد کــه بــا دخالــت 

  . خارجی  مخالف، اصالحات را آغاز و مجلس را بازگشایی کند
دواربودند که وی صرفاً ازاوضاع  بی جنگلیان که هنوزساده لوحانه امی 

هرگزنخواهیم  پذیرفت که شخص شاه از اوضاع  کنـونی « . اطالع بود
ـاه کـه وابسـتگی   کشور آگاه  باشـد، چـه، درصـورت فـرو پاشـی کشـور، ش
ـان درمعـرض خطرقـرار  ـان  دارد، در نتیجـه  بـیش از آن بیشتری از دهقان

  ».خواهد  گرفت
ـان مـردم را از آنان در پایان این یادداشت م تین هشدار دادنـد کـه درباری

ـایق و . شاه  دور و جدانگاه داشته بودند اما جنگلیان با روشن شدن حق
ـا انگلیسـیان درتابسـتان  ـامی ب ـای نظ )  ۱۹۱۸( ۱۲۹۷پس از رویارویی ه

ـاه، اگـر نـه سـلطنت، ازدسـت دادنـد وازحـق مـردم  ایمان  خود را  به ش
ـا حتـی در ایـران کـه جـد دربرکناری شاه همچون در فرانسه ور وسـیه، ی

با گلوله از سـر راه )  ۱۸۹۶( ۱۲۹۷در) ناصرالدین شاه( پدری احمد شاه 
  .برداشته شد، سخن به میان آوردند

ـات  هرچند نشریۀ جنگل در والیتی نسبتاً دوردست منتشرمی شد؛ اطالع
جنگل به ایرانیان می گفت کـه . بالنسبه جامعی ازسیاست جهان  داشت

بزرگ هرچه باشد نباید انتظارتغییرات مهمی در مصائب  و  نتیجۀ جنگ
ـند حرکـت « مگـر آنکـه بـه پاخیزنـد و از. نگون بختی خود را داشته باش

. خـود را بازگرداننـد» گذشـتۀ شـکوهمند «شاه دفاع  کنند و» تاریخی 
ـاد  جنگل در پاسخ به اتهامات مرتجعان درتهـران، اعـالم  کـرد کـه اتح

ـامی کشـوراحترام اسالم همیشه به قوانی ن مجلس ونیزقوانین مـدنی ونظ
ـات هرگـز قـوانین  ـا جمـع آوری مالی ـان ب می گذاشت وافزود  که جنگلی

  .ایران را نقض نکرده بودند

ایــن روزنامــه بــا مــتهم کــردن ســپهدار، وزیرکشــورو زمــین دار قدرتمنــد  
ـال گذشـته  گیالنی به اعمال فشار و دسیسه چینی علیه جنگلیان دردو س

یرزا را به یاد وی آورد، که به نوشتۀ روزنامۀ  قفقازی ینی اقبال، با قدرت م
روزنامه به . برانگیختن مردم سقوط کابینه ها در تهران را باعث شده بود

را بـه » سربازشـجاع اسـالم و ایـران« نکوهش کسانی پرداخـت کـه ایـن
ـا دغدغـه اش ـای مـذهبی و «تمسخرمی گرفتند، کـه تنه ـاع  ازبنیاده دف

از اینرو، طبیعی  بود که جنگلیان به ستایش از . بود» ارضی کشور تمامیت 
» میهن دوسـت« عالء الدوله بپردازند که ازسیاسیون » مردمی « دولت 

. همچون مستوفی و مشیرالدوله  در ترکیب کابینۀ خود بهـره گرفتـه بـود
درسـتکار و «این روزنامه چشم انتظارروزی بود که شـورا توسـط مـردان 

ـانی » اد و مـیهن دوسـت قابل اعتمـ ـان اداره شـود، نـه خائن همچـون آن
ـاالر کـه در ایـران را )   ۱۹۱۶اوت  ۱۴(  ۱۲۹۵مـرداد  ۲۴همچون سپهس

  .درقید و بند نظامی و مالی متفقین انگلیسی و روسی گرفتارکرد
ـا نقـــل شکســـت سیاســـت حزبـــی درمجلـــس دوم،  نشـــریۀ جنگـــل بــ

تمسخرگرفت که با تشـکیل  سیاستمداران  ناالیق اما خوش نیتی را به باد
جلسات کوچک حزبی دربسته هم خود را صرف منافع عمومی و اصول 
ـای  ـال از اجـرای طـرح ه ـا ایـن ح اقتصادی آرمانخواهانه می کردند و ب

ایـن سیاسـتمداران درتـوهم توفیـق مـردم ایـران در . خود ناتوان بودند
 دگرگــونی یــک رژیــم اســتبدادی بــه مشــروطه، بــه دنبــال گمــراه کــردن 

این روزنامه خواستارعمل و نه حـرف بـر پایـۀ تأمـل بـود . دیگران  بودند
یک شمارۀ دیگر روزنامـه بـه تجزیـه وتحلیـل احـزاب سیاسـی جدیـدی 

ـان پرکنـــی همچـــون  ـامی دهــ ـا اســ « ، »دمـــوکرات«پرداخـــت کـــه بــ
مثل قارچ درپایتخت می روییدنـد و شـمار » کارگران « و » سوسیالیست

ـا از ـان فاسـد تـن بیشـتر ۳۰۰اعضای آنه نبود، کـه عمـدتاً  در زمـرۀ نخبگ
  .پیشین بودند وهدفی جز پیشبرد منافع شخصی خود نداشتند

ـاد حملـه گرفـت نگـون بختـی . سپس، نشریۀ جنگل فساد دولتی را بـه ب
مردم، ویرانی کشوروسلطۀ یک قرنی قدرتهای خارجی نتیجۀ بی توجهی 

دارۀ امورکشـور و رهبران به قانون، احساسات میهنی و رویکرد علمی به ا
ـا .  کنار نهادن حرمت اخالقـی اسـت –مهم ترازهمه   -  ایـن آخـری تنه

ـان و نیزمـردم را  عاملی بود که ریشۀ همه بیماریهای یاران در میان  نخبگ
در سطح  بین المللی، جنگلیان به هنگام کاهش سیطرۀ . تشکیل می داد

گـران نفـوذ روبـه روسیان بر دربار و دولت  ایران، به  نحـو فزاینـده ای ن
آنان  با اعالم این کـه انگلـیس دشـمن شـماره  یـک . رشد انگلیس بودند

ایران بود، به مداخلۀ آن در امور ایران، به ویژه نقـش آن در شـکل دادن 
آنان مـی . وکنترل کردن یگان تفنگداران جنوب ایران، اعتراض داشتند

د علیــه پرســیدند، دولــت مرکــزی در بــارۀ نیــروی نظــامی ای  کــه تهدیــ
ـاد اسـالم،  حاکمیت ایران بودچه می کرد؟ طی یکی از اعالمیه های اتح
علیه  طرح بسط  یگان  تفنگداران جنوب به دیگر بخش  های کشور، بـه 

  .مردم و ایالت جنوب کشور هشدار  داده شد
ـامالً تحـت کنتـرل انگلـیس در آمـده بـود،   در حالی که دولـت تهـران ک

د که دولت ایران شناسایی دولت لنـین را جنگلیان به این نتیجه رسیدن
به همین  دلیل . به تعویق انداخته بود» از مخالفت آن با  منافع  لندن « 

نیروهای تزاری به رغـم تمایـل » بزرگان کشورراضی نمی شدند« بود که 
جنگــل همچنــین . بــه بازگشــت بــه مــیهن خــود، ازایــران خــارج شــوند

ـای انگلیسـی  آرامگاه حضرت علی درنجف» محاصرۀ «به توسط  نیروه
ــی در نجــف توســط  ــلمانان آرامگــاه حضــرت عل ــراض کــرد وازمس اعت
نیروهــای  انگلیســی  اعتــراض  کــرد و از مســلمانان خواســت  کــه در راه 

اکنون حق تان  برای زندگی نفـی شـده « احقاق حق خود بمیرند، زیرا 
ـا ـان و نـه شـرف برایت ن  است و به زودی  روزی خواهد رسید کـه  نـه ایم

شرم بر شما باد ای اشراف، رنجبـران، « و ملتمسانه گفت، » خواهد ماند
زیرا انگلیس  نـه فقـط  کشـورتان را مـی بلعـد بلکـه بـه ! کارگران، ایالت

  ».مقدسات مذهبی تان نیز اهانت می کند
ـاعی    برنامۀ جنگلیان برآن دسته ازشکاکان مـذهبی کـه از لحـاظ اجتم

ـأثیری داشـت؟ همـه متعهد به پیشرفت، استقالل و آ زادی بودنـد، چـه ت
تردید  داشت که کسی بدانـد )  ۱۹۱۹(  ۱۲۹۸واساکنی در . راضی نبودند

ـبش جنگـل  خواستۀ جنبش چه بود، حتی نه کوچک خان ونه خود جن
ـان . برنامـــۀ منســـجمی داشـــت ـاکنی، ایرانیــ ـا داوری از موضـــع واســ بــ

ـان متقاعـد شـده  غیرمسلمان معدودی نسبت بـه برنامـۀ سیاسـی جنگلی
  )۹۷ -   ۱۰۱صص  ) (  ۵.( بودند

ـانی : فخرائی می نویسد وقایعی که اکنون آماده بیانش هستیم مقارن با زم
آغازمی شود که نیروی تحت فرماندهی ژانرال برانف افسرتزاری روس از 

درمقابـل » همدان«تا حدود ) بندر پهلوی ( اولین نقطۀ سرحدی ایران 
و جنگ جهانگیر بمنتها درجۀ شـدت و آلمانیها وعثمانیها گسترش یافته 

ژنرال قونسول روس افسینکوف که فرماندار مطلـق . حدّت رسیده است
گیالن اسـت از اینکـه عـده ای معـدود درجنگـل پدیـد آمـده و اسـلحه 

(**) بدست گرفته اند ناراحت است و از فرماندار گیالن حشمت الدولـه
یم دارد که آتش جای خود تقاضا می کند این فتنه را بخواباند زیرا از آن ب

را باز و بنقاط  دیگر سرایت کند وهمین عدۀ معدود به پشت جبهۀ روسها 
  .حمله ورشوند و سالح و مهماتشان را تصرف کنند

ایــن نــارحتی وتشــویش خاطردرحقیقــت بــه جــا بــود زیــرا جنگلــی هــا  
ازشبیخون زدن بنقاط سوق الجیشی  دریغ نداشتند و حتی یکبار یکـی از 

ـا ایـن » کلهر« اهل  را که دراسارت روس ها بسرمی برد نجات دادنـد وب
کیفیت هرگونه ضربتی به قوای روس جا داشت که آنها را وحشت زده و 

  .ناراحت کند
کســانی هــم ازمــردم ثروتمنــد گــیالن کــه تکیــه گاهشــان قــدرت دولــت  

امپراطوری بود خواب های پریشان  میدیدند و از پیدا شـدن چنـد مـرد 
است وبطورمستقیم منافعشان را درمعـرض  » جنگلی « مشانمسلح که نا

  .خطرقرارداده اند عزا گرفته و روحیۀخود را باخته بودند
ـال و زمامـدارانش ) اکثریـت(درآب وهوای ایران خاصیتی است کـه   رج

ـان  ـای بیحـد وحصرش مادام که در راه اجراء تمایالت وهوی وهـوس ه
ـایل بمانعی برنخورنـد هریـک موجـودی برگزیـده و ـاز و واجـد فض ممت

  وهنرهای بسیارند حتی از فرزانگی وشجاعت وعلوطبع وبزرگواری
  ۱۵در صفحه

  

  »مصدق دکترتولدسالگردنهمینبمناسبت صد و بیست و،خرداد۲۶«
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ومردانگی خویش حاضرند  داستانهای بسیارطویل وشگفت آوربسرایند  
پهلوانــان گلســتان «لــیکن همینکــه دورۀ آزمــایش فــرا رســید همچــون

  .حتی ازسایۀ خویش نیزرم برمیدارند» سعدی
ـات  شاید بهمین جهات  بود که عده ای ازمالکین طراز اول رشـت وطبق

متنفــذ دیگــر درمحضــر فرمانــدار داد ســخن داده بمنظــور دفــع ســریع 
ـا  ـاس وتضـرع متوسـل شـدند ام جنگلی ها ابتدا به تشویش و بعد به التم
ـات تحریـک  ـا دیـده بـود از تلقین حشمت الدوله که مردی مجـرب و دنی

بین حقین نموده ترک اوالئـی آمیزشان زیاد گرم نشد و برای آنکه جمع 
ـان محمـود  از او سرنزده باشـد دسـتور داد رئـیس شـهر ایـن وقـت کاپیت

ـافتن محـل ) متین(خان همراه عده ای پلیس سوار به منظور بازرسی و ی
اجتماع جنگلی ها بروند ومشاهداتشان را بیدرنگ گزارش دهند ضـمنا 

روســها  بــرای دفــع شــرمقدور و ســد راه لجــاج و بهانــه هــای احتمــالی
« بقونسولگری اعالم کرد یک افسرفهمیده را همـراه عـدۀ مزبوربعنـوان 

  .بفرستد» ناظر
ـان از   قونسول روس باغدانف نام را همراه این عـده گسـیل داشـت و این

کــه غربــی تــرین  نقطــه شهراســت بازرســی را آغــاز و » چمارســرا« پــل
  - ب احمد  گورا –صفه سر –عینک «درمسیرمأموریت خود بترتیب قراء

را کـه دریـک خـط  » کالشم وجمعه بازار –نشامندان  –پسیخان  –آتشکا 
طولی واقفند پیموده وهمۀ نقاط اصلی وفرعی را زیرنظرمی گیرند لـیکن 
با همۀ بازرسیهای دقیق دالئلی ازاجتماع  جنگلیهای مسلح بدست نمی 
ـان از  آورند و این بدان معنی است که مردم گیالن اعم ازشـهری ودهقان

عدیات وارده بخود در طول یکمدت متمادی خاطرات بدی بیاد داشته ت
ـان دهنـد و حتـی  ـان را نش و بدین جهت حاضـرنبودند محـل  اجتماعش

  .وجود افراد مسلح را تصدیق نمایند
بدین قرارهدف آنها ازهدف جنگلیها جدا نبود و درحقیقـت افکارعامـه 

وسـخت گیـری ای بمعنای حقیقی خود وجود داشت  که این بازرسـیها 
ـان   ها را از پیش محکوم  می ساخت وهمین افکارعمومی بود که یـک زم
ـا مقاومـت  به نشان دادن عکس العمکـل ابرازمـی شـد و درمواقـع دیگرب

  .های منفی روبرو میگردید
ـأس از    ـأیوس شـدند و پـس از ی نتیجه آنکه مأمورین اعزامی فرمانـدار، م

ـأمورین یافتن کانون اجتماع  جنگلیها  یکعـده پلـی س سـوار را همـراه م
ـاب ) کیلومتری رشـت ۶(درقریه پسیخان ) آگاهی(تأمینات  بمراقبـت  ای

وذهاب عابرین گماشته تا هرکس را که مظنون تشخیص دادند دسـتگیر 
ــه نتیجــه ای برشــت  ــدون اخــذ هیچگون ــد وخــود ب و بازداشــت نماین

  .بازگشتند
بـه » دیـدیم رفتـیم و چیـزی ن« قونسول روس ازمطالعه این گزارش کـه 

ـا  حسب ظاهر دچارسوء ظن نمی شـود زیـرا نماینـده اش همـراه بـود ام
ـانون    نگرانی از درونش محونمی شـد زیـرا اطـالع صـحیح داشـت کـه ک
خطرناکی بزیان ارتـش امپراطـوری تکـوین یافتـه اسـت و لـذا از اقـدام 
فرماندار و گماشتن پلیس های مسلح در پسیخان خاطرش آرام نگرفت 

ود که عبدالرزاق شفتی را که مردی متنفذ وبا قدرت اسـت بـه و توصیه نم
  )  ۶.( حکومت فومنات منصوب  نمایند

عبدالرزاق مردی بود بلند قد، چاق، چهارشانه کـه ازخـوانین سرشـناس 
از آنجائیکه درمالقات با قونسول . شفت وهیکلی قوی وقهرمانانه داشت

زه وقلـع وقمـع روس، بوی گفته بود که دروکردن چنـد بوتـه علـف هـر
مشتی بی سروبی پا کارسادۀ پیش پا افتاده است که از نظر او حتـی بقـدر 
قورت دادن یک انجیر  رسیده اهمیت ندارد لذا اظهاراتش مـورد توجـه 

  . قرار گرفته بود
ـافی بـرای  ـار ک ـات اعـزام شـد و اعتب عبدالرزاق به نیابـت حکومـت فومن

ـامبرده پـیش . قرار گرفـتعملیاتی که ازاو انتظار می رفت دراختیارش  ن
ـاردانی خـویش  ـان دادن لیاقـت وک ازجلوس به مسند قدرت بمنظـور نش
ـالش خـود را مسـلح نمـوده آهنـگ  عده ای از زارعین شفت و رعایای گ
پسیخان نمود وهمه جا ببازرسی پرداخته محل  تجمع جنگلیها را جویا 

» سـیخانپ« شد تا آنکه به محلی موسوم به داوساز که بـه فاصـلۀ کمـی از
ـان کـم بـود . واقع است رسید ـاً ( جنگلیها با آنکه تعدادش ) نفـر ۱۷تقریب

ـان  لیکن همۀ نقاط  فومنات و اطـراف رشـت را عمـالً زیـر نفـوذ معنویش
داشتند چه، دهقانان و کشاورزان بمجرد احساس کمترین خطـر، حتـی 
زودتــراز تلفــون و تلگــراف، جنگلیهــا را متوجــه  مــی ســاختند و آنهــا بــه 

ـاجراء نقشـه و تاکتیـک اقت ضای حال وشرایط و امکانات موجود اقدام ب
ـا ایـن  جنگلی خود نموده و یا اگر هوا پس بود آنـرا تـرک مـی کردنـد و ب
مقدمه عبدالرزاق پیش از آنکه علف های هرزه را با داس قدرت درو کند  

« جنگلیهــا بســروقتش رســیدند و در جنگــی کــه فیمابینشــان در گرفــت 
یکی از همراهانش که به شجاعت شهرت داشت با یحیی  نام » اسمعیل 

ـارمی  ـان طــ وعمـــوی عبـــدالرزاق کشـــته شـــدند » دهـــدار تکـــرم« خــ
ـا بقیـۀ » غالمحسین «و نام با چند نفر اسیر گردیدند و خود عبدالرزاق ب

همراهانش گریخت و بدین طریق اولین تماس جنگلیها با مخالفینشان 
  .بشرح مذکور باال پایان یافت

ـــ ـــد خبرشکس ـــیالن پیچی ـاط  گ ــ ـــۀ نق ـــرعت درهم ـــدالرزاق بس ت عب
ـان  وپرستیژجنگلیها را کمی باال برد و باعث شد که مردم رشـت والهیج
ـار  ـانیده اظه ونقاط دیگرگیالن با زحمات بسیار، خـود را بـه جنگـل رس

 –صـص ) (  ۷. (خدمتگزاری کنند و در عداد داو طلبان انقالبـی درآینـد
۶۷ – ۶۳  (  
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دو ساعت قبـل   - نظمية رشت و انزلي  كنندة حضور مبارك آقاي رئيس و تشكيل 
ظهـردوازدهم اكتبـر اسـت     12ام حاال هم كه ساعت  تلگرافي عرض كرده  راپورت

رشت و انزلي به   نمايم كه امنيت داخلة ر ميبدين وسيله خاطر مبارك را مستحض
  حالت اولية خودش برقرار و امورات پيشرفت كامل دارد مسـئلة عمـده كـه قابـل    

كار هستيم محترما اطالعات ذيل را   عرض باشد رخ نداده و با كمال اهتمام مشغول
 :دهم عالي مي  به حضرت

ـأمورين حكومـ  - 1 ت جليلـه از پسـيخان   دو روز قبل يكي دو نفر آدم مظنون را م
شهر آورده بودند و به نظميه دادند كه توقيف و استنطاق شـوند پـس از     گرفته به

باالخره يك نفر از آنها ديروز اقراراتي كرد كـه از اقـرارات او     چندين ورق استنطاق
معلوم شد بصير الرعايا تولمي و پسرش همدست با عدة جنگلي هستند ومخصوصا 

رالرعايا ازرشـت بـراي حضـرات پـول بـرده اسـت نـوكر        چند روز قبل خود بصـي 
ترتيب اقرار كـرده خـود بصـيرالرعايا      بصيرالرعايا نيز جلب به نظميه شده به همين

فعال در توقيف حكومت است پسرش را هم مأمور از طرف حكومت رفته كه گرفته 
حي قونسولگري گرفتـه بـرده شـر     بياورد خود بصيرالرعايا را چند روز قبل از طرف

نظميه كه سوادش جوفا   بودند چيزي بروز نداده بود اين استنطاقات  استنطاق كرده
ـارك مـي    رسـد خيلـي مستحسـن و جالـب نظـر حكومـت جليلـه و         به نظـر مب

ـاب زحمـت       قونسولگري شده مخصوصا محمود خان مفـتش  ـات در ايـن ب تأمين
تنطاق نشـده  اسـ   كشيده تا مسئله را كشف كرده هنوز خود بصيرالرعايا در نظميه

 .وقتي كه استنطاق شد اقرارات او را هم به حضرت عالي اطالع خواهم داد
جل و نمد جهت اسبها الزم است و تهيـه    از قرار اظهار نايب سوار براي زمستان- 2

تخته جل و نمد در طهران و   آنها در رشت ممكن نيست مقتضي است سي  چهل
 .و در موقع سردي هوا اسبها راحت باشند فرمائيد كه زودتر برسد  يا در قزوين تهيه

شبانه صادق نام را تير زده و جلب بـه    رستم نام كه چندي قبل در باغ بزانوس - 3
شده و حالتش خوب شده   نظميه و توقيف شد اكنون كه صادق تير خورده معالجه

رستم ضارب داده به ادارة مدعي العمومي نيز رضايت خودش   نامه به كسان رضايت
  اظهار كرده و اقرارات اوليه خودش را كه در نظميه اظهار كـرده تكـذيب كـرده   را 
گويد رستم عمدا مرا نزد بلكه از روي سهو و خطا زده اسـت امـروز كاغـذي از     مي

نويسد چون رستم سهوا صادق را زده است و براي  اداره رسيده مي  مدعي العموم به
ـافي   است بنابراين م  انجام خودش اين شهودا كرده   دتي را كه در توقيـف مانـده ك

اطالع خاطر مبارك عرض شد كه هـر    است خوب است او را مرخص نمائيد براي
 .طور امر فرمائيد اطاعت شود

 ] امضاء عبد اهللا خان سيف[
ـاريخ     ادارة نظمية رشت، سواد راپورت دايـرة  ـات، بت   ق 1333شـهر ميـزان    18تأمين

 )ش 1294(
ـيالن دام اقبالـه      تشكيالت مقام منيع محترم رياست كل ـالتي گ ـا   - نظميـة اي محترم
تحقيقات بصيرالرعايا و نوكرهايش كه از   سازد درموضوع خاطر مبارك را مستحضر مي

حكومت فرستاده شده بود امر فرموده بوديد رسيدگي شود تحقيقات الزمه بـه    طرف
ـتنطاق آورده پـس    . عمل آمد ـين را تحـت اس ـي   نوكر بصيرالرعايا حس زده ورقـه  از س

ـبانه آمـد بـه طـرف      ـيرالرعايا ش   استنطاق انكاري اقرار نمود كه در پانزده يوم قبل بص
هندوخاله يك شب در آنجا ماند صبح زود سوار اسب شده با يك خورجين پـر پـول   

در منـزل خـودش بـه      همراه خود برداشته حركت نموده شب مجددا مراجعت كرده
امروز مـن    ري پول جهت ميرزا كوچك خاناخويش آقا حسين اظهار نموده كه مقدا
روزه الزام گرفته كه به شهر مراجعت نمايم از   بردم به او دادم چون قونسول از من سه

ـان    روم هرچه جهت ديگر وقت نداشته به شهر مي  اين راپورت كه از ميرزا كوچك خ
ـين  . نمايـد  حركت به شهر مي. به شما ميرسد محرمانه جهت من بفرستيد  نيـز حس

قبل چند نفر در منزل آقا طاهر پسر بصيرالرعايا انجمـن    اظهار نمود كه در چهار شب
  نوشتم كه از اشخاص پول مخفي داشتند و خود من هم حضور داشتم كه صورت مي

بگيرند پس از آن علي نوكر ديگر بصيرالرعايا را تحت استنطاق آورده نيز عين مطلـب  
ا پول جهت ميرزا كوچك خودش حمـل نمـود   حسين را اظهار نموده كه بصيرالرعاي

ـتگير شـده      ـبال در حكـومتي دس ـيرالرعايا ق ـين و علـي را كـه از      چون خود بص حس
ـتند بـه محـض ورود بـه شـهر در         كنند مي هندوخاله دستگير مي ـار داش آورنـد اظه

خودمان را مالقات كرديم به ما سفارش نمود   حكومتي در اطاق شما بصيرالرعايا ارباب
وجه مطلبي بروز ندهيد حسين در   در نظميه از شما استنطاق نمودند به هيچاگر   كه

گويد همان قسم كه مرا در  شود به كلي منكر شد بصير الرعايا مي گويد نمي مي  جواب
ـيچ      پانزده روز قبل دستگير كردند بردند قونسولخانه هرچه از من سوال كردنـد بـه ه

ـا    يد حال تا اين اندازه از نوكرهايوجه مطلبي بروز ندادم شما هم بروز نده بصير الرعاي
ـيرالرعايا هـم     استنطاق شده است و حقيقت مطلب را بيان نمودند تا فردا كه خود بص

استنطاق شود و اين كشف مطلب بسيار جلب توجه قونسولگري شده اسـت كـه در   
يـن  چندمين جلسات بصيرالرعايا را استنطاق نمودند چيزي معلوم نگرديد عجب در ا

رود همان  گرفته بوده مي  است كه در همان موقع كه سه روزه از قونسولخانه مرخصي
روز پول جهت ميرزا كوچك ميبرد و صورت اشخاصي را كه حسين و علـي قلمـداد   
نمودند كه هيئت رئيسه ميباشند و انجمن در منزل آقا طاهر پسر بصيرالرعايا داشتند 

شد تا فردا جلب شوند تا در ايـن اداره    رستادهآن صورت را هم حسب االمر به ايالت ف
  .شده محض استحضار خاطر مبارك عرض شد سواد مطابق اصل است  استنطاق كه

 محل مهر و امضاء
  بـرج ميـزان   20)مورخـه (،3252وزارت داخله، ادارة تشكيالت نظميـة ايـران، نمـرة    

 )ش 1294مهر (ق 1333ئيل  توشقان
تا اين ساعت كه دو  - نظمية رشت و انزلي  كنندة حضور مبارك آقاي رئيس و تشكيل

ـال      13بعد از ظهر  ـا كم اكتبراست داخله شهررشت و انزلي در كمال نظـم اسـت و ب
. دهـم  عالي مـي   جديت مشغول كار هستيم در اين موقع اطالعات ذيل را به حضرت

 :ام انگليسي مخابره كرده  دو ساعت قبل هم تلگراف
ـا چنـد نفـر سـوار        رسيد عبد الرزاق امروز قبل از ظهر راپورت خان مأمور حكومـت ب

ـا   ها مصادف شده عدة جنگلـي  همراه داشت در پشت پسيخان با جنگلي  شفتي كه ه
ـته    كرده  به طرف آنها شليك اند سه نفر از همراهان عبد الرزاق خان تير خـورده و كش

ـيدن ايـن خبـر حكومـت جل     شده گويا بقيه هم فرار كرده ـاپيتن  اند بعد از رس   يلـه ك

ژاندارم را خواسته امر كرد كه بايد با تمام عدة ژاندارم بروي بـه كمـك   ] محمود خان[
خان و جنگ با عدة جنگلي و هرگاه براي اين كار حاضر نيستي بايد با عدة   عبد الرزاق

گويد اگر ژانـدارمها بـراي دفـع     زيرا كه جنرال قونسول مي - قزوين  خودت برگردي به
ـته   . كنم ند من آنها را خلع اسلحه ميها نرو جنگلي كـه    كاپيتن ژانـدارم مهلـت خواس

در اينباب از ماژور چلسترم كسـب تكليـف     امروز بعدازظهر به وسيله تلگراف حضوري
آژان آمده راپورت داد كـه نعـش دو     حاال كه مشغول عرض اين راپورت هستم. نمايد

در داخل شهر امنيت برقرار اسـت و  . دعبد الرزاق خان را به شهر آوردن  نفر از همراهان
 .اند مردم عصباني مزاج شده  خبري نيست جز اينكه

ـليم     سه نفر از مقصرين پلتيكي را كه قونسولگري مستقيما جلب كرده بود امـروز تس
ميرزا محمود گارنيه هم ازچند روز قبل بر حسب تقاضاي قونسولگري در .نمود  نظميه

ـان  نظميه توقيف است دو سه نفردي ـتاده بـود،      گر هم كه عبد الـرزاق خ گرفتـه فرس
اينگونـه    ديروز به حكومت گفتم در نظميه بـراي توقيـف  . حكومت به نظميه فرستاد

  تشكيالت تلگراف كنيد با وزارت جليله داخله  گفتم با آقاي رئيس. مقصرين جا نداريم
ـاره    براي توقيف مقصـرين   مذاكره كرده اجازه بگيرند درجنب ادارة نظميه پلتيكـي اج

شـوند در   حضرات را آنچه تاكنون دستگير شده و آنچه بعد از اين دستگير مـي   نموده
هـر طـور     اين بود كه بنده هم عصربه حضرت عالي تلگـراف كـردم كـه   . آنجا توقيف

ـابق عـرض كـرده و        چند فقره. فرمائيد اطاعت نمايم امرمي ـاي س مطلـب در راپورته
ا آقاي عبد اهللا خان دبير بفرمائيد جواب آن مطلب را به ام مستدعيم ب خواسته  تكليف

 .مطلع شده از آن قرار رفتار نمايم  بنده بنويسند كه
  برج عقرب توشقان 29،مورخ 3735وزارت داخله،ادارة تشكيالت نظمية ايران، نمرة [

ـال   -   مقام منيع وزارت جليلة داخلل  دامت شوكته)] ش 1295(ق 1334ئيل  با كم
  خاطر مبارك را مستحضر ميداردكه بعد ازمسافرت بنده به طهران ايالت جليلةاحترام 

تفنگچي كه چهاريا پنج نفرآنها داراي   گيالن عبد الرزاق خان حاكم شفت را با عده اي
اند مأمور دستگير كـردن عـدة مجتمـع در     تيرو بقيه تفنگهاي سرپرداشته  تفنگ پنج
نمايد و  دريك فرسخي شهر چند روزي توقف ميمشاراليه نيز رفته . نمايند جنگل مي

ـا   ها را چند نفر از جنگلي دستگير كردن او چند نفر قاصد جنگلي  باالخره به واسطة ه
ـان حملـه كـرده سـه      بطور مسلح در همان يك نفـر    فرسخي شهر به عبد الرزاق خ

ـات اطـراف پنهـ       كشند وخود عبدالرزاق ازهمراهان او را مي ـان فراركـرده در ده ان خ
ـاند ايالـت جليلـة      ميشود تا پس از ده يا پانزده روز به زحمت خودش را به شهرميرس

ها را كه عبد الرزاق گرفته به شهرفرستاده بود با عـدة   گيالن چند نفرقاصدين جنگلي
ـبس    همدستي با جنگلي  ديگري ازاهل شهركه متهم به ها بودند امربه توقيـف درمح

  براي مقصرين پلتيكي جا نبود و بعالوه ادارة  يهنمايند چون درمحبس نظم نظميه مي
تشكيالت نظميه هيچوقت مداخله به امور پلتيكي نداشته و ندارد لذا آقا ميرزا عبد اهللا 

رشت و انزلي بودند مسئله را   سيف كه در غياب بنده كفيل ادارة تشكيل نظمية  خان
ـان تلگـراف     در جواب بنده. راپورت دادند و تكليف خواستند  به طهران به بنده به ايش

ـا    جليله قبول كرده و خانه در خارج بـراي حفاظـت    كردم كه مقصرين را از ايالت آنه
ـان  . تهيه كرده و آنها را نگاهداري نمايد بعد از رسيدن جواب بنده آقا ميرزا عبد اهللا خ

چند نفر مقصرين را كه ايالت   هم بر حسب وظيفة اداري خودش اطاعت نموده  سيف
نمايد بعد از طـرف   مي  جليله دستگير فرموده بودند پذيرفته در جاي معين نگاهداري

ـان گفتـه   ـتقيما از طـرف         ايالت جليله به ايش   ميشـود كـه سـه نفـر از مقصـرين مس
هستند و قرار شده آنها را هـم بـه نظميـه      قونسولگري جلب و در قونسولخانه توقيف

ـان فـورا        چند نفر آژان بفرستيد آن.نمايند  تحويل ـا ميـرزا عبـد اهللا خ ـا را بياورنـد آق ه
آورنـد و جـزو    فرستد آن سه نفر را از قونسولگري تحويل گرفتـه بـه نظميـه مـي     مي

چنانچـه خـود   (مدارك توقيف آنها معلوم شود  كند و براي آنكه سايرين نگاهداري مي
ـات  وسيلة محمود خان مفتش با تأ  به)اند در استنطاق خودشان آنها هم مصر بوده مين

فرستد و ايالت جليله تأكيد در حفظ چند  از آنها بعمل آورده براي ايالت مي  استنطاقي
ـتنطاقات    كند نظربه نفر از آنها كرده و چهار يا پنج نفرازآنها را مرخص مي اينكه در اس

نبوده و فعال هم عده اي از همان مقصـرين بـه امـر ايالـت       مظنونيني براي آنها معلوم
ـتقيما   جليله در تح ت حفاظت نظميه هستند بدون اينكه ادارة تشكيالت نظميـه مس

دخالتي درجلب يا توقيف آنها داشته باشد زيرا كـه ادارة تشـكيالت نظميـة رشـت و     
امورات انتظاماتي از قبيـل جنحـه و جنايـت و سـرقت و مراقبـت دارد        انزلي فعال به

ـيدگ  هيچ وجه نمي  دخيل امورات پلتيكي به ـا هنـوز     ي اينگونـه شود و براي رس كاره
بعـدها    شعبه در نظميه دائر نشده مگر اينگونه بعد از استحكام اساس ادارة تشـكيالت 

ـالتي      ـاكنون ابـدا دخ اگر الزم شود شعبه نيز براي رسيدگي امور پلتيكي شـود و اال ت
 :نمايد وسيله تجديد مي  مستقيم در اينباب نشده است احترامات فائقه را به اين

ـاريخ    ،بـه 3925/15395دشت،نمرة ثبت   ة ايران، وزارت داخله،از تهران بهدولت علي ت
 .ش.هـ 1295آذر  1334/3محرم  28

ـام      - حكومت جليلة گيالن ـر را بـه اته ـيد چنـد نف   ازقرار راپورتي كه از نظمية رشت و انزلي رس
ـرده     همراهي با مقصرين جنگلي دستگير ودر نظميـة  ـا توقيـف ك ـيل چيسـت و  . ايـد  آنج  تفص

 .اشخاص چه بوده توضيحا اعالم داريد  تقصيراين
ـأمور     ]:مطالبي كه روي آن خط كشيده شد[ ـان م ـرزاق خ چند نفر مقصر جنگلي را كه عبـد ال

 .گرديد  دستگيري آنها بوده امر به توقيف در نظميه
 .ش.ـه 1305آبان  25، بتاريخ 5281وزارت داخله،ادارة پرسنل،نمرة 
  جليلة عدليه تاريخ تحقيقي انقالب گيالن را براي  از وزارت - عظام  كابينة محترم رياست وزرا ي

ـاريخ قطعـي    تعيين انتهاي خدمت مستخدمين خود خواسته ـوابق ت بدسـت    اند با مراجعه به س
ـاريخ  ـادر گرديـده     نيامده ولي عباراتي  هست كه از آن كابينة محترمه تلگراف رمزي در آن ت ص

ـعار دارنـد كـه بـه     متمني است قدغن فرمائيد با مرا جعه به سوابق تاريخ تحقيقي را تعيين و اش
 .وزارت جليلة عدليه ارسال شود

 امضا از طرف رئيس پرسنل احمد
 مهر وزارت داخله

  خاتمة انقالبات. آقاي ميرزا غالمحسين خان و آقاي ميرزا سيد رضا خان معلوم نمايند]:  حاشيه[
  مور گيالن تصفيه شد كه تا باالخره در زمان وزارتگيالن تدريجي بوده و بعالوه چندين دفعه ا

ـابقه   اعليحضرت پهلوي سر ميرزا كوچك خان را به   اش در ايـن وزارتخانـه   طهران آوردند كه س
 .است

 آقاي مستوفي جواب تهيه نمائيد
 .1305آذر  5ثبت   ،تاريخ9488رياست وزرا،نمره عمومي 

  شود كه در آرشيو كابينـة رياسـت   اشعار مي 5381  در جواب مراسلة نمرة - وزارت جليلة داخله
ـا تـدريجي و چنـدين    نمي  وزرا تاريخ تحقيقي انقالب گيالن بدست مرتبـه    آيد زيرا انقالب آنج
 .است  نسبت به تصفية امور گيالن اقدام شده

 ] عنايت اهللا سميعي[امضا
ـناد محرمانـه   (  كشاورز، فتح اهللا، نهضت جنگل و اتحاد اسالم: منبع ، تهـران  )و گزارشـها اس

  .سازمان اسناد ملّي ايران  ، انتشارات1371
  
  

  »مصدق دکترتولدسالگردنهمینبمناسبت صد و بیست و،خرداد۲۶«
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  كالبد شناسي جناحها در انتخابات
  8 –م نهمين دوره مجلس رژي

  
اي خطـاب بـه  اللـه العظمـی خامنـه بنا به گزارش ایسنا  حضـرت آيت

اهميــت مرحلــه دوم انتخابــات، كمتــر از : مــردم خاطرنشــان كردنــد
ايد به جهاتى بتـوان گفـت كـه اهميـت ايـن مرحله اوّل نيست بلکه ش

توصيه بنده اين است كـه اوّالً . مرحله، از مرحله اوّل بيشتر هم هست
شان را در  هاى رأى بشتابند و هرچه زودتر رأي مردم به سوى صندوق

بهتـرين . »خيرالخيـر عاجلـه«يعنـى . اوّلِ وقت به صندوق بيندازنـد
 .ت خود انجام گيردكارهاى خير، كارى است كه سريع و در وق

ثانياً كوشش كنند به همان تعداد كه الزم اسـت، رأى : ايشان افزودند
مثالً فرض بفرماييد در حوزه انتخابيه تهران اسـم . بنويسند و نه كمتر

سـعى كننـد اسـم . بيست و هشت نفر بايست در برگه رأى نوشته شـود
يـا . دبيسـت و هفـت نفـر و كمتـر نباشـ. بيست و هشت نفر را بنويسند

فرض بفرماييد در بعضى از شهرها به پنج نفر و در بعضـى شـهرها بـه 
همان مقـدارى كـه الزم اسـت بنويسـند و كمتـر . دو نفر بايد رأى داد

 .ننويسند
بــا  بــیالن شکســت بــزرگ مرحلــه اول نمــایش انتخابــات دوره نهــم 
مجلس، رژیم مرحله دوم این نمایش را  بـا تـدارک تبلیـغ فـراوان در 

مسـئولین و مقامـات رژیـم بـا . برگـزار کـرد ۱۳۹۱اردیبهشت  ۱۵روز 
ارقام ضد و نقیض حیرت آوری در مرحله اول از شرکت مردم در این 
نمایش خبر دادند و با فریبکاری زیاد سعی در گرم نشان دادن فضای 

در نوشـته پیشـین دیـدیم بنـابر آمـار / انتخابات و حضور مردم کردنـد
دم بین  دو تا شش در صد بیش نبـود، ساختگی رژیم میزان شرکت مر

سئوال می شود در چنین شرایطی رژیم چه نیازی به  نمایش دور دوم 
 دارد؟

آنقدر طشت این رسوایی از  بام افتاده که اخبار رسمی حاکمیـت نیـز 
: سحام نيوز می نویسـد.  مجبور به بیان گوشه هایی از آنها شده است

در ديـدار نـوروزی بـا يکـی از دو نفر از حقوقدانهای شورای نگهبـان 
این مقام، رئـيس مجمـع تشـخيص مصـلحت مـی (مقامات عالی رتبه 

کشور ميزان مشارکت مردم در انتخابات نهمين دوره مجلس )  باشند
نـرخ : را بـه شـرح زيـر اعـالم کـرده انـد ۱۳۹۰شورای اسالمی اسفند 
٪  سی و هشت درصد واجـدان شـرايط در  ۳۸: مشارکت در کل کشور

٪  هجـده درصـد واجـدان  ۱۸: ور، نـرخ مشـارکت در تهـرانکل کشـ
٪  هشـت درصـد آرای  ۸: شرايط در تهران و ميزان آراء سفيد و باطله

 .اخذ شده بوده است
 ۱۳۸۸خـرداد  ۲۲رژیم این بار نیز  بشدت هراسـان بـود کـه شـورش 

بـه ایـن جهـت از گرمـای بـازار انتخابـاتی کاسـت و تنهـا . تکرار شود
نفـر از افـراد برگزیـده  ۳۴۴۰رم تا دوازدهم اسفند، هشت روز از چها

خویش را فراخواند که طبق مقرراتی که دولت تعیین کرده بود خود 
را بــه مــردم معرفــی کننــد و آنهــا را ترغیــب و تشــویق نماینــد کــه در 

اما همین مقدار تبلیغات انتخابـاتی نیـز مـورد . انتخابات شرکت کنند
نـوع تبلیغـات بـه مجـاز و غیـر  هراس و تحت نظارت بود بطوری که

درج و انتشـار : "در فهرست اقدامات مجـاز آوردنـد. مجاز تقسیم شد
ــه در آمــار  مراتــب حمایــت مجــامع و گروههــای هــر حــوزه انتخابی
تبلیغاتی مجاز توسط نامزد نمایندگی به شرط وجود مسـتند مکتـوب، 
ار، تشکیل تنها یک ستاد تبلیغات انتخاباتی، نصب پالکارد توسط اقش

گروههــا و احــزاب و جمعیــت هــا فقــط در جهــت تشــویق و ترغیــب 
شرکت مردم در انتخابات بـدون درج اسـامی داوطلبـان، اسـتفاده از 
آثار تبلیغاتی مجـاز بـه صـورت مشـترک توسـط نامزدهـای نماینـدگی 
مجلس شورای اسالمی، برگذاری اجتماعات با اخذ مجوز از مراجـع 

صرفا در مکان هـایی کـه از سـوی  ذیصالح، نصب آثار تبلیغاتی مجاز
رصـد خانـه ایسـنا . (شهرداری یـا دهیـاری تـدارک دیـده شـده اسـت

۱/۲/۱۳۹۱(  
 

  دور دوم 
 

، ۱۰/۲/۱۳۹۱بــه گــزارش رســانه هــای جمهــوری اســالمی در تــاریخ 
با توافق شورای نگهبان، : مصطفی محمدنجار وزیر كشور اعالم كرد

مرحلـه دوم مجلـس ، انتخابـات ۱۳۹۱اردیبهشت ماه  ۱۵روز جمعه 
حوزه انتخابیه كه انتخابات در آنها به دور دوم  ۳۳شورای اسالمی در 

و تبلیغـات انتخابـاتی کاندیـداهای .  كشیده شده برگزار خواهد شـد
مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شـورای اسـالمی از سـاعت 

یافتـه بـه مرحلـه  صبح هفتم اردیبهشت آغـاز شـده و نامزدهـای راه ۸
ــا ســاعت  دوم ــات ت ــاردهم اردیبهشــت،   ۸انتخاب  ۲۴صــبح روز چه

ها و  گیـری فرصـت دارنـد تـا بـه ارائـه برنامـه ساعت پیش از آغـاز رأی
 . های خود برای مردم بپردازند دیدگاه

هــا و   های میــدانی و همایش تبلیغــات امــا علیــرغم پخــش ســخنرانی
 پیدا نکرد های انترنتی هیچ رونقی  ها و بنرها و پیامک تکثیر تراکت

زیــرا رژیــم جمهــوری اســالمی ایــن بــار نیــز بــیش از گذشــته بشــدت 
خامنـه .  هراسان  است  که شورش های خیابانی دوبـاره تکـرار شـود

ای از یک سو میخواهد اوضـاع بـدون سـر و صـدا و بـدون اعتـراض 
مردمی بر گزار شود و حتی حاضر نیست تظاهرات  روز جهانی کارگر 

گزار می شود در ایران بر گزار شود و از طرفی که در سراسر جهان بر 
در این تناقض گیر کرده که نشان دهد مـردم از شـرکت در انتخابـات 
استقبال کرده اند؟ به این جهت از گرمی بازار انتخاباتی کاسته ونوع 
تبلیغات را  به مجاز بودن و یا  غیر مجاز بودن تبلیغات  تقسـیم کـرده 

 .اند
نفـر دیگـر از نماینـدگان مجلـس  ۶۵ت تکلیف در مرحله دوم انتخابا

نماینـده در ایـن میـان بیشـترین  ۲۵شود که تهـران بـا  نهم روشن می
استان کشـور بـرای  ۱۸نامزد در   ۱۳۰در این دوره، . سهم را داراست

بـه لحـاظ گـرایش سیاسـی رقابـت . کننـد کرسی مجلس رقابت می ۶۵
ــوان فهرســت ــه عن ــه متحــد اصــولگرایان ب ــین جبه اصــلی  اصــلی ب

دیگری کـه اشـتراکات  اندک فهرست  اصولگرایان با جبهه پایداری و
دارنـد   زیاد با  دو فهرست جبهه متحد و جبهه پایـداری منتشـر شـده

 . ترین آنها فهرست جبهه ایستادگی است که مهم
نامزد راه یافته به دور دوم انتخابـات در تهـران، فهرسـت  ۵۰در بین 

نامزد  ۴نامزد اختصاصی دارند و  ۲۱م جبهه متحد و پایداری هر کدا
صـدای ملـت متشـکل از منتقـدین دولـت و . بین آنهـا مشـترک اسـت

ـــز  اصـــالح ـــن فهرســـت  ۴طلبان نی ـــامزد در ای ـــره دارد ۵۰ن در . نف
نـامزدی کـه در  ۸۰ها نیز آنچنان که دیده می شـود از بـین  شهرستان

اصـی نـامزد اختص ۱۶کننـد،  هایی بـه غیـراز تهـران رقابـت می استان
نـامزد مشـترک  ۱۵نامزد اختصاصی جبهه پایـداری و ۵جبهه متحد، 

 ۱۱جبهه ایستادگی نزدیک به محسن رضایی نیز . جبهه هستند۲بین 
نـامزد بـا نـام مسـتقل وارد  ۳۱. ها دارد نامزد اختصاصی در شهرستان

نفره ۸۰نامزد اصالح طلب هم در این فهرست ۲اند و  انتخابات شده
ختالفات در حدی است که در درون  اصولگرایان اما ا.شود  دیده می

ذوب شده در والیت هیچگونه سازشـی دیـده نمـی شـود، آفتـاب مـی 
رئیس جبهه پیروان خط امـام و رهبـری معتقـد اسـت منتظـر : نویسد

مانــدن جبهــه متحــد بــرای ائــتالف بــا جبهــه پایــداری مــانع انجــام 
عســگر  و یــا حبیــب اللــه.  تبلیغــات درســت از ســوی آنهــا شــده اســت

اوالدی دبیرکل سابق حزب موتلفه اسالمی در مصاحبه بـا همشـهری 
به موضـوعاتی چـون دور اول انتخابـات مجلـس نهـم، ) ۶/۲/۱۳۹۱(

وضعیت حزب موتلفه و برنامه های این حزب در انتخابات آینده می 
 :گوید 

حرکت ما در انتخابات، تابعی از متغیر حرکت مومنین بویژه جامعـه  
ما بر اسـاس . ز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم استروحانیت مبار

تردید ما برای مجلس   کنیم و بی خرد جمعی اصولگرایان حرکت می
جمهوری آینده برنامه داریم و امیدواریم کادرهای جـوان،   و ریاست

خود را در دهه چهارم بیشتر نشان دهند و جانشـین کادرهـای قـدیم 
ــیش. شــوند  ــت در ب ــا فعالی ــون ب ــا اکن ــا  ۲۰۰از  م ــران تقریب شــهر ای

ماندگارترین تشکل در جمهوری اسالمی هستیم و در انتخابات اخیـر 
. ایم ها توفیقـــات خـــوبی داشـــته ها و شهرســـتان ویژه در اســـتان بـــه

 . اند نامزدهای ما در تهران به دور دوم راه پیدا کرده
ر از و یا گروه موسوم به ائتالف بزرگ اصولگرایان با  انتشار بيانيه خبـ 

می دهد و حسـن غفـوری فـرد " انحالل ائتالف بزرگ اصولگرايان" 
کنی و محمد یزدی، اسم  بال فاصله  به خاطر  اعالم نارضایتی مهدوی

 : آنرا روفی می کند
گـروه موسـوم بـه ائـتالف بـزرگ : ۱۳۹۰اسـفند  ۶جام جـم آناليـن 

 با توجـه بـه احتـرام خاصـی کـه: ای اعالم کرد اصولگرایان طی بیانیه
الله یزدی قائـل هسـتیم، بـه حرمـت  کنی و آیت الله مهدوی برای آیت

 . کنیم آنان، ائتالف بزرگ اصولگرایان را منحل اعالم می
 :متن این اطالعیه به شرح زیر است 

مردم شـریف و بزرگـوار تهـران از آغـاز دوره نهـم انتخابـات مجلـس 
ر و نحـوه شورای اسالمی و به دنبال اشکاالت پیش آمده در سـاز و کـا

انتخاب اعضاء در جبهـه متحـد اصـولگرایی، جمعـی از اصـولگرایان 
معتقد به والیت فقیه و دوستان و یاران و همراهان انقالب از آغـاز تـا 
کنون، تصمیم گرفتند کـه بـرای گـرم نمـودن صـحنه انتخابـات و بـا 
پذیرش کامل منشـور جامعـه مدرسـین و جامعـه روحانیـت، ائتالفـی 

  .جدید تشکیل دهند
اکنون که متوجه شـدیم ایجـاد ایـن ائـتالف موجـب رنجـش خـاطر 
بزرگان اصولگرایی شده است و با توجه به احترام خاصـی کـه بـرای 

اللـه یـزدی دامـت  برکاتـه و آیت الله مهدوی کنـی دامت حضرت آیت
برکاته قائل هستیم، به حرمت ایـن دو عزیـز بزرگـوار ائـتالف بـزرگ 

 .نمائیم اصولگرایان را منحل اعالم می
خواهیم که در روز جمعـه بـا حضـور جـدی و  از مردم عزیز تهران می

پرشور و فراگیر خود یک بار دیگر مهر تأییدی بر عـزت، سـربلندی و 
 . استقالل ایران اسالمی بزنند

به گـزارش اعتـدال، حسـن غفـوری فـرد، سـر لیسـت ائـتالف بـزرگ 
رایان اصولگرایان ضمن تکذیب خبر انحالل ائـتالف بـزرگ اصـولگ

کنی و آیت الله یزدی  به علت اعالم نارضایتی آیت الله مهدوی: گفت
از اسم این ائتالف تا زمانی که رضایت ایشـان را جلـب کنـیم فعالیـت 

 .ایم تحت این نام را متوقف کرده
 انتخابات ریاست جمهوری آری یا نه ؟ 
در جمهوری اسالمی چـه در . اما موضوع انتخابات ریاست جمهوری

تحمل احمدی نژاد موجود و چه در حد هـر گسـی کـه در آینـده حد 
بخواهد به جای او بیاید،  سخت استخوان گلو ی والیت شده است، 
مشکالت الینحل در رژیم  و اساسا ماندگاری او بـه جـایی رسـیده کـه 
فکر میکنند با حذف پست ریاست جمهوری  و یا هر شگرد دیگری بر 

حـذف ایـن پسـت آرام آرام بـه گـوش زمزمـه !.  آن فائق خواهند آمـد

 .میرسد و بصورت معمایی در آینده برای رژیم شده است
طلب مجلــس هشــتم و عضــو  اللــه علیخــانی، نماینــده اصــالح قدرت 

فــردی : مــی گویــد ۴/۲/۱۳۹۱جبهــه پایــداری در همشــهری آنالیــن 
نماینده حقیقی مردم اسـت کـه از تشـر بیگانگـان و اصـحاب زر و زور 

ا بیان اینکه جبهه متحد و پایـداری بایـد مراقـب توطئـه وی ب. نترسد
ها از  ایـن هجمـه: دشمن باشد و دچار اخـتالف نشـود، تصـریح کـرد

الله مصباح بـا ایسـتادگی چهـره  خارج و داخل هماهنگ بود اما آیت
از ایـن رو . طلبان را مشـخص کـرد واقعی برخـی بـه اصـطالح اصـالح

نی دشمن و جنگ نـرم آنهـا هجمه به ایشان مصداق بارز عملیات روا
 .علیه اسالم بود

خواست به بحث انتخابات ریاسـت جمهـوری  هر چند علیخانی نمی
دار کشور را مـذاکرات  آتی ورود پیدا کند و بحث روز و مسائل اولویت

دانـد امـا  آور می ، مسـائل معیشـتی و گرانـی سرسـام۵+۱ایران و گـروه 
زه انتخابـات ریاسـت طلبان در حـو خبرهایی کـه از اردوگـاه اصـالح

 . جمهوری یازدهم دارد را مخفی نکرد
اآلن برای صحبت درباره انتخابات ریاسـت جمهـوری زود :  او میگوید

اسـت کـه  ۵+۱فعالً مسئله روز ما مسئله مذاکرات ایـران و گـروه . است
ـا و  مشـکالت ناشـی از تحریم. منتظریم این مذاکرات به جایی برسـد ه

مردم فعـالً در . انی کمرشکن موضوع ما استها و همچنین گر قطعنامه
انتطار هستند که این مشکالت به سمت حل شدن بـرود؛ مشـکالتی کـه 
ــه  ــی اســت ک ــت فعل ـا ناشــی از حرکــات و ســکنات دول ــیاری از آنهـ بس

 "امیدواریم با تدبیر و درایت به سمت حل شدن برود
گــویی ایشــان  اعتمــادی بــه رســیدن روز انتخابــات ریاســت جمهــوری 

 .ردندا
محمد باقر ذاكري عضو حزب اعتماد ملي در گفتگو با خبرنگار حوزه 

درباره فعاليت هاي جديد   ۳۱/۱/۱۳۹۱احزاب باشگاه خبرنگاران در 
ـاي اصـالح طلـب گفـت ـاني كـه در : برخي چهـره ه در صـورتي كـه كس

ـام داده  ۸۸جريانات پس ازانتخابات  شركت داشتند ازكارهايي كه انج
ـادر اند پشيمان هسـتند ب ـال نيـك گرفـت ام ايسـتي ايـن موضـوع را بـه ف

ـات رياسـت جمهـوري ايـن گونـه  صورتي كه تنها بـراي ورود بـه انتخاب
ـا شکسـت سـختي مواجـه  اقدامات را انجام مـي دهنـد بـه طـور حـتم ب
ـات رياسـت جمهـوري آينـده برگــزار  خواهنـد شـد، و  اميـدوارم انتخاب

 . نشود و نظام پارلماني جايگزين نظام رياستي شود
ـامزد نخـواهم : و یا با هنر می گوید برای انتخابات ریاسـت جمهـوری ن

شــایعات منتشــر شــده درخصــوص نــامزدی مــن در : بــاهنر گفــت. شــد 
ـال  ۹۲انتخابات ریاست جمهوری سال  کـذب محـض  ۸۴بـه ماننـد س

ـالیتی در عرصــه انتخابــات ریاســت  ــه فعـ ــن قصــد هیچگون اســت و م
ـاهنر دبیـر کـل به گزارش شبکه ایـر. جمهوری را ندارم ـا ب ان محمدرض

جامعــه اســالمی مهندســین درخصــوص فعالیــت هــای جبهــه متحــد 
ـات مجلـس نهـم گفـت ایـن جبهـه : اصولگرایان بـرای دور دوم انتخاب

ـاز  ـات آغ جلسات خود را در خصوص نحوه تبلیغات در دور دوم انتخاب
 . کرده است و با جدیت تمام فعالیت خود را پیگیری می کند

نین با بیان اینکه آقای خرازی نامزدی جـدی نیسـت غفوری فرد همچ
دانم وارد عرصــه انتخابــات  آقــای خــاتمی را نیــز بعیــد مــی: ادامــه داد

ـال  ـات س ـان کـه در انتخاب از عرصـه  ۸۸ریاست جمهوری شود، همچن
 .کنار کشید

وی در پاسخ به اینکه چقدر موضوع ورود سید حسن خمینی را جـدی 
ـان وارد ایـن عرصـه شـود و  مـیبعیـد : دانید، اظهار داشـت می دانم ایش

 .خودش مایل است به کارهای علمی و پژوهشی بپردازد
ـاف  ـاقر قالیب ـاکی اسـت کـه محمـد ب ـا ح بر اساس ایـن گـزارش، خبره
شهردار فعلی تهران ستادهای تبلیغاتی اش را از مدتها قبل فعال نموده 
ــرای حضــور در انتخابــات ریاســت جمهــوری  اســت و قصــد جــدی ب

 .بعنوان کاندید آن دوره دارد یازدهم
ـانی کــه از ســوی احــزاب و گروه ـای مختلــف بــرای  از دیگــر کسـ هـ

کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری بعدی در نظر گرفته شده 
اند می توان به آقایان غالمعلی حداد عادل، سعید جلیلی، سید محمـد 

ـارف و ، دکتر علی اکبر والیتی، محمدرض)وزیر فعلی ارشاد( حسینی  ا ع
 .اشاره کرد  علی الریجانی

خامنه ای می داند که هر چه قدر  بیشتر کنترل و اعمال نظر و دخالـت 
ـای مـردم بـه  در حقوق حقه مـردم بکنـد، تحـت هـر شـرایطی، وقتـی پ
ـابر ایـن تـدبیر  خیابانها رسید، شعار ها بر علیه او بیشتر خواهـد شـد، بن

رد نظـر خـودش را تحمیـل بین این که چگونه میتواند کاندید های مو
ـام  ـاختار  ریاسـتی  بـه نظ ـاختار در آن،  یعنـی تغییـر س کند و یا  تغییـر س

 .را برگزیند،  راهی جز رفتن ندارد) ؟ ( پارلمانتاریستی
ـاز مـی گـردد و نتیجـه آنـرا   اما آنچه به مردم ایران و حق و حقوق آنان ب

ـات در ایـن  دسـتگاه  بخوبی  بـه چشـم دیـده انـد،  تحـریم کـل انتخاب
ـات  حاکمه والیت مطلقه  است  و باز تکـرار میکنـیم کـه تحـریم انتخاب
تصدیق حق حاکمیت خود بر تصمیم و سر نوشـت خـویش  اسـت کـه 
ـاز خواهـد  ـانی و  شـرف و حیثیـت خـود را ب با آن منزلـت وکرامـت انس

نظام والیت مطلقه فقیه امروز، چه از نظر وضعیت داخلی و چه . یافت
 .لی در ضعف مطلق قرار گرفته  و رفتنی استاز نظر بین المل
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