
  

یم در همانژدر درون، ر:گرفتار سردرگمی استمختلفیم والیت فقیه در عرصه هایژدر ایران و منطقه، ر:انقالب اسالمی یم از مقابله با پی آمدهای آن، مرتب هشدار ژبیرون رفتن مهار قیمتها، خصوص قیمتهای ارزها و ناتوان شدن ر امروز، نسبت به هنوز قانون یارانه ها تصویب نشده و از آن پس تا. که از گران شدن نرخ ارز سود می برد، از پس پی آمدهای آن بر نمی آید یحال
آیا خامنه ای گفته : و اینک، هفته های پیش رو، هفته هائی شده اند که یکچند از سرنوشت ها تعیین خواهند شد. داده می شود اما رئیس سابق موساد گفته است که سرنوشت . قطعی در دست نیستاست چند هفته دیگر در جنگ خواهیم بود؟ اطالع  یم در مورد ژر. چند هفته آینده از لحاظ اقتصاد نیز تعیین کننده هستند. هفته آینده تعیین خواهد شد۱۲جنگ یا صلح، در 

ریاست جمهوری نیز بسا از لحاظ سرنوشت . در سوریه نیز هفته های پیش رو تعیین کننده هستند. سوریه نیز سردرگم است آیا تصمیم در باره جنگ : سخنان و گزارشها و اطالع هائی را جمع آورده ایم که پاسخ این پرسش را می دهند ،در فصل دوم       .در فصل اول، اطالعات بسیار مهمی را گرد آورده ایم. تعیین کننده باشد
را از نظر خوانندگان می گذرانیم که روشن می کنند چسان اسرائیل سیاست امریکا در ایران را  ییدر فصل سوم، گزارشها       .یز در همین فصل بررسی کرده ایمبا ایران گرفته شده است یا خیر؟ وضعیت خطرناک خلیج فارس را ن نامزد ریاست جمهوری امریکا به اسرائیل می رود و در آنجا می گوید حامی حمله اسرائیل به ایران است و ایران . سمت می دهد

افکار عمومی : بدین سان، دو فصل دوم و سوم، اعالن خطری به ایرانیان است... بزرگترین دولت ضد ثبات در منطقه است و   .امریکا و اسرائیل را برای تشدید بازهم بیشتر تحریم ها و جنگ آماده می کنند
داده ها برخواننده معلوم می کنند که  این. در فصل چهارم، از زبان داده های اقتصادی، وضعیت اقتصادی را می سنجیم     

  .خامنه ای شکستن مقاومت اقتصاد کشور را اقتصاد مقاومت می خواند
  :در فصل پنجم، خبرها در باره تجاوزها به حقوق بشر را از نظر خوانندگان می گذرانیم      

  
هنوز ايران گرفتار اكتبر  - نها سرنوشت ها تعيين مي شوند؟ آهفته ها كه در 

  :...يم شد وژمرجعيتي كه خرج ر  –پرايز و ايران گيت است سور
  
یـم در سـوریه و منطقـه بـه چکـار ژر -یا تا چند هفته دیگـر جنـگ مـی شـود؟ آ

  :تقابلها در سپاه بر سر سوریه و امریکا؟ -مشغول است؟ 
  

  :ه دریافت کرده ایماطالع ها که در این قسمت گرد آورده ایم، از داخل کشور و از عراق و سوری :انقالب اسالمی
  
دبکا فایل مدعی است خامنه ای در جلسه با فرماندهان نیروهای مسلح گفته است تا چنـد هفتـه دیگـر  ٭

  :!در جنگ خواهیم بود؟
  
بـه آنهـا  ،دبکا فایل خبر داده است که خامنه ای در جلسه ای که با فرماندهان سپاه و ارتش داشـته اسـت ،۲۰۱۲اوت  ۱در  ◀

اگر معلـوم نیسـت کـه خامنـه ای چنـین . یعنی در ماه سپتامبر و یا اکتبر. در جنگ خواهیم بود ،د هفته دیگرگفته است تا چن
ینده تکلیف آگفته است در چند هفته  ،۲۰۱۲اوت  ۲رئیس سابق موساد در  ،معلوم هست که افریم هلوی ،سخنی را گفته باشد

  .  جنگ کردن و یا جنگ نکردن با ایران معین خواهد شد
 ۴صفحهدر

 صد و سُی اميند، بمناسبت خردا ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )۵٧( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  
 

  

  

  

  

  

  

  جمال صفری

و عّمال داخلی آنھا برضّد  شوروی همجّدد روسي هتوطئ

  ميرزا کوچک خان
  

  ھا کمونيست  حاکميت تحت  گيالن
 

كودتاي كمونيستي در پايان ماه «: خسرو شاكري شرح مي دهد
، كه با قصد راديكاليزه  )1299اوايل مرداد (  1920ه ي ژوئي

كردن انقالب ايران پيش ازگسترش آن به بقيه ي شرق صورت 
گرفت، پي آمدهاي پردامنه اي نه فقط  براي جنبش انقالبي 
گيالن وحركت آزادي بخش آن بلكه براي سرنوشت كمونيسم 

ستي حكومت كموني. درايران وكشورهاي  همسايه برجاي نهاد
، كه  ) 1921مه (  1300رديبهشت درگيالن به تناوب تا ماه ا

. ائتالف جديدي با جنبش جنگل ازآن  شكل گرفت، تداوم يافت
را دربرمي . ا. س . ش.  اين دوره مبهم ترين فصل درحيات  ج

 .گيرد
 3(1299مرداد  12دردو اعالميه اي كه كودتاچيان درتاريخ ... «

 هشوراي انقالبي آزاد كنند  هميتك«صادركردند، )  1920اوت 
احسان،خالو : رهبري تازه اي را به قرارزير معرفي كرد» ايران 

آقايف،  ليخان زاده، رضا آقا زاده، بهرامقربان، رضا خواجوي، ع
نخست همكاران  سه نفر). پيشه وري ( و مير جعفر جواد زاده 
بعدي ازحزب كمونيست  رهبر چهار پيشين كوچك خان، و

، احسان: ابيش مثل قبل بودانقالبي جديد كم  هكابين. بودندايران 
 ،و كميسر روابط خارجي؛ آقا زاده، كميسر  ماليه كميسر ارشد

كميسرآموزش؛ آقايف  جواد زاده كميسرجنگ؛ كنگاوري،
و عليخان زاده ، كميسر  بازرگاني  و ارتباطات ؛  كميسركشاورزي؛

  ) 1. ( سيد جعفرمحسني، كميسر دادگستري
  ۱۳در صفحه     

   !وخوانندگان اين نشريه بصورت چاپی و اينترنتیمحترم  دوستان
  !فرمائيدکمک مالی خود ياری  بانشريه،  ادامه انتشارما را برای 
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  از ی ایرانیانپاسخ به پرسشها
  رابوالحسن بنی صد 

  
رم تا که با خرد شما ارا با شما به امانت می گذ این پرسش هاپرسشهایی بیش که پاسخهای آن باز در گرو اندیشه شماست، ن گشت و در پی آ پاسخها و آثار شما دریچه ای وسیع پدیدارتقدیم درود و سالم، پس از تعمق در  جناب بنی صدر با      هویت و اخالق و فرهنگ من به ساحل  هایتغییر و ارتقای باورهای من و هم نسلهای شما سفر پر تالطم  باشد که با پاسخ. باز و روشن گردند بر مستند  زادیآکسی از خط استقالل و ن بودپرسشها بر  فرض ،گذشتههم چون . باشیم سالمت نظاره گر حقیقت را به می تواند ضمن  ایرانی چه در داخل کشور چه در خارج چگونهساختار های آن را چگونه معنا می کنید؟ یک  هویت و :یک .فعلی است دن نظام جمهوری اسالمیشو برچیده  یریاست جمهور گریزی در جامعه ایران چگونه  قانون مداری و قانون: مچهار گرو چیست؟ایرانیان امروز را چگونه ارزیابی می کنید؟ ارتقای آن در  عملفرهنگ چگونه تشکیل می شوند؟ شاخصه های فرهنگ در چه معناست؟ ستون پایه های  فرهنگ در نظر شما به: ومس بینید؟ در طراحی این مرزها در روابط شخصی و اجتماعی میهای اخالق و ادب چیست؟ چه لزومی  مرزها و حریم: دوم خویش اهتمام ورزد؟ و سنن و هویت مردم و وطن اسداشت آدابنگهداری از هویت شخصی و ملی خویش به پ خورشید  دانید؟ چه نقشی در میان آن را بر می گزینید؟ شیر واتحاد ایرانیان را چگونه می  نقش پرچم در ایجاد: مپنج  است؟ لله جمهوری اسالمی یا اینکه همان طرح ثبت شده ملی یا ا   انداخت؟ نقشی نو در خواهید
  ۲صفحه در

Nr.808   13 - 26  Aug . 2012    

  1391ر شهريو5مرداد تا23از  808هشمار

  هنوز ایران گرفتاراکتبر -هفته ها که در آنها سرنوشت ها تعیین می شوند؟  ◀
  ۱ص ...:   یم شد وژمرجعیتی که خرج ر –سورپرایز و ایران گیت است 

  ۴ص  تصمیم به جنگ گرفته شده و یا در حال گرفته شدن است؟ ◀
  ۸ص  :و جرقه جنگ که بسا بزند تنش در خلیج فارس  -     
  ۱۰ص ؟!ایران رأی می خرد ۀررامنی در با -یا ایران عامل بی ثباتی منطقه است؟ آ◀
  ۱۱ص  :ویران سازی نظام مند اقتصاد دولت مافیاها را نیز سرگردان کرده است◀
  دامنه تجاوزها به حقوق بشر قلمروهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ◀
  ۱۶ص   :را نیز در برگرفته است     

  هفته هاي پيش رو؟
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ایـن نکتـه کـه بـاور بخـش  اقشار جامعه گسترش داد با علم بهظرفیت های این صـنعت را در کشـور بـه خصـوص در میـان  در کشور صنعت گردشگری و توریسم است، چگونه می توانجایگزین های فروش نفـت و گـاز  بدون تردید یکی از: ششم  گردشگران خارجی و به تبـع  عمده ای از جامعه بر فاسد بودن ــر شــما از سیاســت هــای جمعیتــی  هــاکشور اشاره کردید و کاهش تراکم شـهرها بـا توزیـع سـرمایه گذشته به سیاسـتهای جمعیتـی  در بخشی از پاسخهای: هفتم فاسد بودن در آمد های ناشی از آن می باشد؟ آن چـه  نظارت خواهید کـرد؟ معیارهـای ارزیـابی عملکـرد شـمادولتـی و غیـر دولتـی عملکـرد دسـتگاههای  چگونه بر: هشتم چیست؟در ســایر نقــاط، تعبی     ۱۳۹۰ استرالیا بهمن ایمان فالح باشید پایدار و پیروز جاری نماید؟ این امر مستلزم چیست؟ زالل نیخو همچونخود و جهانیان بار دیگر صلح و دوسـتی، عشـق و محبـت را و میـان مـردم  همچون قلب در اندام جهان به درستی ایفا کنـدشاهد آن خـواهیم بـود کـه ایـران نقـش خـود را  آیا روزی: نهم مواردی را شامل می شوند؟
  
  :نآپرسش اول و پاسخ ٭
  
بـــه ضـــمن نگهـــداری از هویـــت شخصـــی و ملـــی خـــویش مـی توانـد  یک ایرانی چه در داخل کشور چه در خارج چگونهسـاختار هـای آن را چگونـه معنـا مـی کنیـد؟  هویـت و :یکم • خویش اهتمـام  و سنن و هویت مردم و وطن پاسداشت آداب  ورزد؟
  
  :پاسخ به پرسش اول ٭
  
ویژگی های ایرانیت را نیز به . در باره هویت پیش از این نوشته ام    

  ور می شوم کهآیاد ،باوجود این. دست داده ام
. وردهای خویش می سازدآهویت را انسان با داشته ها و دست  – ۱

حاصل ساخته ها و نیز ویرانگریهـای نسـلها در طـول  ،هااما داشته 
  بدین قرار وجدان تاریخی بمعنای. تاریخ هستند

  ورده تاریخ است وآن بخش از هویت که فرآ –الف  
بـر سـیر  ،»سـاخته تـاریخ«معرفت انسان بر خویشـتن بمثابـه  - ب 

تحول جامعه ای که در آن مـی زیـد و وطنـی کـه ایـن جامعـه در آن 
گاهی بر خویشتن بمثابه تاریخی که تا او استمرار آت و هم زیسته اس

هـویتی اسـت کـه در  ،بیانگر هویـت او ،جسته و در او ادامه می یابد
  . مده استآپدید  ،جریان تاریخ

و رشــد پــذیری )  زادیآاســتقالل و (انــدازه خــود انگیختگــی  – ۲
ن بخـش از هویـت کـه از تـاریخ جسـته آبه او مـی گویـد کـه  ،انسان

زادی یافته اسـت و یـا از تـاریخ آاز تاریخ فرهنگ استقالل و  ،تاس
   :)زور(= ضد فرهنگ قدرت 

ــر  - ۲/۱ ــد و ب ــه بیاب ــتن را موجــودی خودانگیخت ــاه او خویش هرگ
 ،وجـدان پیـدا کنـد ،موجـود فرهنـگ سـاز ،خویشتن بمثابه انسان

او با دوکار این هویت را می . بخشی دیگر از هویت را خود می سازد
   :سازد
به قصد رها کردن خود » ساخته تاریخ«نقد خویشتن بمثابه  –الف 

  هستند  و) زور(= از عرف و عادت و سنتی که ترجمان قدرت 
مسئول شـناختن خـویش و بکـار انـداختن اسـتعدادها هـا در  –ب  

تولید نیروهای محرکه  ،بنا بر این ،زادیآخلق فرهنگ استقالل و 
یـافتن هویـت انسـان فرهنـگ  نها  در رشـد خـویش وآو بکار بردن 

  . ساز
خـاطر نشـان مـی کـنم کـه عقـل تنهـا وقتـی  ،از راه فایده تکـرار      

تنهـا در جامعـه ای کـه قـدرت . خلـق مـی کنـد ،زاد استآمستقل و 
تمامی ابعاد زندگی جامعه را فراگرفتـه و انسـانها را از خلـق یکسـره 

مهـم  وجـدان بـر ایـن. فرهنگ عقیم مـی شـود ،ناتوان کرده باشد
 ،چرا که به اعضای یک جامعه امکان مـی دهـد. تعیین کننده است

بر بـاروری خـویش  ،خود انگیختگی طبیعی خویش را بکار اندازند
زادی را آقلمـرو خلـق فرهنـگ اسـتقالل و  ،بـدین کـار ،بیفرایند و

. عرصه قدرت را تنگ تر گرداننـد ،بدین گسترش ،گسترش دهند و
  . زاد و در رشد را پدید آورندآستقل و می توانند جامعه م ،بدین سان

سـاخته  ،»انسان سـاخته تـاریخ«هرگاه سهم بزرگی از هویت . ۲٫۲
مسـئولیت او بسـیار  ،تاریخ زور باوری و زورمداری و ویرانگری بـود

 ،بدین خاطر که ساخته تاریخ قدرتمداری است ،اگر :بیشتر می شد
غیـر  ،ایـن بنا بـر ،خویش» هویت تاریخی«خویشن را محکوم جبر 

بــر ابعــاد ویرانگــری مــی  ،او در مقــام تــاریخ ســاز ،بشــمارد ،مســئول
شتابان بکام مرگ می » تاریخ سازها«افزاید و جامعه ای از اینگونه 

  . رود
مجموعـه  ،او خویشتن را بمثابه موجـودی حقوقمنـد ،اما هرگاه     

موجــودی کرامتمنــد و  ،بنــا بــر ایــن ،ای از اســتعدادها و فضــل هــا
بمثابه رها کردن خویش از هویت زور  ،به انقالب ،بازیابد و مسئول

فرهنـگ اسـتقالل و  ،ساخته و بازیافتن خود بمنزلـه فرهنـگ سـاز

زندگی را بازیافته و به یمن رشد در اسـتقالل  ،وردآروی  ،زادی سازآ
نقش انقالب  ،بدین سان. به خویشتن هویتی نو می بخشد ،زادیآو 

  . یراهه مرگ به راست راه زندگی استها بازگرداندن جامعه از ب
بـه ایـن امـر کـه  ،انسانی که خویشـتن را کارپـذیر نمـی خواهـد – ۳

. ایـن سـاخته را نقـد مـی کنـد. بسنده نمی کنـد ،ساخته تاریخ است
حـال را . زیرا ناشدنی اسـت. یعنی گذشته را به گذشته وانمی گذارد

. اشـدنی اسـتباز بدین خاطر که ن ،ینده جدا نمی کندآاز گذشته و 
نقـد گذشـته بـه او . بستر زمان را گستره از ازل تا به ابـد مـی شـمارد

زورفرمـوده را از فـرآورده  ،»ساخته تـاریخ«امکان می دهد هویت 
این فرآورده ها را سرمایه یا . های خودانگیختگی انسانها جدا کند

  . گرداند ،نیروی محرکه
نیـک در مـی  ،دازدمـی پـر» ساخته تاریخ«وقتی او به نقد هویت     

 ،در حقیقــت. یابــد کــه انســان بــدون اندیشــه راهنمــا وجــود نــدارد
هـر جامعـه . در اندیشه راهنما بیـان مـی شـود ،هویت ساخته تاریخ

زیست تاریخی خود و سیر تحول تاریخی خـویش را در اندیشـه  ،ای
بــاز مــی گویــد کــه یــا جانشــین اندیشــه  ،یــا اندیشــه هــای راهنمــائی

و اسـتمرار جسـته انـد و خـود اسـتمرار تـاریخی  راهنمایی شده اند
او در می یابد که اخالق مستقل از اندیشه یا اندیشه های . داشته اند

ارزش و ضـد  ،خـوب و بـد ،زیرا حـق و نـاحق. راهنما وجود ندارد
تعریف می خواهند و این تعریف را اندیشه راهنما به دسـت  ،ارزش

ن بمثابه ساخته تاریخ م«پاسخ به این پرسش که  ،مهم تر. می دهد
بنـا بـر نـوع . می دهد ،را نیز اندیشه راهنما» و سازنده تاریخ کیستم

ن آاین یـا  ،ن نوع معرفتآاین یا  ،اندیشه راهنمائی که در سر داریم
بـدین خـاطر کـه بـدون اندیشـه . وجدان بر خود را پیدا مـی کنـیم

 بـدین خـاطر کـه اغتشـاش در اندیشـه ،راهنما هویتی وجود نـدارد
بــدین خـاطر کــه  ،وردآاغتشـاش در هویــت را بوجـود مـی  ،راهنمـا

با تعریفی  ،چون از او بپرسی کیستی؟ ،مدعی نداشتن اندیشه راهنما
اندیشه راهنمـای خـویش را اظهـار مـی  ،که از خود بدست می دهد

و » ساخته تاریخ«دمی در مقام آهم وقتی  ،نقد اندیشه راهنما ،کند
اجتنـاب ناپـذیر  ،اسـت» سـازنده تـاریخ«هم زمانی کـه او در مقـام 

یعنـی عقـل  ،هرگاه انسان موازنه عدمی را اصـل راهنمـا کنـد. است
وقتـی در  ،بـه سـخن دیگـر ،خویش را از هر محدود کننده رها کند

خـود را دارای حقـوق  ،زادی کامل در خویشتن بنگـردآاستقالل و 
تـی خود را صاحب استعدادها و فضـلهای بـاز هـم ذا ،ذاتی می یابد

و در می یابد که اندیشه راهنمائی بیان اسـتقالل و آزادی . می جوید
اصول  ،ن موازنه عدمی باشد و بر این اصلآاست که اصل راهنمای 

بطـور مـداوم  ،و روشهائی را در اختیار انسان بگـذارد کـه زنـدگی او
عمل به حقوق ذاتی و بکار انـداختن اسـتعدادها و فضـلها در رشـد 

  . باشد
. نسان ساخته فرهنگ و سازنده فرهنگ عضو جامعه استاما ا – ۴

انسـان سـاخته فرهنـگ و  ،بدون عضـویت در جامعـه و وطنمنـدی
پــس هــم بمثابــه ســاخته . ســازنده فرهنــگ مشــاهده نشــده اســت
بعنــوان عضــو جامعــه و  ،فرهنــگ و هــم بمنزلــه ســازنده فرهنــگ

بخـش  ،بـه سـخن روشـن. دمی هویت می جویـدآوطنمنداست که 
هـویتی جمعـی یـا هـویتی اسـت کـه حاصـل  ،هر فرد بزرگ هویت

ن بخــش از فرهنــگ کــه آ. فرهنــگ ســازی جامعــه در وطــن اســت
باز در در وطن و جمـع و جامعـه اسـت  ،نیز ،هرکس  خود می سازد

جامعه هائی توانسته اند هویت خویش را نو  ،از این رو. که می سازد
ویـت به نو کنند  کـه بـرای رشـد و فرهنـگ سـازی خـود و بـرای ه

  :الگو ساخته اند ،سازی اعضای خویش
گــاه بــر آزاد و آهرگــاه اندیشــه راهنمــائی انســان را مســتقل و  - ۴/۱

حقوق خویش نگاه دارد و روش زندگی در عمـل بـه حقـوق و بکـار 
تمــامی ویژگــی هــای بیــان  ،انــداختن اســتعدادها را بــه او بیــاموزد

سـتقالل و بیـان ا«در کتـاب . زادی را پیـدا کـرده اسـتآاستقالل و 
ــد ،»زادیآ ــده ان ــمرده ش ــا برش ــی ه ــن ویژگ ــده و . ای پرســش کنن

ویژگی های بیان استقالل و «خوانندگان گرامی با مراجعه به فصل 
بدین ویژگـی هـا  ،اندیشه های راهنمای خود را ،می توانند» زادیآ

  .نقد کنند
 ،بـا نـاحق ،خالء حـق ،وقتی آدمی به حق عمل نمی کند! هشدار     

   ،پس. پر می شودیعنی زور 
 ،درجا ،بمثابه اندیشه راهنما ،زادیآنداشتن بیان استقالل و  - الف

  . داشتن بیان قدرت بمنزله اندیشه راهنما است
. خود فریبی بزرگ اسـت ،معاف کردن خود از اندیشه راهنما –ب 

کـردن یـا نکـردن  ،نآچرا که اندیشیدن اندیشه ای و یا نیندیشیدن 
بـدون . نیازمند ارزیابی است ،تن هر سخنیگفتن یا نگف ،هر عملی

عقل بـه ارزیـابی و داوری و دادن رأی بـه کـردن یـا  ،اندیشه راهنما
  .توانا نمی شود ،نکردن

 ،قائل شدن به حقوق انسان و ارزشهای اخالقی جهان شـمول - ج 
در دو  ،نیاز به تعریف شدن حق و ارزش اخالقی دارد و این تعریف

یکسـان  ،و آزادی و دیگـری بـین قـدرت یکـی بیـان اسـتقالل ،بیـان
همان  ،وقتی حق بر اصل ثنویت و به قدرت تعریف می شود. نیست

معنی را نمی دهد که وقتی بر اصل موازنه عدمی تعریف می شـود و 
  . نها استآیکی از  ،ویژگی ها می یابد که خالی بودن از قدرت

نها آ ،ندمی شو... کسانی که گرفتار بحران هویت و کزکردگی و –ج 
. یی هستند که به اندیشه راهنمای خویش بهای الزم را نمـی دهنـد

امـا . گرفتار فکرهای جمعی جباری می شوند که عمر کوتاه دارنـد
بنا بر این روش و سمت یابی باز مـی  ،جامعه را گیج و از تمیز هدف

وضعیت امروز در ایران و بقیت جهان و پندارها و گفتارها و . دارند
تصویر روشنی از بحران  ،نان استآمایه ) زور(= ه قدرت کردارها ک

  . هویت است
» ایرانیـت«برخـوردار شـدن از ویژگـی هـای  ،هویت ایرانـی - ۴/۲

 ،واپسین بـار. این ویژگی ها را نیز چند نوبت تشریح کرده ام. است
 ،ایـن ویژگـی. بـوده اسـت ،انقالب اسالمی ۸۰۲در سرمقاله شماره 

زادی و رشـد بـر میـزان آدر اسـتقالل و بدین خـاطر کـه بـا زنـدگی 
عدالت اجتماعی خوانائی دارند و ادامه حیـات ملتـی را در جریـان 

نهـا را آادامـه چنـین حیـاتی  ،بطور مرتـب ،تاریخ ممکن کرده اند و
  :کاربردها دارند ،کاملتر و شامل تر ساخته است

تمیــز انــدازه  :»ســاخته تــاریخ«نقــد هویــت انســان بمثابــه  –الــف 
زادی و حقـــوق ملـــی و حقـــوق انســـان و آاز اســـتقالل و  انحـــراف

تشخیص سنت ها و عرف و عادتهـا و رسـمها و غیـر عقالنـی هـا کـه 
کــه بــا ایــن ویژگــی هــا ســازگاری نداشــته انــد و ...) خرافــه هــا و(

از عوامــل کاســتی در حیــات ملــی و حیــات اعضــای  ،استمرارشــان
هرآنچـه  جامعه گشته اند و تصحیح انحراف و رهاکردن خویش از

  .  با ویژگی های ایرانیت سازگار نیست
ویژگــی هــای  ،زادیآدر کنــار ویژگــی هــای بیــان اســتقالل و  –ب 

زیـرا . ایرانیت نیز سخت بکار نقـد مـداوم اندیشـه راهنمـا مـی آینـد
 ،در این و آن بیان قدرت ،بیگانه شدن اندیشه یا اندیشه های راهنما

  . اسازگار می کندنها را با ویژگی های ایرانیت نآن یا آ
بـاز هـم  ،ویژگی های ایرانیت بکار انسان فرهنگ و تاریخ سـاز–ج 

زادی و نیـز آچرا که همراه با ویژگی بیان اسـتقالل و . بیشتر می آید
فصـل فرهنـگ اسـتقالل و (زادی آویژگی های فرهنگ استقالل و 
و نیـز ویژگـی هـای اخـالق ) زادیآآزادی در کتاب بیان استقالل و 

زادی در کتـاب بیـان آفصـل اخـالق اسـتقالل و (زادی آو  استقالل
این دو دسته ویژگی ها به یمن بیان استقالل و  –) زادیآاستقالل و 

مجموعـه ای از ویژگـی هـا را در  –آزادی قابل تشخیص مـی شـوند 
اختیار هر انسانی می گذارد که می خواهد از راه رشد در استقالل و 

یـن ویژگـی هـا بـه چنـین انسـانی ا. هویت خـویش را بسـازد ،آزادی
امکان می دهند بر استقالل و آزادی ذاتی خویش وجدان یابـد و بـا 

در ساختن جامعه های مسـتقل  ،زادیآساختن فرهنگ استقالل و 
  .زاد و رشد یاب شرکت کندآو 
  
  :پرسشهای دوم  •
 بینید؟ روابط شخصی و اجتماعی میطراحی این مرزها در های اخالق و ادب چیست؟ چه لزومی در  مرزها و حریم: دوم  
  
  :پاسخها به پرسش دوم ٭
  
خاطر نشان کردم که اخالق وقتی هـم  ،در پاسخ به پرسش اول  - ۱

نهـا را خـوب و آمجموعه حقوق را در برمی گیرد و عمـل کـردن بـه 
بی نیاز از اندیشـه راهنمـائی کـه  ،عمل نکردن به آنها را بد می داند

  ور می شوم کهآیاد ،در این جا. نیست زادی باشدآبیان استقالل و 
ن غافل نشود اینسـت آامر بسیار مهمی که هر انسان می باید از . ۱٫۱

که وجدان اخالقی یک فرد و وجدان اخالقی یک گروه و وجـدان 
شفاف و حساس و کارآ مـی شـود وقتـی اندیشـه  ،اخالقی یک جامعه

ــا ــد ،راهنم ــی کن ــان م ر د. ویژگــی هــای حــق و ارزش را شــفاف بی
برای این . وجدان اخالقی چون یک دادگاه عمل می کند ،حقیقت

می باید قانون ترجمان شـفاف  ،که دادگاه بر میزان عدل رأی دهد
معـین  ،حقوق باشد و تکلیف تجاوز به هـر حـق را روشـن و دقیـق

  . کرده باشد
نکه اندیشه راهنمائی تکلیف حق و ناحق آپیش از  :بهوش باید بود  

. وجدان اخالقی نیز وجود ندارد. خالق وجود نداردا ،را معین کند
تحولها در قلمرو  ،از جمله به این دلیل که در طول تاریخ جامعه ها

جز این شدنی نیز . تابع تحول در اندیشه راهنما بوده است ،اخالق
در بــاره کوتــاهی عمــر حزبهــای  ،مــوز اینکــهآعبــرت . نبــوده اســت
نـه در  ،کـه ایـن حـزب هـا یک دلیل را این دانسـته انـد ،کمونیست

ن خـود کردنـد و نـه در جامعـه هـائی کـه آجامعه هائی دولـت را از 
اخـالق و فرهنـگ سوسیالیسـتی  ،وردنـدآحزب های بـزرگ پدیـد 

بــه ســخن . وا ماندنــدژبــور ،در اخــالق و فرهنــگ. پدیــد نیاوردنــد
همــان مانــد کــه جامعــه هــا  ،نهــاآاندیشــه راهنمــای واقعــی  ،دیگــر
  . به تدریج رنگ باخت و پوسید و فرو افتاد پوشش سرخ. داشتند

یا معرفت انسان بـه حقـوق آ :پرسش مهمی محل پیدا می کند - ۱/۲
ذاتی خویش و این امـر کـه ایـن حقـوق همـه مکـانی و همـه زمـانی 

یا اشتراک در آانسانها را بی نیاز از اندیشه راهنما نمی کند؟  ،هستند
ک انسان و در سطح این حقوق کافی نیست برای این که در سطح ی

وجدان  ،یک گروه و در سطح یک جامعه و در سطح جامعه جهانی
تمیـز حـق (پندارها و گفتارها و کردارها را بر میزان عدل  ،اخالقی
بسنجد و به یمن حقوقی که محتوای اخالق را تشکیل می ) از ناحق
چنانکــه  ،داوری کنــد و زنــدگی را عمــل بــه حقــوق گردانــد ،دهنــد

اعضـاء  از حـق صـلح برخـوردار شـوند و  ،ر جامعه هاجامعه ها و د
  همآهنگ رشد کنند؟ 

  ۳در صفحه
  

 هویت و اخالق و فرهنگ
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چنـد  ،درگذشـته هـای دور و نزدیـک. تـازه نیسـت ،این پرسش       
اعالمیه جهانی حقوق  ،نکه امروزآبا . پیش کشیده شده است ،نوبت

این حقوق خود از اندیشـه هـای راهنمـائی نشـأت   ،بشر وجود دارد
همـه مـواد . که در تدوین این حقوق اشتراک جسته انـدگرفته اند 

. حقوق موضوعه هسـتند ،نهاآبرخی از . حقوق ذاتی نیستند ،ن همآ
  حق مالکیت با لیبرالیسم سازگار است و ترجمان حق  ،برای مثال

اجـرای ایـن  ،بـه سـخن دیگـر. انسان بر سعی خویش بشمار نیسـت
نست که حقـوق آند نیازم ،حقوق در همه جای جهان و در هر زمان

انسان،حقوق ذاتی او را در برگیرد و حق ویژگیهایی را بجویـد کـه 
. ناحق بگردد ،نآو بدتر از » شبه حق«مانع از جانشین کردن آن با 

در  ،به بیـانی دارد کـه ،زادیآنیاز به بیان استقالل و  ،به سخن دیگر
ق حقـو ،بـدانها ،اصول و ضوابطی را در اختیار بنهد که ،عین حال
ترجمان حقوق ذاتی بگردند و هم هیچگاه ترجمان  ،هم ،موضوعه

  . بیان قدرت و جانشین حقوق ذاتی نگردند
 ،زادی یا خودانگیختگی انسانآور می شود که استقالل و آیاد - ۱/۳

اما غفلت . با امکان غفلت از این دو حق و حقوق دیگر همراه است
زادی بـا قـدرت آجز جانشین کردن اسـتقالل و  ،از خودانگیختگی

وقتی پندار و گفتـار و کـردار را بـه  ،وجدان اخالقی. نیست) زور(= 
کارش هشدار دادن به انسان می شـود کـه بـه خـود  ،حق می سنجد

. زادی و دیگر حقوق خود غافل می شـویآداری از استقالل و ! یآ
اما برای این که وجدان اخالقی بتواند نقش هشـدار و بـیم دادن را 

نیاز به ویژگی های بیـان اسـتقالل و آزادی و نیـز  ،هدنیک انجام د
زادی دارد تا هشدار و بیم دادنـش آویژگی های فرهنگ استقالل و 

ن آبه این ترتیب کـه انسـان اصـول و معیارهـائی را کـه . کارگر شود
بیـان در اختیــارش مـی گــذارد و ویژگـی هــای فرهنـگ اســتقالل و 

  . بکار برد زادیآزادی را در خلق فرهنگ استقالل و آ
یا می توان برای انسان الگوئی دارای صفات ثبوتیـه و سـلبیه آ - ۱/۴

قائـل شــد، بـه ترتیبــی کـه انســانها بتواننـد خویشــتن را از مرزهــائی 
 ،برهند که دین ها و باورها میانشان ایجاد کرده و سـبب شـده انـد

بنـا  ،»ضـدیت بـا«بـر  ،ن راآاگر نه تمام هویـت، بخشـی از  ،هرکس
  ت؟نهاده اس

خداوند . خداوند صفتهای ثبوتیه و سلبیه دارد ،در کتابهای دینی - 
. انکار خداونـد مـی شـود ،هستی محض است و قائل شدن به تعین

هســتی مــادی و متعــین نــه موجــود کــه  ،بــدون ایــن هســتی محــض
اما برفـرض کـه خـدا نباشـد و . انگاشته می شود» مطلق«وجودی 

باشد که ادعائی متناقض  وردهآهستی متعین خود خویشتن را پدید 
ــد آوردن.  اســت ــرا خــود خویشــتن را پدی ــه خــود  ،هــم ،زی ــاز ب نی

 ،نیاز به نامتعینی داردکه ،هم ،انگیختگی دارد که نافی جبر است و
 ،بدین اقرار. وردآهستی متعین بتواند خود خویشتن را پدید  ،نآدر 

. سـتزادی و قائل شدن بـه جبـر اآانکار استقالل و  ،انکار نامتعین
. مثل روز روشن است که زورمنـدی از صـفات پدیـده متعـین اسـت

در جریـان از  ،بـا وجـود ایـن. پس خداوند توانا و نه زورمنـد اسـت
توانائی زورمندی گشته و خدا قادر است  ،خود بیگانه کردن دین ها

  ... و. جانشین شده است ،با خدا زورمند است
مــی کنــد کــه  خداونــد هســتی محــض اســت ایجــاب ،بــدین قــرار    

بـاوجود . صفتهای سلبیه و ثبوتیه او داللت کنند بر نامتعین بودنش
چون دین در یک رشته بیان هـای قـدرت از خـود بیگانـه مـی  ،این
بلکـه  ،نه تنها او را متعـین مـی کننـد ،صفات سلبیه و ثبوتیه او ،شود

در  ،مطلـق مـی گرداننـد و بـرای ایـن قـدرت مطلـق) زور(= قدرت 
یفـه ای معـین مـی کننـد صـاحب اختیـار مطلـق بـر خل ،روی زمین

والیت مطلقه پـاپ در دوران (سمان و زمین آانسانها و هر جاندار و 
  ). استبداد فراگیر کلیسا و والیت مطلقه فقیه در ایران امروز

 –صـفات ثبوتیـه او مـی بایـد حقـوق معنـوی و مـادی  :اما انسـان - 
این حقوق یا صفاتی  معنوی او باشند و صفات سلبیه او می باید ضد

  . باشند که ترجمان زور و زورمداری هستند
 ،و انسان الگوی ما که واجد این صفات ثبوتیه و سـلبیه مـی شـود     

استعدادها و فضلها دارد و به یمن عمل به حقوق و بکـار انـداختن 
پس بـه اصـول راهنمـا نیـاز . فرهنگ می سازد ،استعدادها و فضلها

حقوق او ویژگی هائی را بجویند کـه مـانع از  دارد به ترتیبی که هم
جانشین شدن آنها با ناحق هـا بگردنـد و هـم هـر پنـدار و گفتـار و 

ینـده آافق  ،در همان حال که عمل به حقوق او می شوند ،کردار او
از ویژگـی  ،فریده هایش را نیـزآرا تا بی نهایت به روی او بگشایند و 

چنین انسانی بـه . گردانندزادی برخورد بآهای فرهنگ استقالل و 
مجموعـه . نیز نیـاز دارد ،زادیآاخالق استقالل و  ،وجدان اخالقی

  .  زادی می شودآبیان استقالل و  ،این همه
 ،به خویشتن هویـت دادن» ضدیت با«نیک می دانیم براساس        

هـا خـود » ضد« ،نه در گذشته و نه امروز. زورباوری آشکاری است
زیـرا دروغـی چنـین . تعریف نکـرده انـد) زور(= را ناباور به قدرت 

خود را کسانی معرفـی کـرده انـد . فاحش را نمی توانسته اند بگویند
که یا قدرت را به قدرت صالح و قدرت ناصالح تقسـیم کـرده انـد و 

» بی طرف«خود را جانبدار قدرت صالح خوانده اند و یا قدرت را 
قـی خـود آن حـق پنداشته انـد و گمـان بـرده انـد کـه روش هـر ح

زادی را حق دانسته اند اما برای آن که انسان از آ ،برای مثال. نیست
مـانع هـا  ،الزم دیـده انـد بـا بکـار بـردن قـدرت ،آن برخوردار شود

اگر کسی مدعی . برداشته شوند تا انسانها از آزادی برخوردار گردند
ایـه از زور باوری م ،ن اندیشه راهنماآیا این و  ،شود ضدیتش با دین

اگـر . به خود زحمت تجربـه کـردن را بدهـد ،براو است ،نمی گیرد

  :موزد کهآتجربه به او می  ،این زحمت را به خود بدهد
 ،ورد و حقیقــت را انکــار کنــدآهرگــاه نخواهــد زور درکــار  –الــف 

پس ضدیت را رها می . موافقت و مخالفت را حاصل نقد می شناسد
بلکـه رفـع  ،د و انکـار نیسـتنقـد نیـز ر. کند و نقد را روش می کنـد

بنا  ،تناقض ها و کاستی ها و باز یافتن بیانی خالی از تناقض و کاستی
خالی از زور و برخوردار از دیگر ویژگی های بیان اسـتقالل  ،بر این

  . زادی استآو 
در می یابد که هیچ بیان قدرتی  ،کسی که این روش را برگزیند - ب 

مـی توانـد بیـان  ،اما به یمن نقد. دبا ضدیت و انکار از میان نمی رو
 ،حتی بیان قدرت توتالیتر نیز به یمن نقـد. زادی بگرددآاستقالل و 

بهنگـام  ،چرا که هـر بیـانی. زادی بگرددآمی تواند بیان استقالل و 
زادی میسر است و کار عقل آبنا بر این که خلق در استقالل و  ،خلق

این عقـل توجیـه . استزادی آبیان استقالل و  ،زاد استآمستقل و 
نها هم کـه آ. گر است که آن را در بیان قدرت از خود بیگانه می کند

عقل خویش را از استقالل  ،صفت ضد دین و مرام به خود می دهند
زادی محروم می کنند و توجیه گری  را روش می کنند و در پندار آو 

  .زور است که بکار می برند ،و گفتار و کردار
اخالقی خود نمی توانـد مجموعـه ای از حقـوق و یا وجدان آ - ۱/5

پنـدار و گفتـار و  ،بدانها ،نیز مجموعه ای از ناحق ها ترتیب دهد و
دمی را بسنجد و بر میزان عدل که حق را از ناحق تشخیص آکردار 
هم به این دلیل که شناسائی کار اسـتعداد . رأی بدهد؟ نه ،می دهد

بـر  ،اسـتعدادهای دیگـردانشجوئی است که برخـوردار از همکـاری 
یــافتن اندیشــه راهنمــا را نیــز . علــم مــی جویــد ،ویژگــی هــای حــق

از  ،استعداد جویای این اندیشه انجـام مـی دهـد کـه بـه نوبـه خـود
 ،ایــن دو اســتعداد. همکــاری اســتعدادهای دیگــر بهــره مــی جویــد
وجـدان اخالقـی . حقوق ذاتی انسان را تشـخیص و بیـان مـی کننـد

نهـا آگـرد مـی آورد و بـه  ،ی انسان را در خودحاصل کار استعدادها
مراجعه  ،بگاه سنجش پندار و گفتار و کردار ،نظمی را می بخشد که

از این رو اسـت کـه وقتـی اسـتعدادهای . سان و سریع باشدآبه آنها 
حـق و نـا  ،دمی در شناسائی خطا می کند و یا بر وفـق قدرتمـداریآ

 ،وجـدان اخالقـی ،حق تعریفهای سازگار بـا قـدرت را مـی جوینـد
یا می خوابد و یا بسا بکار بردن  ،تیره می شود ،بحکم محتوای خود

ــد ــی کن ــه م ــه . زور را توجی ــابع اندیش ــی ت ــدان اخالق ــه وج چراک
داوری  ،زادی شدآبیان استقالل و  ،هرگاه این اندیشه. راهنمااست

شـفافیت و  ،)تمیز حق از ناحق(وجدان اخالقی نیز بر میزان عدل 
  . وردآخود را به دست می دقت کامل 

مـرز  ،تنها یک مرز مـی مانـد و آن ،وقتی میزان عدل می شود - ۱/۶
نــاحق جــز پوشــاندن حــق  ،راســت بخــواهی. حــق از نــاحق اســت

ضد  ،اخالق و عمل نکردن به حق ،عمل به حق ،بدین قرار. نیست
ادب ارزش نهـادن بـه حقـوق و کرامـت و دانـش و  . اخالق می شود
ادب زور نگفـتن و . درت و بندگان قدرت می شودوقع ننهادن به ق

ادب گشودن بی کران الاکراه بر روی خود و  ،زور نشنیدن می شود
  ...ادب. دیگران می شود

  
  :پرسش سوم •
نه ارزیابی مـی کنیـد؟ ارتقـای آن ایرانیان امروز را چگو درعملفرهنــگ چگونــه تشــکیل مــی شــوند؟ شاخصــه هــای فرهنــگ چـه معناسـت؟ سـتون پایـه هـای  فرهنگ در نظر شما به: ومس      در گرو چیست؟
  
  :پاسخ به پرسش سوم ٭
  
هرگاه پرسش کننده و خوانندگان گرامی ایـن نوشـته بـه کتـاب  – ۲

. پاسخ پرسش خود را می یابند ،رجوع کنند ،زادیآبیان استقالل و 
بـاوجود . به این پرسش پاسخ داده شـد ،در پاسخ به پرسش اول نیز

  :ی زیر می توانند بی فایده نباشندوری هاآیاد ،این
بنا بر ایـن کـه فرهنـگ سـاخته انسـان فرهنـگ سـاز اسـت و  - ۲/۱
 ،غــازآدر  ،دمیــانآفریــده آ ،زاد اســتآفریــدن کــار عقــل مســتقل و آ

انسانها در روابط قوا  ،باوجود این. زادی استآفرهنگ استقالل و 
ی دانـش و فـن و حقـوق و نیروهـا(وردهـا آقرار می گیرند و دسـت 

زادی و دربنـــد آرا عقـــل هـــای غافـــل از اســـتقالل و ) محرکـــه 
از ایـن رو . در ساختن اسباب تخریـب بکـار مـی برنـد ،قدرتمداری

زادی و آفرهنـگ اسـتقالل و  :است که فرهنگ ها دو بخش دارنـد
هـر فـرآورده ای وقتـی از قـدرت  ،بـدین قـرار. ضد فرهنگ قـدرت

ورده ای از آفـر ،بر ایـنبنا  ،زادآورده عقل مستقل و آفر ،خالی است
و هر فرآورده ای که . زادی استآفرآورده های فرهنگ استقالل و 

ناسزا نامه هـا و . ضد فرهنگ قدرت است ،خمیر مایه آن زور است
توجیه ها که برای موجه کردن بکار بردن قدرت ساخته می شوند و 

بیانگر گـم کـردن گـوهر فرهنـگ  ،جملگی ،فرآورده های ویرانگر
خلـق  ،ایـن گونـه فـرآورده هـا. تولید کنندگان خود هستندفرینی آ

راســتی . ن  دانــش و فــن  هســتندآبلکــه بکــار بــردن ایــن و  ،نیســتند
 ،اینست که انسانها  دانش و فن مـی جوینـد و خـدمتگزاران قـدرت

  . در تولید فرآورده های ویرانگر بکار می برند ،این دانش و فن را
از فرهنـگ در گذشـته سـاخته بخشـی  ،به شرحی که داده شد. ۲٫۲

دو »  گذشـته«خاطر نشان باید کرد که نقد  ،در این جا. شده است

  :نقد است
نقد بخاطر به روز کـردن دسـت آوردهـا کـه مـی بایـد بطـور  –الف 

بازمانـدن  ،چنانکه رها کردن نقد دانش و فن. مستمر انجام بگیرند
  .از رشد است

غیر عقالنی ها که (نقد بخاطر جدا کردن ضد فرهنگ قدرت  –ب 
نها هستند و عرف و عـادت و رسـم و سـنتی کـه آخرافه ها بخشی از 

زادی و آاز فرهنـــگ اســـتقالل و ) ترجمـــان قدرتمـــداری هســـتند
نقـد . ورده های فرهنگ استقالل و آزادیآنها با فرآجانشین کردن 

ضد فرهنگ وقتی از راه تشخیص و رفع تناقض ها انجام می گیـرد 
سـرمایه  ،همراه می شود ،ستن از بار زور در رابطه هابا کا ،و این کار

این سرمایه در رشد و . فرهنگی بس ارزشمندی عاید انسانها می کند
 ،زاد خلـق مـی کننـدآفرهنگی که عقلهای مستقل و  ،غنای فرهنگ

  .نقشی تعیین کننده می جوید
زادی ویژگــی هــایی دارد کــه در کتــاب آفرهنـگ اســتقالل و  - ۲/۳

  .مده اندآزادی آو  بیان استقالل
 Luisمقاله لوئی سپولودا  ،۲۰۱۲لوموند دیپلماتیک ماه اوت  - ۲/۴

Sepúlveda  او توضیح می دهـد کـه  ،در مقاله. را انتشار داده است
بـدین . نبـود اندیشـه راهنمـا اسـت ،اقتصادی نیست ،مشکل اسپانیا

اهل اندیشه هشدار ادگار مـورن  ،در کشورهای مختلف غرب ،سان
رار می کنند و بسا اعالن خطر می کنند که بیرون رفـتن از بـن را تک

زادی را آایرانیان بیان استقالل و . دارد ،بست نیاز به اندیشه راهنما
بیش از  ،فقر فرهنگ امروز ایران را ،باوجود این. در دسترس دارند

یـم ژتوضیح این که ر. فقر اندیشه های راهنما گزارش می کند ،همه
ــر یکســره از اندیشــ ــره مجموعــه ای از غی ه راهنمــا خــالی و در چنب

تـوان دسـت و پـا زدن را نیـز ...) والیت مطلقـه فقیـه و(عقالنی ها 
از زور  ،بــه همــان نســبت کــه از اندیشــه راهنمــا خــالی شــده. نــدارد

شـدت سانسـور و سـرکوب . پرگشته و بر شدت سانسور افزوده است
انقالب و هدفهای یم از جامعه و تضاد کاملش با ژگویای بیگانگی ر

اندیشه های راهنمای دو رأس دیگـر مثلـث زور پرسـت نیـز .  آنست
  . ماالمال از زور است

امــا انــدازه رشــد و انــدازه غنــای یــک فرهنــگ را میــزان خــود       
ــد ــی ده ــه بدســت م ــع جامع ــه و جم . انگیختگــی اعضــای جامع

خود انگیختگی کمتر و  ،هراندازه فضا بسته تر و زندگی دستوری تر
بلحــاظ حاکمیــت  ،همزمــان. فرهنــگ ســازی ایرانیــان نــاچیز تــر

در هـر چهـار بعـد سیاسـی و اقتصـادی و  ،قدرت بر زندگی ایرانیان
زادی کم تر و تولید آتولید فرهنگ استقالل و  ،اجتماعی و فرهنگی
 ،اقتصاد مصرف محور ایران. بیشتر شده است ،ضد فرهنگ قدرت

  .ک را گزارش می کنددقیق تر و روشن تر  این وضعیت خطرنا
ذاتـی حیـات ) زادیآاسـتقالل و (خود انگیختگی  ،باوجود این       

پـس  . اما از یادبردنی هست. دادنی و گرفتنی نیست. هر انسان است
ورنـد و فعـال آخـود انگیختگـی خـویش را بـه یـاد  ،هرگاه ایرانیان

زادی آفرهنـگ اسـتقالل و  ،به یمن فرهنگی که می سازند ،بگردند
بر تـوان  ،به یمن نقد فرهنگ ساخته پیشینیان ،باز. غنی می کنندرا 

قلمـرو حاکمیـت  ،فرهنگ سازی خود می افزایند و در همان حال
  .را محدود می کنند و انقالب را متحقق می گردانند) زور (= قدرت 

هرگاه ایرانیان به استبداد حاکم بمثابه فرآورده خود  ،بدین قرار     
کلی توانا می شوند که در طول تاریخ گرفتـارش بر حل مش ،بنگرند
    :بوده اند

. پر می کنند» فکرهای جبری جبار«خالء اندیشه راهنما را   –الف 
این فکرها را مرکز یا مراکز قدرتمدار می سازند و بـدانها جامعـه را 

 ،زادی استآاز سمت دادن فعالیتها به هدفی که رشد در استقالل و 
بحران ها و اشتغال های ذهنی کوتاه  ،ران امروزدر ای. باز می دارند

قیمت گوشت مـرغ و دعـوت بـه نخـوردن آن بـه جـای  ،ارز(مدت 
موضـوع هـای ...) و ،ن خرافـهآاین و  ،برانگیختن مردم به جنبش

خـالء  بیـان اسـتقالل و  ،در ایران امـروز. هستند» فکرها«اینگونه 
. درت پـر نمـی کنـدن بیـان قـآآزادی بمثابه اندیشه راهنما را این و 

بنا . زیرا اینگونه بیانها قادر به پیشنهاد راه حل برای مشکلها نیستند
خــالء ایــن اندیشــه جامعــه را ســردرگم و در بنــد فکرهــای  ،بــراین

ضـرورتر  ،بنا بـر ایـن. کارپذیر و بی تفاوت می گرداند ،جمعی جبار
اندیشـه ایسـت کـه بیـان  ،برخوردار شـدن از اندیشـه راهنمـا ،کارها

این اندیشه برای این کـه پـذیرش همگـانی . استقالل و آزادی باشد
  .می باید زمینه دیرپا در جامعه ایرانی داشته باشد ،بجوید

ایرانیان را از خـود انگیختگـی  ،برخوردار شدن از این اندیشه –ب 
ایرانیـان  ،گاه مـی سـازد و بـدین خـود انگیختگـیآطبیعی خویش 

. زادی رامـی سـازندآقالل و فرهنگ ساز مـی شـوند و فرهنـگ اسـت
ایرانیان انقالب بمعنای رها شدن از بندگی قدرت و  ،بدین فرهنگ

زاد و در رشــد را بــه آبازیــافتن خــویش بمثابــه انســانهای مســتقل و 
فریـدن فرهنـگ آایرانیان نباید تردید کنند کـه . سامان می رسانند

ه بدخیم ک –نها را از بندگی استبداد تاریخی آهم  ،زادیآاستقالل و 
ورده اینست که هر کس برای خـود آترین بیماری واگیری که پدید 

رها می کنـد و هـم  –والیت مطلقه قائل می شود و زور بکار می برد 
 ،به ایران فرصت می دهد به جهان ناتوان از جستن اندیشه راهنمـا

بمثابه پیش  ،در جهان ،این اندیشه را پیشنهاد کند و جای خویش را
  .زادی باز یابدآتن فرهنگ استقالل و هنگ در ساخآ

  .به پرسش های دیگر در نوبتی دیگر پاسخ خواهم نوشت   
   

  

 هویت و اخالق و فرهنگ



                                                                                                                                                                                       

 

 

4 

 

 
 

   1391شهريور  5مرداد تا  23از    808 هشمار    2012اوت   26تا  13از 

 

  
ایـن داده هـا برخواننـده معلـوم . سنجیماقتصــادی، وضــعیت اقتصــادی را مــی در فصل چهارم، از زبـان داده هـای      

  .خواند اقتصاد کشور را اقتصـاد مقاومـت مـیمی کنند که خامنه ای شکستن مقاومت 
  :خوانندگان می گذرانیمتجاوزهـــا بـــه حقـــوق بشـــر را از نظـــر در فصــل پــنجم، خبرهــا در بــاره       

  
  

نهـا  آهفته هـا كـه در   
سرنوشت ها تعيين مي 

هنـوز ايـران    - شوند؟ 
گرفتار اكتبر سورپرايز 

 –و ايران گيت اسـت  
مرجعيتــي كــه خــرج 

       :...يم شد وژر
  
یا تـا چنـد هفتـه دیگـر آ

ـــ ـــی ش ـــگ م  - ود؟ جن
یم در سوریه و منطقه ژر

به چکار مشغول است؟ 
تقابلها در سپاه بر سر  - 

  :سوریه و امریکا؟
  

  :از عراق و سوریه دریافت کرده ایمقسمت گرد آورده ایم، از داخل کشور و اطـالع هـا کـه در ایـن  :انقالب اسـالمی
  
  دبکا فایل مدعی است، ٭

ای در جلســــــه بــــــا خامنــــــه 
ـــدهان نیروهـــای مســـلح  فرمان
گفته است تـا چنـد هفتـه دیگـر 

  :!در جنگ خواهیم بود؟
  
دبکــا فایــل خبــر  ،۲۰۱۲اوت  ۱در  ◀

داده است که خامنـه ای در جلسـه ای 
که با فرماندهان سـپاه و ارتـش داشـته 

به آنها گفته است تا چنـد هفتـه  ،است
یعنی در . در جنگ خواهیم بود ،دیگر

ــا اکتبــر اگــر معلــوم . مــاه ســپتامبر و ی
امنـه ای چنـین سـخنی را نیست کـه خ
معلــوم هســت کــه افــریم  ،گفتــه باشــد

اوت  ۲رئـیس سـابق موسـاد در  ،هلوی
ینده آگفته است در چند هفته  ،۲۰۱۲

تکلیـــف جنـــگ کـــردن و یـــا جنـــگ 
  .  نکردن با ایران معین خواهد شد

ــــا       ــــه ای ب ــــه خامن ــــاره جلس در ب
اطــالع  ،فرمانــدهان نیروهــای مســلح

امـا . دموثقی از داخل کشور کسـب نشـ
مدند که بسیار گویـا آاطالعاتی بدست 

  :هستند
ــر سیاســت ر • ــر س ــپاه ب ــم در ژدر س ی

یم در قبال ژسوریه و نیز در باره روش ر
مســئله اول شــدن ایــران در رقابتهــای 
انتخابــاتی امریکــا و نیــز تحریمهــا کــه 
شــدت مــی گیرنــد و آمــادگی هــا بــرای 
 ،جنگ بـا ایـران کـه اظهـار مـی شـوند

. شــدید شــده انــداخــتالف نظرهــا ت
فرماندهان جدیـد نیـز بـه فرمانـدهان 
ــــی و  ــــر رضــــائی و عالئ قــــدیمی نظی

یعنـی . تمایل پیدا کرده اند ،شمعخانی
بر این نظر شده اند که نباید کار را بـه 

  .تشدید تحریم ها و جنگ کشاند
خامنه ای از همان رویـه پیـروی مـی  •

در سـپاه  :کند که شـاه سـابق مـی کـرد
می کند کـه خـط  فرماندهانی را نصب

ــی  ــپاه را نم ــل س ــده ک ــری فرمان جعف
رئـیس  ،جـوائی ،با وجود ایـن. خوانند

بخــاطر اتخــاذ  ،قســمت سیاســی ســپاه
بــر اثــر اصــرار  ،مواضــع غیــر مســئوالنه

جعفـــری تغییـــر کـــرده و مقـــدم فـــر 
  .جانشین او شده است

 ،شـنیدنی ایـن کـه در بانـک مرکـزی •
قرارگاه جنگهای نامنظم ایجـاد شـده 

 ۸ونه قرارگاههـا در جنـگ اینگ. است
  .ساله تأسیس شده بودند

  
شـــرکت در جنـــگ ســـوریه و  ٭

ترور بنـدر (جنگ در شکل ترور 
  :...)ایرانی و ۴۸و ربودن 

  
ــه  ◀ ســردار ابوالفضــل شــکارچی گفت

حفظ سرزمین سوریه از وظائف  :است
و بنا بر اطالع از . سپاه پاسداران است

  ،بیروت
ریه تن از افراد سپاه مـأمور سـو ۵۰۰ •

وظیفه آنها آموزش و هدایت . شده اند
واحدهای نظامی سوریه در جنگهـای 

افـراد  ،بنا بر این اطـالع. شهری است
حزب الله نیز در سـوریه وارد عملیـات 

  .شده اند
سوریه عرصه جنگـی  ،به این ترتیب     

چــرا کــه از . بــین المللــی گشــته اســت
کمانـدوهائی (کشورهای شمال افریقا 

تان فرسـتاده اسـت بـه که ارتش انگلس
ــار ــه ) کن ــلحی ک ــای مس ــز گروهه و نی

عربستان و قطر وارد سوریه می کننـد و 
ــراد القاعــده ــز اف ســوریه را عرصــه  ،نی

  .جنگ همه با همه کرده اند
ــارزانی در همــان  ،در همــان حــال • ب

حال که مشغول خرید اسلحه سـنگین 
ــــر  ۲۰۱۲اوت  ۲اســــت و در  ــــا وزی ب
را انتشار اخطار مشترکی  ،خارجه ترکیه

کوشیده است گروههای کرد را  ،دادند
ــرد  ــری خــود گ امــا . وردآتحــت رهب

. ک زیر بار نرفته است.ک.سازمان پ
اینست که بارزانی و وزیر خارجه ترکیه 
اخطار کرده انـد اجـازه نخواهنـد داد 
خــــــالء در کردســــــتان ســــــوریه را 

  . ک پر کند.ک.پ
درصـد از نفـت  ۵۰دانستنی است که  •

و . ه کرد نشین قرار داردعراق در منطق
برغم مخالفت شدید  ،کردستان عراق

ــراق ــزی ع ــت مرک ــدور  ،حکوم ــه ص ب
. بـــه ترکیـــه ادامـــه مـــی دهـــد ،نفـــت

حکومت عراق ترکیه را بـه مداخلـه در 
تش بیـار جنـگ آامور عراق و سوریه و 

  . در سوریه شدن متهم می کند
وئیه ژ ۳۱(بنا بر خبری که دبکا فایل  •

ــار داده) ۲۰۱۲ ــت انتش ــه  ،اس ــدر ک بن
ملک عبدالله او را به ریاسـت سـازمان 
امنیت و اطالعـات عربسـتان منصـوب 

جــان  ،از عملیــات تــرور ،کــرده اســت
امــا معــاون او . ســالم بــدر بــرده اســت

ــده اســت ــته ش ــرور. کش ــن ت ــر ای  ،خب
وئیه انتشـار یافتـه ژ ۲۶در  ،نخستین بار

دولـت سـعودی سـکوت گزیـده . است
دارنــد ســعودیها از آن وحشــت . اســت

که معلوم شود عوامل ایران تا مقامات 
یم سـعودی نفـوذ کـرده انـد و ژارشد ر

تیم ترورشان می تواند در درون حوزه 
ــات انجــام  ــده نیــز عملی ــت ش حافظ

  . دهند
نخست خبر کشته شدن بندر انتشـار      

گفته شده . یافت اما مرگ او تأیید نشد

روز  ۵اســت ایــن تــرور پاســخ بــه تــرور 
مـــراد . ر دمشـــق اســـتد ،پـــیش از آن

وزیر دفـاع و  ،انفجاری است که در آن
سه تن دیگر همکاران ارشد بشـار اسـد 

وئیه که انفجار در ژ ۲۳از . کشته شدند
ســــاختمان مرکــــزی اداره امنیــــت و 
اطالعــات عربســتان روی داد و مشــعل 

 ،در انظار ،معاون بندر را کشت ،القرنی
  . ظاهر نشده است

شـدن و حتـی  منابع دبکا نیوز کشـته    
او . زخمی شدن بندر را تأیید نمی کنند

یعنــی یــک روز بعــد از  ،وئیــهژ ۱۹در 
بـه ریاسـت سـازمان  ،انفجار در دمشق

امنیت و اطالعـات عربسـتان منصـوب 
ـــد ـــت و . ش ـــازمان امنی ـــار در س انفج

اطالعات عربستان حاکی از اینست که 
مأموران سوری و ایرانی مـی تواننـد در 

بسـتان نیـز نفـوذ دستگاه اطالعاتی عر
  . کنند

بـــرای ایـــران حفـــظ ســـوریه تمـــام     
اهمیــــت را دارد و دســــت زدن بــــه 
. هرگونــه عملیــاتی را توجیــه مــی کنــد

حتـی  ،وارد کردن ضربه ،افزون بر این
در حفاظــت شــده تــرین حــوزه هــای 

اخطـاری بـه کشـورهای عـرب  ،دولتی
منطقه است که در صورت بروز جنـگ 

ان مصـون از ضـربه هـای ایـر ،با ایران
  . نخواهند بود

عملیـــات تـــرور در  ،بـــاوجود ایـــن      
حــــوزه ریاســــت ســــازمان امنیــــت و 
ــبه  ــای محاس ــتان گوی ــات عربس اطالع

در صــورت حملــه  :نظــامی نیــز هســت
ــه  ــا و اســرائیل ب قریــب الوقــوع امریک

دایـره جنـگ را  ،تأسیسات اتمی ایران
هـم . به تمامی منطقه گسترش می دهد

ـــگ ســـوریه ـــون جن ـــور ،اکن های کش
. مختلفــی را درگیــر خــود کــرده اســت
 ،هرگاه جنگ ایران بدان افزوده شود

جنگ بازهم گسترده و میزان مـرگ و 
  . ویرانی بازهم بیشتر می شود

نسـت آگزارش تأیید نشده حـاکی از      
کــه پــرنس بنــدر ســخت زخمــی شــده 
اســت و پزشــکان او از نجــاتش ناامیــد 

امریکــا نیــز از پایگــاه هــای . گشــته انــد
العــاتی خــود خواســته اســت ســر از اط
نچــــه در ریــــاض روی داده اســــت آ

  . ورند و گزارش کنندآدر
شــاهزاده بنــدر کســی  :انقــالب اســالمی

در . سفیر عربستان در امریکا بوده استاســت کــه بخــش بزرگــی از عمــر خــود 
سـخت . نقشی تعیین کننده داشته استبــرانگیختن صــدام بــه حملــه بــه ایــران، 

ــوا ــران و ســخت ه دار حضــور ضــد ای
نظـــامی امریکـــا در خلـــیج فـــارس و از 
  .استاســباب چینــان حملــه امریکــا بــه ایــران 

در  ،در ســــــــوریه ،۲۰۱۲اوت  ۴در  •
ایرانی که  ۴۸ ،جاده دمشق به فرودگاه

 ،در اتوبوس بسوی فرودگاه مـی رفتنـد
ــوده شــدند ــان زائــران زینبیــه . رب این
رباینـدگان  ،اوت ۵در . دمشق بوده اند
ی از ربـــوده شـــدگان فیلمــی از شـــمار

انتشــار دادنــد و بــا ارائــه یــک برگــه 
مــدعی شــدند کــه ربــوده  ،شناســائی

شدگان اعضای سـپاه پاسـداران بـوده 
اما خبرگـزاری فرانسـه بـه نقـل از . اند

یــم ژیــک مقــام در رهبــری مخالفــان ر
توضـیح داد کـه رباینـدگان یـک  ،اسد

گروه ضد علوی و ضد شـیعه هسـتند و 
ایـن . ه انـدچند نوبت علوی کشی کرد

 –گروه که خود را جند اللـه مـی نامـد 
ارتباطی با جنداللـه بلوچسـتان ایـران 

ارتباطی با اپوزیسیون سـوریه  ،- ندارد 
این مقام گفته است تردید دارد . ندارد

ـــراد ســـپاه  کـــه دســـتگیر شـــدگان اف
از جمله به این دلیـل . پاسداران باشند

ــد  ،ســاده کــه اگــر اعضــای ســپاه بودن

بـه فرودگـاه بـرای ... بدون محـافظ و
در . بازگشت به وطن خود نمـی رفتنـد

تـن  ۳ربایندگان مدعی شـدند  ،اوت ۶
در اثـــــر بمبـــــاران محـــــل  ،از آنهـــــا

  . کشته شده اند ،نگاهداریشان
  
غـاز آیم سوریه ژیا پایان کار رآ ٭

ــه کــار ر ــرداختن ب ــران ژپ ــم ای ی
  :است؟

  
ــران ◀ ــن  ،در ای ــر ای ــردم ب ــا م ــه تنه ن

غـاز آ ،یم سـوریهژر رباورند که پایان کا
یـم  ایـران ژکـار پایـان دادن بـه عمـر ر

همگـان  ،یم نیـزژبلکه در خود ر ،است
تجربـه اول لیبـی  :بر این نظـر هسـتند

ــود ــوریه. ب ــه س ــده  ،تجرب تصــحیح ش
ــی اســت و تصــحیح شــده  ــه لیب تجرب

ــوریه ــه س ــرده  ،تجرب ــار ب ــران بک در ای
  :خواهد شد

 :برخی از فرماندهان سپاه می گویند •
هـزار  ۲۰شمار کشته شـدگان بـه وقتی 

بنـا بـر (هـا » تروریست«نفر می رسد و 
بـــاوجود قـــوای ) قـــول صـــدا و ســـیما
یـم ژر» ملیشـیای«نظامی و انتظـامی و 

تک تیـر «است و مأموران اطالعاتی و 
بـدون مقاومـت مـردم وارد  ،ها» انداز

یـم ژدمشق می شوند و روزها با قوای ر
می جنگند و هنوز ارتش اسد از دمشق 

بر بخشـهای مهمـی از حلـب  ،یاسودهن
چگونه می تـوان ادعـا  ،دست می یابند

یم بشار ژکرد که مردم سوریه مخالف ر
ـــه ـــتند و اینهم ـــد نیس ـــار  ،اس ـــا ک تنه

تروریســـتهای گســـیل شـــده از خـــارج 
  هستند؟ 

یم اسد بر قوای معارض فـایق ژچه ر •
ید و خـواه شکسـت بخـورد و از میـان آ

ز غیــر ا ،جنــگ داخلــی ســوریه ،بــرود
یک بازنـده دارد و آن  ،مردم این کشور
ــران اســت ــرا اگــر ر. ای یــم ســوریه ژزی
دولت جانشین ضد حزب  ،سقوط کند

الله می شود و خلع سـالح حـزب اللـه 
شــیخ حســن نصــرالله از هــم اکنــون (

ــه را خواســت  ــع ســالح حــزب الل خل
امریکا و اسرائیل می داند و به اعضـای 

در دسـتور ) حزب الله هشدار می دهـد
یـم هـای عـرب منطقـه ژامریکا و ر کار

بریـدن دسـت ایـران از . قرار می گیـرد
در دســتور کــار امریکــا و  ،عــراق نیــز

و . متحدانش در منطقه قرار مـی گیـرد
در  ،یــم ســعودی ســقوط نکنــدژاگــر ر

محاصره سیاسی و اقتصـادی و نظـامی 
بــا وضــعیتی  ،در درون. بــاقی مــی مانــد

روبــرو اســت کــه در شــرایط انــزوا و 
. مــدآاز پــس آن برنخواهــد  ،محاصــره

یم مجبور مـی شـود هـم بارسـنگین ژر
یم اسد را بـردوش کشـد و هـم ژبقای ر

گریبــانگیر جنــگ فرســاینده دیرپــائی 
 ،بـیش از امـروز ،در نتیجه. خواهد شد

ایـران  ،اگر هم به ایـران حملـه نکننـد
  .خواهد شد» جنگ پنهان«عرصه 

وجود این بحث ها در  :انقالب اسالمی
 ۲۰وجـود (خـش هـائی از آن سپاه که ب

هزار کشته گویای مخالفـت عمـومی بـا 
، درعلــن بــازگو مــی )یــم اســد اســتژر

شوند، حاکی از نگرانی نیروهای مسلح 
ــین وطــن  ــای در کم ــه خطره نســبت ب

در همان حال، مافیاهای نظـامی . است
مالی همچنـان بکـار چنـگ انـداختن  –

بر اقتصاد کشور مشغول هستند قرارداد 
نفـت در منطقـه کرمانشـاه  بهره بـرداری

کـه بـا قرارگـاه خــاتم االنبیـاء متعلـق بــه 
  .سپاه  امضاء شد

 

قــدیریان عضــو مؤتلفــه 
گروگانگیری  :می گوید

طرح امریکائی بوده کـه 
توسط موسوی خوئینی 
ها در ایران اجرا شده و 

خورد خورد اسـنادش «
و ســـند » یـــدآدر مـــی 

ــیکس  ــه ویکیل ــی ک مهم
     :منتشر کرده است

    
ســــخنان احمــــد  :اســــالمی انقــــالب

 ۶۰خیمــان اویــن از کودتــای خــرداد ژدقـــدیریان، عضـــو هیـــأت مؤتلفـــه و از 
در » شـــما«بـــدین ســـو را هفتـــه نامـــه 

. چهلمین روز مرگ او انتشار داده است در  ۱۳۸۹او ایـــن ســـخنان را در ســـال 
. ایراد کرده بـوده اسـت» خودیها«جمع 

ــا  ــدیهی اســت در ضــدیت ب اصــالح «ب در سخنان او . استسخن گفته » طلبان
 یما تنها تنـاقض هـادروغ بسیار است ا

  :که به گروگانگیری مربوط می شوندآن بخش از سخنان او را رفع مـی کنـیم 
ـــک روز • ـــی ی ـــوی اردبیل ـــای موس آق

آمد کنار ) ۸۸در جریان فتنه (ای جمعه
ای خــورد و شــروع کــرد  آقــا، صــبحانه

: بعــد آقــا فرمودنــد. مطــالبی را گفــتن
د بــرای شــما توضــیح دهیــ اجــازه می«

آقا شروع کردند جریان فتنـه » بدهم؟
: ایشان گفتنـد. را از ابتدا توضیح دادن

مــن . دانســتم دانــد مــن نمی خــدا می«
ــر نداشــتم ــا مــن صــحبت . خب اینهــا ب

کردند که مـن بیـایم بـا شـما صـحبت 
: گفتند. »کنانی انجام شود کنم و آشتی

دانستم، من به آنهـا گفـتم مشـابه  نمی«
نمـره ایشـان . رهبـری نیسـت آقا بـرای

نـداریم،  ۱۶نـداریم،  ۱۸مـا . است ۲۰
و بعــد » هــم نــداریم ۲تــا . آمــد پــایین

ـــــب شـــــد ـــــای موســـــوی . منقل آق
کـار ! آقـا«: منقلب شد، گفتند  اردبیلی

همه اینهـایی . شما خیلی سخت است
که با امـام بودنـد، امـروز بـا توجـه بـه 

های گونـاگون همـه  منافعشان و رابطه
: آقا فرمودند. »ایستادند در مقابل شما

جوری است، ولی ما تکلیـف  بله، این«
  .»داریم

انفجــار نخســت [شــهریور  ۸پرونــده  •
وزیــــــری و شــــــهادت رجــــــایی و 

نفرشــان در  ۱۴دســت مــا بــود، ]بــاهنر
. اختیار ما بودند و دستگیر شده بودند

این توطئه، شب توسـط . توطئه کردند
آقـــای بهـــزاد نبـــوی، در خانـــه آقـــای 

آن موقــع آقــای . ا بســته شــدهــ خوئینی
ـــود خوئینی ـــتان ب ـــا دادس ـــد . ه بروی

حکمش را ببینید که امـام چـه حکمـی 
ــه او داد ــد. ب ــان را «: فرمودن ــن ایش م

شناسم، ولـی بعضـی از کسـانی کـه  نمی
مـــورد اعتمـــاد مـــن هســـتند، توصـــیه 

. »کنم اند و ایشان را انتخاب مـی کرده
 ۸پرونـده . . اینها با هدف جلـو آمدنـد

اگـــر ... یلـــی مهـــم اســـتشـــهریور خ
که  بتوانیم چند نفر از اینها را بیـاوریم ـ

شـهریور بـاز  ۸ـ پرونده  دنبالش هستیم
شـود  خواهد شد و آن وقت معلـوم می

  .چه کسانی هستند
اینهــا از ســال . بــروم در بحــث فتنــه •

ریزی کردنـــد، خیلـــی  برنامـــه ۱۳۷۵
بحـران خیابـانی . محرمانه و مخفیانـه
  ماده بود که کار که انجام شده بود، آ

  
  ۵در صفحه

  

 هفته های پیش رو؟
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تمـــام . تیـــر ۱۸تمـــام شـــود، عـــین 
اینهایی که امروز مـتهم جنـبش سـبز 

     .تیر بودند ۱۸هستند، همه در 
دانم االن در ذهنتــــان ایــــن  مــــی •

نفر  ۵سئوال مطرح هست که چرا این 
گیرند؟ چـرا کروبـی، موسـوی،  را نمی

هــا و بهــزاد نبــوی را  خــاتمی، خوئینی
نیازی نیست «: فرمودند آقا. گیرند نمی

امام هـم در جریـان نهضـت . »بگیرید
اینهـا را «: آزادی و جبهه ملی فرمودند

کننـد،  مردم با آنها برخورد می. نگیرید
شــــان  همه. »میرنــــد خودشــــان می

    .مردند
آقای میرحسـین موسـوی و خـانمش  •

چنــد ســالی قبــل از انقــالب در امریکــا 
شــما . کردنــد بودنــد، آنجــا زنــدگی می

دانید کسانی که ریشه درستی ندارند  می
ای کــه بــا آقایــانی مثــل  و بــا همــاهنگی

پیمان و دیگران دارنـد، طبیعـی اسـت 
که اکثرشـان گـرایش جـدایی دیـن از 

  .سیاست و سکوالریسم دارند
یــک نکتــه را بگــویم، خصوصــیت  •

. گـــویم روحـــی میرحســـین را هـــم می
گویــد اگــر او بعــدها در  هــا می خوئینی

هـایی کـه مـا از  تاد، عکسمقابل ما ایس
او داریم با آن ریش تراشـیده و سیسـتم 
کمونیستی و خانمش آن شـکلی، مـا آن 

کنیم،  ها را در اجتماع پخش می عکس
ریزی دارند  یعنی اینها برای بعد برنامه

که اگر میرحسین موسـوی آمـد و ایـن 
هـا  کار را کرد، آن وقت اینها آن عکس

  .کنند را پخش می
ب جمهــوری، همیشــه اینهــا در حــز •

خودشان را یـک سـر و گـردن از بقیـه 
اینها با آقای بهشـتی . دانستند باالتر می

درگیــر بودنــد و آقــای بهشــتی در آن 
ــا . کــرد زمــان اینهــا را اداره می اینهــا ب

آقــــــا  افـــــراد متــــــدین مثـــــل حاج
مگــر . ای نداشــتند عسـگراوالدی میانــه

میرحســین گذاشــت ایشــان در دولــت 
قــــای پــــرورش، بمانــــد؟ یــــا مــــثالً آ

... نبوی، آقـای تـوکلی و] مرتضی[آقای
ــا زمینه همه ــت  شــان را ب ــازی از دول س

    .کنار گذاشت
محور  آقای موسوی آدم لجباز، خود•

اینهــا اگــر ایــن . و خودخــواهی اســت
زننــد، بــه  هــا را پشــت ســرش می حرف

  .خاطر این روحیاتش است
ـــی  ۱۳۷۵از ســـال  • ســـال در  ۱۴یعن

که دارنـد، کـار  ای  های محرمانه برنامه
دشـمن، . جـوری اسـت این. کردند می

مخصوصــاً انگلــیس کــه ببینیــد چــه 
هایی  کند و چـه رابطـه هایی می توطئه
همراهـان ...خواهد برقرار کنـد  را می

اینها در انگلستان در اتاق فکر هستند، 
در تمـــام کشـــورهای اروپـــایی جلســـه 

مـا . دارند و ارتباطشان در ترکیه اسـت
آقای . کیه چه خبر استدانیم در تر می

بـــا . کنـــد هـــا مرتبـــاً تـــردد می خوئینی
ها  دوستانش در آنجا ارتباط دارد، پول

 ۵سـران اینهـا . آیـد به داخل کشـور می
ـــد ـــوی، خوئینی. نفرن ـــزاد نب ـــا،  به ه

ــین، خــاتمی ــی، میرحس ــی . کروب خیل
    .کنند که با آقا دیدار کنند تالش می

یک اتفاقی که اخیرا افتاد را از تالش  •
های اینها بگویم؛ بـه مـن زنـگ زدنـد 
که آقای خاتمی و بعضی از این آقایـان 

ــی  می ــای گیالن ــزل آق ــه من ــد ب خواهن
برونـــد، چـــون عقـــدکنان نـــوه آقـــای 

خواهنـد  دیدیم اینها می. گیالنی است
ای را  بروند و برای آقای گیالنی برنامـه

مـــرد ! آقـــای گیالنـــی. درســـت کننـــد
 زنگ زدم. انقالب، زحمتکش، تالشگر

خیلـی بـه مـن عالقـه . به آقای گیالنـی
زمـــانی بـــا آقـــای الجـــوردی در . دارد

شـان را  خالصـه برنامه. کنارش بـودیم
    .خنثی کردیم

اینها تصمیم دارند که آقای هاشمی  •
. کننـد خیلـی تـالش می. را جذب کنند

کنند  ها را می سازی انواع و اقسام زمینه
کــه آقــای هاشــمی را جــذب  بــرای این

خواهنـــد  آقا را می حســـنآسید. کننـــد
حتمـــاً خواندیـــد کـــه . جـــذب کننـــد
آقا برایشــان پیغــام داد کــه  آسیدحســن

شـما . توانم بـا شـما همراهـی کـنم نمی
فقیـه  معتقد به جمهوری اسالمی و ولی

فقیــه و جمهــوری  نیســتید، مــن بــه ولی
ــاد دارم آقــای هاشــمی، . اســالمی اعتق

ــا را می خوئینی ــا  آن موقع. شناســد ه ه
ت کـه افـراد مختلـف در هم یادم هسـ

هایشان تأکید داشتند که آقای  صحبت
فرمودنــــد مراقــــب ایــــن  بهشــــتی می

  .ها باشید خوئینی
ما چهار تا وزیر خارجه داشتیم که از  •

... اینها بودند و در جریان فتنـه بودنـد
ــــب ــــوی،  قط ــــین موس زاده، میرحس

ــراهیم  ســنجابی جــزو جبهــه ملــی، اب
    .یزدی

ی دســت اصــالً گــرفتن النــه جاسوســ •
هــا بــود، خــود امریکــا  خــود امریکایی

انشاءالله اسنادش خردخرد . گفته بود
. ها پشت این کار بود خوئینی. آید درمی

ــد ــه او گفتن ــام اطــالع داده «: ب ــه ام ب
ــودی؟ ــام «: گفــت» ب ــه ام ــر ب ــه، اگ ن

. »گفت این کار را نکنیـد گفتیم، می می
تا آقای بهشتی  .بعد امام سوار موج شد

  .را جمع کردندآمدند و قضیه 
کـه تعیـین  –او را در باره گروگـانگیری اینک تناقضهای سخن  :انقالب اسالمی

کننده ترین نقش را در گرفتـار جنـگ و 
  :رفع کنیم –داشته است محاصره اقتصادی و  بازسازی اسـتبداد 

 بعد از سردار شـفیق، ایـن دومـین – ۱
یم است که  می ژاز کارگزاران ر شخص ک طرح امریکـائی گوید گروگانگیری ی

بوده که توسط موسوی خوئینی ها اجـرا 
مدارک در اختیار داریم حاکی از این که سردار شفیق نیز گفتـه بـود . شده است

موســـوی خـــوئینی هـــا مجـــری طـــرح 
ــوده و . امریکـــائی گروگـــانگیری بـــوده اســـت قــدیریان عضــو هیــأت مؤتلفــه ب

کسی است که بی آنکه در سپاه خدمت 
بــه او عنــوان  خامنــه ای ،کــرده باشــد او دســت راســت . ســرداری داده اســت

الجــــوردی در زنــــدان اویــــن بــــوده و 
گــروهش برضــد مجاهــدین انقــالب و  الجــوردی معــروف بــه قصــاب اویــن
این سازمان در گروگانگیری نیز نقش . اسالمی مدارک گرد آوری مـی کردنـد

سـردار قـدیریان نیـز  ،ولی. داشته است
ــفق  ــردار مش ــد س ــدرکی همانن ــه م ارائ   باوجود این،  .ستکرده ان

ادعایشان خوانائی دارد بـا تحقیـق .۱٫۱
بوده است کـه  یآنها، گروگانگیری طرحها که در امریکا انجام گرفته انـد و بنـابر 
کیســنجر و راکفلــر تهیــه کــرده انــد و از 
ســــیای «کــــارتر تصــــفیه شــــدند و طریق آن گروه از مأموران سیا که توسط 

ران را پدیــد آوردنــد، بــه ایــ» خصوصــی
  .انقالبی، اجرا کرده اندرســانده و در ایــران، بمثابــه یــک طــرح 

ــز چــون ســردار شــفیق مــی . ۱/۲  او نی
این سـخن . شد» امام سوار موج«گوید    : تناقض های آشکار دارد
هرگــاه خمینــی گروگــانگیری را  –الــف 

ــد و از اشــغال  ــی خوان ــالب دوم نم ــی خواســت آن را انق ــفارت م ــدگان س کنن
وجـود نداشـت کـه  ترک گوینـد، مـوجی
امــام ســوار مــوج شــد، پوشــاندن  - ب   .خمینی سوار آن شود

استفاده خمینـی اسـت از گروگـانگیری 
  . دروغ استدر بستن فضا و تحمیل والیت فقیه، با 

آقــای بهشــتی آمدنــد و قضــیه را « .۱/۳
واقعیت مهمی را می پوشاند که معامله ، دروغ دیگـری اسـت کـه »جمع کردنـد

در انجــام آن . اســت »اکتبــر ســورپرایز«
کودتــای (معاملــه بــس خیانــت آمیــز 

سال  ۸و ادامه جنگ بمدت  ۶۰خرداد 
، بهشتی تنها )پی آمدهای آن نبودند تنها

ـــود ـــه ای و . نب ـــی و خامن ـــد خمین احم
جمــع «. هاشــمی رفســنجانی نیــز بودنــد

به قیمـت چشـم پوشـی از » کردن قضیه
بــا . ســرمایه هــای بزرگــی انجــام گرفــت

لجزایر، به قـول کـارتر، امضای قرارداد ا
یعنــی ثروتــی . شــد» ایــران نقــره داغ«

ـــت ـــدر رف ـــران ب ـــزرگ از دســـت ای . ب ــرداد  ــای خ ــورپرایز، کودت و  ۶۰اکتبرس
جلوگیری از پایان یافتن جنگ را ناگزیر 

و اکتبر سورپرایز ایران گیـت هـا را ببـار بهشتی قربانی اکتبر سورپرایز شـد . کرد
کـرد  آورد و سرانجام، خمینی را ناگزیر

  .جام زهر را سربکشد
  

بنا بر سندی که ویکیلـیکس 
 ،بارشـل ،منتشر کرده است

ـــر  لمـــانی را اســـرائیل آوزی
ــه  ــرای اینک ــت ب ــته اس کش
ــرار ایــران گیــت فــاش  اس

  :نشود
  

. است ۲۰۱۰نوامبر  ۲۲تاریخ سند  ◀
گزارش به اسـتراتفور مخـابره شـده  و 

  :محتوای آن اینست
 Uweموضوع گزارش قتل بارشـل  •

Barschel در حکومت  ،بارشل. است
او عضــو . اســتاندار ایــالتی بــود ،آلمــان

او . لمان بودآحزب دموکرات مسیحی 
حاکم ایالت شلیزویک هولشتاین بـود 
و براثـــر  دســـت داشـــتنش در پـــاپوش 
 ،کثیــف درســت کــردن برضــد رقیــبش

 ۱۱در . نـــاگزیر از کنـــاره گیـــری شـــد
ـــر  ـــام اطـــاق  ،۱۹۸۷اکتب او را در حم

  ژریــــوا - هتــــل بــــودر  ۳۱۷شــــماره 
Beau-Rivage ــوژ ــد ،ن ــرده یافتن . م
یک ماه بعد از ناچار  ،مرگ ناگهانی او
خود کشی خوانـده  ،شدنش از استعفاء

بـر اسـاس یافتـه  ،مقامات سوئیس. شد
مرگ را خودکشـی  ،شدن سم در تن او
امـــا دکتـــر هـــانس . تشـــخیص دادنـــد

 Brandenbergerبرانـــــــــــدربرگر 
متخصــص مســمومیت هــا کــه جســد را 

عاینه کرد به این نتیجه رسید که او به م
تجزیـه و  :او گفـت. قتل رسیده اسـت

تحلیل انجام گرفته توسط کامپیوتر از 
داده های کالبد شـکافی جسـد بارشـل 
مسلّم میکند به او مخدر قـوی نولـودار 

Noludar  ســم و . تزریــق شــده اســت
مسـمومیت شــناس سئویســی مــی گویــد 

دی این مخدر بسیار قوی جزئی از مـوا
بوده است کـه بـه بارشـل تزریـق شـده 

احتمـــاال بـــا نوشـــیدنی او مـــواد . انـــد
  . دیگری نیز به او خورانده اند

تشخیص قتـل بارشـل توسـط دکتـر  •
به ادعائی جـان مـی دهـد  ،براندربرگر
بارشـل را مـأمور موســاد  ،نآکـه بنـا بــر

علــت قتــل نیــز . اســرائیل کشــته اســت
اطالع او از معاملـه ایـران گیـت بـوده 

او از ایـــن امـــر کـــه اســـلحه و . ســـتا
تجهیزات جنگی توسـط هواپیماهـای 
. اسرائیلی به ایران اطالع داشته اسـت

ــات  ــز نقــش واســطه را آمقام ــانی نی لم
بعــد از ایــن کــه بارشــل از . داشــته انــد

حکومــت ایالــت شــلیزویک هلشــتاین 
تهدید کرد که اطالعات  ،استعفاء کرد

  . محرمانه را انتشار خواهد داد
ــران گیــت در  • ــاجرای ای ــالهای (م س

اســـــرائیل واســـــطه ) ۱۹۸۶و  ۱۹۸۵
. فروش اسلحه امریکائی به ایـران بـود

ـــه  ـــول فـــروش اســـلحه ب بخشـــی از پ
ــی شــد ــای نیکــاراگوا داده م . کنتراه

اسرائیل زمانی دست به قتل بارشـل زد  

که می دانست ایران به حماس اسلحه 
  .می دهد

زمــانی نیــز شــایع بــوده :انقــالب اســالمی
ل ایرانی بخصوص سـپاه پاسـداران او عوام

را به قتـل رسـانده انـد، وقتـی کـه او تهدیـد 
ــروش اســلحه را فــاش  ــود اســرار ف کــرده ب
خواهد ساخت بنابراین بعید نیست کـه هـم 
اسرائیلو هم ایران دست در دست هم بـوده 

   .اند
    

در کـارگزاری   مرجعیت
ـــه  ـــه فقی ـــت مطلق والی

ن آناچیز شـد و قربـانی 
     : گشت

مرجعیت تقلید را  زمانی که خمینی، از 
ــه ــت مطلق ــای والی ــا ادع ــلخ  ،ب در مس
بـرای کسـب  قدرتمداری قربانی کرد و

قدرت مطلق مراجع را به بند کشـید و 
از فرمــان داد تــا مراجــع مخــالف را 

خلـــع کننـــد و بـــه زنـــدان مرجعیـــت 
ــاه  ــانگی نگ ــر خ ــا در حص ــد ی بیفکنن
ــد، ســقوط مرجعیــت شــیعه آغــاز  دارن

 .شتگ
یکه  های بعد از پیروزی انقالب،روز    

و ذوب  »تندروهای مذهبی«تازیهای 
 سبب شـد کـهشدگان در والیت فقیه، 

نسبت به رویه هـای ضـد برخی مراجع 
همــین . کننــدموضــعگیری  نهــاآدینــی 

خمینـی فرمـان سبب شد موضعگیری 
هــر  .کنــدبرخــورد بــا مراجــع را صــادر 

یــه مرجعــی کــه بــه نــوعی بــا والیــت فق
مخالف بـود، از سـوی خمینی مدعای 

مـورد تعـرض قـرار  ،دستیاران خمینـی
و شـیرازی و آیات عظام، قمی  . گرفت

ــید صــادق روحــانی  ــد  وس ــید محم س
هرکدام به نوعی ... خویی وو روحانی 

ـــی و  مـــورد تهـــاجم هـــواداران خمین
روحانیون تازه به قـدرت رسـیده قـرار 

حتی کار بـه جـایی رسـید کـه  .گرفتند
یعتمداری را بـه کاظم شـرسید الله  یةآ

جرم مخالفت با والیت خمینـی مـتهم 
محمــد  . کردنــدبــه شــرکت در کودتــا 

و  ریشــهری معــروف –محمــدی نیــک 
اولـین وزیــر اطالعـات رژیــم را بـه ســر 

تــوهین و وقــت او فرســتادند و او را بــا 
در برنامـه  ،تهدید به اعدام نزدیکـانش

او را . اعتراف تلویزیونی شرکت دادنـد
 . ردندادار به توبه کو
از قبـل خمینـی  – محمد یزدی شیخ •

و خامنه ای خورد و برد بسیار داشت و 
  - در جنایت و خیانـت بـی مهابـا بـود 

شریعتمداری و ه سراغ به امر خمینی ب
او خـود در . رفـت سید صادق روحانی

 :کتاب خاطرات خود می نویسد
آقای شريعتمداری و سيد صادق «...    

در  روحـــانی در عـــرض هـــم بودنـــد و
مـدتی  .جناح مقابل امام قـرار داشـتند

بعد مرحوم احمد آقا نزد آقای روحانی 
ــا انــدرز و  رفتنــد و صــحبتهايی تــوام ب

ــتند ــان داش ــا ايش ــد ب ــد از آن . تهدي بع
: مرحوم حاج احمد آقا بـه بنـده گفـت

شما يك بار بـه مالقـات آقـای روحـانی 
او بـه شـما . برو و با ايشان صحبت كـن

ـــما ر ـــه دارد و ش ـــرد منصـــفی عالق ا ف
 . داند می

ــتم ــدارم و : گف ــول ن ــان را قب ــن ايش م
بـا . معتقدم اميدی به اصالح او نيسـت

اصرار حاج احمد آقا پذيرفتم كـه يـك 
. بار بـه مالقـات آقـا سـيد صـادق بـروم

وقتی به بيت ايشان مراجعـه كـردم بـه 
ــادی  ــرام زي ــده آمــد و احت اســتقبال بن

مدعی بود . وارد بحث شديم. قائل شد
مــار اســت و قصــد دارد بــرای كــه بي

معالجه به خارج از كشور برود اما امام 
 . دهد به او اجازه خروج نمی

مگر شما چه كسـالتی داريـد كـه : گفتم
هــر . در ايــران قابــل عــالج نيســت؟

ــورد نظــر  ــران م ــری در داخــل اي دكت
. كــنم شماســت برايتــان فــراهم مــی
شـود كـه  خروج شما از كشور باعث می

رد شما جمع شوند و ای از افراد گ عده
شما مركز ضد انقالب شويد و اين امـر 
. نه به مصلحت شماسـت و نـه انقـالب

ايشان از صـراحت لهجـه مـن تعجـب 
 . كرد

بعد گفـت فاميلهـای مـن در خـارج     
هســــتند و مــــن بــــرای صــــله رحــــم 

گفـتم صـله . خـواهم آنهـا را ببيـنم می
رحمــی كــه بــه زيــان نظــام تمــام شــود، 

خــاطرات کتــاب ( ».مشــروع نيســت
انتشـارات مرکـز اسـناد  –محمد یزدی 

 ) ۲۷۶- ۲۷۵انقالب اسالمی ، ص 
: در مــورد شــريعتمداری مــی نویســد    
يك روز صبح مرحوم حاج احمد آقـا «

ای را آوردنـد كـه در آن راجـع  روزنامه
. به خلـق مسـلمان مطـالبی آمـده بـود

بعد به من گفت وقتی اين روزنامه را به 
هـايی  از توطئـهامام نشان داديم، امام 

كــه آقــای شــريعتمداری در تــدارك آن 
است عصبانی شدند و گفتند ايـن چـه 

اند و چـرا  بساطی است كه راه انداخته
كنـد؟  آقای شـريعتمداری اينگونـه مـی

ای  حاج احمد آقا اين كالم را بـه گونـه
برای من نقل كـرد كـه گـويی معنـايش 
ــود كــه چــرا كســی جــواب ايــن  ايــن ب

مـن بـا توجـه بـه . دده ها را نمی توطئه
اينكه شور جوانی و بی پروايی در سـر 
داشتم به احمد آقا گفتم اگر برای شما 

ای نيست من ظرف همين امروز  مسئله
چينـيم و در محلـه  ای می و فردا برنامه

ترك نشين قم كه در آن سوی پـل قـرار 
گذارم تا  دارد با اين جماعت جلسه می

ـــت؟  ـــان چيس ـــرف حسابش ـــنم ح ببي
ها با ما هستند و  همه قمی خوشبختانه

توانيم به نتيجه اين نشست مطمئن  می
حاج احمد آقا از ايـن پيشـنهاد  .باشیم

خوشــحال شــد و گفــت فكــر بســيار 
خوبی است حتی نيازی هم نيست كـه 
من اين امر را با امـام در ميـان بگـذارم 

گويند اطاعت محض احمد  اين را می(
توانيــد  شــما مــی!) امــام پــدرش، آقــا از 

در آن روز ... ارتـــان را شـــروع كنيـــدك
بنده سـخنرانی مفصـلی را عليـه خلـق 
ــراد  ــای شــريعتمداری اي ــلمان و آق مس
ـــاريخ را  ـــت در ت ـــه ارزش ثب كـــردم ك

 ) ۱۳- ۵۱۲همان، ص ( ».دارد
ـــردم  • ـــود کـــه م ـــا ب ـــان زمانه از هم

فهمیدند این همه احترامـی کـه بـرای 
نچنـانی آمراجع قائـل بودنـد اهمیـت 

میداشـت حـداقل از  ندارد چرا که اگر
سوی مراجع دیگر اینهمه بی احترامی 

 .نهانمی شدآو توهین به 
حمله بـه مراجـع تـا همـین حـد نیـز    

یـارانش بـرای  خمینی و کارساز نبود و
ــه دســت  ــر آب ــا ه ــدرت ب ــل ق وردن ک

 مرجعــی بــه جــز مراجــع جیــره خــوار
نهــا را بــه آحاکمیــت برخــورد کــرده و 

ف در نهایت وقتی خل  .حصر کشاندند
جعـل خمینی یعنی خامنه ای بـا  دقص

مــد بــا آ، ســر کــار نامــه از قــول خمینــی
تشکیل گروه مفتیان جنایتکار فشار بـر 

بـا سـازمان . کـردسـخت تـر را مراجع 
 دادن به حوزه قم و در اختیـار گـرفتن

عرصـه چنـان بـر مراجـع  ،نمدیریت آ
اگر مرجعی نان خود را از تنگ شد که 

مدعی  بیت رهبری دریافت نمی کرد و
چند راه بیشـتر پـیش رو  ،مرجعیت بود

 :نداشت
یا از سوی بیت رهبـری و سـید علـی  - 

او  خامنه ای و جیره خواران جنایتکار
  خورد، ب، کتک گیردمورد حمله قرار 

  
  ۶در صفحه

  

 هفته های پیش رو؟
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ــه آتــش کشــیده  ــه و حســینیه اش ب خان
آیـت . و در نهایت محصـور گـردد شود

این  ...یت الله صانعی وآالله منتظری، 
 .رنوشت را پیدا کردندس
یا تن به جیره خـواری بیـت رهبـری - 

خـالف حمایت هـای  و در ازای بدهد
، ماهیانه جیره خود خامنه ای، از دین

چرخانـد و از ببیتش را  .کندرا دریافت 
امتیـازات  خامنـه ایو بیت  یمژرسوی 

اش ویژه ای را نصیب خود و خـانواده 
 ومکــارم شــیرازی کســانی چــون . کنــد

و موسوی اردبیلی آیـت دانی نوری هم
ـــه شـــده بعـــد، از ســـالها در مقـــام  الل
جنایتکاری بنام رئیس دیوانعالی کشور 
نصب شده از سوی خمینـی کـه نمونـه 
اش را از زبـــــان قـــــدیریان در فـــــوق 
خواندید و این مرجع تقلید الم از کام 

تـــا حـــدی و ســـبحانی دم برنیـــاورد و 
این روش را لطف الله صافی گلپایگانی 

 ،اینـان وظیفـه دارنـد. ش گرفتنددر پی
و » رهبـر«در مواقع حساس، به فریـاد 

ــی ــی ای  مرجــع قالب ــام ســید عل ــه ن ب
خامنه ای برسـند کـه حتـی خـود او از 
ترس برخورد مراجع برجسـته و مـردم 
بــه هنگــام انتشــار کتــاب رســاله خــود 
اعالم کرد که این رساله برای مقلـدان 
خارج از کشور می باشد تا مبـادا مـورد 

وال قرار گیـرد کـه در کـدام کـالس ئس
ـــه  ـــه ب ـــته و چگون ـــور داش درس حض

خامنـه ای بـه  .مرجعیت رسیده اسـت
تازگی مراجع و روحانیان را از سـقوط 

یم ترسانده و گفته اسـت در صـورت ژر
یم هیچیک جـان سـالم بـدر ژسقوط ر

ــرد حــال آنکــه اگــر آنهــا . نخواهنــد ب
چــرا  ،جانــب حقــوق مــردم را بگیرنــد

یم بترسـند؟ و ژد سقوط رباید از پی آم
برفرض کـه  ،یم بشوندژلت فعل رآاگر 

یـــم حمایـــت ژبترســـند و از تـــرس از ر
یـم کـاری سـاخته ژوقتی از زور ر ،کنند

از حمایـت آنهـا چـه کـاری  ،نمی شـود
  ساخته می شود؟

همگان می دانند که مرجعیـت سـید  - 
علــــی خامنــــه ای از ســــوی جامعــــه 
مدرسـین حــوزه علمیــه قــم کــه دســت 

مورد تایید قرار  ،او هستندخود  نشانده
گرفت البته اعالم مرجعیت سـید علـی 
ــــه  ــــامی روی داد ک ــــه ای هنگ خامن
نیروهــای ســپاه پاســداران کــه حــافظ 

ـــالب  ـــتاوردهای انق ـــتنددس ، در !هس
خارج از جلسـه حضـور پیـدا کردنـد و 
روحـــانیون جامعـــه مدرســـین حـــوزه 
علمیه قم را مجبور به اعالم مرجعیـت 

تــا بتواننــد در پــس  ســید علــی  نمودنــد
نجــا آمرجعیــت ولــی فقیــه مطلقــه بــه 

برسند که هم اکنون رسیده انـد یعنـی 
ـــــت و  ـــــاولگری، قاچـــــاق، جنای چپ
غارتگری تحت لوای ولی مطلقه فقیه 

 .جعلی
مراجعی که به طور کامـل خـود را از • 

بازی های سیاسی خمینی و خامنـه ای 
دور ســاخته و کــاری بــه زنــده و مــرده 

اگر هزاران نفر اعدام  مردم نداشتند و
و اگــر  شــان نمــی گزیــدمــی شــدند کک

دختــران و پســران ایــن مــرز و بــوم در 
ن مورد تجاوز قرار آزندانها و خارج از 

ــی  ــر زن ــد و اگ ــه دار آمیگرفتن ــتن ب بس
عمـداً کشیده می شد و یا اگر بیگنـاهی 

اشتباها توسـط حکـام شـر تیربـاران یا 
هیچ صدایی از این مراجـع  ،شدند می
پنـداری وش نمی رسید آنچنان که به گ

 .نمی افتدهیچ اتفاقی در ایران 
ــه -  ــت خــود در  اینگون مراجــع دخال

عـوام  که از نظر آنها، - را  مسائل مردم
ورود در سیاسـت  –هسـتند  ،کل اآلنام

اگـر حکومـت . می دانستند و می دانند
مدعی اجرای اسالم نبود و جنایت هـا 
ــن  ــام دی ــادها را بن ــا و فس و خیانــت ه

نها و دیگـر آنپرداختن  ،انجام نمی داد
دست کم  ،روحانیان به مشکالت مردم

ایــن فایــده را داشــت کــه دیــن وســیله 
قدرت طلبـی نمـی شـد و روحانیـت از 

امــا از دوره . مســتقل مــی مانــد ،دولــت
یـم دیـن را اندیشـه ژر ،خمینی تا امروز

ــرای آن  ــده و ب ــود گردان ــای خ راهنم
ــال زور  ــات اعم ــوائی جــز توجیه محت

سالهاســت ایــن . بــاقی نگذاشــته اســت
کـه خمینـی و  مـی بیننـدمراجـع گونه 

خامنــه ای دســته دســته جوانــان را در 
و در  مـی کنـدزندانها و خیابانها اعدام 

گور های دسته جمعی مخفـی مـدفون 
زند و هـیچ صـدای اعتراضـی از می سـا

 وعظــــامی هماننــــد بهجــــت  یــــاتآ
 ونجفــــــی مرعشــــــی  وگلپایگــــــانی 

ــه  دیگــر مراجــع..خراســانی، ووحید ب
از . رســــیدگــــوش هــــیچ مظلــــومی ن

نها نیز صدائی به اعتراض آهمانندهای 
 .بلند نمی شود

یم هر روز یک مسئله را داغ مـی ژو ر• 
یک روز مسئله ارز داغ می شود و . کند

. یــک روز مســئله گرانــی گوشــت مــرغ
نیـز بـه جـای » مراجـع«طرفه این که 

فراخوانــــدن مــــردم بــــه عصــــیان 
ــوذری در ( ــان اگراب ــودآمی ــا ب ــه  ،)نه ب

جــای اعتــراض بــه غیــر قابــل تحمــل 
شدن زندگی در ایـران تحـت اسـتبداد 

ــپاه ــه ای و س ــه خامن ــت مطلق از  ،والی
مردم است که می خواهنـد تـا واپسـین 

  :این وضعیت را تحمل کنند ،رمق
وقتــی   "!آیــت اللــه مکــارم شــیرازی"- 

دید که صدای مـردم از نبـود مـرغ کـه 
آنان بود  بلنـد غذای ارزان سفره های 

مـی شده و کـار دارد بـه جـای باریـک  
نمــی « :و گفــته میــدان آمــد بــ ،کشــد

خواهم تحریم کنم اما میگویم که مـن 
مرغ نمی خورم نه آسمان به زمین مـی 

پزشـکان ... آید و نـه زمـین بـه آسـمان 
ــرای  ــه مصــرف گوشــت ب ــد ک معتقدن

  . »انسان زیان دارد 
اما گوشـت مـرغ ارزانتـرین گوشـت      

بگوشـت خـود را آقشرهای فقیر . است
گوشـت مـرغ . با این گوشت مـی پزنـد

. نان هم که گران شده اسـت ،نخورند
ــرا او از ر ــد؟ چ ــه بخورن ــی ژچ ــم نم ی

خواهـــد از رانـــت خـــواری و فســـاد 
 بکاهد؟ ... گستری و ایجاد تورم و

شــیرازی  ممکــارقــول  ،بــاوجود ایــن    
  :شکار می کندآواقعیتهائی را 

اســــت کــــه قیمتهــــا او مطمــــئن  – ۱
 ،بنـابراین. همچنان باال خواهند رفت

یا باید مردم را به عصیان بر ضد دولت 
نهـا فراخوانـد آمتجاوز به حقوق اولیه 

ــه فعــل پــذیری و تســلیم تقــدیر  ــا ب و ی
او با نقـض روشـن . قدرت ویرانگرکرد

مـردم را بـه  ،ترین رهنمودهای قرآنـی
 .تسلیم خواند

 ،منگفت گوشت را تحریم مـی کـن - ۲
زیرا هم پا تو کفش خامنه ای می کـرد 
ــبش  ــه جن ــردم ب ــدن م و هــم فراخوان

مردم گوش بـه حـرف او . اعتراضی بود
یـک حـرف  ،می دادند و یا نمی دادنـد

» مذهب اعتـراض«بازگشت به  ،است
  . حرفی دیگر

یک زمـانی بـود کـه مـرغ گوشـت   -  ۳
وقتــی یــک . گــران بــه حســاب بــود

روحانی می گفت من گوشت مرغ نمی 
ســخن او حمــل بــر قناعــت  ،خــورم

اما گوشـت مـرغ نمـی . پیشگی او میشد
 ،خورم و گوشتهای گران را مـی خـورم

ــز فراخوانــدن قشــرهای فقیــر بــه  ج
تعبیــر  ،تســلیم فقــر مانــدن و دم نــزدن

 .نمی شود
اگر پزشکان معتقدند کـه خـوردن  - ۴

چـرا نمـی گذاریـد  ،گوشت مضر است
خود آنها بگویند انسان نیاز به خوردن 
ــدارد و اگــر دارد ــا ن  ،گوشــت دارد و ی

روزانه چه اندازه نیاز به گوشـت دارد؟ 
مـد یــک خــانوار بــرای اینکــه مــواد آدر

غــذائی الزم را بــه بــدن اعضــای خــود 

چه اندازه باید باشـد و ثروتـی  ،برساند
امکـان مـی  ،به ایرانیان ،که ایران دارد

  مد کافی داشته باشند یا خیر؟  آدهد در
نباید از یاد برده باشد ی شیراز ممکار   
مردم، معـروف  نزدانقالب،  ایامدر  که

ــردم در  ــود کــه مراجــع همــواره از م ب
مـی . برابر حاکمان حمایـت مـی کننـد

بخـاطر گفتند آزادگـی مراجـع شـیعه، 
که آنها خود را نانخور سالطین اینست 

ــد ــی دانن ــام  نم ــت، . و حک ــن باب از ای
شــیعیان بــه داشــتن مراجــع آزاد خــود 

 ممکـار اما این روزهـا، .ی کردندفخر م
رهــایی  نکــه بــرایآبــه جــای شــیرازی 

از فقر و گرسنگی در برابر حاکم  مردم
خامنه ای بایستد،  ظالم یعنی سید علی

ـــد  ـــی خواه ـــر م ـــردم فقی ـــی از م حت
گوشـت ارزانترین مواد پروتئینی، یعنی 

در ایران سنت بـر . را هم نخورند مرغ
ــان و  ــت قیمــت ن ــه هروق ــود ک ــن ب ای

مــردم ســر بــه  ،ت گــران مــی شــدگوشــ
در برابـر عصـیان . شورش می گذاردند

. قوای سرکوب قرار می گرفتنـد ،مردم
از مـــردم مـــی » روحانیـــان« ،و حـــاال

. خواهند دم فرو بندند و با فقر بسازند
حال این که دلیل مضاعفی وجود دارد 

چـرا . بر فراخواندن مردم بـه عصـیان
ــت  ــونی حاصــل والی ــه وضــعیت کن ک

شـهره در  دعلی خامنـه ای،سـیمطلقه 
بی کفـایتی و بـی اطالعـی از وضـعیت 

 ،داخلی و خـارجی ،اقتصادی و سیاسی
لت فعل واقعـی آو سر دسته ظاهری و 

ایجـاد . است ،مالی –مافیاهای نظامی 
ن و ثـــروت آبحـــران اتمـــی و تشـــدید 

یکی  ،عظیم کشور که به غارت می دهد
  . از تبهکاریهای او است

ــم الهــدی • ــام ج ،عل ــهدام ــه مش  ،مع
از مـردم  ،کارگزار خامنـه ای در مشـهد

بگوشـت بـا آبه جای  ،فقیر می خواهد
ــرغ ــت م ــد ،گوش ــکنه بخورن ــا . اش ام

سـایت . اشکنه نیز ارزان تمام نمی شود
هزینــه پخــتن ) ۹۱مــرداد  ۷(انتخــاب 

  :اشکنه را اینطور محاسبه کرده است
( لیـوان  ۲  کشک با غلظـت معمـولی- 

  )نتوما ۲۶۵۰شیشه کوچک 
رایگان ( نعناع یک قاشق غذاخوری - 

از همسایه بگیریـد، مگـر قـدیم یادتـان 
  ) ! نیست

  )تومان ۵۰۰( استکان  ۱٫۵   روغن - 
یـک عـدد اشـانتیون ( یک عدد   پیاز  - 

 !)است
  )تومان ۴۰۰( تخم مرغ دو عدد  - 
یـــک قاشـــق غـــذاخوری   نوترخـــ- 
  ) دیهیچی، شما مهمون باش(

ان استک ۱٫۵  مغز گردوی خرد شده  - 
   ) تومان ۵۰۰۰گرم  ۲۰۰برای ( 

  . تومان ۸۵۵۰جمع 
از زمانی که روحانیانی از  ،بدین قرار    

این نوع کـارگزار اسـتبداد شـده انـد و 
دوران  ،غذاهای پرهزینـه مـی خورنـد

ــد ــرده ان ــاد ب ــوردن را از ی ــکنه خ . اش
رونــدی کــه کــار مــردم  را بــه ایــن جــا 

تـا نـاگزیر شدنشـان بـه  ،کشانده اسـت
 ،نآبه نان خالی و مشـکل یـافتن اکتفا 

  :ادامه خواهد یافت
 ،و در همـــان حـــال خنـــده دار تـــر •

مرجع ن آعصیان برانگیز تر از سخنان 
سردار احمدی  سخن ،این امام جمعه

از صدا و سـیمای بیـت او   :مقدم است
م لپخـش فـی خواسـته اسـت ازرهبری 

هـــایی کـــه در آن بـــازیگران در حـــال 
 .کننداری خوردن مرغ هستند، خودد

مــی او نگــران شــورش مــردم اســت و 
صــدا و ســیما فــیلم هــایی را :...گویــد 

نشـــان مـــی دهـــد کـــه در آن مشـــغول 
خوردن مرغ هستند و مردم آن فیلم را 
می بینند و چون ندارند متوجه فاصـله 
طبقاتی می شوند و ممکن است دسـت 

بـــه چـــاقو ببرنـــد و بگوینـــد کـــه مـــی 
ــد  ــان را بگیرن ــه (خواهندحقش ــل ب نق

 .)ضمونم
، ادامـه یابـدایـن منـوال  راگر وضع ب   

دور نخواهد بود کـه ازصـدا و سـیمای 
بیت رهبری بخواهند کـه نشـان دادن 

هـم نان و صحبت از نـان و نـانوایی را 
نــان در قیمــت پخــش نکننــد چــرا کــه 
برابــری مــرغ  ۶برابــر افــزایش قیمــت 

و یکـی دیگـر .برابر شده است ۸حدود 
کی هم امام از این عجایب روزگار که ی

جمعه خرم آباد باشـد، در نمـاز جمعـه 
اش نقــل بــه مضــمون گفتــه کــه چــون 
مرغ بر حضرت نـوح عصـیان کـرد، بـا 
نفرین نوح، خدا پرواز را از مرغ سلب 
نمــود و خــوردن گوشــت مــرغ مکــروه 
گردید و اکنون که در شـرایط تحـریم 
هســتیم، قطعــاً خــوردن گوشــت مــرغ 

    !!. حرام است
یــران خانــه از پــای بســت و

اســت و خامنــه ای در فکــر 
ـــات  ـــانون انتخاب ـــر ق تغیی

  :است
 
از ماهها پیش گمان بر ایـن بـود کـه      

ریاست جمهـوری هر چه به انتخابات 
ــه  ــویم، برنام ــی ش ــر م ــذاری نزدیکت گ

، بــا مــدیریت ســید »بیــت رهبــری«
مجتبی خامنه ای و مشاورانش، تحـت 

خامنه ای این هـدف  رهبری سید علی
دیگــر نیــاز بــه  ،کــه را تعقیــب مــی کنــد

انتخابــات قالبــی هــم نباشــد و بــدون 
رئــیس جمهــور  ،»انتخابــات«پوشــش 

این روزهـا بحـث بسـیاری . نصب شود
از مســئوالن در مصــاحبه هــا و گفتگــو 

 یتلویزیونی و مطبوعات ئی و های رادیو
   :بر سر تغییر قانون انتخابات است

ــه ای      ــی خامن ــید عل ــه س هنگــامی ک
ور پارلمانی کـرد صحبت از رییس جمه

و علــی الریجــانی نیــز در همــین مــورد 
یک امر واقـع  زبان آورد، رسخنانی را ب

انتخــــاب ایــــن دوره ریاســــت  :شــــد
جمهوری با دوره های دیگـر متفـاوت 

 :زیرا  .است
مشـروعیت خـود را از دسـت یم ژر - ۱

ریاسـت  نـامزدهر که را او . استداده 
ــوری  ــدجمه ــریم  ،کن ــعت تح ــر وس ب

ه الریجانی چ. د افزودانتخابات خواه
باشد چه حداد عادل ابو الزوجه سـید 

ــا والیتــی و  ــا قالیبــاف و ی ... مجتبــی ی
 ،یکبـار دیگـر ،تحریم وسیع انتخابـات

یم را بـر جهانیـان ژفقدان مشروعیت ر
 . شکار خواهد کردآ
در » اصـول گرایـان«  ،این روزها  – ۲

ــاره بهــای ســنگینی کــه ر ــم بابــت ژب ی
داخته اسـت و تحمیل احمدی نژاد پر

بــه ایــن . بحــث مــی کننــد ،مــی پــردازد
نتیجه رسیده اند که اگر احمدی نـژاد 
نمی شد و موسوی رئـیس جمهـور مـی 

یـم ایـن بهـای سـنگین را نمـی ژر ،شد
هـم  ،نچه واقع شـده اسـتآ. پرداخت

در سیاســت داخلــی و هــم در سیاســت 
بــه احتمــال زیــاد واقــع نمــی  ،خــارجی

ی دســته نمــ ۹اصــول گرایــان نیــز . شــد
این ارگان محسن رضائی اسـت . شدند

یم ژاختالفهای داخلی ر :که می نویسد
و ناتوانی دولت در حل مشکالت مردم 

موجودیت نظام را  ،و افزایش نارضائی
  . تهدید می کند

از سـخنان خامنـه ای  ،باوجود این      
نجـــا کـــه خـــاتمی و حکومـــت او و آ –

اصالح طلبان را به الس زدن با غرب و 

بــی بــا امریکــا مــتهم کــرد و ســازش طل
ــاگزیر شــده اســت وارد عمــل  گفــت ن

و انتشـار سـخنان قـدیریان کـه  –بشود 
موسـوی و کروبـی  ،تن ۵سران فتنه را 

و خاتمی و موسوی خوئینی ها و بهزاد 
نبوی می داند و سـخنان معـاون سـپاه 

ن دسـته آکه شرکت در انتخابات را بر 
از اصالح طلبان ممنوع می کند که در 

 ،شــرکت داشــته انــد» ۸۸ه ســال فتنــ«
معلوم می کنند که نه مافیاهای نظامی 

ــه خامنــه ای قصــد ندارنــد  – مــالی و ن
بگذارند از اصالح طلبـان کسـی نـامزد 
شود کـه دسـت کـم بخشـی از مـردم را 
ترغیب به شرکت کـردن در انتخابـات 

  . کند
خصــوص ســید  ،یــمژگرداننــدگان ر     

علی و سید مجتبی، مطمئن هستند که 
هر کاندیدایی را که معرفـی نماینـد در 
برابر کاندیدای جناح مقابل اگر مردم 
ـــده  ـــد بازن ـــرکت کنن ـــات ش درانتخاب

ــابراین بایــد  پیشــاپیش خواهــد شــد بن
امـا . تقلب در انتخابات را تدارک کنند

تدارک تقلب همـان و منصـرف شـدن 
 .متمایل ها به دادن رأی همان

در شــرایط فعلــی کــه رابطــه میــان  - ۳
کــه رئــیس جمهــوری  –ی نــژاد احمــد

  - پرهزینه برای نظام لقب گرفته است
اسـت و  تیرهبیت رهبری و سیدعلی  با

اثـری  مواضـع آنهـا، هماننـدیدیگر از 
را مـی نمی شود، این احتمـال  مشاهده
کـه بانـد محمـود احمـدی نـژاد  دهند

بخواهد مانع از تقلب سپاه و بسیج در 
کـار بـه درگیـری . انتخابات آینده شود

وزارت کشـور و  بکشد و درگیری میـان
سپاه پاسداران کار و روزگـار سـختی را 

ــه ای و  ــرای خامن ــد ب دســتگاهش پدی
 »بانـد انحـراف«به خصوص که . وردآ

ــی ــید عل ــه س و   در صــدد ضــربه زدن ب
پـس  ،به این ترتیب. او استیاران دست

باید به ترتیبی این احتمال را پیشاپیش 
  :از بین برد

لی، سید علـی و بانـد فع در شرایط -  ۴
به هیچ نیـرو و نهـادی  »بیت رهبری«

بـــه جـــز ســـپاه پاســـداران و بســـیج و 
همچنـــین شـــورای نگهبـــان اعتمـــاد 

سـازمانها و نهادهـای زیـرا ایـن  .ندارد
 اومافیایی تنها مجموعه مـورد اعتمـاد 

تا آخر، به اجبار، در کنـار هـم . هستند
نهـا بـه آم همـه چـون ُد .ماندخواهند 

 خورده و دست همه آنهـا یکدیگر گره
لـوده آبه فسادهای بزرگ و خیانت ها 

در خون جوانان وطن تا مرفـق فـرو و 
بنـابراین ایـن نهادهـا تنهـا  .رفته است

نهادهــایی هســتند کــه ســید علــی مــی 
ـــا کمـــک آنهـــا، ـــد ب ـــام  توان ـــیس ن ری

جمهورمورد تاییـد خـود را از صـندوق 
تنهـا شـدن  ،از طرف دیگر .به در آورد 
ــن  ــا ای ــهاو ب ــی در ســطح  ،مجموع حت

والیت فقیه و شخص او را هدف  ،یمژر
همــه حملــه هــا از بیــرون و از درون 

تـرجیح مـی  ،از ایـن رو. نظام می کنـد
دهـــد انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری 
انجام نگیـرد و یـا اگـر قـرار بـر انجـام 

به ترتیبی انجـام بگیـرد  ،گرفتن است
 :که درد سرش کم باشد

انون تغییــر قــبــر ســر  در بحــث هــا-  ۵
کـه قـرار اسـت لو رفته است  انتخابات

نهاد مسئول برگـزاری انتخابـات یعنـی 
و کــار کننــد کــار  وزارت کشــور را بــی

برگزاری انتخابات را بـه نهـادی دیگـر 
 .واگذار نمایند

در حــال : وال اساســی ایــن اســتئســ   
حاضر، چـه نهـادی توانـایی برگـزاری 
این انتخابات را با توجه به امکانـات و 

پاســـخ  ک مـــورد نیـــاز، دارد؟لجســـتی
تنهــا  ،اینســت کــه غیــر از وزارت کشــور

نهادی که توانایی برگـزاری انتخابـات 
ــپاه  ــور را دارا اســت، س در سراســر کش

  در  چرا که این نهاد .است پاسداران
  
  

  ۷در صفحه
  
  

 هفته های پیش رو؟
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مــی  همــه جــای کشــور حضــور دارد و
توانـــد بـــا در اختیـــار داشـــتن نیـــرو و 

ایـن  .کنـد امکانات انتخابات را برگزار
و  ده کـوره  نهاد  در هـر شـهر و روسـتا

ای مقـــری بـــرای ســـرکوب مـــردم در 
توانـد بـه راحتـی  مـیپس . اختیار دارد

 بــا داشــته هــای فــراوان مــالی و نفــری
 . انتخابات را تصدی کند

که طـرح مـی  مهمسئوال دیگر و باز     
که وزارت کشور  تا زمانی :اینست ،شود

با سپاه  د،مسئول برگزاری انتخابات بو
فشــار و زور و گردنــه بگیــری و تقلــب، 

را مــــی خواســــت از نــــام هــــرکس 
 .صــــندوقهای رای بیــــرون مــــی آورد

سپاه وزارت کشور هم توانایی مقابله با 
را نداشت و کسی هم به حرفهای وزیر 

شـورای  .و دیگران گوش نمیداد کشور
 در نگهبان هم کارش نظارت بر تقلـب

و  بعد، .ودانتخابات و تایید فوری آن ب
، به طور پیش از تأیید این شورا یا حتی

خامنـه ای وارد غیر قانونی، سـید علـی 
را  »انتخاباتصحت «عرصه می شد و 

 .می کرد تصدیق 
بخواهــد  یــمژهرگــاه ر ،بــدین قــرار      

برگزار کننده انتخابات را تغییر دهـد، 
را دارد بـرای ایـن شورای نگهبان تنها 

ــود ــپاه بش ــه پوشــش س ــا. ک ــام  ام انج
 ،انتخابــات توســط شــورای نگهبــان

چـرا . یـم اسـتژناقض قانون اساسی ر
که کار این شورای نظارت و نه تصدی 

خامنـه ای مـی  ،پـس ناچـار. انتخابات
اما ایـن . باید حکم حکومتی صادر کند

کار نیز اظهار بی اعتمـادی صـریح نـه 
تنها به وزارت کشـور کـه مجمـوع قـوه 

. اسـتمجریه و دسـتگاه اداری کشـور 
در وضــعیت انزوائــی کــه خامنــه ای در 

دشمن کردن ایـن مجموعـه بـا  ،نستآ
منتهای بی عقلـی و بـی کفـایتی  ،خود
خامنــه ای مــی بایــد از  ،تــازه. اســت

لبـاس پاسداران و بسیجی ها بخواهـد 
ها را در آورده و لباس شخصی پوشیده 

ـــا ـــا و و پایگاهه ـــا و  و قرارگاهه مقره
 و ستادهایپادگانها را تبدیل به مراکز 

ـــاتی نمای ـــانتخاب ـــزاری ن ـــار برگ د و ک
ــاتان ــه  تخاب ــدگی از را ب شــورای نماین

ـــرداران  ـــت س ـــه دس ـــا ب ـــان ام نگهب
گرچه در ایـران  .قاچاقچی برگزار کند

غیـر عقالنــی تــرین راهکارهــا بیشــتر از 
ــار رود ــان دارد بک ــن  هــم امک ــا  ،ای ام

احتمال نمی رود خامنـه ای دسـت بـه 
 . این کار بزند

کـه منتظـر مانـد تـا که هنوز باید نبا آ    
ــرده  نچــهآهر اســت روشــود و پشــت پ

تغییــر قــانون  معلــوم گــردد مقصــود از
اما از هم اکنون می  ،چیست انتخابات

که اگر در فـاز اول قـرار بـر توان گفت 
نهـاد  بـاوزارت کشـور   جانشین کـردن

ـــائی جـــز برقـــرار کـــردن  ،باشـــد معن
بـدون پـرده و  ،حکومت سپاه بر کشور

  . نخواهد داشت ،پوشش
گاه آیم کم و بیش ژنها که از درون رآ    

احتمال مـی دهنـد مقصـود از  ،هستند
طرح مسئله تغییر نهـاد برگـزار کننـده 

بقصــد وارد کــردن فشــار  ،انتخابــات
ــه ای  :اســت ــد ســید مجتبــی خامن بان

و خـود بتواند نیروهـای مـورد اعتمـاد 
را وارد وزارت کشور  کارکشته در تقلب

دور قبـل  انتخابات را ماننـدکند و کار 
کــه بــه کــامران دانشــجو و  محصــولی 

هماننـدهای داده بود، این بـار نیـز بـه 
مورد نظر سـر فرد که نام تا  نها بسپاردآ

بـاوجود  .وردآاز صندوق هـای رأی در
ــا تغییــر چنــد مســئولایــن کــار بــه  ،، ب

بایـد کـل کـار را بـه  .رسـدمـی سامان ن
ن کـه ایـسـپرد نیروهای پرقدرت سپاه 

ــــور  روزهــــا دستانشــــان در همــــه ام
 - نظــــامی –فرهنگــــی   –اقتصــــادی 

 –داخلـی  –ورزشی  –شیزآمو - سیاسی
 –گـازوییلی  –گـازی  –نفتی  –خارجی 

دالر  –ساخت و ساز  –ترافیکی  –برقی 
همســــریابی و صــــادرات  –و ســــکه 

بـانکی  –دختران به کشورهای خلـیج 
 –قاچاق  –انفجار  –ترور  –سرکوب  –

ســد  –آب و فاضــالب  – یتراشــمرجــع 
 –هسـته ای  –نیروگـاه سـازی  –سازی 

کـارگردانی  –خوند سازی آ- استخراج 
... خواننــــــدگی و  –هنرپیشــــــگی  –

   .بازاست
 ،اما سپردن بی پرده دولت به سـپاه     

ـــه حـــال روز واپســـین  ـــه ای را ب خامن
لـت آخلیفه های عباسی می اندازد کـه 

حـال و روز . فعل قشون ترکـان بودنـد
زیـرا تـابع . انیان بدترین می شـودروح

دولت سپاه می شـود کـه چـون همـان 
نیز بی  ،باشد» نهاد دینی«تک پایه که 
بیش از پیش می باید بـر  ،نقش می شود
خامنه ای اینـک در بـن . زور تکیه کند

بستی است که خود تدارک کرده است 
مـردم  ،و اگر بنا بـر بقـای ایـران باشـد

ولیت ایــران هســتند کــه مــی بایــد مســئ
  .خویش را بازشناسند و قیام کنند

  
وقتی خامنه ای در همه 
کارها دخالـت مسـتقیم 

ــد ــی کن ــیس  ،م ــک رئ ی
ــــــده  ــــــور برگزی جمه
مجلس دست نشـانده و 

  :است او را بس ،مطیع
  
در مجلــــس مافیاهــــا فراکســــیون  ◀

. تشکیل شـد» رئیس جمهور پارلمانی«
نظـر «کار این فراکسـیون پـی گـرفتن 

ــر ــاده کــردن اآو » رهب ــرای م صــولی ب
قـــانون اساســـی اســـت کـــه مـــی بایـــد 
جانشین اصـول کنـونی در بـاره رئـیس 

طرز انتخاب و اختیـارات و  ،جمهوری
  . وطائف او بشوند

هرگاه قانون اساسـی بموقـع تغییـر  ◀
حداد عادل  ،مناسب ترین گزینه ،کند

زیرا بطور کامل مطیع امر . خواهد شد
ــی ــه ای و مجتب ــاد خــویش  ،خامن دام

  . خواهد بود
این مشکل کـه رئـیس جمهـوری بـه      

هر ترتیب تعیین شـود نیـاز بـه اختیـار 
دارد تا بتواند امـور کشـور را اداره کنـد 

ــز ــد ،نی ــی آی ــود نم ــرا. بوج ــی  ،زی وقت
نــاگزیر شــده اســت خــود در » رهبــر«

رئـیس  ،همه امور دخالت مستقیم کنـد
یک مقام تشریفاتی می شود  ،جمهوری

ره شـاه فرقش بـا دو. کامال مطیع رهبر
امــور  ،ســابق اینســت کــه در آن دوره

به حضور پذیرفتن سـفیران (تشریفاتی 
ــران و امضــای  ــر در ای کشــورهای دیگ
اعتبار نامه سفیران ایران در کشورهای 

را نیز شـاه خـود انجـام مـی ...) دیگر و
این کارهـا را  ،داد و در دوره خامنه ای

. رئیس جمهوری تصدی خواهـد کـرد
در روابـط  ،راناو در عزل و نصب وزیـ

با کشورهای دیگـر و در اداره واواک و 
در گرانـی گوشـت ... در انتخابات و در

او در خـرم » روحانی«که عامل (مرغ 
ــاد  ــام (آب ــادی ام ــر عم ســید احمــد می

گوشـت  ،جمعه خرم آبـاد گفتـه اسـت
ــرغ مکــروه بــود چــون اطاعــت از :م

ــدن از  ــوان پری ــوح نکــرد ت حضــرت ن
مـا ا! دست داد و گوشـتش مکـروه شـد

 ،حاال که با خطـر کفـار روبـرو هسـتیم
شخصـا ... و ارز و سـکه و!) حرام است

بخـش بـزرگ دولـت . دخالت می کند
نیروهــای مســلح و انتظــامی و صــدا و (

سیما و قوه قضائیه و شورای نگهبان و 
مجلس و اموال رهبری و دیگر بنیادها 

  . نیز زیر نظر مستقیم او هستند) 
 ۱ :دارد خامنه ای سه مشـکل اصـلی     
خودکـــامگی و وارد شـــدن درهمـــه  –

امــور کــه بــزرگ شــدن نقــش ســپاه در 
 – ۲مهار ناکردنی شده است و  ،دولت

تحــریم انتخابــات کــه هرگــاه نامزدهــا 
دســت نشــانده هــای بــی شخصــیت و 

آن را همگانی می کند و  ،کفایت باشند
یم را در معرض دید ژعدم مشروعیت ر

ن تـن داد – ۳جهانیان قرار می دهد و 
به نامزد شدن کسـی کـه رأی بـه او رأی 
بر عـدم مشـروعیت خامنـه ای بعنـوان 

ــر« ــی ام  ،در حــال حاضــر. اســت» ول
ــی در ر ــین کس ــداردژچن ــم وجــود ن . ی

ترس او را از  ،تحریم انتخابات مجلس
تحــریم انتخابــات ریاســت جمهــوری 

پس مـی کوشـد اگـر . بیشتر کرده است
شد رئیس جمهـوری را مجلـس معـین 

بــا توصــل بــه منطــق  ،شــدکنــد و اگــر ن
اینطور بباوراند که اگر شرکت  ،صوری

چـرا مـی  ،مردم در انتخابات مهم نبود
خواستند انتخابات ریاست جمهـوری 

  !را حذف کنند
مشـــکلهای دیگـــر نیـــز پـــیش روی  ◀

حســن  :خامنــه ای قــرار گرفتــه انــد
او در بـاره . ساله شده است ۴۰خمینی 

نامزد ریاست جمهـوری شـدنش گفتـه 
رگـاه تصـمیم بـه نـامزد شـدن ه :است
را بموقـع » مردم عزیـز ایـران« ،بگیرد

بـه . گاه خواهـد کـردآاز تصمیم خود 
ورد که سردار مشفق گفته بـود آیاد می 

ـــه و از او  ـــه ای رفت ـــزد خامن ـــه او ن ک
خواســته بــود رهبــری را بــه صــاحبش 

» امـــام«ســـید حســـن خمینـــی نـــوه (
  !بازگردانید) خمینی

مطلقـه در میان طرفـداران والیـت  ◀
انشـعابها بـر هـم افـزوده مـی  ،فقیه نیز

گروهـی از  ،بنا بر تازه ترین خبـر. شود
. مصــــباح یــــزدی جــــدا شــــده انــــد

جداشـــدگان مـــی خواهنـــد فعـــالیتی 
  .مستقل از او را در پیش بگیرند

فاز دوم اجرای قانون یارانه ها نیـز  ◀
ــدنی  ــکل حــل ناش ــر«مش ــده » رهب ش

اول مجلس مخالف اجـرای آن . است
ــود و حــ ــژاد ب اال حکومــت احمــدی ن

  . نستآمخالف اجرای 
ــــس       ــــم مجل ــــت و ه هــــم حکوم

بالتکلیف شـده انـد و نمـی داننـد چـه 
اقتصــاد و سیاســت خــارجی بــه . کننــد

خامنه ای از . حال خود رها شده است
سخن گفته و گفتـه » اقتصاد مقاومت«

او . اسـت شــعار نیسـت و واقعیــت دارد
ـــالب  ـــریه انق ـــن اصـــطالح را از نش ای

امـــا اقتصـــاد . می گرفتـــه اســـتاســـال
 ،محتــوا دارد و ایــن محتــوا ،مقاومــت

او . است» منشور اقتصاد تولید محور«
ســال را  ،بــا اســتفاده از عنــوان منشــور
ــده اســت ــد خوان غافــل از  ،ســال تولی

اقتصاد مقاومت نیاز به اسـتقالل  ،نکهآ
بنا بر این نبود والیت مطلقـه  ،زادیآو 

کومـت در تور ح. و بحران سازی دارد
رمـــق مقاومـــت از  ،دســـت نشـــانده او

  .اقتصاد ایران گرفته شده است
خامنه ای با مراجع دسـت نشـانده  ◀

تنی چند نزد  :نیز مسئله دار شده است
» مرجع تقلیـد« ،شیخ حسین همدانی

می رونـد تـا  ،یم تراشیده استژی که ر
از او بخواهنــد نــزد خامنــه ای پــا در 

ه چون می خواهند زبـان بـ. میانی کند
او انگشـت برلـب مـی  ،سخن بگشـایند

. نها را دعوت به سکوت می کندآنهد و 
نها را با خود به محـل دیگـری آ ،سپس

شـنود  ،در آن اطاق :می برد و می گوید
ــد ــه ایــن جــا . کارگذاشــته ان شــما را ب

ورده ام کـــه بتوانیـــد حـــرف خـــود را آ
  .بزنید

دروغ خامنــه ای در بــاره پرونــده  ◀

بــرایش مشــکل  ،اتمــی در دوره خــاتمی
گفتـه اسـت چـون در آن  :ساخته است

ــرب  ــا و غ ــری از امریک ــابر دلب دوره بن
او ناگزیر از مداخله شده و رشته  ،بوده

نجـا آامـا از . کار را بدست گرفته است
که برای خامنه ای نـه اعتبـاری مانـده 
است و نه کسی ترسی از تکـذیب دروغ 

وزیـر کشـور در  ،موسوی الری ،او دارد
دروغ او را این سـان  ،میحکومت خات

  :تکذیب کرده است
. بـود» رهبر«کار اتم از اول زیر نظر  •

. بــا تصــویب او کمیتــه ای تشــکیل شــد
اعضــای ایــن کمیتــه را او تأییــد کــرده 

 ،این کمیته تحت نظر مسـتقیم او. بود
هــر . پرونـده اتمـی را تصـدی مـی کـرد

ــر«تصــمیمی را شــخص  ــه » رهب گرفت
  .است

به استناد دروغ  ،سردار سعید قاسمی •
نهــا بــه ایــران آ :خامنــه ای گفتــه اســت

را نیـز نمـی  ژسـانتریفو ۳اجازه داشتن 
وزیر خارجه وقت  ،اک استراوژ. دادند

وزیـــر وقـــت  ،انگلســـتان بـــه خـــرازی
ما بـا داشـتن یـک  :خارجه ایران گفت

  . نیز موافقت نمی کنیم ژسانتریفو
حسـن روحـانی  ،اما در بهار گذشـته •

او شـرح . منتشر کـردخاطرات خود را 
کـرد چگونـه پرونــده اتمـی ایـران زیــر 
نظــر مســتقیم خامنــه ای تصــدی شــده 

  .است
ـــه ای • در ســـفر  ،۸۹در ســـال  ،خامن

از  :گفـت ،طوالنی مـدت خـود بـه قـم
ــژاد خــاطرش بطــور کامــل  احمــدی ن
آسوده است وقتی او به خارج از کشـور 
می رود و بـا مقامـات کشـورهای دیگـر 

در ( ،نآیش از امــا پــ. گفتگــو مــی کنــد
همـــواره نگرانـــی مـــی ) دوره خـــاتمی
  . داشته است

با اینهمـه یـک تفـاوت اساسـی دوره  •
خــاتمی بــا دوره احمــدی نــژاد داشــته 

تصمیم  ،و آن این که در آن دورهاست 
. ها با موافقت او گرفتـه مـی شـده انـد

اما تصمیم هـا کـه ایـران را در معـرض 
تحریم شورای امنیت قراردهد گرفتـه 

 ،در دوره احمـدی نـژاد. ده اندنمی ش
تصــدی خامنــه ای مســتقیم تــر شــده و 

قطعنامه توسـط  ۴تصویب  ،حاصل آن
شورای امنیـت برضـد ایـران و تحـریم 
های مسـتقیم توسـط امریکـا و اروپـا و 
خورد و برد بی حسـاب منـابع نفـت و 
گــاز ایــران در خلــیج فــارس و حــراج 

  . شده است... نفت و
بنا بـر  ،ایبازتاب دروغگوئی خامنه  •

  :اینست ،اطالع از ایران
احمــدی نــژاد و همکــاران او بــا  – ۱

اصالح طلبـان همصـدا شـده و از هـم 
در  ،خامنـه ای ،فردا :اکنون می گویند

باره ما نیز همین روش را بکار خواهـد 
برد و خود کرده را به پـای مـا خواهـد 

ـــان ارشـــد. نوشـــت  ،در ســـطح کارکن
جملگـــی بـــر ایـــن قـــول هســـتند کـــه 

دسـتور . ادی به خامنـه ای نیسـتاعتم
می دهد و چون اجرا می کنیم و نتیجه 

. بــه پــای مــا مــی نویســد ،بــد مــی شــود
چنانکــه قــانون یارانــه هــا بــا دخالــت 
مستقیم او از طرف مجلس تصویب شد 

 ،امــا حــاال. و بــا موافقــت او اجــرا شــد
ــیر  ــه ای تقص ــان خامن ــه آنزدیک ن را ب

گردن احمدی نژاد و تهیه کننـدگان و 
  .جریان قانون یارانه ها می اندازندم
وقتی او به دروغ مـی گویـد چـون  – ۲

دیده است حکومت در کـار دلبـری از 
پـس  ،دخالت کرده اسـت ،غرب است

غـاز شـده کـه او آخرابی کـار از زمـانی 
گویـای  ،دروغ او. مداخله کرده اسـت

بــی اطالعــی او از وضــعیت دنیــا و بــی 
 کفایتی او از تصدی پرونده اتمی است
و این او است که کـار کشـور را بـه ایـن 

  .جا رسانده است
ــژاد ◀ ــدی ن ــکل احم ــور روز  ،مش بط

در . افــزون خامنــه ای را آزار مــی دهــد
همــان حــال کــه مــی گویــد بنــا بــر 

خامنـه  ،مصلحت سکوت گزیده اسـت
ــور  ــونی کش ــئول وضــعیت کن ای را مس

در دیدار  ،مرداد ۱۲در  :معرفی می کند
او هشــدار  ،بــا عــده ای از دانشــجویان

  :داده است
به جـائی نرسـیم کـه «مراقب باشیم  •

چشم بازکرده ببینیم همه منطقه علیـه 
ــتند ــا هس ــز . »م ــی ج مخاطــب او کس

ــه ای و دســتیاران او در سیاســت  خامن
روشــن مــی گویــد در . خــارجی نیســتند

سیاست خارجی مسلوب االختیار است 
ــه  ــار را ب ــتیارانش ک ــه ای و دس و خامن

ه دارد همه منطقـه جائی رسانده اند ک
  .دشمن ایران می شود

همـه فشـار  ،عـده ای در داخـل«باز  •
ن را به گـردن دولـت آدشمن و تبعات 

این عده  ،در حال حاضر. »می اندازند
و او می . جز نزدیکان خامنه ای نیستند

گویــد فشــار دشــمن ناشــی از سیاســت 
خارجی است که خامنه ای و دستیاران 

در  ،ر حقیقتد. او به اجرا گذاشته اند
دســتیار  ،دوره اول ریاســت جمهــوری
مقصــر . خامنــه ای احمــدی نــژاد بــود

صدور قطعنامه های شـورای امنیـت و 
امـا از زمـانی . او نیز هسـت ،تحریم ها

غاز گفتگوها بر سر آبخصوص از  ،ببعد
. او را کنـار گذاشـته انـد ،پرونده اتمـی

خوش بینی بسیار زیاد بود گفته  ،زمانی
ان خامنـه ای و اوبامـا می شـود کـه میـ

امـا تکـرار . توافق انجـام گرفتـه اسـت
 ،تــوأم بــا تشــدید مجازاتهــا ،گفتگوهــا

. معلوم کرد توافقی انجام نگرفته است
 ،شــــــتونآخــــــانم  ،۲۰۱۲اوت  ۳در 

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپـا 
با جلیلی صـحبت کـرده و قـرار  :گفت

هفتـه  ۴بر گفتگوها در سطح عالی در 
اعــالن او .  شــده اســت آینــده گذشــته

همزمــان شــد بــا تصــویب مجازاتهــای 
ــس  ــران توســط مجل ــد برضــد ای جدی

اوبامــا نیــز دســتور . نماینــدگان امریکــا
ــرد ــائی را امضــاء ک ــاوجود . مجازاته ب

کسـانی گفتنـد امکـان رسـیدن بـه  ،این
بیشتر شده  ۱+۵توافق میان کشورهای 

اما احمدی نژاد این خوش بینی . است
  :سترا اظهار نکرده ا

ما مذاکره بـا امریکـا را « :گفته است •
ـــیم ـــی دان ـــار غلطـــی م ـــا را . ک امریک
اصل گفتگـو . صهیونیسم اداره می کند

ــا احتــرام بــر  را در فضــائی عادالنــه و ب
مبنای کرامت و حقـوق ملـت ایـران را 

نزدیکـان خامنـه  ،بـاز. »رد نکرده ایـم
ای بوده اند که احمدی نژاد و همکـار 

کردند که در کـار  او مشائی را متهم می
او .  گفتگوی محرمانه با امریکـا اسـت

این اتهام را رد می کند و جمله هـا کـه 
یعنی ایـن کـه مـذاکره بـا  ،بکار می برد

امــا . امریکــا انجــام گرفتــه و مــی گیــرد
گفتگوئی بـر اسـاس کرامـت و حقـوق 

  . ملت ایران نیست
ــــــــختگیری و  ،۲۰۱۲اوت  ۳در      س

نـده اتمـی قاطعیت اوباما در مـورد پرو
ــران ــان زد شــد ،ای ــرار. زب ــدین ق او  ،ب

تشدید فشار بر ایران را اصـل و گفتگـو 
یــم را فــرع سیاســت خــود کــرده ژبــا ر
خامنـه ای بـا عکـس  ،در نتیجـه. است

گمـان  :انتظار خود روبـرو شـده اسـت
مــی بــرده اســت بنــا بــر امتیــاز دادن و 

او حاضــر شــده . امتیــاز گــرفتن اســت
 ۲۰اورانیوم  در باره(است امتیاز بدهد 

اما طرف نـه تنهـا حاضـر نشـده ) درجه
بلکــه بــه  ،اســت امتیــاز متقــابلی بدهــد

امتیـــازی کـــه خامنـــه ای داده اعتنـــاء 
نکرده و تحـریم هـای جدیـد را وضـع 

  بدین خاطر است که . کرده است
  
  ۸در صفحه

 هفته های پیش رو؟
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احمدی نژاد خواسته است بگوید بـی 
ـــئولیتی متوجـــه او  ـــوده و مس نقـــش ب

  .نیست
اما در غـرب، پـیش از  :یانقالب اسالم

گفتگوها در اواخر (اعالن خانم آشتون  و همزمان و بعـد از آن، صـحبت ) اوت
از احتمال وقوع جنگ و وضـع تحـریم 

از نشـانه هـای . های جدید بـوده اسـت تنهـا ابـر قـدرت «انحطاط امریکا بمثابه 
و بـــی وزن شـــدن کشـــورهای » جهـــان

ــوری عرب یکی این که رامنی، نامزد ریاسـت  ــه جمه ــواه ب ــزب جمهوریخ از ح
اسرائیل رفت و تا بخواهی تملـق گفـت 
ــا مگــر رأی یهودیــان امریکــا را بســود  خود کند و البی های اسرائیل، بسود او ت

بیت المقدس را به اسرائیل . فعال شوند
بازدید کند و یا با توجه به وزن نفـت و بخشید و الزم ندید از کشورهای عرب 

قتصاد درآمد نفت کشورهای عرب در ا
  :امریکا، رعایت دنیای عرب را بکند

  
  
ــگ     ــه جن ــميم ب تص

گرفتــه شــده و يــا در 
ــدن   ــه ش ــال گرفت ح

ــت؟  ــنش در  - اسـ تـ
خليج فـارس و جرقـه   

  :جنگ كه بسا بزند
  
  

ــالمی ــالب اس ــه  :انق ــه ب ــه ک در دو هفت
ــتایــران، چنــد نوبــت ســخن از جنــگ بــا گفتگو بـر سـر اتـم (اعالن خانم آشتون  ــران، رف ــا: ای ــا نت ــاهو را از امابام ن ی

گاه کرده است و خامنه ای گفته اسـت اتمــی ایــران  تنقشــه حملــه بــه تأسیســا تا چند هفته آینده در جنگ خواهیم بود آ
ممکن است کارش بـه جنـگ بیانجامـد و تــنش در خلــیج فــارس کــه ... ایــران وو حمایــت رامنــی از حملــه اســرائیل بــه 

فصـل را بـا . هرگاه حادثه ای روی دهد غــاز آشــره در بــاره جنــگ اطالعــات منت   :می کنیم
  
ــر ســورپرایز «   »۲۰۱۲اکتب
ــاهو – ــان ی ــه  :نت تصــمیم ب

جنگ را مقـام سیاسـی مـی 
ــرد  ــده –گی ــه آین ــد هفت چن

تصمیم به کردن یا نکـردن 
جنگ بـا ایـران گرفتـه مـی 

  :شود
  
واشـنگتن اسـرائیل  :رتصآها ٭

را از نقشــــه حملــــه خــــود بــــه 
گاه کـرده آتأسیسات اتمی ایران 

انتــا خــط قرمــزی را اســت امــا پ
رسم می کند که وقوع جنگ را 

  :ینده نزدیک منتفی می کندآدر 
  
روزنامــــــه  ،۲۰۱۲وئیــــــه ژ ۲۹در  ◀

توم  :رتص خبرداده استآاسرائیلی ها
ــا،دونیلون ــی اوبام ــاور امنیت ــان  ،مش نت

یاهو نخست وزیر اسرائیل را از وجـود 
حملــــه پیشــــگیرانه بــــه » نقشــــه ب«

. ده استگاه کرآ ،تأسیسات اتمی ایران

او دو هفتــه پــیش از آن تــاریخ بــا نتــان 
سـاعت گفتگـو کـرده  ۳به مدت  ،یاهو

ــه  ــه او اطــالع داده اســت ک اســت و ب
ماده کـرده آامریکا بطور جدی خود را 

است تا اگر گفتگوها بـا ایـران بـه بـن 
گزینه نظامی به اجرا  ،بست انجامیدند

  .گذاشته شود
از قــول یــک  ،لومونــد همــان تــاریخ •

سرائیلی که نخواست نامش برده مقام ا
در ایـن  :این خبر را تکذیب کرد ،شود

دونیلون بـا . خبر هیچ از راست نیست
ــاهو شــام نخــورده و بمــدت  ــان ی  ۳نت

ساعت گفتگو نکرده و نقشه حملـه بـه 
  .ایران را برای او تشریح نکرده است

ــاع  ،۲۰۱۲اوت  ۱در  • ــر دف ــا وزی پانت
ــــت ــــه اســــرائیل رف او در . امریکــــا ب

رانس مطبوعـــاتی باتفـــاق اهـــود کنفـــ
وزیر دفـاع اسـرائیل بـه ایـران  ،باراک

هرگاه بخواهد بمب اتمی  :هشدار داد
جنگ اجتنـاب ناپـذیر خواهـد  ،بسازد
خـط  ،او یکبـار دیگـر ،بدین سـان. شد

» تولیــد بمــب اتمــی«قرمــز امریکــا را 
ــز آحــال . اعــالن کــرد نکــه خــط قرم

اسرائیل اینست که ایران نباید توانـائی 
یـــد بمـــب اتمـــی را بیابـــد و نبایـــد تول

تأسیســات اتمــی قــادر بــه تولیــد بمــب 
  . اتمی را داشته باشد

  
که (نتان یاهو در پاسخ رامنی  ٭

گفـــت اگـــر رئـــیس جمهـــوری 
بگـــردم از حملـــه اســـرائیل بـــه 

نیـاز بـه  :)ایران حمایت می کنم
یک تهدید نظامی قوی و معتبـر 

  :است
  
 ،میــت رامنــی ،۲۰۱۲وئیــه ژ ۲۹در  ◀

در  ،حزب جمهوریخـواه امریکـانامزد 
بــا شــماری از رهبــران  ،بیــت المقــدس

ــدار کــرد ــه  ،او. اســرائیل دی خطــاب ب
خطر مجهز شدن ایـران را  ،مطبوعات

نه تنها متوجه اسرائیل که همه جهـان 
مـا نیـز  ،همچون شـما« :شمرد و گفت

از توسعه ظرفیت و توانائی اتمی ایران 
مـا مجهـز شـدن . بسیار نگران هسـتیم

به بمب اتمی را غیر قابـل قبـول  ایران
 ،در دیــدار بــا نتــان یــاهو» .مــی دانــیم

پرونده اتمی ایـران را موضـوع گفتگـو 
او توضــیح داده  ،در ایــن بــاره. کــرد

ــــــو ــــــن گفتگ ــــــه در ای ــــــت ک  ،اس
توانا به متقاعد کـردن » تدابیراضافی«

جنـون «ایران بـه پایـان بخشـیدن بـه 
مورد بررسی قـرار گرفتـه  ،خود» اتمی
  .اند
مهـم  :نتان یـاهو بـه او گفتـه اسـت ◀

یــک تهدیــد نظــامی قــوی و « داشــتن 
معتبــر تــوأم بــا مجازاتهــا اســت تــا کــه 

. »وردآامکان تغییر وضعیت را فـراهم 
او تکرار کرده است که مجازاتها تـوأم 
ــان موجــب  ــن زم ــا ای ــی ت ــا دیپلماس ب
متوقف شدن برنامه اتمی ایـران نشـده 

  . است
عیف و ضـ«رامنی که مـدام سیاسـت      

ــین ــدف مع ــد ه ــورد » فاق ــا را م اوبام
وئن گفته ژدر ماه  ،انتقاد قرار می دهد

هرگــاه او بــه ریاســت جمهــوری  :بــود
وارونه سیاست اوبامـا را  ،انتخاب شود

ــران ــاره ای . اتخــاذ خواهــد کــرد ،در ب
هرگـاه  :مـی گویـد ،در اسرائیل ،اینک

اســرائیل تصــمیم بــه حملــه بــه ایــران 
ـــرد ـــن تصـــمیم ،بگی ـــت  او از ای حمای

  .خواهد کرد

  
نتان یاهو بـه مقامـات نظـامی  ٭

تصمیم  :اسرائیل اخطار می کند
بــه جنــگ را مقــام سیاســی مــی 

  :گیرد
  
نتـان یـاهو در  ،۲۰۱۲وئیه ژ ۳۱در  ◀

کوشـیده  ،چندین گفتگوی تلویزیـونی
ــین  ــای پیش ــای مقامه ــت مخالفته اس
موساد و ارتـش را بـا حملـه نظـامی بـه 

اطر نشـان او خـ. بی اثـر بسـازد ،ایران
کــرده اســت کــه تصــمیم بــه کــردن یــا 
نکردن جنگ را مقامـات نظـامی نمـی 
. گیرند بلکه مقامات سیاسی می گیرنـد

ــران  ــأت وزی ــه جنــگ را هی تصــمیم ب
ـــد گرفـــت  تحـــت ریاســـت او خواهن

ور آاو یاد. همواره نیز چنین بوده است
اسـرائیل بـه  ،۱۹۸۱در  ،شده است کـه

تأسیسات اتمی عراق حمله کـرد و ایـن 
ن آ. کـرد ،کار را برغم مخالفت موساد

ــان ــر  ،زم ــین نخســت وزی ــاخیم بگ من
 ،اسرائیل بود و برغم مخالفـت موسـاد

  . دستور حمله را صادر کرد
و تأکیـــد کـــرد کـــه هنـــوز تصـــمیم      

نگرفته است با ایران جنگ بکنـد و یـا 
 ،اما تصریح می کند که اسـرائیل. نکند

حـق حملـه بـه  ،در مقام دفاع از خـود
ــرای خــود تأسی ــران را ب ســات اتمــی ای

  . محفوظ می دارد
ـــه ژ ۳۱در  ◀ ـــاهو  ،۲۰۱۲وئی ـــان ی نت

من هنوز تصمیم به جنگ  :گفته است
ما من نمی خواهم . با ایران نگرفته ام

بگذاریم اسرائیل با خطر مجهز شـدن 
او . ایــران بــه بمــب اتمــی روبــرو شــود

ن ایــن ســخن را گفــت آکمــی پــیش از 
ــا ــا ،پانت ــاع امریک ــر دف حاضــر در  ،وزی

برای صـحبت در بـاره  :اسرائیل بگوید
نقشه جنگ با ایران بـه اسـرائیل سـفر 

  .نکرده است
ایـران مـی  :او در دیدار با پانتا گفت     

پندارد دنیا در باره جلوگیری از مجهز 
شدن ایران به سـالح هسـته ای جـدی 

زمان حل مسئله اتمی ایـران از . نیست
  . راه گفتگو بسر رسیده است

ــانتسژ ◀ ــی گ ــرال بن ــتاد  ،ن ــیس س رئ
 ،همزمان بـا سـفر پانتـا ،ارتش اسرائیل

گفتــه  ،وزیـر دفــاع امریکــا بـه اســرائیل
است بعید می دانـد ایـران بمـب اتمـی 

هاآرتص نوشت که او بـا حملـه . بسازد
اوت  ۱امـا در . به ایران مخـالف اسـت

او وجود اختالف میان خـود و  ،۲۰۱۲
به  نخست وزیر اسرائیل را بر سر حمله

ــران ــش  ،ای ــت ارت ــرد و گف ــذیب ک تک
  .ماده حمله به ایران هستآاسرائیل 

  
 :۲۰۱۲» اکتبـــر ســـورپرایز« ٭

در دوازده  :رئیس پیشین موسـاد
تصــمیم بــه اقــدام  ،ینــدهآهفتــه 

کردن یا نکردن به جنگ گرفته 
  :خواهد شد

  
ــالوی ،۲۰۱۲اوت  ۲در  ◀ ــرایم ه  ،اف

ــاد ــین موس ــیس پیش ــا  ،رئ ــو ب در گفتگ
هشـــدار داد کـــه  ،مزنیویـــورک تـــای

هفتـــه هـــای بســـیار  ،ینـــدهآهفتـــه ۱۲
زیرا در این مدت . حساس خواهند بود

اســت کــه تصــمیم اســرائیل بــه حملــه 
ــه  ــران گرفت ــه ای ــردن ب ــا نک ــردن ی ک

سـخت  ،اگر او ایرانی بود. خواهد شد
  .نگران و گوش به زنگ می شد

ـــه نظـــر مـــن :او افـــزوده اســـت       ،ب
ــر  ــرائیل جــدی و معتب ــدهای اس  تهدی

اسرائیل سالها است کـه ایـران . هستند
او . را به حمله نظامی تهدیـد مـی کنـد

مخالفـان  ،در این زمان که نتـان یـاهو
ــا جنــگ را از عضــویت در حکومــت  ب
معاف مـی کنـد و مقامـات اطالعـاتی و 
ارتشی مخالف با جنـگ را برکنـار مـی 

تهدید ایـران بـه جنـگ اهمیـت  ،کند
  . وردآبایسته خود را بدست می 

ــاه اوت و  ۱۲در       ــه م ــی س ــه یعن هفت
درســت در روزهــای  ،ســپتامبر و اکتبــر

پــیش از انتخابــات ریاســت جمهــوری 
اسرائیل ممکن است دست بـه  ،امریکا

در ایــن . حملــه وســیع بــه ایــران بزنــد
امریکـــا نـــاگزیر بـــه جنـــگ  ،صـــورت

مقامــات حکومــت . کشــانده مــی شــود
ــــر ســــورپرایزی را کــــه  ــــا  اکتب اوبام

ممکن است به اتفاق جمهوریخواه ها 
ــد ــا طراحــی و اجــرا کنن  ،اســرائیلی ه

ــران در  ــه ای ــرائیل ب ــه نظــامی اس حمل
روزهــای پــیش از انتخابــات ریاســت 

 ،نهــاآاز دیــد . جمهــوری امریکــا اســت
احتمــال کــم نیســت چراکــه مرتــب از 

بنا بر این که در  ،اندازه تأثیر این حمله
و یـا اواخـر ) اوائـل اکتبـر(اوائل پـائیز 

  .بحث می شود ،وائل نوامبراکتبر و ا
کـــه  ۱۹۸۰از اکتبـــر :انقـــالب اســـالمی

اکتبـر (معامله پنهـان بـر سـر گروگانهـا 
خیانــت بــزرگ، همچنــان در ایــران و بـه عمـل آمـد، تـا امـروز، آن ) سورپرایز

در هـر . امریکا نقـش تعیـین کننـده دارد
ــوری،  ــات ریاســت جمه ــر «انتخاب اکتب ـــر ســـورپرایزهائی » ســـورپرایز ـــا اکتب ی

ــه اجــرا گذاشــته شــده و در طرا حــی و ب
ـــتانتخابــات ریاســت جمهــوری امریکــا  ـــرده اس ـــدا ک ـــش پی ـــر . نق در اکتب
ســورپرایزهای کــارآ، ایــران دســت مایــه 

از استبداد برهند و در انتخابات امریکا، تا مگر ایرانیـان خویشـتن را . شده است
قربانی، رئـیس جمهـوری شـدن کسـانی 

  .چون ریگان و بوش و رامنی نشوند
  
یا ایران از گفتگوهای پنهانی آ ٭

و علنی در غنـی کـردن اورانیـوم 
تــا حــد الزم بــرای تولیــد بمــب 

  :اتمی سود جسته است؟
  
دبکا فایل مدعی  ،۲۰۱۲اوت  ۳در  ◀

شده اسـت کـه ایـران در تـدارک غنـی 
مـاه . درصد است ۶۰سازی اورانیوم تا 

ــورهای  ــا کش ــو ب ــا گفتگ ــز  ۱+۵ه و نی
را فرصـتی  گفتگوهای پنهانی با امریکا

گردانــده اســت بــرای نزدیــک کــردن 
بدین ترتیب . خود به تولید بمب اتمی

گفتگوها بی نتیجـه شـده انـد و بـرای 
ــران  ــریع ای ــرفت س ــوگیری از پیش جل

 ،به دالیل زیـر ،بسوی تولید بمب اتمی
  :چاره ای جز جنگ نمانده است

در همان ایام که سعید جلیلـی در   -  ۱
 ،کرد شهرهای مختلف دنیا گفتگو می

ایران میزان غنی سازی اورانیـوم را بـه 
ایـران  ،بدین ترتیب. درصد رساند ۲۰

گفتگوهــا را بــرای بــاالبردن میــزان 
. غنــای اورانیــوم مغتــنم شــمرده اســت

ایران توانا شـده اسـت بـه غنـی سـازی 
ی ژسـازمان انـر(درصد  ۳۰اورانیوم تا 

و بسـا ) ن را مشاهده کرده اسـتآاتمی 
بنـا . درصد برسـاند ۶۵این میزان را به 

راه برای غنـی سـازی اورانیـوم  ،بر این
  .درصد باز است ۹۰و  ۸۰تا 

سخن از مجهز کـردن کشـتی هـا و       
زیر دریائی های ایران به سوخت اتمی 
هدفی جـز پوشـاندن بـاالبردن درجـه 

ــدارد ــوم ن ــازی اورانی ــی س ــران . غن ای
ی و زیر بنـا و مـواد الزم بـرای ژتکنولو

دریــائی و کشــتی بــه  مجهــز کــردن زیــر 

اال ایــن کــه . ســوخت اتمــی را نــدارد
موتـوری زیـر دریــائی کـه بخواهـد بــا 

نیازمنـــد  ،ســـوخت اتمـــی کـــار کنـــد
  .درصد است ۹۰اورانیوم 

ایـــران همچنـــان در کـــار ایجـــاد  – ۲
اســتحکامات بــرای ســرپناه ســاختن 

اسـتحکام . برای تأسیسات اتمـی اسـت
این سرپناه ها بدانحد است که ویـران 

ــردن ــیار  ک ــران بس ــی ای ــات اتم تأسیس
پرهزینه خواهـد شـد و زمـان خواهـد 

  .برد
اگــر امریکــا و اســرائیل ایــران را بــه      

حال خود بگذارند تا که سـاختن ایـن 
فرصـت  ،استحکامات را به پایـان ببـرد

حمله پیشگیرانه را از دست می دهند و 
حمله نظامی به تأسیسـات خسـارتهای 

در کــار ورد و اخــالل آجزئــی ببــار مــی 
  . تأسیسات موقت خواهد بود

ــت  – ۳ ــا از ســوی دول ــدنت اوبام پرزی
سعوی و دیگر دولتهـای خلـیج فـارس 
زیر فشـار سـخت اسـت بـرای ایـن کـه 
بــدون فــوت وقــت اقــدام بــه از میــان 

  .بردن تأسیسات اتمی ایران بکند
ریاض و دوهه و ابوظبی سعی مـی  – ۴

کنند با کمک وسیع از عصیان بـر ضـد 
ایـران  ،اسد و ساقط کردنشیم بشار ژر

ـــی رود ـــه راهـــی کـــه م ـــتن ب  ،را از رف
مــاه کــه از  ۱۷امــا بعــد از . بازدارنــد

ارتش سوریه انسجام  ،عصیان می گذرد
خود را حفظ کـرده و اسـد بـا  سـخت 

  .سری می جنگد
ــه جــای  - ۵ ــدآب  ،نکــه اســد را رهــا کن

ایران بر همکاری خـود بـا قـوای اسـد 
فایـل منابع نظامی دبکـا . افزوده است

می گویند راهرو هوائی و زمینـی بـرای 
رساندن کمک نظامی به سوریه ایجـاد 

بــه یمــن ایــن تجهیــزات . کــرده اســت
یـم ژاست که ارتش سوریه بر دفـاع از ر
این . اسد در برابر شورشیان توانا است

کشــورها ناگزیرنــد بپذیرنــد کــه نقشــه 
نهــا بــرای ســاقط کــردن اســد بقصــد آ

گشـته برضد خودشـان  ،تضعیف ایران
  .است

هریــک بــه دالیــل  ،ترکیــه و عــراق – ۶
اجازه داده اند که اسلحه  ،خاص خود

امــا ایــن . ایــران بــه دمشــق بــرده شــود
ــرب  ــورهای ع ــهای کش ــازه  کوشش اج
. حوزه خلیج فارس را بی اثر می کننـد

نکارا از سوئی به فراریان از سوریه پناه آ
می دهد و برای آنها اردوگاه ایجاد می 

دیگـر اجـازه مـی دهـد  کند و از سـوی
اسلحه ایران به سوریه برده شـود و بـر 

  .ضد شورشیان بکار برده شود
ــالمی ــالب اس ــورده  :انق ــل خ ــا فای و همـه کـس . راههای دیگر وجود دارندبرای رسـاندن اسـلحه بـه سـوریه . سازدو دلیل بر لزوم حمله بـه ایـران مـی  کندحساب اسرائیل را بـا ترکیـه تسـویه مـی دبک   .    می گیردبه داخل خاک سوریه از راه ترکیه انجام پولی به شورشیان و نیـز گسـیل نفـرات سوریه، بخش عمده کمک تسلیحاتی و ننـد کـه غیـر از تهدیـد نظـامی نیز می دا

مجازاتهــــای شــــورای امنیــــت و  – ۷
امریکــا و اروپــا نتوانســته انــد ایــران را 
ــد فعالیتهــای اتمــی خــود را  وادار کنن

کـه کـاخ سـفید  همانطور. متوقف کند
ـــــه اســـــت ،اوت ۱در  ـــــن  ،پذیرفت ای

تحریمها اجرای برنامه تولیـد موشـک 
قادر به حمل کالهک اتمی را کنـد نیـز 

  . نکرده است
ســـازمانهای اطالعـــاتی امریکـــا و  – ۸

اسرائیل موافقند که ایـران ظـرف سـه 
ماه مـی توانـد یـک بمـب اتمـی کثیـف 

این بمـب مـی توانـد در اختیـار . بسازد
شــبکه تــروری کــه در  ســپاه قــدس و

ــف دارد ــورهای مختل ــرار داده  ،کش ق
ایــن بمــب مــی  ،بهنگــام جنــگ. شــود

تواند بر ضد اسرائیل و قوای امریکا در 
ن آاسـرائیل از . خلیج فارس بکـار رود

  بیم دارد که این بمب در اختیار حزب 
اللــه لبنــان و جهــاد اســالمی فلســطین 

  .گذاشته شود
  ۹در صفحه

  

 هفته های پیش رو؟
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ـــ – ۹ ـــان س ـــان هم ازمانهای کارشناس
اطالعاتی امریکا و اسرائیل اتفاق نظـر 
ــران  دارنــد کــه عملیــات تروریســتی ای

ایـن . غاز گرفتـه اسـتآبرضد اسرائیل 
عملیات را حزب الله و یـا سـپاه قـدس 

. غاز کرده اند و گسترده خواهند شـدآ
ــــــهژ ۱۸در  ــــــتان ،وئی در  ،در بلغارس

اتوبــوس حامــل  ،روســتای بورگــاس
 ۵ر شـد و جهانگردان اسرائیلی منفجـ

. اسرائیلی و یـک بلغـاری کشـته شـدند
ــد بیشــتر  ــه ترورهــا مــی توانن ایــن گون
گردند به ترتیبی که اسرائیل ناگزیر از 
  .دست زدن به عملیات انتقامی بگردد

  
ــرائیل  ــه تراشــی اس بهان

- برای حمله بـه ایـران 
تنش در خلیج فـارس و 
ــی  ــه م ــگ ک ــه جن جرق

  :تواند بزند
  
زارش یا نتان یاهو  در کـار گـآ ٭

ن را مجوز آاطالعاتی ساختن و 
  :است؟  حمله به ایران کردن

  
ـــــه ژ ۳۰در  ◀ ـــــک  ،۲۰۱۲وئی ری م

سـال تحلیـل گـر  ۲۷کسی کـه  ،گاورن
سیا بـوده و گزارشـهای روزانـه سـیا بـه 
ــه مــی  ــیس جمهــوری امریکــا را تهی رئ

به این پرسش پاسـخ داده  ،کرده است
  :است

نامزد ریاست جمهوری  ،میت رامنی •
جمهوریخواه کـه در سـخنان از حزب 

ـــت از اســـرائیل در  ،خـــویش در حمای
همان حال که برخالف سیاست مستمر 

بیت المقدس را مال اسرائیل و  ،امریکا
ــی شــناختآپایتخــت  ــدنت  ،ن م پرزی

اوباما را زیر فشار قرار داد که ثابت کند 
هماننــد او حــامی نیرومنــد اســرائیل 

  .است
 یـا نتـانآپرسش کلیـدی اینسـت کـه      

وزیــر  ،و بــاراک ،نخســت وزیــر ،یــاهو
رجزخــوانی هــای انتخابــاتی  ،دفــاع او

رامنی را مجوز گشودن بـاب خصـومت 
و جنگ با ایران می کند بدان امید که 

جسـت بزنـد بـه گـود  ،پرزیدنت اوبامـا
قرارداد (» متحد« ،معرکه و از اسرائیل

دفاع متقابـل میـان امریکـا و اسـرائیل 
تحـد امریکـا م ،بنا بر این ،وجود ندارد

قولی کـه در توجیـه  ،خواندن اسرائیل
امریکا دفـاع ) بکار می رود بیش نیست 

  کند یا خیر؟ 
ــیم • ســال  ۱۰ ،همــانطور کــه مــی دان

حکومت بوش نیاز داشت  ،پیش از این
به دسـت . جنگ با عراق را توجیه کند

آویــزی نیــاز داشــت کــه هــم جنــگ را 
موجــه بگردانــد و هــم حمایــت مــردم 

حکومـت . وردآز جنگ ببـار امریکا را ا
یم صدام ژر :ویز را یافتآاو این دست 

ــا  اســلحه کشــتار جمعــی مــی ســازد و ب
از  ۸دلیـل (القاعده همکاری مـی کنـد 

یــم ژو هرگــاه ر) ا.دالیــل دبکــا فایــل ا
ن اسلحه را در اختیـار القاعـده آصدام 

جهــان بــا تهدیــدی بــزرگ  ،قراردهــد
ایــن دســت آویــز در . روبــرو مــی شــود

اینکـه اسـرائیل . اق عمل کـردمورد عر
دارد مشـــابه آن دســـت آویـــز را بـــرای 

  .توجیه جنگ با ایران می سازد
نتان یاهو رکورد  را در متهم کـردن       

ایران و حزب الله به انجام ترور اخیـر 
و مکــرر . شکســته اســت ،در بلغارســتان
اسرائیل با قدرت به ترور « :گفته است

  . »دایرانی ها واکنش نشان خواهد دا
ــر دســت        ــا کــو دلیــل و ســند او ب ام

داشتن ایران یا حـزب اللـه در انفجـار 
ــد  ــی گوین ــار م ــات بلغ ــوس؟ مقام اتوب

سندی بر اینکه ایـران و یـا حـزب اللـه 
 ،لبنان در این انفجار دست داشته انـد

شـگفت انگیـز تـر ایـن کـه . نیافته ایـم
ــنگتن و در  ــت در واش ــات حکوم مقام

ه مــتهم پایتخــت هــای دیگــر نســبت بــ
ــق ــیش از تحقی ــه و پ ــردن عجوالن  ،ک

  .هشدار داده اند
سند نتـان یـاهو بـر ایـن کـه انفجـار      

ــران اســت ــار ای ــوس ک ــه مــن « ،اتوب ب
کار  ،من می گویم این کار ،اعتماد کنید

ـــران اســـت ـــیش نیســـت» ای  ۲۲در . ب
در گفتگو بـا فـوکس  ،نتان یاهو ،وئیهژ

مـدرک «مدعی شد که اسـرائیل  ،نیوز
ـــن کـــه انفجـــار دار» محکـــم ـــر ای د ب

ــت ــوده اس ــران ب ــار ای ــوس ک در . اتوب
» پیشاروی ملت«در برنامه  ،همان روز
مـا   :نتان یاهو گفت ، CBSتلویزیون 

مدرک غیر قابل چون و چرا و اطـالع 
خدشه ناپذیر در دست داریـم بـر ایـن 
که این حمله تروریستی توسـط حـزب 

انجـام گرفتـه  ،بـا حمایـت ایـران ،الله
ـــت ـــز. اس ـــزارش او اف ـــرائیل گ ود اس

ــــه مقامــــات دولتهــــا و  مشــــروح را ب
. نها  داده اسـتآسازمانهای اطالعاتی 

یا اسرائیل فرامـوش نکـرده اسـت آاما 
این گزارش مشروح و حـاوی جزئیـات 
را در اختیـــــار مقامـــــات امریکـــــا و 

  ؟بلغارستان قرار دهد
 ،در کنفــرانس مشــترک جــون برنــان •

و  ،مشاور کاخ سفید در مبـارزه بـا تـرور
نخست وزیر بلغارستان  ،بوکیو بورسیو

قبـول  ،پایتخت بلغارسـتان ،در صوفیه
کردنــد کــه اطالعــاتی در بــاره هویــت 

  .تروریست و حامی او ندارند
ــا ژ ۲۵در گفتگوهــای       ــه خــود ب وئی

برنان و این مقامـات  ،مقامات اسرائیل
همچنان اطالعی از هویت تروریست و 

یـک  ،وئیـهژ ۲۶در . حامی او نداشـتند
هفتــــه بعــــد از انفجــــار اتوبــــوس در 

 :هاآرتص نوشـت ،بورگاس بلغارستان
مقامات اسرائیل و بلغارستان و امریکـا 
هنوز اطالعی از هویـت تروریسـتی کـه 
 ،دســت بــه عمــل انتحــاری زده اســت

  . ندارند
ادعای نتان یـاهو  کـه قـول مقامـات  •

ــرائیل  ــتان و اس ــا و بلغارس ن را آامریک
ی را متبادر به رویداد ،تکذیب می کند
ــد ــی کن ــن م ــهژ ۲۳ :ذه ــین  ،وئی دهم

سالگرد اجتماعی در داونینگ استریت 
در . بـود) مقر نخست وزیـر انگلسـتان(

رئیس انتلیجنت سـرویس  ،آن اجتماع
انگلستان فاش کـرد کـه اطالعـاتی کـه 

 ،ویز حملـه بـه عـراق مـی شـودآدست 
ــتند ــاختگی هس ــه . س ــاجرا را روزنام م
انتشــار  ،۲۰۰۵مــه  ۱ســاندی تــایمز در 

ــزارش  ــالت گ ــس در اص ــیچ ک داد و ه
  . روزنامه تردید نکرد

 Sirحقیقتی که سر ریچارد دیر الو        
Richard Dearlove ،  رئـــــیس

ــتان در آن  ــرویس انگلس ــت س انتلیجن
 ژرژهمـان اسـت کـه  ،جلسه بـاز گفـت

 ۲۰۰۲وئیــه ژ ۲۰رئــیس ســیا در  ،تنــت
از قرار اقدام نظامی بر ضـد ...« :گفت

بـوش مـی . ناب ناپذیر اسـتعراق اجت
یم ژر ،خواهد با توسل به حمله نظامی

توجیه کننده . صدام حسین را برافکند
جنگ اینست که عـراق اسـلحه کشـتار 
. جمعی دارد و پشتیبان تروریسم اسـت

دســتگاه اطالعــاتی و واقعیــت هــا مــی 
ــدا  ــائی پی ــن سیاســت خوان ــا ای ــد ب بای

  »...کنند
عـاتی این امر که کـار دسـتگاه اطال      

ــردن  ــرای موجــه ک ــل تراشــیدن ب دلی
تصمیم بگردد که مقـام سیاسـی گرفتـه 

در آن . کــاری بــس بــد اســت ،اســت
رئیس انتلیجنـت سـرویس تنهـا  ،جلسه

 ،نگفته بود اطالعات ساختگی هسـتند

ــه دســت  ــود چگون ــه ب ــه گفت ــز آبلک وی
ما مدعی خواهیم شد که  :ساخته شود

و . صدام اسلحه کشتار دستجمعی دارد
نها را در اختیار تروریست آست ممکن ا

با دسـت زدن  ،پس می باید. ها بگذارد
این تهدید قطعی  ،به جنگ پیشگیرانه

  .را از بین برد
ــا  • ــان روش را ب ــاهو دارد هم ــان ی نت

او در برنامـــه . ایـــران بکـــار مـــی بـــرد
ــردم« ــاروی م ــتژ ۲۲» پیش ــه گف  :وئی
ورد آتصور کنید عواقبی ببار خواهـد «

مـــی در دســـت قـــرار دادن اســـلحه ات
ــتها ــران ،تروریس ــاز ... توســط ای ــا نی م

یم دنیا بـه ژداریم که خطرناک ترین ر
ــود در  ــلحه موج ــرین اس ــاک ت خطرن

  ». دست نیابد ،دنیان
ــه      ــر ک ــن ام ــه ای ــدیهی اســت کــه ب ب

ــران در  ــتن ای ــر دســت داش ــدرکی ب م
وجـود  ،انفجار اتوبوس در بلغارسـتان

وزیر دفـاع  ،ندارد و به این امر که پانتا
ـــــاا ـــــهژ ۸در  ،مریک ـــــه  ،انوی در برنام

ایران در حال  :گفت» پیشاروی ملت«
ساختن بمب اتمی نیست و به این امـر 

 ،اهــود بــاراک ،نآروز بعــد از  ۱۰کــه 
گفــت  ،وزیــر دفــاع در کابینــه خــود او
کمتـرین  ،ایران بمب اتمـی نمـی سـازد

  .  اعتناء را نمی کند
پیش از  ،خطر حمله نظامی به ایران •

ریاســت جمهــوری افــزایش انتخابــات 
تهیــه گــزارش اطالعــاتی . یافتــه اســت
زمینه ساز جنـگ مـی توانـد  ،ساختگی
  .بگردد

  
ـــوای  ـــا وجـــود تمرکـــز ق ب
ــارس و  ــیج ف ــا در خل امریک

جرقـه ای مـی  ،تشدید تنش
ــود  ــد ســبب جنــگ ش توان
ــــاط نظــــامی  هرگــــاه ارتب

  :نباشد
  
ــه ژ ۳۱در      ــده ای از  ،۲۰۱۲وئی چکی

یکـا در گزارش به رئیس جمهـوری امر
بـــاره خطرنـــاک بـــودن وضـــعیت در 

ایـن . انتشار یافتـه اسـت ،خلیج جنگ
را یـک مقـام رسـمی  ،گزارش تفصـیلی

ــه نکــرده  ــیس جمهــوری تهی ــرای رئ ب
تــن از تحلیــل گــران  ۱۱بلکــه  ،اســت

پیشین سیا تهیه کرده اند کـه در حـال 
همچنان بکار  ،در بیرون از سیا ،حاضر

بررسی و تجزیـه و تحلیـل رویـدادها و 
نهـا در آاسـامی . ضعیت هـا مشـغولندو

  :درج خواهند شد ،پایان
 ،نآموضوع گزارش و هدف از تهیـه  •

پیشگیری از وقوع درگیـری نظـاکی در 
ما با احترام به شما . خلیج فارس است

مــی نویســیم و توجــه شــما را بــه خطــر 
کنونی بروز کنش و واکنشـهای نظـامی 
حادثی قابل تبدیل به ارادی در خلـیج 

مــی بایــد بــرای  . جلــب کنــیم فــارس را
نیروی دریائی مـا راهـی وجـود داشـته 

با مقام ارشد  ،باشد که با استفاده از آن
نیروی دریائی ایران ارتباط برقرار کند 
تا که هم از بروز حادثـه هـا جلـوگیری 

ــه  ،شــود و هــم اگــر حادثــه روی داد ب
ـــــامی ارادی  ـــــنش نظ ـــــنش و واک ک

  .نیانجامد
دریاسـاالر (. ایـن مسـئله تـازه نیسـت •

رئیس پیشین ستاد ارتـش  ،مایک مولن
برقرار کردن چنین ارتباطی را  ،امریکا

دیگران هم توجـه ) پیشنهاد کرده بود 
مقام ریاست جمهوری را به ایـن مهـم 

ما بار دیگـر چنـین . جلب کرده بودند
مــی کنــیم زیــرا تــنش در خلــیج فــارس 

یـک حملـه . سخت شدت گرفته است
وئیـه در ژ ۱۸ر تروریستی از نوعی کـه د

ــد در  ،مــدآبلغارســتان بعمــل  مــی توان
در مورد تـرور . خلیج فارس روی دهد

 ،نتان یاهو ،انجام گرفته در بلغارستان
ایران  ،بالدرنگ ،نخست وزیر اسرائیل

و حزب الله لبنـان را مـتهم بـه ترتیـب 
اتهامی که به مدرک  –ن ترور و آدادن 

ــت  ــتند نیس ــی مس ــه  –و دلیل ــد ب تهدی
در  ،ن ســوآاز . تدرانــه کــردواکــنش مق

دانشــمند  ۵تروریســتها جــان  ،ایــران
سال اخیـر گرفتـه  ۵ایرانی را در طول 

ایران نیز اسـرائیل را مسـئول ایـن . اند
  . ترورها می داند

تمرکز قوای دریائی امریکا که بتازگی  •
ــه اســت وضــعیت را بــی  ،انجــام گرفت

ثبات تـر و امکـان وقـوع حادثـه هـا را 
یـک  ،وئیـهژ ۱۶در .  بیشتر کرده است

ناو امریکائی به یک کشتی ماهی گیـری 
امارات شـلیک کـرد و یـک مـاهی گیـر 
هندی را کشت و سه تن دیگر را هم به 

  . سختی مجروح کرد
ــاهی         ــتی م ــاو گفــت کش ــده ن فرمان

گیری بـه هشـدار مـا بـرای ایـن کـه بـه 
ــاء نکــرده  ،کشــتی نزدیــک نشــود اعتن

مانـده  اما سه سرنشینی که زنـده. است
اند تأکید می کنند که پـیش از گشـوده 

ـــر روی کشـــتی شـــانآشـــدن  ـــش ب  ،ت
ــه هشــداری دریافــت نکــرده  هیچگون

 ،چه پیش می آمد اگـر ایـن کشـتی. اند
یــک کشــتی متعلــق بــه نیــروی دریــائی 
ــه  ــروز ایــن حادث ــود؟ علــت ب ــران ب ای

ـــارسآاینســـت کـــه  ـــیج ف  ،بهـــای خل
برای وقوع حادثـه و  ،بهاآمساعدترین 

وردن کنش هـا و واکنشـهای آبه دنبال 
قسمت قابل کشتی رانی . نظامی هستند

در ایـــن . تنگـــه هرمـــز باریـــک اســـت
کشتی ها با یکدیگر برخورد می  ،منطقه
زیـــر  ،۲۰۰۷در  ،بـــرای مثـــال. کننـــد

اپنــی ژدریــائی اتمــی ایــران بــا نفــتکش 
  . برخورد کرد

ــد        ــائی  ،دوســال بع  USSزیردری
Hartford  بـــی خـــاکی  آبـــا کشـــتی

در  USS New Orleansمریکـائی ا
آبهای فاصل سواحل ایران و عربستان 

ـــه ژدر . تصـــادف کـــرد در  ،۲۰۰۸انوی
کشــتی  ۳زورق ایرانــی   ۵ ،تنگــه هرمــز

در . جنگــی امریکــا را در میــان گرفتنــد
ــه روی داده  ــز حادث ــیج نی آســمان خل

نــاو جنگــی  ،۱۹۸۸وئیــه ژ ۳در  :اســت
بــا موشــک  ،امریکــائی بنــام ونســنس

اپیمای مسافر بری ایـران را کروئیز هو
 ،بــر فــراز تنگــه هرمــز هــدف قــرار داد

تـن مســافرانش  ۲۹۰هواپیمـا ســاقط و 
هواپیما از بندر عباس بـه . کشته شدند

ن را آدوبی در پرواز بود و ناو ونسـنس 
هواپیمای جنگ گمان برد و سرنگون 

ونسنس پیام هشداری برای شبکه . کرد
بین المللی که  به وضـعیت اضـطراری 

اما  اطالع در باره . فرستاد ،می پردازد
.  ارتفاع و موضع هواپیمـا غلـط بودنـد

کشـتی جنگـی  ،در کناره کشتی ونسـنس
دیگری گزارش کرد که بـه هنگـام رهـا 

هواپیما در حالت حمله  ،شدن موشک
  .وری نبوده استآ

بدین قرار، یک هواپیمـا  :انقالب اسالم
بیشـــتر در آســـمان نبـــوده و هواپیمـــای 

بــری هــیچ هواپیمــای جنگــی را مســافر 
باید هشیار بود . پوشش نمی داده است

یــم، بــرای ژو بــه صــرف مخالفــت بــا ر
ــب  ــه مرتک ــائی ک ــی امریک ــتی جنگ کش

  .جنایت شده است، دلیل نتراشید

ضرورت اتخـاذ تـدابیر بقصـد  ٭
  :پیشگیری

  
ـــاتی  • ـــرانس مطبوع ـــه ژ ۲در کنف وئی

رئـیس  ،دریاساالر مایک مـولن ،۲۰۰۸
گفتگــوی  :گفــت ،ریکــاســتاد ارتــش ام

نظامی بـا نظـامی مـی توانـد بـه تفـاهم 
. بیشتر میان امریکا و ایران کمـک کنـد

هیچگـاه  ،نجا که مـا اطـالع داریـمآتا 
. ارتباط برای گفتگو برقرار نشده است

دریاسـاالر  ،درست پیش از بازنشسـتگی
مولن نبود ارتباط را نه اجتناب ناپـذیر 

این و نه ضرور دانست و تأکید کرد که 
مـا بـا ایـران از . نبود خطـر سـاز اسـت

مـا بـا . ارتباط نداشته ایم ،۱۹۷۹سال 
اینسـت کـه . ایران گفتگـو نکـرده ایـم
اگر اتفـاقی . یکدیگر را انذار نمی یابیم

ما در معرض خطا  ،بالقوه... روی دهد
و این محاسبه . و محاسبه غلط هستیم

 ،وردآغلط را هریک از دو طرف بعمل 
نــاک بــرای ایــن مــدی بــس خطرآپــی 

  .قسمت از جهان خواهد داشت
اگر گفتگوهـای علنـی  :انقالب اسالمی

ـــددو بــدو انجــام نگرفتــه انــد، غیــر علنــی  ـــه ان ـــر . انجـــام گرفت ـــورد، اکتب دو م
سورپرایز و ایران گیت برای مردم ایـران 
  .آورده اندو نیز مردم امریکا، زیانهائی عظـیم ببـار 

کـه نیم آبـر. ما دو  پیشنهاد مـی کنـیم •
ــرا گذاشــته  ــه اج ــه و ب ــاه پذیرفت هرگ

مــی تواننــد از بنــد شــد دســت  ،شــوند
 ،امریکــا در جنگــی در خلــیج فــارس

  :جلوگیری کنند
برقرار کـردن خـط ارتبـاط میـان   -  ۱

ــا  ــا ب ــائی امریک ــروی دری ــدهی نی فرمان
فرماندهی نیـروی دریـائی ایـران و نیـز 
میان مقامـات نظـامی ارشـد امریکـا در 

نظامی ارشد ایران واشنگتن با مقامات 
جلوگیری  ،هدف از این کار. در تهران

ـــه ـــوع حادث ـــط و  ،از وق ـــبه غل محاس
  .تحریکات است

ــروی  – ۲ ــات نی ــطه مقام ورود بالواس
دریـــائی امریکـــا در خلـــیج فـــارس بـــا 

بـه قصـد  ،مقامات نیروی دریائی ایران
توافق بر سر یک پروتکل حادثه هـای 

  .دریائی
ـــاط کـــار      در ئی خـــود را آخـــط ارتب
ـــا« ـــتقرار (» بحـــران موشـــک کوب اس

موشکهای روسی در کوبا و اولتیمـاتوم 
یم کاسترو در باره ژکندی به روسیه و ر

در سـال ) برچیدن پایگاههای موشـکی
ــوم کــرد ،۱۹۶۲ ــانآ. معل ــنش  ،ن زم ت

و ایـن تـنش نیـاز بـه . سخت شدید بود
ارتباط لحظه به لحظـه میـان مقامـات 

خــط . ارشــد دو طــرف را مبــرهن کــرد
تبــاط میــان واشــنگتن و مســکو یــک ار

. ســال پــس از ایــن بحــران برقــرار شــد
ن شد آوجود این خط مستقیم مانع از 

میان اعـراب  ،۱۹۶۷روزه  ۶که جنگ 
  .  دامن بگسترد ،و اسرائیل

سابقه دیگر انعقـاد پروتکـل دربـاره      
ن میــان آانعقــاد  ،حادثـه هــای دریــائی

در  ،در مسـکو ،امریکا و شـوروی سـابق
ن زمان نیز تـنش آ. است ۱۹۷۲مه ماه 

حــوادثی . میــان دو کشــور شــدید بــود
روی دادند که می توانستند کنش ها و 
. واکنشهای نظـامی را بـه دنبـال آورنـد

پروتکل هم از شـمار حادثـه هـا بسـیار 
مـد جسـتن آکاست و هـم مـانع از پـی 

  . حادثه ها شد
ما بـه دیـد سـوء ظـن مـی نگـریم در     

و اجرای ایـن دو  مخالفتی که با اتخاذ
عقل سلیم  ضرورت . تدبیر اظهار شود

این دو تدبیر  را برای جلوگیری از ببار 
مـــدن کنشـــها و واکنشـــهای نظـــامی آ

شماری از فرماندهان . تصدیق می کند
  در ،نظامی امریکا در خلیج فارس

  
  ۱۰در صفحه

  

 هفته های پیش رو؟
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موافــق برداشــته شــدن ایــن  ،گذشــته 
ـــدمها ـــد ،ق ـــوده ان ـــه . ب ـــانطور ک هم

دریاساالر مـولن صـریحا  ،یمورشدآیاد
خواستار برقرار شدن این گفتگو میان 

  .مقامات نظامی دو طرف شد
اجــازه ورود در گفتگــو بــر ســر ایــن  •

با کمیسیون نیروهـای مسـلح  ،پروتکل
چنین توافقی می باید هرچه . سنا است

مـا قویـا تقاضـا مـی . یـدآسریعتر بعمل 
کنیم کاخ سفید فشـار وارد کنـد تـا کـه 

در صورتی که صـدور . اده شوداجازه د
مـا  ،اجازه به تأخیر افتاد یا داده نشـود

ــارات  ــیم شــما از اختی پیشــنهاد مــی کن
ریاســـت جمهـــوری اســـتفاده کنیـــد و 
دستور دهید قدمهای الزم برای برقرار 
شــدن ایــن ارتبــاط بــا مقامــات نظــامی 

  . برداشته شوند ،ایرانی
کاترین کریستین  و  ۱ :امضاء کنندگان

 ۴فیـل جرالـدی و  – ۳ری کلوز و  – ۲
تــــوم  – ۵داویــــد مــــک مایکــــل و  –

 – ۷ری مــک گــاورن و  – ۶مــائرتنس و 
 – ۹پـل پـیالر و  – ۸الیزابت مـورای و 

لورنس ویلکرسـون  – ۱۰کلین رولی و 
  .ن رایتآسرهنگ  – ۱۱و 

سـفر میـت رامنـی بـه  :انقالب اسـالمی
» مسـئله ایـران«تردید باقی نگذاشت که ل به ایران گرفت، جا بـرای حمله اسرائیاسرائیل و موضعی که او در موافقت بـا 
ــه اســت دوخــنقــش در انتخابات ریاست جمهوری امریکـا،  است نقد موضع گیری رامنی را توسـط پــس بجــا . را یافت

  :کارشناسان امریکائی بخوانیم
  
  
يا ايـران عامـل بـي    آ

 - ثباتي منطقه اسـت؟  
ايـران   رهرامني در بـا 
  :؟!رأي مي خرد

  
  

ما سه مقاله را انتخاب  :انقالب اسالمی
ــه کرده ایـم هـم بلحـاظ اطالعـاتی کـه در  ــه ب ــدین خــاطر اینک ــم ب ــد و ه بردارن
روشنی تشریح مـی کننـد چگونـه نـامزد 
ــپاردرأی، تصمیم در باره سرنوشت ایـران را جمهوری خواه هـا بـرای بدسـت آوردن  ــی س ــرائیل م ــه اس ــی ر. ب ــم ژوقت ی

به عامل خارجی، در آنچه به سرنوشـت سیاست داخلی و خـارجی خـود کـرد و ور ســـال امریکـــا را محـــ ۳۳بمـــدت 
  :جا نکشدکننده سپرد، کار نمـی توانسـت بـه ایـن وطن ما مربوط می شود، نقشـی تعیـین 

  
رامنی در اسرائیل گفتـه 

ایرانیان بی ثبات  :است
کننده ترین ملـت روی 

  :!زمین هستند؟
  
فلینـــــت لـــــورت   ،۲۰۱۲اوت  ۲در     

Leverett   و هـــــیالری مـــــان لـــــورت
میـز رامنـی را آسخنان سخت تحریک 

ایـن سـان  ،در نوشته خود ،در اسرائیل
  :مورد بررسی قرار داده اند

میت رامنی با در پیـروی از محافظـه  •
بـی ثبـات «گفتـه اسـت  ،کاران جدید

ملــت  ،کننــده تــرین ملــت روی زمــین
ــت ــران اس ــای . »ای ــنجش ه ــرغم س ب

امریکا را در افکار که مرتب اسرائیل و 
ــه  ــد ک ــی دهن ــرار م ــورهائی ق رأس کش
امنیــت و ثبــات را از خاورمیانــه ربــوده 

او در طـــول اقامـــت خـــود در  ،انـــد
جمهوری اسالمی  :اسرائیل گفته است

بــی ثبــات کننــده تــرین ملــت «ایــران 
  .»جهان است

از قرار این نـامزد فـرق  :انقالب اسالمی یــم جمهــوری اســالمی و ملــت ژمیــان ر
ــــس بعمــد جمهــوری اســالمی را ملــت مــی هرگــاه مــی دانــد و . ی دانــدایــران را نمــ ــــخن نابجــــای او، ب ــــد، س خوان

رامنــی حــامی : خطرنــاک تــر مــی شــود   .جنگ با ملت ایران است
مؤسسه های معتبـر کـه در  ،در واقع     

سطح جهان سنجش افکار انجـام مـی 
سنجش ها به عمل آورده انـد و  ،دهند

رصد نند که دآاین سنجش ها حاکی از 
بســـیار بـــاالئی از مـــردم عـــرب ســـنی، 
اسرائیل و امریکا را عامـل بـی ثبـاتی و 
ــافع  ــرای امنیــت و من بــزرگ تهدیــد ب

  .خود می دانند و نه ایران را
ــد  • ــید محم ــره از س ــتنده الجزی فرس

 ،اســــتاد دانشــــگاه تهــــران ،مرنــــدی
ــاره  خواســته اســت نظــر خــود را در ب

مرندی گفته است . موضع رامنی بگوید
نچه سیاست امریکـا بـر آوجه به که با ت

مـــرگ و (ورده اســـت آســـر منطقـــه 
امریکـا  ،)مده اسـتآویرانگری که ببار 

در موضــعی نیســت کــه از ایــران شــاکی 
کمتر تفاوتی میـان  ،از دید ایران. باشد

  . رامنی و پرزیدنت اوباما نیست
» جنگ نرم«با توجه به  ،توضیح او     

کـه !!) جنگ پوشـیده نیـز گفتـه انـد (
کومــت اوبامــا بــر ضــد جمهــوری ح

فرقـی بـا  ،اسالمی به راه انداخته است
کــه رامنــی ایــران را » جنــگ ســخت«

  . ندارد ،بدان تهدید می کند
پرسشــگر پرســیده  ،در ایــن مصــاحبه •

است آیا موضع انعطـاف ناپـذیر ایـران 
ــدن گفتگوهــا نشــده  ســبب ناکــام مان
است؟ ما به این پرسش و پاسخ مرندی 

ــه  ــردا  ،نآب ــی پ ــه  :زیمم ــدی گفت مرن
ایرانیـان مـا مصـممیم گفتگـو « :است
اما موضع غرب این بـوده اسـت . کنیم

کــه  شــما هرچــه مــا مــی خــواهیم بمــا 
. بدهید بعد ما با شما گفتگو مـی کنـیم

غنی سازی اورانیوم حقی است کـه هـر 
ایـران . کشوری از آن برخـوردار اسـت
انقالب . نیز از این حق برخوردار است

ن خاطر روی داد که این ایران نیز بدا
ایرانی . ملت  استقالل و کرامت بجوید

ها نمی پذیرند که یک ملت درجه دوم 
یـم ژیم سعودی و یا رژیم ما رژر. باشند

ایـران کشـوری مسـتقل و . اردن نیست
اینست که ایران به غنـی . سرفراز است

ســازی اورانیــوم در محــدوده قــرارداد 
منـع گســترش اســلحه اتمـی ادامــه مــی 

امریکــا نمــی توانــد مــانع از کــار . دهــد
اگـر عاقـل بـود و رفتـاری . ایران بشود

ــت ــی داش ــی م ــان  ،عقالن ــر اروپائی اگ
ایرانـی هـا  ،رفتاری عقالنی می داشتند

تضمین های الزم را می دادنـد و تـنش 
 ،از دیـد ایرانیـان. ها فـرو مـی خوابیـد

امریکـــا واقعـــا درپـــی آن نیســـت کـــه 
نمی  ایرانیان تضمین بدهند بمب اتمی

  . »سازند
ما فکر می کنیم این اظهـارات مهـم  •

هـم از لحـاظ موضـع ایـران و . هستند
مدت زمانی است . هم بلحاظ واقعیت

که ما استدالل می کنیم اگر واشـنگتن 
اصــل و واقعیــت غنــی ســازی اورانیــوم 

گفتگو بقصـد  ،تحت نظارت را بپذیرد
رسیدین به راه حل بـرای مسـئله اتمـی 

  .می شود کامال میسر ،ایران
حتی در حکومت اوباما  –اما امریکا      
بـدین . نمی خواهد این کـار را بکنـد –

خاطر کـه بازشـناختن حـق ایـران بـر 
غنی کـردن اورانیـوم ایجـاب مـی کنـد 
ــران  ،بازشناســی جمهــوری اســالمی ای

ــــه یــــک دولــــت برخــــوردار از  بمثاب
مـا فکـر مـی کنـیم بعیـد . مشروعیت را

بات ریاست است این رویه بعد از انتخا
خواه اوباما از نو . جمهوری تغییر کند

این امـر کـه . انتخاب شود و چه رامنی
امریکا نمی خواهد جمهـوری اسـالمی 
ایـران را بمثابـه یـک دولـت مشـروع و 

در  ،بپذیرد ،برخوردار از منافع مشروع
مشــاهده مــی  ،عرصــه هــای دیگــر  نیــز

 ،محمــد خزائــی ،هفتــه پــیش. شــود
در سـازمان ملـل نماینده دائمی ایـران 

بهنگـــام  ،در شـــورای امنیـــت ،متحـــد
. اظهـاراتی کـرد ،بحث دربـاره سـوریه

خزائــی تحلیـــل پایـــه و مایـــه داری از 
دینامیک منطقه ای در خاورمیانه ارائه 

منطقه خاورمیانه شاهد و عرصـه  :کرد
منطقـه ... فروباریدن رگبار تغییر است

شاهد تغییرهای سخت اسـت و ملتهـا 
ی هسـتند و در برابـر خواستار دموکراس

دیکتاتوریهائی قد برافراشته انـد کـه از 
در همـان . حمایت غرب برخوردارنـد

 ،وضـعیت در منطقـه خاورمیانـه ،حال
خطــر . بــیش از پــیش بغــرنج مــی شــود
افراط . تروریسم بیشتر و بیشتر می شود

گرائی و مداخالت خارجی شـدت مـی 
گیرند و رشد و ثبات منطقه را به خطر 

هرگونـه  ،در این وضـعیت. می اندازند
محاسبه غلط و تصمیم های غلطی که 

تـش افکنـدن آ ،ن گرفته شـوندآبر پایه 
تـش آبر هیزم  می شـود و منطقـه را بـه 

 ،در ایـــــن وضـــــعیت... مـــــی کشـــــد
از راه  ،خودکامانه تغییر دادن واقعیتها
وردن آمسـلح کـردن گـروه هـا و پدیــد 

ـــه« ـــام گرفت ـــر انج ـــراردادن » ام و ق
کاری بـس  ،نآدر برابر  ملتهای منطقه
  .»خطرناک است

خزائی پیشـنهاد  ،بر پایه این تحلیل      
ــرد ــرب از  :ک ــدریافت غ ــازبینی در ان ب

غرب باید  طـرز فکـر . تحوالت منطقه
. خود را در باره خاورمیانه تغییـر دهـد

بنظر می رسد تنها یک برداشت بتواند 
ن آو . وردآصلح و ثبات و پیشرفت ببار 

دادن . رویاروئی اسـتهمکاری بجای 
پاسخ درخور بـه خواسـتهای مـردم بـه 

نهـا بـه قبـول راه آجای مجبـور کـردن 
  .حلی مصنوعی و سطحی

در آنچه به وضعیت سـوریه مربـوط       
ـــود ـــی ش ـــت ،م ـــی گف ـــر  :خزائ از نظ

ـــران بحـــران  ،جمهـــوری اســـالمی ای
 ،جاری تنها از راه گفتگو در سطح ملی

ــه مــی بایــد حــل  ،بشــیوه صــلح جویان
کشــورهای چنــدی در بغــرنج ... شــود

از راه کمــک  ،کــردن وضــعیت ســوریه
مالی و تسلیحاتی به گروه هـای مسـلح  

  ... می کوشند
در اظهــارات نماینــده ایــران  ،البتــه      

مـا در . هیچ امر براسـتی جدیـد نیسـت
دیـدگاه تهـران در  ،نوشته پیشین خود

ـــاره تحـــول وضـــعیت در ســـوریه را  ب
نخبه هـایی  در میان. بررسی کرده ایم

ــا مــی  ــه سیاســت خــارجی امریک کــه ب
شماری استدالل می کنند که  ،پردازند

بـا  ،در بـاره سـوریه ،واشنگتن می بایـد
امریکا  ،با وجود این. ایران گفتگو کند

حاضــر نیســت جمهــوری اســالمی را 
  .بمثابه طرف گفتگو بپذیرد

دیـدگاه ایـران در بـاره امکـان  ،البته •
ه محـدود همکاری منطقه ای به سـوری

مدتهاست که ما خاطر نشان . نمی شود
می کنیم افزون بر یـک دهـه اسـت کـه 
ایــران کشــوری گشــته اســت کــه نقشــی 
ضــرور در حــل و فصــل مســائل عمــده 
سیاســـی و اســـتراتژیک منطقـــه یافتـــه 

تثبیت وضـعیت در افغانسـتان و . است
برقرار کردن ثبـات در خلـیج فـارس و 
ه مبارزه با جهادگرایـان افراطـی نیـز بـ

  . همکاری با ایران دارند

بهار عرب تنها  این روند را شدت و       
همــانطور کــه . شــتاب بخشــیده اســت

ــم ــی  ،مکــرر اســتدالل کــرده ای ــا وقت ت
بـه  ،روابط بهتری با ایران برقرار نکند

حل هیچیک از مسـائل منطقـه موفـق 
  .نمی شود

اما بلندپروازی سلطه جویانـه خـود  •
ــ ــم نی ــانده در لیبرالیس ــردارپوش  ،ک ک

امریکــــــا را از ارزیــــــابی وضــــــعیت 
.  استراتژیک خـود نـاتوان کـرده اسـت

مفســران امریکــائی واقعیتهــا را همــان 
ــد ــی بینن ــه هســت نم ــان ک ــر . س ــا ب بن

 ،سنجش های افکار معتبر بین المللـی
افکار عمومی منطقه امریکای امـروز را 
بیشتر از امریکـا دوره بـوش عامـل بـی 

 ،حقیقــتدر . ثبــاتی منطقــه مــی داننــد
ارزیـــابی غالـــب در محـــافلی کـــه بـــه 

و  –سیاست خارجی امریکا می پردازند 
بـر اینسـت کـه  –نیز در حکومت اوباما 

ــار عــرب  ــال به ــا در قب سیاســت امریک
صــحیح اســت و بــزرگ تــرین  بازنــده  

  . بهار عرب ایران است
تنها باید محافظه کار جدیـد بـود تـا     

. وردآتوانست چنین ارزیـابی را بعمـل 
اینــان صــادقانه و قاطعانــه از پــذیرفتن 

از این رو است . واقعیت سرباز می زنند
که چه اوباما از نو به ریاست جمهوری 

انتخاب شود و خواه رامنـی بـه  ،امریکا
سیاســـت  ،ریاســـت جمهـــوری برســـد

ــونی امریکــا ادامــه خواهــد یافــت . کن
هدف این سیاست برقرار کردن سلطه 

  .امریکا بر خاورمیانه است
دائم » نماینده«! شگفتا :الب اسالمیانق

نمـی دانـد کـه ایرانیــان سـه دهـه زودتــر ملتها برای دموکراسی برخاسته اند، امـا ایران در سازمان ملل متحد می داند که 
امروز، در ایـران، والیـت مطلقـه فقیـه، جمهوری شـهروندان انقـالب کردنـد و بــرای اســتقرار والیــت جمهــور مــردم و 

انسان و از استقالل و آزادی ملت ایران از اسـتقالل و آزادی . ممنوع کرده استتصــدی امــور خــویش مــردم ایــران را از 
چراکـه بـه . ایران عامل بی ثباتی نباشـدثبــاتی اســت و نمــی توانــد در بیــرون از یم درکشور عامـل بـی ژر. خبری نیست

در . و راســـت افراطـــی اســـت راســـترو، در همـــه جـــا، حـــامی گرایشـــهای از این . بقای خود تقدم مطلق می دهند
ـــامی ر ـــوریه، ح ـــه ژس ـــوریه و ن ـــم س ی

اگر یـک طـرف دعـوا امریکـا و اروپـا و از این رو، . حاکمیت مردم سوریه است
هـــای مســـلح هســـتند، طـــرف دیگـــر یمهــای ســعودی و شــیخ هــا و گــروه ژر
. یمهای ایران و چین و روسیه هستندژر

آن کس که جانبدار ندارد، ملـت سـوریه 
و نویسندگان مقاله سیاست امریکـا         .ن ملت استو حق حاکمیت ای

از این واقعیت غافلند که اگـر بـه جـای در منطقه را درست ارزیابی می کنند اما 
یم والیت مطلقه فقیـه، ایـران دولـت ژر

حقوقمــدار مــی داشــت، ایــران کشــوری 
کشورهای منطقـه و از میـان برخاسـتن توانمند بود و بمثابه الگو، عامل تحـول 

بدادها می گشت و امریکا و روس و است
  . جویانه در منطقه را نمی یافتندچین و اروپا نیز فرصت حضـور سـلطه 

  
قمار انتخاباتی رامنـی و 
ـــران داو  ـــه ای ـــا ک اوبام

  :نستآ
  

ــالب اســالمی رامنــی در ســفر بــه  :انق
اســرائیل، اســرائیل را بخشــی از امریکــا 
شمرد و یا در خاورمیانه، اختیـار تعیـین 

ریکــا را در اختیــار اســرائیل سیاســت ام
عالمتـی » تنها ابرقدرت جهـان«امریکا، حضــــور نــــامزد ریاســــت جمهــــوری  دانست؟ بنا بـر هـر یـک از ایـن تقـدیر، 
ــه  ــر قــدرت ب ــا از ورود ایــن اب در اسرائیل، بکار مبـارزه انتخابـاتی مـی این امر که رامنی . مرحله انحطاط استبــس گوی
ــا ل پــردازد و بیــت المقــدس را بــه اســرائی ــه تنه ــون، ن اسرائیل را در حمله به ایـران مجـاز مـی مــی بخشــد و، از هــم اکن

روبـرت پـاری، در . رأی نتان یاهو استشمارد، بلکه  با صراحت می گوید تابع  خــود، حضــور  ۲۰۱۲وئیــه ژ ۳۰مقالــه 
  :تحلیل و ارزیابی کرده استرامنی در اسرائیل و اظهارات او را مورد 

نیــز صــحنه میــت رامنــی اســرائیل را  •
ــرد ــاتی ک ــارزات انتخاب ــان . مب ــا برزب ب

وردن سخنان خصمانه و با گفتن این آ
ســخن کــه هرگــاه او رئــیس جمهــوری 

خوشـــحال خواهـــد شـــد از  ،بگـــردد
. حمایت جنگ اسرائیل برضـد ایـران

ــاتی او بیــت  ،در ایــن اظهــارات انتخاب
المقدس را نیز به نتان یـاهو بخشـید و 

  :بر حقوق مردم فلسطین خط کشید
نــــامزد جمهوریخــــواه هــــا بــــه      

شــنوندگان اســرائیلی و امریکائیهــای 
مـاده آگفت او  ،پولدار هوادار اسرائیل

اســـت هـــر و همـــه تـــدبیرها را بـــرای 
ــت  ــران از تحصــیل قابلی بازداشــتن ای

تحصـیل . بـاز دارد ،تولید اسلحه اتمی
و . قابلیت غیر از تولید بمب اتم اسـت

  :موضعی بس کشدار است
نـی در بیـت المقـدس در سخنان رام •
ــهژ ۲۹ ــیح و  ،وئی ــا توض ــد ب ــراه ش هم

مشــاور ارشــد او در  ،تفســیر دان ســنور
او قـــول رامنـــی را . سیاســـت خـــارجی

ــه  ــه یــک جانب ــی از حمل حمایــت رامن
اگـــر « :اســـرائیل بـــه ایـــران دانســـت
بــه ایــران  ،اســرائیل بــه حســاب خــود

رامنـی تصـمیم اسـرائیل را  ،حمله کند
  ».محترم می شمارد

بـه تقـال  ،بطور وسیع ،ن رامنیسخنا •
ــرای بدســت  ــان و آب وردن آرای یهودی

تعبیــر  ،نهــاآبخصــوص حمایــت مــالی 
رامنی اصرار مـی ورزد کـه .  شده است

از دیرگـــاه حـــامی اتخـــاذ اســـتراتژی 
 ۵« :تهاجمی برضد ایـران بـوده اسـت

در کنفـرانس هرزلیـا  ،سال پیش از این
مـن گفـتم  ،)پیرامون امنیت اسـرائیل(

ه اجــرای برنامــه اتمــی بقصــد ایــران بــ
برخوردار شدن از قابلیت تولیـد بمـب 

تحصـیل ایـن .  ادامـه مـی دهـد ،اتمی
ــت ــاض  ،قابلی ــل اغم ــر قاب ــد غی تهدی

. امریکا و جهان است ،امنیت اسرائیل
ن تهدید بس شدید تـر شـده آ ،و امروز
باتوجــه بــه راه و روش رهبــران . اســت
 ،نـانآهیچ دلیلی بر اعتمـاد بـه  ،ایران

نچه به برنامه اتمی ایران و هدفش آدر 
ـــود ـــی ش ـــوط م ـــدارد ،مرب . وجـــود ن

ــد  ــت تولی ــگیری از تحصــیل قابلی پیش
بلحاظ امنیت  ،بمب اتمی توسط ایران

می باید از تقدم اول برخوردار  ،ملی ما
مـا نبایـد سـاده لـوح باشـیم و ...  باشد

ــران یــک  ،فکــر کنــیم مهــار کــردن ای
مــا مــی بایــد بکوشــیم . گــزینش اســت

ــرا ــران از ای ن را از برخــوردار شــدن ای
مـا . بازداریم ،قابلیت تولید بمب اتمی

مـــی بایـــد هـــر و تمـــامی تـــدابیر را در 
یــم ایــران بــه چشــم ژمتقاعــد کــردن ر
وردن قابلیـت تولیـد آپوشی از بدسـت 
ـــی ـــب اتم ـــریم ،بم ـــار ب ـــخت . بک س

ـــدابیر  ـــدواریم کـــه دیپلماســـی و ت امی
. اقتصادی ما را به این هدف می رساند

هیچ گزینـه ای  ،در تحلیل نهائی ،البته
  .»نباید کنار گذاشته شود

بــه جلــوگیری از برخــوردار شــدن  •
از  ،ایران از قابلیـت تولیـد بمـب اتمـی

  تقدم اول بخشیدن و   ،نظر امنیت ملی
  

  ۱۱در صفحه

 هفته های پیش رو؟
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ــه  ــردن ک ــرر ک ــه «مق ــدبیر و هم ــر ت ه
را در جلــوگیری از تحصــیل » تــدبیرها

ئی جـز معنـا ،این قابلیت باید بکار برد
بـا ایـن . تهدید ایران به جنـگ نـدارد

او بــه مقابلــه بــا موضــع مــبهم  ،موضــع
اگــر  :او نیــز مــی گویــد :اوبامــا مــی رود

ایران روی به جانب تولید بمـب اتمـی 
ـــد ـــز « ،نه ـــا روی می ـــه ه ـــه گزین هم
  .»هستند

تفاوت دو موضع مهـم  ،باوجود این •
سـازمانهای اطالعـاتی امریکـا و  :است

عـاتی اسـرائیل بـه نیز سـازمانهای اطال
این نتیجه رسیده اند که ایران تصمیم 
. نگرفته است بمب اتمـی تولیـد کننـد

رهبران ایران می گویند پیشرفتهای مـا 
محدود به کاربردهـای  ،در زمینه اتمی

برخـوردار شـدن . میز اتم اسـتآصلح 
ایـــران از قابلیـــت بکـــاربردن اتـــم در 

مـی توانـد در تولیـد  ،میـزآقلمرو صلح 
ــار رودبمــب ات ــز بک ــی نی ــن رو . م از ای

است که اسرائیل می گوید ایران نبایـد 
قابلیــت اســتفاده از اتــم را پیــدا کنــد و 
حکومت اوباما مـی گویـد ایـران نبایـد 

  .بمب اتمی بسازد
محافظـه کـاران  ،در ماه های اخیر       

جدید و روزنامه نگاران همداستان بـا 
نهــــا وقتــــی مشــــاهده کردنــــد کــــه آ

العاتی می گوینـد ایـران سازمانهای اط
ـــد بمـــب اتمـــی نیســـت  ،در کـــار تولی

را بعنـوان » قابلیت تولید بمب اتمـی«
 ،ویزآاین دست . دست آویز ساخته اند
تا ورود بـه مرحلـه  ژاز داشتن سانتریفو

بـه . تولید بمب اتمی را در بر می گیـرد
ویز دست زدن بـه آدست  ،سخن دیگر

چـرا کـه . همـواره وجـود دارد ،جنگ
همـواره مـی  ،حـق یـافتن قـابلیانکار 

توانــد مجــوز حملــه امریکــا بــه ایــران 
از زمــانی کــه محافظــه کــاران . بگــردد
جنگ با  ،ویزآبا ساختن دست  ،جدید

عراق را موجه گرداندند و هدفشـان از 
یم صـدام بـود و شـد و ژتغییر ر ،جنگ

یـم در ژیم قدم اول تغییـر رژآن تغییر ر
ــران شــد اینــان در تــدارک اســباب  ،ای

یـم در ایـران از طریـق جنـگ ژغییر رت
  .هستند

ســفارت بــس بــزرگ  ،در حقیقــت •
مرکــز  ،در حقیقــت ،امریکــا در بغــداد

. فرماندهی برای سلطه بر منطقه است
اما نقشه محافظه کاران جدیـد بـر اثـر 
فاجعــه ای کــه اشــغال عــراق و خــارج 

 ،ببـار آورد ،شدن قوای امریکا از عـراق
  .گرفتار سکته گشت

ــ • ــی نی در ســخنان خــویش در  ،زرامن
ـــرائیل ـــف شـــده  ،اس ـــخنان تحری س

پرزیـــدنت محمـــود احمـــدی نـــژاد را 
ــفحه ( ــت از ص ــن مل ــردن ای حــذف ک

ــاریخ طرفــه اینکــه . دســتمایه کــرد ،)ت
ــودن  ــط ب ــدن غل ــرهن ش ــاوجود مب ب

از  ،رهبـران امریکـا ،ترجمه سـخنان او
همچنـان قـول  ،جمله پرزیدنت اوباما

ــه  ــوان ک ــن عن ــه ای تحریــف شــده را ب
ی هدف ایران از فعالیتهای اتمـی گویا

  .بکار می برند ،خویش است
 ،این قول تحریف شده ،در حقیقت    

. بقصد حمایت از اسرائیل بکار می رود
رامنی اعتنائی به صحیح و غلـط بـودن 

به استناد  ،سهل است. ترجمه نمی کند
تنها ساده لوح ها و ابله « :ن می گویدآ

کــه  نهــا مــی تواننــد تصــور کننــدآتــر از 
در مقـام رجـز خوانـدن  ،احمدی نژاد

بـــوده و اختیـــار کـــالم از دســـت داده 
یــم را برزبــان مــی ژاو هــدف ر. »اســت

  .وردآ
افزون بر  بازگذاشتن دست اسرائیل  •

حقوق فلسطینی ها را نیـز از  ،در ایران
یاد برد و هیچ اشاره ای به راه حلی که 

دولــت اســرائیل و (تشــکیل دو دولــت 
تنها اشاره اش . ردنک) دولت فلسطینی
محکوم کردن حماس  ،به فلسطینی ها

  . شد
برای آنکه بی اعتنائی کامل خـود را     

بیـت  ،از حقوق فلسطینی ها ابراز کنـد
ـــز پایتخـــت اســـرائیل  المقـــدس را نی

کاری که پرزیدنت اوباما از آن . دانست
چرا که فلسـطینی هـا . اجتناب می کند

امیدوارنـــد بیـــت المقـــدس شـــرقی را 
  . خت خود کنندپایت
طرفه این که رامنی سخنان خود را       

با ستایش امریکـا و اسـرائیل بمثابـه دو 
ـــی و  ـــوری برخـــوردار از دموکراس کش

«  :او گفـت. به پایان برد ،قانونمداری
بـه . ما هردو به دموکراسی بـاور داریـم

حق هر ملت به برگزیدن رهبران خود 
بـاور  ،و هرکس بر گزیدن ملت خویش

مـا هـردو بـر حاکمیـت قـانون  .داریـم
ــم ــاور داری ــود . ب ــه در نب ــیم ک ــی دان م

ن مـی شـود ضـعیف را آقوی بر  ،قانون
مـــا هـــردو . زبـــون خـــویش بگردانـــد

برحقـــوق خـــود کـــه جهـــان شـــمول 
ایـن حقـوق را نـه . باور داریـم ،هستند

ــه  ــت ک ــا داده آدول ــه م ــا ب ــدگار م فری
  ...است

من بر ایـن بـاورم کـه اتحـاد دولـت      
ـــرائیل و ـــاالت متحـــده  اس ـــت ای دول

بســـیار بـــیش از یـــک اتحـــاد  ،امریکـــا
قـدرتی در خـدمت  :استراتژیک اسـت

ــان اســت ــن جه ــر در ای ــت . خی حمای
امریکا از اسرائیل باید به هر امریکایی 

مـا نبایـد اجـازه . احساس غرور بدهـد
بدهیم که بغرنج شدن اجتناب ناپـذیر  

سبب غفلت از ایـن  ،ئوپلیتیک جدیدژ
هـــیچ کشـــور و  .ســـنگ پایـــه بگـــردد

ســـازمان و یـــا فـــرد نبایـــد نســـبت بـــه 
 :تردید به خود راه دهـد ،حقیقت پایه

زاد و قـــوی همـــواره آیـــک امریکـــای 
. زاد استآدرکنار یک اسرائیل قوی و 

در کنار اسرائیل ایستادن تنها حمایـت 
ما نمی تـوانیم در  ،مالی و نظامی نیست

برابر کسانی که می خواهند به اسرائیل 
انتقادهــای خــود را  ،کننــدضــربه وارد 
و قطعی است که ما نبایـد . اظهار کنند

. صدا به صدای انتقاد کنندگان بدهیم
ــرائیل ــرفتن از اس ــله گ ــد فاص در  ،نبای

  .یدآدشمنان اسرائیل  را خوش   ،علن
دو ملـت  ،بنا بر تاریخ و بنابر اعتقاد     

ما در کنار یکدیگر بوده اند و باید هـم 
ملـت و نـه سـازمان نه فرد و نه . باشند

بین المللی باید بتواند میان مـا فاصـله 
و تا وقتی که مـا در کنـار هـم . بیاندازد

ـــدیگریم ـــامی یک ـــم و ح ـــتاده ای  ،ایس
ن آتهدیــدی کــه مـــا نتــوانیم از پـــس 

  .   »وجود نخواهد داشت ،ئیمآبر
ــد  • ــایمز گــزارش مــی کن ــورک ت نیوی

میان امریکائی هائی که سخنان رامنـی 
ـــد ـــنیده و دی ـــدرا ش ـــازینو دار  ،ه ان ک

ــد بیشــتر از  ،دلســونآشــلدون  ،ثروتمن
او گفته است . مده استآهمه به وجد 

میلیــون دالر خــرج  ۱۰۰مــاده اســت آ
ــا شکســت  ــن کــه اوبام ــد بــرای ای کن

سرمایه داران یهودی دیگـری . بخورد
مادگی کرده اند هزینه های آنیز اعالن 

کسـانی . انتخاباتی رامنی را تأمین کنـد
ــــون ــــاحب وودی ج ،چ ــــون ص ونس

ــر مــدیر  ،نیویــورک جــت و جــون میل
عامل ناسیونال بیـف پکینـگ کمپـانی 

  ...و
وقتـی امریکـا در کنـار  :انقالب اسالمی

که ابر قدرت گشـته اسـت، ایـن امریکـا اسرائیل می ایستد، این اسرائیل نیسـت 
نــامزد ریاســت جمهــوری . شــدن اســتاســت کــه در حــال انحطــاط و کوچــک 

مـــت شـــدن کســـی چـــون رامنـــی، عال
امریکا و اسرائیل، تنـاقض هـای آشـکار ستایشش از دموکراسـی و قـانون گرائـی کسی که . آشکاری از این انحطاط است

تجـــاوز بـــه حقـــوق مـــردم : در بـــردارد
ــی فلسطین و اجازه انتقاد از اسرائیل نیز به  ــین الملل ــی و ســازمان ب کســی و ملت

ــران قائــل شــدنندادن و برای اسرائیل حق حمله نظامی  ــه ای ، بخشــیدن بیــت ب
  ...المقدس به اسرائیل و

  
مجــازات ایــران خــود 
هدف گشـته اسـت و در 
ـــــــرای  ـــــــع و اج وض

ــا ــی هــای  ،مجازاته الب
اســـرائیل نقـــش اول را 

  :دارند
  

، ۲۰۱۲اوت  ۱در  :انقـــالب اســـالمی
در وضع این مجازاتهـا، البـی اسـرائیل در . جدیدی را بر ضد ایران وضـع کـردمجلــس نماینــدگان امریکــا مجازاتهــای 
. امریکا، نقش اول را بـازی کـرده اسـت اوت، این واقعیت را که مجازات ایـران  ۵پل پـیالر، در نوشـته خـود بـه تـاریخ 

ــه  ــردنش ب ــرای وادار ک ــیله ای ب ــه وس   :اتمی، که هدف شده استتغییــر رویــه خــویش در مــورد مســئله ن
  
مجازات ایـران نـه وسـیله ای  ٭

بــرای متقاعــد کــردن ایــران بــه 
اتمــی خــود کــه تغییــر سیاســت 
  :هدف گشته است

  
ــان دو  ،اینــک در امریکــا • مســابقه می

بـر ) دمـوکرات و جمهوریخـواه(طرف 
سر وارد کردن فشار بیشـتر بـه ایـران و 

ـــر ـــنگین ت ـــای س در  ،وضـــع مجازاته
هیچ توجهی به هـدف از . گرفته است

ن بر تغییـر آوضع مجازات و اثر منتظر 
  .  یم ایران نیستژرویه ر

مصوبه مجلس نمایندگان در واپسین     
که مجازاتهـا را سـنگین تـر و فشـار بـر 
ایران را تشدید می کند و در تهیـه و بـه 

کـــاخ ســفید بـــا  ،تصــویب رســاندنش
اعضـــای دمـــوکرات و جمهوریخـــواه 

کمتـرین  ،کنگره همکاری کرده اسـت
نشـانه ای از ایــن اصـل پایــه نیسـت کــه 
مجازاتهـــا تنهـــا مـــی تواننـــد نیمـــی از 

کــه بــرای متقاعــد کوششــهائی باشــند 
کردن مجازات شونده بـه تغییـر رویـه 

  ،در حقیقـت. وضع و اجـرا مـی شـوند
ــا  ــران را ب ــی غــرب مجــازات ای ــا وقت ت

امتیــاز دادن در ازای (معاملــه واقعــی 
تشــدید  ،همــراه نکنــد) امتیــاز گــرفتن

  .    مجازاتها اثر نخواهند کرد
باوجود این که هیچ  :پرسیدنی است •

هسـته ای در  مدرکی بـر وجـود سـالح
ـــران نیســـت ـــار  ،ای ـــن وسوســـه مه ای

گسیخته بـر وضـع مجازاتهـا از چـه رو 
اســت؟ تنهــا کــافی اســت میــت رامنــی 

ایران بزرگ ترین تهدید برای «بگوید 
تا که مجازاتهای بـازهم » جهان است

سنگین تر برضـد ایـران وضـع و اجـرا 
  شوند؟ 

مدتها است که فشار بر ایران  دیگـر       
ــرا ــیله ای ب ــدفی وس ــه ه ــیدن ب ی رس

) خود داری ایران از تولید بمب اتمی(
باتوجـه بـه ایـن امـر کـه . بشمار نیست

ـــدگان غـــرب ســـخت و  ،گفتگـــو کنن
انعطاف ناپذیرند و کارشان ایـن شـده 

نچه را آاست که از طرف ایرانی بگویند 
ما می خـواهیم شـما بدهیـد و در ازای 

دیگـر  ،ن ماچیزی به شما نمـی دهـیمآ
ـــت  ـــوان گف ـــی ت ـــدف از وضـــع نم ه

مجازاتها اینست که ایـران بـر سـر میـز 

مذاکره بـازگردد و بـه مـذاکره جـدی 
مــا بــه تماشــای منظــره ای . تــن بدهــد

طرف غربـی مـی  ،نآدر  ،نشسته ایم که
داند رویه اش بـه جـائی نمـی رسـد امـا 

  .ن ادامه می دهدآهمچنان به 
محقق مؤسسه دفاع  ،مارک دوبویتز     

ــی ــد ،از دموکراس ــی نویس ــدف از  :م ه
ــران  ــه رهب ــا اینســت ک وضــع مجازاته
ــر  ــود را تغیی ــای خ ــبه ه ــران محاس ای
بدهنـــد امـــا هـــیچ دلیلـــی بـــر اینکـــه 

 ،ورده باشـندآمجازاتها این هدف را بر
  .وجود ندارد

کـاخ سـفید بیانیـه ای  ،روز سه شـنبه •
 ،بــــــا غــــــرور ،نآدر  ،انتشــــــار داد و

مجازاتهائی را که برضد ایـران وضـع و 
بگذریم از این . برشمرد ،اجرا شده اند

کـــه انـــدکی از ایـــن مجازاتهـــا بطـــور 
مستقیم به فعالیتهای اتمی ربط دارنـد 

چرا کاخ سفید اثری که این  :و بپرسیم
مجازاتها بر حل مشکل گذاشـته اسـت 
را گزارش نمی کند؟ چرا در بیانیـه اش 
در این باره هیچ نیست؟ چرا کلمه ای 
در نقد مواضـع متخـذ در گفتگوهـا در 

نیست؟ پنـداری وضـع مجازاتهـای  نآ
اقتصادی هدف اسـت و نـه وسـیله ای 

  . برای دستیابی به هدفی
نقــدر طــوالنی و آداســتان مجازاتهــا  •

تکراری گشته است که وضع کننـدگان 
نها نیز می بینند ابتکـاری نمـی تواننـد آ

ــا روهربــاچربدانحــد کــه . بکننــد  ،دان
کـه  ،نماینده جمهوریخواه از کالیفرنیا

گزارشـها  ،و در دادن پیشـنهادمحرک ا
ذربائیجـان و آدر باره همکاری نظـامی 

در  ،پیشـــنهاد کـــرد ،اســـرائیل بودنـــد
حـس ناسیونالیسـم  ،ذربائیجان ایرانآ

تحریک شود و رهبران ایران ترسانده 
نکه مردم آشوند به این که امریکا برای 

ذربائیجـــان حـــق اســـتقالل خـــود را آ
نهـا کمـک خواهـد آبـه  ،ورنـدآبدست 

  .دکر
از دوران اسـاطیری تـا  :انقالب اسالمی

. امروز، آذربائیجان سر ایران بوده اسـت
اگــر اســتبداد از میــان برخیــزد، نیــاز بــه 
تحریک حس ملی گرائی نیـز پیـدا نمـی 

همـــه آذری هـــا خویشـــتن را در . شـــود
از یـاد . وطن مستقل و آزاد باز می یابند

نبرده ایم اجتماع بزرگ مردم باکو را که 
ــد خواســتار ــه ایــران بودن آن . پیوســتن ب

یم مالتاریـا، ژحس نیرومند را خیانت ر
واپس زد و اینک، اسرائیل امکـان یافتـه 
ــه  ــه تجزی اســت سیاســت خــویش را ک
کشورهای منطقه است، به اجرا بگذارد 
و نماینده مجلس امریکا، کشوری هرگاه 
قــرار بــر بــرانگیختن حــس ملــی گرائــی 

آن  بشود، هزار پارچه خواهد شد، بفکر
  .افتاده است که ایران را تجزیه کند

ن نماینـده آفریده فرشی خطاب بـه     
چه خواهید گفـت و کـرد  :گفته است

اگر نماینده مجلـس یـک کشـور دیگـر 
پیشنهاد کند که حکـومتش حـس ملـی 
گرائی مردم هاوائی را تحریـک کنـد و 
یا از بازپس دادن کالیفرنیا بـه مکزیـک 

در  و از تشـــکیل دولـــت ایرلنـــدی هـــا
  ماساچوست هواداری کند؟

تـــاریخ دانـــان خواهنـــد  ،ینـــدهآدر  •
بــاوجود ایــن کــه ســالح اتمــی  :گفــت

این مجازاتهـا چـرا  ،درکار نبوده است
وضع شده اند؟ برای یافتن پاسخ ایـن 

نیاز به مطالعـه نقـش اسـرائیل  ،پرسش
در سمت یابی سیاست امریکا خواهند 

ـــدازه از . یافـــت ـــن ان اگـــر امریکـــا ای
بسا بدین خاطر  ،شنوائی دارد اسرائیل

  . است که نیاز به دشمن دارد
  

مجازاتهـــــا کـــــه مجلـــــس  ٭
نمایندگان وضـع کـرده اسـت و 

  :نقش البی اسرائیل
  
طــــرح تحــــریم  ،۲۰۱۲اوت  ۱در  ◀

های تازه در مجلس نمایندگان آمریکـا 
رای منفی  ۶رای مثبت در برابر  ۴۲۱با 

 .به تصویب رسید
ونـه همکـاری هرگ ،بنا بر این مصوبه    

های حقـوقی بـا  ها و شخصـیت شرکت
صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران یا 
ــت ــده اس ــوع ش ــزی ممن ــک مرک  .بان

همچنین مجازات هایی بـرای کسـانی 
ــت  ــادرات نف ــرای ص ــران ب ــه ای ــه ب ک
خامش کمک می کننـد در نظـر گرفتـه 

کسانی که بـه تغییـر پـرچم  .شده است
هــای ایــران کمــک کننــد یــا  نفــت کش

ــ راه ــا را ه ــرار از تحــریم ه ــر ف ای دیگ
 .تامین کنند نیز مجازات خواهند شد

بـــه عـــالوه، تحـــریم هـــای جدیـــد      
ــر  ــا دیگ ــران ب ــادالت نفــت خــام ای مب
. کاالها مانند غالت را ممنوع می کنند

های پیشین  این در حالیست که تحریم
تنها مبادالت مربـوط بـه فـروش نفـت 
ــــرار داده  ــــدف ق ــــران را ه خــــام ای

و فروش اوراق قرضه دولت  خرید.بود
  .ایران نیز شامل تحریم شده است

مجلس سنا قرار است تا پایان هفتـه      
مصــوبه مجلــس نماینــدگان را بــه رای 
ــیش از شــروع تعطــیالت  ــا پ بگــذارد ت
تابســتانی کنگــره کــه از هفتــه آینــده 
شروع می شود قـانون جدیـد را بـرای 

 .امضاء به کاخ سفید بفرستد
 ،سـاندن ایـن طـرحدر به تصویب ر ◀

البی اسرائیل نقش اول را بـازی کـرده 
  :است

 IPSروزنبرگ به   ،۲۰۱۲وئیه ژ ۳۰در   
ــه اســت ــا را  :گفت ــازات ه ــره مج کنگ

قـول  AIPACتصویب می کند زیرا به  
ــه  ــپتامبر ک ــاه س ــیش از م داده اســت پ
ـــد ـــاتی در مـــی گیرن ـــارزات انتخاب  ،مب
. مجازاتها بر ضد ایران را تصویب کنـد

تحلیــل گــر ارشــد اســرائیلی روزنبــرگ 
کمیتـه ( ،AIPACاست که سالها برای 

البی )  روابط عمومی امریکا و اسرائیل
کـــار کـــرده  ،اســـرائیلی در واشـــنگتن

او اینک منتقد این البی و البی . است
شکار می آهای دیگر است و واقعیت را 

مجازاتها گرچه بـه ظـاهر ابتکـار  :کند
توســط  ،کنگــره اســت امــا در واقــع

AIPAC ایـران در رأس . ندتهیه شده ا
  .    قرار دارد  AIPACبرنامه کار 

باوجود پیروی دو حزب از رهنمـود  •
AIPAC،  سنجش افکـاری کـه مؤسسـه

 :گالوپ انجام داده است حاکی اسـت
درصد یهودیان امریکـا بـه اوبامـا و  ۶۸
  . نها به رامنی رأی می دهندآدرصد  ۲۵

  
ويران سازي نظام مند 

ت مافياهـا  دول ،اقتصاد
را نيز سرگردان كرده 

  :است
  
میلیارد دالر کاهش  ۴۸ساالنه  ٭

  :؟!درآمد نفت
  
گزارش بلومبرگ  ،۲۰۱۲اوت  ۲در  ◀

ـــه  :کـــرده اســـت ـــون   ۱۳۳روزان ميلي
  دالری ايران بخاطر کاهش صادرات 

  
  ۱۲در صفحه

  
  

 هفته های پیش رو؟
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هـم اکنـون  . از دسـت مـی دهـدنفت 
صـادرات نفـت ايــران نسـبت بـه ســال 

 .کـرده اسـتفـت درصـد ا  ۵۲  گذشته
وئیـه ژبر اثر تحریم ها کـه از اول مـاه 

، فـروش نفـت به اجرا گذاشـته شـدند
هـزار بشـکه   ۳۰۰  ميليون و  ۲  ايران از

هـــــــم اکنـــــــون   ۲۰۱۱  در ســـــــال
ميليــون و يکصــد هــزار بشــکه   ۱  بــه

  .کاهش يافته است
کاهش صادرات نفت خام این اندازه   

ـــاالنه، ـــد   ۴۸  س ـــارد دالر از درآم ميلي
  .می کاهدایران دولت 

  
یس کــل بانــک مرکــزی از ئــر ٭

تــک نرخــی شــدن ارز و اعــالم 
روز  ۱۰نرخ جدید ارز مرجع تا 

  :می دهدآینده خبر 
 
به گزارش ایسنا،  ،۹۱مرداد  ۱۵در  ◀

محمود بهمنـی در جمـع خبرنگـاران 
در مورد نرخ ارز بـا تاکیـد بـر افـزایش 

ما تـابع : گفته استنظارت بر بازار ارز 
ســــــتیم و تصــــــمیمات اکثریــــــت ه

ــه و  ــورای مربوط ــا در ش تصــمیمات م
ــا اکثریــت رای اتخــاذ مــی  جلســات ب

 ۱۰شود و تکلیف نرخ ارز حداکثر تـا 
 .روز مشخص خواهد شد

وی بـا تاکیــد بــر ایــن کــه نــرخ مرجــع 
تومان فعلی تغییر  ۱۲۲۶دالر حتما از 
با این اتفـاق، مـا بایـد : می کند، افزود

تومــانی  ۱۲۲۶مابــه التفــاوت نــرخ ارز 
ــا  ــدگان ب ــه واردکنن ــد را ب ــرخ جدی ن

ــدهیم ــی ب ــای اساس ــرای . کااله ــا ب م
ــل  ــاال مث ــم ک ــنج قل ــار، پ واردات چه
گندم و جو نباید همـان ارز را بـدهیم 
کــه همــه کاالهــا مثــل خــودرو مــی 

ما نمـی خـواهیم کـه . خواهند بگیرند
قیمت نـان یـا گوشـت یـا مـرغ را بـاال 
ــاالی  ــنج ک ــار پ ــا چه ــن ه ــریم و ای بب

در واردات آنهـا مـی اساسی هستند که 
تـوانیم بـه واردکننـده کمـک کنـیم تـا 
یــک مــدت فراینــد ذخیــره ســازی مــا 
کامل شود و آن وقت این مالحظـه را 

  .حذف می کنیم
هشـدار داده شـد کـه  :انقالب اسـالمی

هم بخاطر نیـاز بـه پـول و هـم بخـاطر  ،نمی توانـد قیمـت ارز را گـران نکنـدیـم ژایـن ر. نرخ ارز باال خواهد رفـت
  .ر تورم و هم بخاطر تحریم هافشا

  
افـــزایش قیمـــت مرجـــع دالر ٭

ــار  ــورم و فش ــزایش ت موجــب اف
ــه خصــوص  ــر مــردم، ب بیشــتر ب

  :اقشار مستضعف، خواهد شد
 
قــــول  ،فــــرور ،۹۱مــــرداد  ۱۵در  ◀

ــری اســتاد دانشــگاه و  ــی قنب ــر عل دکت
ــادی ــائل اقتص ــناس مس ــن  کارش را ای

اگــر دولــت   :ســان نقــل کــرده اســت
د و ســـعی کنـــد محـــدودیت را بپـــذیر

سیاســت هــای کلــی را مقــداری تغییــر 
دالر قیمـت دهد که موجـب افـزایش 

قیمت  چون افزایش . نشود بهتر است
دالر موجـــب افـــزایش تـــورم و فشـــار 
بیشــتر بــر مــردم و بــه خصــوص اقشــار 

 :مستضعف خواهد شد
طبیعی اسـت کـه افـزایش پایـه دالر  •

در کشور باعث افزایش قیمـت دالر در 
د و افزایش قیمـت دالر اقتصاد می شو

موجب افزایش نرخ تورم و در نتیجـه 
 .افزایش کل قیمت ها می شود

ـــد •  ـــته ای مانن ـــک اقتصـــاد بس در ی
ــوی  ــرخ ارز از س ــه ن ــران ک اقتصــاد ای
دولت تعیین می شـود، نتیجـه حتمـی 
افزایش پایه نـرخ دالر افـزایش قیمـت 

 .ها خواهد بود

اگــر دولــت ایــن سیاســت را اتخــاذ • 
فزایش نرخ تـورم و افـزایش کند باید ا

طبیعـی اسـت کـه . قیمت ها را بپذیرد
ــای  ــن اســت سیاســت ه ــت ممک دول
مختلفی اتخاذ کند و هر سیاستی هـم 
برای دولت هزینه ای به دنبال داشـته 

در این حالـت قطعـا هزینـه ای . باشد
که دولت باید متحمـل شـود افـزایش 

 .قیمت ها خواهد بود
ی البته وقتی دولـت محـدودیت ارز• 

داشــته باشــد بایــد بــین حــذف قیمــت 
اولویت های ارزی (های چندگانه ارز 
و یا افزایش قیمـت ) برای واردات کاال

مسلما افـزایش . پایه ارز یکی را بپذیرد
قیمت پایـه ارز بهتـر از انـواع و اقسـام 
قیمت هـای متعـدد دالر خواهـد بـود 
کــه مــی توانــد عوارضــی ماننــد رانــت، 

 .داشته باشدرا به دنبال ... فساد و 
به اعتقاد من جیره بندی یـا کـوپنی • 

کـــردن اقتصـــاد مســـائل و مشـــکالت 
. دیگــری را بــه دنبــال خواهــد داشــت

دولــت بایــد تــا آنجــا کــه مــی توانــد از 
جیــره (بســتن و محــدودیت کاالهــا 

زیـرا قطعـا نـرخ . پرهیز نمایـد) بندی
کاال با این سیاست چند نرخی شـده و 

بــازار موجبــات فســاد، رانــت و ایجــاد 
ــود و  ــی ش ــراهم م ــا ف ــیاه در کااله س
موجبات عدم تخصیص بهینـه کاالهـا 
و بروز گرفتاری های دیگری خواهـد 

 .شد
مــن معتقــدم در ایــن شــرایط نبایــد • 

ــا  خیلــی محــدودیت ایجــاد کنــیم و ت
جــایی کــه مقــدور اســت بایــد اجــازه 
جیره بندی کاالها را نـدهیم و تـالش 
کنیم سیاست های کلـی را بـه نحـوی 

یم کنــیم کــه موجــب حرکــت در تنظــ
 .زمینه رسیدن به چنین شرایطی نشود

ممکن است یکـی از اهـداف دولـت  •
از افـــزایش نـــرخ دالر دولتـــی تـــامین 
ـــامین  ـــز ت کســـری بودجـــه ارزی و نی

چـون وقتـی نـرخ . کسری ریالی باشـد
ارز باال می رود و دولت نیز تنها توزیع 
کننده منحصری عرضه ارز می باشـد؛ 

ل باالتر می رود و درآمـد قطعا نرخ ریا
بیشتری برای دولت حاصل می شود و 
لذا ممکن است یکی از اهداف دولـت 

 .تامین ریال باشد
دولت باید سیاست های کلـی خـود • 

سیاست هایی که منجر . را تغییر دهد
. بــه تــامین درآمــدهای دالر مــی شــود

دولت باید بین این مسئله که افـزایش 
سـئله کـه قیمت ها خواهد بود و این م

محدودیت برای دولت ایجاد خواهد 
 .شد یکی را بپذیرد

من با افـزایش نـرخ دالر مخـالفم و  •
معتقـــدم اگـــر دولـــت محـــدودیت را 
بپذیرد و سعی کند سیاست هـای کلـی 
ــه موجــب  ــر دهــد ک ــداری تغیی را مق

چـون . افزایش دالر نشـود بهتـر اسـت
افــزایش دالر موجــب افــزایش تــورم و 

و بــه خصــوص فشــار بیشــتر بــر مــردم 
 .اقشار مستضعف خواهد شد

صوصــا در شــرایطی کنــونی کــه خ•  
اقتصاد ایران اقتصـادی تـورمی اسـت 
ایــن امــر مــی توانــد موجــب مشــکالت 

  .بیشتری شود
  
ــران در  ٭ ــت ای ــرگردانی دول س

   :بازار ارزهای خارجی آشفته
  

های اقتصادی  مقام ،۹۱مرداد  ۱۳ ◀
نرخـی  کنند که با چنـد دولت ادعا می

خواهنــــد  ارز مخالفنــــد و می بــــودن
ـــد ـــوی آن را بگیرن ـــان . جل کارشناس

های مـالی و بـانکی  اقتصادی سیاسـت
دولت را عامل چنـدنرخی بـودن ارز و 

 .دانند آشفتگی در این بازار می
محمــود بهمنــی، رئــیس کــل بانــک      

شنبه، دهم مرداد مـاه،  مرکزی روز سه
ـــادآور  ـــودن ارز را فس ـــد نرخـــی ب چن

به دنبال تک نرخی  ما: خواند و گفت
نرخـی  شدن ارز هستیم و زیربار ارز دو

ــت ــواهیم رف ــتر نخ ــاه  او دی. و بیش م
سال گذشته نیز خرید و فروش ارز بـه 
بهــــایی غیــــر از بهــــای رســــمی را 
غیرقانونی اعالم کرد اما دو ماه بعد از 
این تصمیم که هرگز عملی نشد رسـما 

 .نشینی کرد عقب
ر تمام از سوی دیگر بانک مرکزی د    

طول عمر جمهوری اسـالمی، نهـادی 
بــــوده کــــه پــــیش و بــــیش از دیگــــر 

هـای  ها به عرضه ارز به قیمت دستگاه
تحـــت عنـــوان صـــادراتی، (متفـــاوت 

....) مسافرتی، وارداتی، دانشـجویی و 
 .کند اقدام کرده و همچنان می

های دولـت در رونـق  سهم سیاسـت •
 :فساد مالی

ــان اقتصــا      ــیاری از کارشناس دی بس
معتقدنـــد کـــه چنـــدنرخی بـــودن ارز 

فســاد و سوءاســتفاده مــالی را   زمینــه
امـــن و   دهـــد و حاشـــیه گســـترش می

خواران، به ویـژه  پرسودی برای رانت
نزدیکــان بــه مراکــز قــدرت فــراهم 

در چنــین شــرایطی ســخنان . آورد مــی
بهمنــی در مــورد فســادآور بــودن ارز 
ــه نقــش  ــراف ضــمنی ب ــدنرخی اعت چن

مـــالی عظیمـــی  دولـــت در فســـادهای
هایی از آن اخیــرا در  اســت کــه گوشــه

دو دادگاه اختالس سـه هـزار میلیـارد 
 .تومانی و بیمه ایران برمال شده است

اســداله عســگراوالدی، رئــیس اتــاق     
ـــین  ـــران و چ ـــترک ای ـــانی مش بازرگ

در حـــال حاضـــر ارزهـــای : گویـــد می
خارجی با شش بهای مختلف خرید و 

مـاه در مـرداد  ۱۱او . شوند فروش می
گفتگو با خبرگزاری مهر خاطر نشـان 

ـــد کـــه دســـت می ـــرخ  کن کم چهـــار ن
مختلــف ارز توســط بانــک مرکــزی و 

. شـود دیگر نهادهای دولتی تعیین می
خواهـد در  عسگراوالدی از دولـت می

اعـالم موضـع شـفاف "مورد بهای ارز 
 ."کند

 :بانک مرکزی مشوق بازار آزاد ارز•
ر بانک مرکـزی بهـای رسـمی هـر دال  

تومان تعیـین کـرده و  ۱۲۲۶آمریکا را 
مدعی است هیچ بهـای دیگـری را بـه 

بـا ایـن همـه بـه . شناسـد رسمیت نمی
هـا هـر دالر  عسـگراوالدی بانک  گفته

تومان بـه  ۱۶۰۰تا  ۱۴۰۰را به قیمت 
هــای  مثال. فروشــند واردکننــدگان می

دهـد  بسیاری وجود دارد که نشـان می
های بانــک مرکــزی و دولــت  سیاســت

قــش مســتقیمی در چنــدنرخی بــودن ن
 .کنند ارز بازی می

ــن سیاســت     ها کــه بانــک  یکــی از ای
ــــی  ــــرداد ط ــــتم م ــــزی روز هف مرک

ای آن را ابــالغ کـرد، حــذف  بخشـنامه
ــت ــافرتی اس ــی . ارز مس ــود بهمن محم

بانــک مرکــزی بــه انــدازه «: گویــد می
کافی ارز در اختیار دارد، اما ضـرورتی 

ــرای کا نمی ــا را ب ــه آنه ــد ک ــا و بین اله
 ».سفرهای غیرضروری هزینه کند

ــــی       انجــــام ســــفرهایی کــــه بهمن
کنــد بـــه  توصــیف می" غیرضــروری"

انتخـــاب شـــهروندان بســـتگی دارد و 
هنـــوز در جمهـــوری اســـالمی رســـما 

در چنین شرایطی . ممنوع نشده است
بانک مرکزی شهروندان   سیاست تازه
کند که بـرای تـامین نیـاز  را مجبور می

 .بازار آزاد رجوع کندارزی خود به 
 :ها و کمبود منابع ارزی تحریم •

به رغـم ادعـای بهمنـی در مـورد در      
ــدازه کــافی،  ــه ان ــار داشــتن ارز ب اختی

هـــای گونـــاگون و اظهـــارات  گزارش
دهـد کــه  برخـی از مسـئوالن نشــان می

های نفتـی و بـانکی  دور جدید تحریم
ــدهای  ــا درآم ــه اروپ ــا و اتحادی آمریک

با کاهش شدیدی روبرو  ارزی ایران را
 .کرده است

کمتـر از "هـا  بهمنی گفته است تحریم
ــرای " یــک جنــگ نظــامی نیســت و ب

ــع آن در بانــک مرکــزی  ــاه "دف قرارگ
تشــکیل " جنــگ نــامنظم اقتصــادی

" اقتصـاد آنالیـن"سـایت . شده اسـت
ـــت  ـــی نوش ـــرداد در گزارش ـــتم م هف

محدودیت منابع ارزی البتـه مسـئله «
ــن موضــوع ــدی نیســت و ای ــه  جدی ک

ــال  ــافرتی موجــب انتق حــذف ارز مس
تقاضا برای ارز مسـافرتی بـه بـازار آزاد 

 ».خواهد شد نیز امر آشکاری است
در بخـش دیگـری از " اقتصاد آنالین"

گزارش خود بـه نقـش بانـک مرکـزی 
کنـد و  در تغدیه بازار آزاد ارز اشاره می

مسئله مهـم ایـن اسـت کـه «نویسد  می
به نـرخ  منابع ارزی که قرار بوده است

ـــــافرتی  ۱۲۲۶ ـــــه ارز مس ـــــان ب توم
تخصیص یابد، پس از این بـا نـرخ ارز 
آزاد تخصــیص خواهــد یافــت و نکتــه 
اینجاســت کــه پاســخگویی بــه تقاضــا 
بــرای ارز مســافرتی در نــرخ آزاد بــرای 

ــزی  ــک مرک ــر ... بان ــیار راحــت ت بس
  ».است

  
اقتصـــاد کشـــاورزی درحـــال  ٭

  :ورشکستگی است
 
ــــه گــــز ،۹۱مــــرداد  ۱۳در  ◀ ارش ب

پور،  ، منصــــور حقیقــــت»تابنــــاک«
ـــده« ـــت »نماین ـــه اس ـــل، گفت : اردبی

اقتصاد کشـاورزی در کشـور، در حـال 
تبدیل شدن به یک اقتصـاد ورشکسـته 

زحماتی هـم کـه در ایـن عرصـه . است
شود، سودی بـرای کشـاورز  کشیده می
های  امـــروز چـــه مـــدیریت. نـــدارد

ضــعیف، چــه قانونگــذاری ضــعیف و 
ــــــم  ــــــوانین محک ــــــود ق ــــــه نب چ

کننــــده، باعــــث شــــده کــــه  حمایت
کشــاورزان مــا از کــار تولیــدی دســت 
کشیده و به سمت مشـاغل خـدماتی و 

 .ای تمایل پیدا کنند واسطه
ــــال     ــــر در س ــــته،  اگ  ۱۰های گذش

میلیارد دالر اعتبار برای واردات مـواد 
غذایی و کشاورزی داشتیم، متأسـفانه  

میلیـارد  ۳۰اکنون ایـن میـزان بـه  هم
ست؛ به عبارت بهتـر، مـا دالر رسیده ا

بیســــت میلیــــارد دالر از تولیــــدات 
ایـم،  کشاورزی خـود را از دسـت داده

چرا که اقتصادی نیسـت و فعالیـت در 
بخش کشاورزی منتج به سود مناسـب 

 .شود و معقول نمی
هــــای تضــــمینی در کشــــور  قیمت     

استان اردبیل با تولیـد . عادالنه نیست
 هزار تن محصول، قطـب تولیـد ۸۳۵

. زمینی در کشور اسـت  محصول سیب
زمینــی بــرای کشــاورز   هــر کیلــو ســیب

در . نزدیک دویست تومان هزینه دارد
چنین حالتی دولت چرا قیمت خریـد 

تومــــان را مشــــخص  ۱۳۵تضــــمینی 
کنــد؟ مگــر بخــش خصوصــی تــوان  می

پرداخت خسـارت را دارد؟ همچنـین 
 ۳۹۵در زمینه محصول گنـدم، قیمـت 

. ادالنـه نیسـتتومان برای هر کیلـو ع
تر از  ما حاضریم گندم را بـا بهـای بـاال

این مقـدار از خـارج کشـور وارد کنـیم 
ــا نمی ــاالتری  ام ــه قیمــت ب ــذیریم ک پ

برای این محصول در نظر بگیـریم تـا 
. کشاورز نیز مورد حمایت قرار بگیـرد

ایــن در حــالی اســت کــه متأســفانه در 
ایم بهــای  چنــد ســال اخیــر، نتوانســته

ــدم تضــم ــد گن ــه کشــاورز خری ینی را ب
  .بپردازیم

  
ـــار تکان ٭ ـــابودی  آم ـــده ن دهن

نــاتوانی / محصــوالت کشــاورزی
از مــدیریت " دولــت هســته ای"

  :زمینی پیاز و سیب
 
بــــه گــــزار ش  ،۹۱مــــرداد  ۱۳در  ◀

گفته کاران  زمینی اتحادیه سیب :کلمه
امسـال تـاکنون صـد هـزار تـن   :است
زمینی تولیـد داخـل نـابود شـده  سیب
 ۲۰ار تــن در همــدان، هــز ۱۵: اســت

هـزار تـن در  ۷هزار تن در کردستان، 
هـزار تـن در اصـفهان، بقیـه  ۶فارس، 

این ... هم در گرگان و دیگر استان ها
ارقــام هــم بــه زودی افــزایش خواهــد 
یافت؛ برای نمونـه درفریـدن بـیش از 

 ۳۵هزار تن و در چادگـان حـدود  ۴۰
هزار تن سیب زمینی در حـال خـراب 

زمینی  ار تن سیبشش هز. شدن است
کشاورزان اصفهانی هـم در سـردخانه 
مانده و کشـاورزان قـادر بـه پرداخـت 

دار نیســـــــتند؛  حـــــــق ســـــــردخانه
دار فقط از آنها کرایـه حمـل  سردخانه

ــن محصــول بــرای دور ریخــتن را  ای
 ....کند طلب می

به گـزارش کلمـه، اگـر تـا چنـد روز      
قبـــل خبـــر نـــابودی پیـــاز در مـــزارع 

ــا ــتان، کرم ــر خوزس ــهر منتش ن و بوش
شــد، حــاال گــزارش هــای جدیــدتر 
حاکی از آن اسـت کـه سرنوشـت پیـاز 
در استان خراسان رضوی نیـز بهتـر از 
دیگر اسـتان هـا نیسـت و وضـع سـیب 

 .زمینی هم بهتر از پیاز نیست
در واقع بـه دلیـل آنکـه محصـوالت     

کشاورزی بـا قیمـت پـایین خریـداری 
ـــو ـــی ش ـــداری نم ـــال خری ـــا اص د، نی

زان مجبورنــــد محصــــوالت کشــــاور
. تولیدی خود را در خاک دفـن کننـد

ــویی  ــازار کیل ــاز در ب  ۱۰۰۰قیمــت پی
تومان است اما دولت این محصول را 

تومــــان از کشــــاورزان  ۸۰کیلــــویی 
کند که این نـوع  پیازکار خریداری می

خرید نه تنها سودی بـرای کشـاورزان 
ایرانی ندارد کـه فقـط منجـر بـه ضـرر 

 .دبیشتر آنان می شو
در همــین رابطــه، یــک تولیدکننــده     

محصول سـالم پیـاز خراسـان رضـوی 
بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه  ۹۰در ســـال 

ـــه روز  ـــداران روز ب ـــاورزان و دام کش
ــررتر می ــد متض ــی گوی ــوند، م ــا “: ش ب

وجـــود افـــزایش قیمـــت تمـــام شـــده 
تولیدات در بخـش کشـاورزی، دولـت 
ـــــاورزی را ارزان از  محصـــــوالت کش

 ”.کند کشاورزان خریداری می
تــن  ۴۰۰۰همــین کشــاورز بــا تولیــد    

پیــاز ارگانیــک در مزرعــه خــود اعــالم 
 ۴۶کرده که این محصـول را کیلـویی 

تومان به بازار تهران ارسال کـرده، در 
حالی که با احتساب هزینه کارگر، این 

تومــان تمــام  ۱۲۰محصــول کیلــویی 
  .شده است

ـــوئی هـــزار توقتـی پیـاز در بـازار  :انقالب اسالمی   .دنموشدت فساد را برآورد میزان رانت را در نظر مجسم کرد و برابر قیمت خرید اسـت، مـی تـوان  ۲۱خرنـــد، یعنـــی قیمـــت فـــروش تومـــان مـــی  ۴۶کشـــاورز کیلـــوئی ومـــان اســـت و از کیل
  

  ۱۶در صفحه
  
  

 هفته های پیش رو؟
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 بحث انقالب  ایران در باکو 
 
 «)1299هفتم تـا هفـدهم شـهريور    (  1920درفاصلة يكم تا هشتم سپتامبر «

،  تحـت حمايـت انترناسـيونال كمونيسـتي،     »كنگرة ملـل شـرق   نخستين
هدف آن ظاهرآً تدوين يك برنامة عملي براي آزادي . درباكو برگزارشد
با اين حال، قصد واقعي كنگـره بهـره گيـري ازپتانسـيل     . مردم شرق بود

انقالبي شرق  به عنوان يك اهرم چانه زني درمذاكراتي تجاري بود كـه  
محافظـه كـار    - بين روسية شوروي ودولت ائتالفي  ليبـرال  درآن زمان 

 .بريتانيا جريان  داشت
كـه پـيش ازايـن    (افزون برسلطان زاده، حيدرخان عمواُغلي وآقـا زاده  

نفره به رهبـري روزنامـه نگـاران    20يك هيئت نمايندگي  ) درباكوبودند
، »به عنوان نمايندگان ايـاالت مختلـف ايـران    « كمونيست، حسابي وذره 

. انزلي را براي حضور دركنگرة باكو ترك كردند) شهريور 5( اوت  27در
بـا  . تن ايراني بودند 202شركت كننده دركنگره ،  2050بنا برگزارشها،  از

اين حال، مهم  ترين جنبش  انقالبي  شرق ، جنبش جنگل، كه تنهـا چنـد   
بـي  مـورد   - بي ترديـد عمـالً     - صد كيلومتردورتر ازآنجا جريان داشت

اعتنايي  قرار گرفت،  همچنان كه رهبرآن كوچك خان نيـز بـه كنگـره    
 .دعوت نشد

( بـراي مثـال   . هرگروهي براي هدف خود دركنگره حضـور يافتـه بـود   
، كمونيست هاي ايراني كـه بـا سياسـت    ) همچنان  كه  پيشتر مالحظه شد

هاي راديكال رفقاي چپ شان به رهبري سلطان زاده مخالف بودند،  بـه  
رغيررسمي مشغول زد وبند برسرتغييرسياست بودنـد وبعـداً موفّـق بـه     طو

اي براي خود شدند كه كميتة مركزي حزب كمونيست »كنگره «  تشكيل 
كميتة جديد بـه   ايران، منتخب  كنگرة انزلي ، را بركناركند وبه جاي آن

اقدام آنان ظـاهراً بـا پشـتيباني    . رهبري حيدرخان عمواُغلي انتخاب كند
طرفداران  استالين درقفقاز، اورژونيكيدزه  و همكارانش ، روبـه رو  جدي 
ــازگي   . شــد ــه ت ــدگان كوچــك خــان كــه ب درايــن تــالش هــا نماين

  .ازمسكوديداركرده بودند، كمك  زيادي به آنان  كردند
درنامه اي به هيئت رئيسة كنگره گفتنـد كـه بـه    . ا. س. ش. دونمايندة ج 

ــ  ــاني ك ــتثنا، هــيچ يــك ازكس ــد اس ــرة  جزچن ــران دركنگ ــام اي ــه ن ه ب
ه   . باكوحضوريافته اند نمايندة مردم با دولت انقالبي ايران نيستند بـا  توجـ

ايران مركزتمدن شرق است وهميشه نقش مهمي درشرق ايفا « به اين كه 
، نمايندگان كوچك خان درخواست كردند كه توجه ويژه اي »مي كند

انـه اي كـه پيشـنهادهاي    به مسئله ي ايران مبذول شود ودركميتـة جداگ 
افزون براين، . مشروحي به آن تقديم خواهند كرد، مورد بحث قرارگيرد

كميتـة انقالبـي   (آنان رونوشت  دونامة كوچك خان بـه لنـين وآذركُـم    
يـك روزنامـة   . را درميان نمايندگان توزيع كردنـد ) آذربايجان شوروي 

ــه   ــزارش دادك ــام   « گرجــي گ ــاي تم ــوهش ه ــا پرازنك ــه ه ــن نام اي
عيارازكمونيست ها به خاطرخيانت وجنايت هايشان عليه زحمتكشان ايران 

  » . بود
هرچند ، نشانه اي دردست نيست كه هيئت رئيسـه  مسـائل مطـرح شـده      

ونامه ها را اصوالً مورد بحـث قـرارداده   . ا. س. ش.  توسط  نمايندگان ج
باشد، بنا برگزارش هايي، كوچك خان اظهارداشت كه نكوهش هاي وي 

گروه  كوچكي اسـت  )  به عهدة ( مسئوليت اين اعمال « بود و» به حق « 
بـه  » .كه به طور  مستقل وبدون اجازة مسـكويا بـاكو عمـل مـي كردنـد     

اطمينان داده شد كه افراد مسـئول  محاكمـه ومجـازات    « كوچك خان
بنا به گزارش ها ، وي پذيرفت كه با بلشويك ها، باهـدف  »  .خواهند  شد
  .ك  اتّحاد  مؤثّر، تجديد رابطه كندرسيدن به ي

منتخـب  )  APC( درجلسة هيئت رئيسة شوراي اجرايي اقدام وتبليغـات   
كنگرة باكو به شكايت هاي كوچك خان وهمفكران حيدرخان گوش فرا 

« : گروه مخالف سلطان زاده به رهبري  حيدرخان بـه شـورا گفـت   . داد
»  لّي وانقالبـي  ايـران  جدايي از كوچك خان به عنوان نمايندة طبقات م

نقض سيستماتيك  قطعنامة  حزب كمونيست ايران و تاكتيك هاي  «  نتيجة 
بين عملي كامل اعضاي كميته مركـزي ، بـود   « و نيز »  به توافق  رسيده 

كه ناتواني شان را درجلب سايربخش هاي خواهان انقالب  مـردم نشـان   
موجب آشفتگي « ت درهمين سند تصريح مي شد كه اين تحوال» .دادند

آثـارتخريبي  بسـياري  برآرمـان انقـالب     ... دركلية امـورحزبي  شـده و   
به گفتة آقايف وپالستون، هيئت رئيسة شـورا  » .درشرق برجاي نهاده است
ازگـروه حيـدرخان   ) شـهريور  26) سـپتامبر  17با تصويب قطعنامة زيرا در

ناكار اعالم  يـك  موضع  ما در ايران  به دليل  سياست  « :  جانبداري كرد
اجـراي زود  ... درآنجا، به خطرافتـاده اسـت    "جمهوري سوسياليستي « 

، )پهلومي زنـد (كه به غارت آشكار  "هنگام برخي تدابير ظاهراً كمونيستي
مردم ايران را در تضاد با خود قرارداده وسياست حكومت شاه و موضـع  

  ) 2( ».انگليسيان  را تقويت كرده است
  
پيش آمـد،  كـه اسـتعفاي    » تغييرسياست « كنگرة باكو، يك  به دنبال... « 

مشير الدوله وبه دست گرفتن  كنترل كامل دولت ايران ازسوي انگلـيس  
دراين فضاي جديد، احسان وهمكـار نزديـك كُـرد    . به آن شتاب بخشيد

ــتند ودرآن     ــه كوچــك خــان نوش ــري ب ــة ديگ ــان، نام ــالو قرب وي، خ
تـالش هـاي پيشـين بـراي     . ( شـدند خواستاروحدت دوبارة نيروهايشان 

نيافتـه  »  رضـايت  بخشـي   « سازش از طريق  اعزام  نماينده هرگز  پاسخ 
  .) بود

و تغييــر دادن »  سياســت بــد« در ايــن نامــه كوچــك خــان بــه خــاطر  
ديدگاههايش  تحت تأثير مشاوران ولـذا  خنثـي  شـدن تـالش  هـايش      

بـا ايـن   . گرفتـه بـود  ونيزمنحرف  شدن  از راه آزادي مورد سرزنش قرار
آنـان  .حال احسان وخالوقربان اميدواربودند كه دوباره با وي متّحد شوند

به  راه انداختن امرانقالب، درخواست « ابرازتأسف كردند كه وي پس از 
از نيروهاي بلشويك براي  آمدن  به ايران  و فرستادن افرادش به جنگ با 

)   ژويـه  31( مـرداد    9دتاي  آنان  كو.  به جنگل عقب  نشسته  بود» دولت
درراه  آزادي قابـل  »  فداكاري «  و» وجداني « را به عنوان  يك وظيفة 

بــا انگليســيان   1918توجيــه  داشــتند، وي را بــه خاطرامضــاي  قــرار داد 
 - با ايـن همـه  اقـدامي عليـه  او بـه عمـل  نياوردنـد        .  نكوهش  كردند

ره  ازدست ندهند، زيرا سياسـت   وخواستند  كه وقت را براي اتّحاد دو با
به تدريج به سود مـا و دوسـتانمان   « است و » تغيير و پيشرفت« جهاني در

جنـگ   « ايشان  ابراز اطمينـان  كردنـد  كـه در    »  .جهت گيري مي كند
  .شوند» برهمة موانع چيره  « آنان » جهاني  براي آزادي 

     
، ازهمكـاران  1299ن  آبـا  16كوچك خان درپاسخي بلند باال ، به تـاريخ  

وي . شان سپاسگزاري كـرد » احساسات دوستانه«سابق خود به خاطرابراز 
گفت، ناسزاهاي شخصي را به ديده  نمي گيرد و فقط  به اتهامـاتي پاسـخ   

  . مي دهد  كه به انسانيت و حقيقت مربوط  مي شود
ــاع ازتصــميمات ناشــي از  ــد« وي دردف خــود گفــت كــه » سياســت ب

بـراي   »  آتـش وشمشـير  « مايه اي به مراتب   بزرگتري ازافكارعمومي سر
تبليغات صادقانه، عشق به ميهن واحترام   بـه آداب  . يك جنبش ملّي است

مردم شرق،  به ويـژه  . وسنن ملّت بيش ازارتش هاي بسيارمجهز كار است
ــان ،     ــي ش ــدن غن ــگ و تم ــذهبي وفرهن ــاي م ــنّت ه ــا س ــان، ب ايراني

قصد  همة جنبش .  يا خشن را بر نمي تابند هرگزايدئولوژي هاي افراطي
نـابودي دشـمن مسـتلزم    . ها نابودي يك دشمن يا ترويج يك ايده است

  . نيروي نظامي  است،  اما ترويج  يك ايده  مروّت  و زمان  مي طلبد
وي منكر آن شد كه بلشويك ها را به ايران دعوت كرده  باشد، اما خـاطر  

آنـان را  »  تحـت  شـرايط معينـي    « ند نشان كرد زمـاني كـه وارد  شـد   
ه بـه   :  پذيرفت وي تأييد كرد  كه رژيمي جمهوري اعالم  كرده وبا توجـ

كوچـك  . دست به عمليات انقالبي زده اسـت » پاي فشاري شوروي ها «
خان  به آنان  ياد آوري كرد كه وي به اين دليل صحنه را ترك  كـرده  

و »  ورد توافق را زير پا  نهادندمأموران شوروي  شرايط  م« بود كه برخي 
. به آنان  پيوسـته بودنـد  »  در  كارهاي غير قانوني « احسان و خالو قربان 

چرا شوروي ها توافق  انزلي را رعايت نكردند؟ چرا آنان جمهوري ايران 
را كه دررشت  تأسيس شد ، به رسميت نشناختند؟ چـرا مسـكو بـه تلگـرام     

پاسـخ  نمـي داد؟ چـرا    .  ا . س. ش. جهاي رسمي فرستاده شده ازسوي 
نيرو پشت نيرو بدون اجازة  كميته انقالبي وارد مـي شـد؟  چـرا تبليغـات      
غيرمجاز  كمونيستي  انجام مي شد؟ چرا  حقوق مالكيت  و حرمـت زنـان    
نقض مي شد؟ چرا  كاال و مواد غذايي از رشت  به قفقاز بـرده مـي شـد؟    

ها به عنـوان نخسـتين  گـام در راه     كوچك خان نوشت ، همة   اين  كار
سـاخت،  »  مضـحكه  « يك انقالب  سوسياليستي ، از رژيم  جمهوري يك 

واو  براي نجات انقالب ازسقوط ، وپيشگيري از نقشه هاي آبوكف  براي به 
  .قتل رساندن  خود وي و انجام  يك كودتا ، به جنگل  رفته است

ومت برگيالن را براي كوچك خان ، دستاوردهاي  خود طي دو ماه حك
آنان  بر شمرد، ايشان انقالب  را گسترش  داده واذهان مردم  را بـه خـود    
جلب  كرده بودند؛ مردمي  كه با خرسندي به آنان  كمك  مي كردند  و 

به حال تعليـق     1919وثوق استعفا  داده بود؛  قرار داد :  پول  مي دادند 
به جايي  پايتخت به اصفهان شـده   درآمده بود؛  شاه مرعوب  و آمادة  جا

اگر اوضاع به همين  منـوال   . بود؛ و انگليسيان  درحال عقب نشيني  بودند
پيش مي رفت،  تهران ظرف  يك ماه و نيم   به تصرّف  درمي آمد و بقيـة   

اما طي سـه مـاه و نـيم  گذشـته كارهـاي      . ايران نيز به آنان مي پيوستند 
گيالن ثروتمند را به فقر كشـانده ونفـرت    احسان و متّحدان بلشويك وي

بسياري ازبچه ها مردند وزنـان مـورد   . عمومي ازانقالب را برانگيخته است
ايرانيـان سـرخورده از انقـالب ، اكنـون سوسياليسـم       . تجاوزقرار گرفتنـد 

وبلشوسيم  وحشت دارند و درجنگي مقـدس عليـه آنـان  سـالح  برمـي      
ياست مي توانـد اعتمـاد مـردم  را  بـاز     وي  گفت، فقط تغيير  س. گرفتند
آنان بايد  به يك  توافق  قطعي ، ناگسستني ومكتوب   با رهبـران   . گرداند

كه هر گز  به وعده هاي شفاهي  پـاي بنـد    )  رهبراني( شوروي  برسند ، 
همانطور  كه قضية  آبوكف نشان داده بود، اشتباهات آنان جنبش . نبودند

اما شايد .  وانقالب  ايران  را تقريباً  ازبين برده بودآزادي خواهانه را خفه 
مادام  كه جنبش درخدمت .  مي توانستند صدمات وارده  را جبران  كنند

مردم و حافظ  حقوق انسان ها  بود،  مهم نبود چـه كسـي آن را رهبـري    
درحالي كه تهي دستان سـتم مـي بيننـد و    : وي در پايان گفت. مي كرد

اسـت ، بيكارنشسـتن    » شمن نژاد انساني، يعنـي انگلـيس   د« كشور پايمالِ 
اكنون شرايط ازهـر زمـان  ديگـر آمـاده  تـر اسـت ،  زيـرا        . جايزنيست

  .مشيرالدوله ازشرايط تحميلي انگليسيان سرباز زده واستعفا داده  است
نامه نگاريهاي باال نتوانست همكاران سابق را دو باره متّحد كنـد،  زيـرا       

  - گزارش دستگاه اطالعاتي انگليس   - س از نامة كوچك خان يك روز  پ
. حر كت خود را عليـه  نيروهـاي وي  آغازكردنـد   » احزاب  بلشويكي « 

«  ديگر اين  كـه بـه رغـم  انـدرزكوچك خـان ، آنـان ظـاهراً سياسـت         
خود را تغيير نداده بودند، زيرا سردارمحيي و پـدر زن  » كمونيسم جنگلي

تا نواحي اطراف رشـت  «  ، » نفره گرد آورده بودند 1900احسان نيرويي 
آنان سـپس  فقـط    .  را تصرّف  و منابع غذايي را به كنترل  خود در آورند

به كساني سهميه ي غذا مي دادند  كه به صفوف  ايشان مـي پيوسـتند ، و   
  » .لذا اهالي محل را وادار  به پيوستن  به بلشويك ها مي كردند

  
  ازمان دهی دو بارۀ ارتش ایرانبن بست نظامی وس  ◀

  
پس ازبركناري فرمانده روس لشكرقزاق، انگليسيان درصـدد سـازماندهي   

اكنون يك وضع نـه جنـگ ونـه    . دوبارة نيروهاي نظامي   ايران برآمدند
صلح حاكم شد، كه طي آن انگليسيان فشاربرنيروهاي  احسان و بلشـويك  

بـراي مثـال   . مت  تهران شـوند را ادامه  دادند تا مانع پيشروي آنان به س
دراواسط  آبان، ارتش انگليس درناحيـة امـامزاده هاشـم واقـع درجـادة      

آبان بـه سـوي    16رشت، دست به تحريكاتي عليه نيروهاي سرخ زد و در
هواپيما هاي نظامي انگليس، كـه  . رشت پيشروي كرد ،  اما آن  را نگرفت

ــار    ــدند ، يكب ــي ش ــوب م ــيارمهمي محس ــي بس ــين جنگ ــل  ماش دراواي
خسـارت بـه   «. آذربنـدرانزلي را بمبـاران كردنـد    13و12آذروبارديگردر

» .درآنجا پياده شود) نمي توانست( قدري زياد بود كه هيچ  نيرويي ديگر
جبهـه  )  1921ژانويه ي ( 1299با اين همه، كمونيست ها هنوز در دي ماه 

  .هاي نظامي گيالن را در كنترل داشتند
بودند كه مانع  پيشروي احسان ومتّحـدانش بودنـد ؛    اين فقط انگليسيان ن 

مانع تراشي شوروي ها نيزجلو  پيش روي آنان بـه سـوي تهـران را مـي     
گرفت به عالوه، نيروها وي هـم كـم شـماروهم ازآمـوزش انـدكي بـر       

دراوايل آذر، احسان به يقيكيان گفت كه وي چنـد صـد   . خوردار بودند
آزمندي  آنان  شهامت شـان را  « كه  رزمندة كُرد بيشتردراختيار نداشت 

 200ارمنـي و    300وي مدعي  بود كه بـا  »  .تحت الشّعاع  قرار مي دهد

ارمنـي     1000اگرچه  حدود ! گرجي مي توانست  تهران را تصرّف  كند 
وگرجي درارتش   سرخ ايران درگيالن حضور داشتند، اما  وي اجازه ي 

  .فرماندهي  آنان را نداشت
با اجراي تدريجي طرح هاي حيـدرخان، شـرايط جبهـة گـيالن،      مسلماً،

اولين . دست كم درمقابل كوچك خان ،  بايد تا اندازه اي عادي مي شد
اقدام ظاهراً بركناري عميد السطان، برادرسردار محيي،  ازحكومت رشت 

آنگاه نوبت به دستگيري محيي وبرادرمغرورش به دسـت انقالبيـون   .  بود
آنان  به مـرگ تهديـد   .  هام ارتباط با ضد انقالبيون  تهران رسيدقفقازبه اتّ

  . مي شدند وفقط با مداخلة اعضاي كميتة انقالبي   نجات يا فتند
محيي سپس به باكو انتقال يافت وتحت نظراو رژونيكيدزه قـرار گرفـت،    

ازاينرو، احسان بـا محـدوديت   . كه  ازدوران مشروطه  وي را مي شناخت
اين امر مي تواند فرمان دولت وي را توضيح دهد، . به رو شد بيشتري رو

كه به پيروي ازبهترين سنن مد يحه سرايي ايراني، بـراي گـرفتن جشـن    
تقريبـاً درهمـين   . روز دررشت وحومة آن صادرشد 3تولّد لنين به مدت 

   م تحت نظر حيدر خان، موضع خـود را طـياوان، كميته ي مركزي دو
ژانويـه   4ايران كه متن آن درباكومنشرشد، بـه تـاريخ   خطابه اي به مردم 

،  آشكار ساخت ، پراودا ،در  ) دي  14پراودا ، در . ، آشكارساخت)دي 14(
، موضع  حيـدر خـان را بـه عنـوان     ) 1299دي  24(  1921ژانويه ي   14

حـزب   كمونيسـت   . موضع رسمي  حزب  كمونيست  ايـران منتشـركرد  
مي تواند جنگ هاي راه  » فقط  طبقه ي كارگر « جديد،  با تكراراين  كه

افتاده ازسـوي  امپرياليسـت هـاي سـود جـو را متوقّـف كنـد و پـرچم         
ــرازد،     ــد  براف ــه وفاس ــاي كهن ــاي  دني ــه اي ه ــر ويران ــم را ب سوسياليس
يكبارديگرتأييد كرد كه اين حزب نيز خـود بخشـي ازانترناسـيونال سـوم     

ي خود را سپري مي » ين روزها آخر« اگرچه اروپاي سرمايه  دار . است
. دارد » قـوانين خـود را   «است، تاريخ » در چشم انداز« كند، و پيروزي 

پيشرفته ي سرمايه داري « يعني  آنچه  را كه  كمونيست ها در كشورهاي 
.  قابـل دسـتيابي نيسـت   » عقـب  مانـده   « اروپا مي جويند،  درايـران  »   

از . رژيم سوسياليستي آمـاده شـود   درايران ، زمينه هنوزبايستي براي يك
  : اين رو كميتة مركزي دوم وظايف فوري خود را چنين  برشمرد

اخراج انگليسيان ومبارزه اي تعيين كننده براي رهايي ايران ازيـوغ    -  1
  امپرياليست هاي اروپايي ؛

سرنگوني رژيم خيانت پيشة شاه ، كـه زمـاني ايـران را بـه آدمكشـان       -  2
  ديگربه راهزنان انگليسي فروخت؛ تزاري و زماني

، مسـتقل ومردمـي   ) تجزيـه ناپـذير  ( اعالم  يك جمهوري الينفنك  -   3 
  ايران ؛

تشكيل يك ارتش ملّي براي مبارزه با امپرياليسـت هـاي خـارجي و      -  4 
  .دفاع  از يكپارچگي جمهوري 

مصـرّانه عليـه   « كميتة مركزي دوم تحت نظرحيدرخان، درعين اين كـه  
يرنا بهنگام سوسياليسـت مـĤب  درگـيالن تأكيـد مـي ورزيـد، انجـام        تداب

اصالخات مشخّصي را اعالم كرد كـه مفـاد آن در زمينـة وضـع ماليـات ،      
.  مالكيت ارضي وغيره ، ازبسياري جهات شبيه  برنامة كوچـك خـان بـود   

اتّخاذ  شد،  تا نظـر  »  ميانه رو « تدابيرديگري نيزازسوي  كمونيست ها ي 
( درمـاه فوريـه   . ان  را به پيوستن به ائتالف جديد جلب  كنندكوچك خ
بلشويك  هـا  و بـه رياسـت ابـراهيم     « جلسه اي كه با  حضور )  بهمن ماه 

برگزارشد،  تلگراف  تبريكي خطاب  بـه كوچـك خـان    » خان در مسكو 
،  )1300(  1921ديدارحيدرخان وبرپايي دو بارة  ائـتالف دربهـار  . فرستاد 

  .يامدهاي نمايان اين تماس ها بود، از پ...
، كوچك  خان  دست اندر كار تقويت  نيروهاي خود بـود   درعين حال 

تـن از آنـان  فـر اريـان       400.  تن  مـي رسـيدند     2000كه مجموعاً به 
بلشويك  بودند ،  كه ظاهراً مهاجران ايراني آمده  از قفقاز بـه شـمار مـي    

موفّق شده بود كه با يك كميته مستقر در همين  حال ، وي ظاهراً  . رفتند
. درتهران به رهبري  مستوفي  و شامل  مشيرالّدوله نخست وزير سابق ، س 

،  بـا  ي ز  و برخي از همكـاران نزديـك وي  كاشان. ج. خلجالي ، س . ر. ا
به اين . تهران و اعالم  يك رژيم جمهوري، به توافق  برسد  هدف  گرفتن

هايي  در صدد امضـاي قـرار دادي بـا سـردار     ، وي  بنا به گزارش منظور
ارتجـاعي  ايـالت    عشاير و سـردار مقتـدر ، دو تـن از سـران  قدرتمنـد و     

  ) 3. ( ، نيز بودآذربايجان  شرقي
  
پـيش ازحـدوث  كودتـا ي رشـت و بعـد      : مصطفي شعاعيان مي نويسـد  

ازعزيمــت  ميــرزا بــه فــومن ، از طــرف نريمــان نريمــانف صدرشــوراي 
با ميرزا تماس هـائي گرفتـه مـي شـود  و     . يجان شورويجمهوري آذربا

ضمن تماس ها موافقت به عمل مي آيد كه حيدرعمو اُغلي، معـروف بـه   
ا حيـدر، نـه تنهـا  پـس از      . حيدر بمبي، به عنوان نظارت به ايران بيايد امـ

جريان كودتا ، و نه  تنها پس ازجريان جنگ هاي كودتا و انقـالب ، بلكـه   
بـا  « شتي كنان احسان  اهللا خان و خالو قربان بـا ميـرزا   پس ازمكاتبات وآ

  » .يك كشتي اسلحه  به ايران وارد مي شود
به نظرمي رسد ازآنجا كه شوروي عمالً متوجه شده بـود كـه  شخصـيت     

هائي همچون احسان اهللا خان  و خالوقربان ، قابليت ايستادگي درمقابـل   
اسـت كـه ايـن بـارمي كوشـد  تـا        ميرزا  و خلع سالح او را ندارند ، اين

دربرابروي شخصيت پرسابقه ومورد تأييدي چون حيدر را  قرار دهد  تا با 
.  ايجاد كشمكش درميان آنها ، جبهة انقالب را بيش ازپـيش متشـتّت كنـد   

وبدبختي اينجا بود كه حيدرضمن شجاعت ، تهـور و حتّـي اصـالتي كـه     
آن شخص  خوش  صحبت  داشت ، معهذا  خيلي زود آلت  دست اين يا

، و اين  يا آن  سياست  ظاهر الصالح ، قرار مـي گرفـت  كمـا اينكـه  در     
جريان  مشروطيت به عصاي  دست  عنصري  چون جنـاب  سـيد حسـن     
تقي زاده  مبدل  شد و بدنبال  پاره اي خوش صحبتي ها و قلنبه  كـوئي  

د و درجريـان  دربرابرچهره اي چون ستّارايستا» كبوتردوبرجه« هاي اين 
  .*تيرخوردن وي و خلع سالح مجاهدين ، به شدت مجاهدت كرد

حيدركه به خاطر تماس بسيارش با قفقاز و قرار داشتنش دركوران بحـث  
  ها  واصول تئوري انقالبي ،  مي بايستي الاقل نقش چه گواراي انقالب 

د ايران را بازي كند ، متأسفانه  بيشتر راغـب  بـود كـه وظيفـه اي  درحـ     
  .جانبازان و شجاعان دست چندم انقالب به عهده بگيرد

  
  ۱۴در صفحه

  

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«
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او بين زحمت وتعمق برروي درك شرايط  تاريخ وشيوه هـاي اساسـي    
مبارزه ازيك طرف، وايجاد حادثه، تروراشخاص، وانفجاراين يـا آن قـرار   
گاه ازطرف ديگر، راه دوم را كه اغلب ماجراجويانه نيزبود، رجحان مـي  

وحال آن كه مي بايستي هردوي آنها را به شكل اصولي به هم پيوند  .داد
ايـن  . را عطا كرد» حيدر بمبي«بيهوده نيست كه توده به وي نام. مي داد

اين . نام درواقع در برگيرندة  اصول  حركت  و اصول قضاوت حيدربود
توده ، باشم توده اي خودش روي .  نام معرف ، و بهترين معرّف حيدر بود

  .م رفته درست قضاوت  كرده
  
  کمیتۀ  جدید   انقالب  

  
به هرحال پس از ورود حيدر و پس ازآشتي كودتا وانقالب، كميته اي به  

  :به شرح زير تشكيل شد»  كميتة انقالب ايران«  نام 
كميسـر داخلـه    : سر كميسرجنگ،  ميـرزا محمـدي   :  ميرزا  كوچك خان

  وسرخوش كميسرقضائي 
  : دراين تقسيم مشاغل به چشم  مي خورد  سه  نكتة جالب 
  .كناربودن احسان اهللا  خان از تمام مسئوليت هاي درجه اول  - 1 

خارج  كردن  كميسري  جنگ  از دسـت  ميـرزا ودر عـوض دادن     – 2
دزد جواهرات و پول ها واسلحه هـا ي  . مسئوليت كميسري ماليه  به وي 

اشاره به تهمتي كه كودتاچيان .( انقالب ، به كميسري دارائي بر گزيده شد
  ).به ميرزا زده بودند

بازهم نامساوي بودن ميرزا نسبت بـه سـايرين كـه جنـاب مـديواني       – 3 
مساوي بودن را در زمرة شروط ميانجي گري خـويش بـراي راه   دادن   

  .ميرزا به انقالب گذاشته  بودند
بـه ميـرزا  وارد    اما انتقادي كه دراين زمينه خصوصاً مي توان و مي بايـد  

  .دانست ، همين قبول خارج كردن  كميسري جنگ  از دستش مي باشد
ميرزا درتحت هيچ شرايطي نمي بايستي مسئوليت قوا وارتـش انقـالب را   

. وشنيدني است كسي كه به كميسري جنگ برگزيـده شـد  . رها مي كرد
من سرانجام دست هاي خود را  به عنوان  تسليم  ناب دربرابر  فتواي دشـ 

رژيمي كه سال . باال برد وبا سمت سرهنگي به استخدام رژيم ايران درآمد
.  ها براي سرنگوني آن اسلحه به دوش كشيده بود وجنگ ها كـرده بـود  

  !اي خالو قربان هالو قربان 
  

  جنگل  و ائتالف  مجدّد
   

اما آن چه دراينجا  مي بايستي ارزيابي شود اين اسـت كـه بـدانيم چـرا      
ازهمة اين حرف ها و جريانات وپس ازاين كـه رسـماً درنامـة    ميرزا  پس 

دوم خود به جناب مديواني هرگونه سازش وهمكاري بـا آنهـا را منتفـي    
شده اعالم كرده بود، معهذا بازهم حاضرشد كه  در كنارميز آشتي  بنشيند 

  .ومجدداً كميتة مؤتلفه  اي تشكيل  دهد
ت ندانم كاري، ازروي هيچ كدام بـه  ميرزا نه ازروي رؤيا بافي ونه به علّ 

سوي آشتي روي نياورد، بلكه ازروي حساب ها  و برنامـه هـائي چنـد بـه     
  .چنين عملي دست زد

وقتي كه ميرزا درنامه اي كه براي احسان اهللا خان وشركاء مي نويسد ياد  
  :آورمي شودكه 

ايران شما را دوستاني مي دانيم سهو  كرده ، كه درنتيجة سهو شما آزادي  
خفه شده است، انقالب  شكسـت  خـورده ، و ايـران بـه آغـوش اجنبـي       
انداخته شده است، نفرت عامه  به سوي شما متوجه ، وزحماتتـان  را بيـاد    

  .و شما هنوزدر مقام جبران اين سهو ها بر نيامده ايد. داده است
  .معلوم مي شود  كه خوش بيني واعتقادي به هم  ميزهاي خويش ندارد

تي كه ميرزا نامة خود را به احسان اهللا خـان وشـركاء بـدين صـورت     وق 
به همة دوستان قديم خواه عالقة قلبي شان باقي باشد : خاتمه مي دهد كه

  .و خواه نباشد تقديم ارادت مي نمايد
. معلوم مي شود كه عقيده واعتقادي به آشـتي وهمكـاري نداشـته اسـت     

نيست  درمقابل تجـاوزات نـوع   ممكن :  وقتي كه درهمين نامه مي نويسد
بشرالقيد بمانيم و مظلومين و رنجبـران بيچـاره را زيرفشـارپنجة  ظالمـان     

عقيده مان ثابت وغيرقابل تزلزل است . ومتعديات نگريسته ، ساكت بنشينيم
تمامي افراد ما با حرارت سرشاربراي فدا شدن  در راه  آزادي مهيا و بي . 

ه فعاليت ايشان به جا و به موقع صرف شود وبه پروا هستند، ليكن مراقبند ك
  .جاي نفع موجب زيان وخسارت  نگردد

در واقع  دانستگي  خود را  به اعمالي كه مي كند ومراقبت هائي  را كـه   
و بصـورتي  ضـمني    . براي انجام اين اعمال بروز مي دهد، ابرازمي دارد 
داده است، محاسباتي  ياد آورمي شود كه براي آشتي نيزمحاسباتي  انجام 

) در ...( مظلـومين  و رنجبـران  بـي چـاره    « به اين مبنا كه اجازه ندهـد   
اما . زيرفشارپنجة  ظالمان ومتعديان ، جان بسپارند و انقالبشان درهم بشكند

  چرا پس ازتمام اين تفاصيل ميرزا حاضر  به آشتي شد؟
بار ديگربرتمـام   به نظرمي رسد كه ميرزا  مي خواست  بدين ترتيب  يك 

مواضع انقالب مسلّط  شود،  كلية  ادارات وسازمان ها را تحت  نظربگيـرد  
و آن گاه هوشيارانه مراقب اوضاع گـردد تـا هرآينـه خلـف  وعـده اي      
ازطرف متّفقينش ديده شد، اين باربه عكـس دفعـة قبـل كـه راه  فـومن      

انقـالب مسـتقلّاً   وجنگل  را پيش گرفت ،  رقبا  را از ميدان  به در كنـد تـا   
  .زمام  اموررا دردست داشته  باشد

. ميرزا اين برنامة  خود را هرگزازياد نبرد وتا حدود امكان آنرا عملي  كرد
وديگر به رقبا فرصت  نداد تا برنامه هاي خود را به همان صـورت  قبلـي   

  .تكراركنند
اع  ارتجـ  –انگليس   - ولي  متأسفانه  توطئه اي  كه ضمن  سازش شوروي 

چيده  شده بود، قوي تر و مخوف ترازان بـود كـه جنگـل را بـه آتـش      
شعله هاي اين توطئه ازجوانـب مختلـف انقـالب را درمحاصـره     . نكشاند
قابليت ممتازتوطئه، همراه با قدرت نظامي مربوط به آن، به عنوان . گرفت

عامل  خارجي، وضعف دروني انقالب كه درايـن ميـان خصوصـاً ترديـد     
بي ميلي مردم نسبت به انقالب شمشيرنهضت را كند مي كـرد، بـه    واحياناً

عنوان عاملي داخلي، باألخره ثمرة پانزده سال انقالبـات جسـته گريختـة    

آزاديخــواهي سراســرايران وهفــت ســال انقــالب مــداوم و پرنشــيب و 
  ) 4. ( فرازجنگل را به قبرستان ديكتاتوري واستعمارسپرد

  
   آشتی  سران انقالب ◀

  
مالقات بازمامداران شوروي درمسكو به آنجا «  : يي بر اين نظر است فخرا

رسيد كه قرار شد الياوا عضو كميته اجرائي حزب  كه گرجي االصل بـود  
بــراي بررســي اوضــاع گــيالن وتحقيــق ازعلــل بروزاختالفــات همــراه 
نمايندگان مزبور  بـه گـيالن بيابـد امـا نماينـدگان جنگـل درمراجعـت        

ايلوا به تنهـائي قـدم بخـاك    . علّتش نقاهت هوشنگ بودتأخيرمي كنند و
ايران مي گذارد ولدي الورود اقدام به بررسي مي نمايد وچون ازطرف 
جنگل كسي نبود كه او را با توضيحات كافي بـه جريـان آشـنا كنـد لـذا      
اعضاء فرقه عدالت تنها به قاضي ميـرود وميـرزا را در گيرودارحـوادث ،    

بهمين  جهت نمايندگان جنگل كه پس ازبهبودي  مقصرقلمداد  مي كنند 
گائوك عازم مراجعـت مـي شـوند بـه مجـرد ورود بـه انزلـي دسـتگير         

  . وبازداشت مي گردند وتمام اوراق واسناد  همراهشان ضبط  مي شود
بعد از وثـوق   » پيرنيا«  دربحبوحه ي اين احوال كه كابينه ي مشيرالّدوله  

شوروي به دولت ايران اطالع داد كـه    الدوله  روي كارآمده بود دولت
حاضراست با دولت اخيرمستقيماً وارد مذاكره شود و دولت ايران  بـر آن  

نماينده اي براي مـذاكره بـه مسـكو    )  1920( شد كه درژوئيه همان سال 
بفرستد علي قلي خان   انصاري مشاورالممالك كـه قـبالً  كاردارسـفارت    

دركابينه وثـوق الّدولـه وزيرخارجـه شـد     ايران درپطرو گراد بود و بعداً 
وسپس رئيس هيئت نمايندگي ايران مأموركنگره صلح ورسـاي آخـرين   
سمتش سفير كبير دركشورعثماني  بود، مأمورمي شود ازاستامبول بروسـيه  

علـي قلـي   . رهسپاروزمينة عقد يك قراردادي را با شوروي فراهم نمايـد 
الّدوله بـود ولـي ازانعقـاد    خان انصاري گوآنكه وزيرخارجة دولت وثوق 

اطّالع نداشت وچون كنگرة پاريس درشـرف تشـكيل بـود    1919قرارداد 
دولت ايران براثرتحمل صدمات جنگ  جهانگير، در مقام اين برآمد كـه  
نمايندگاني به كنگره اعزام وخساراتي كه ازجنگ بوي وارد شـده اسـت   

  : مطرح سازد
درنظـر گرفتـه  شـد ولـي او       ابتدا براي رياست  اين هيئت نصر الملـك  

احمد شاه ازقبول وثوق الّدوله . نپذيرفت  و وثوق الّدوله  را پيشنهاد  نمود
سرباز زد ومشيرالّدوله را انتخاب  نمود اين بارمشيرالّدوله  معذرت خواست  
سرانجام  علي قلي  خان انصاري تعيين   شد كه  در معيـت  محمـد علـي    

ان عـالي كشـور وحسـن عـالء و انتظـام      فروغي ذكاء الملك رئيس ديـو 
.  به كنگره  اعزام  شـدند )   مستشارحقوقي  وزارت دادگستري(ومسيوپرني

انصاري عقيده  داشت  ضمن  تشريح  ضايعاتي كـه در خـالل جنـگ بـه     
كشور  ايران رسيده است  كمك آمريكا  را بسوي ايران جلب  كنـد امـا   

ديد نمايندگان ايران را به كنگره نماينده آمريكا درجامعه ملل ازاين كه مي
كه مورد  (راه نداده اند ازطرفي بعلّت بي اطالعي وزير، ازموضوع قرارداد

چنين حدس ميزد  كه ممكن  است )  موافقت  اياالت  متّحده آمريكا نبود
وزير خارجه   ايران را بدين ترتيـب ، محرمانـه از كشـورش  دور كـرده     

  .باشد
هاي ايران دركتاب تاريخ ديپلوماسي توضـيح   مطلبي كه درباره خواسته 

كتاب  سوم  صـفحه     1جلد  –والديمير  پوتيمكن .( شده بدين شرح است
ايران درايام  جنگ بـي  . سياستي غليان  آميز و طوفان خيزبود)   34و 33

طرف مانده بود ولي  در رديف  مللي  قرار داده   شده بود كه به شركت 
به محض ورود نمايندگان به پاريس  . ده  بودنددرجامعه ي ملل  دعوت ش

مشـاور  (را  كـه بـه  امضـاء وزيرامـور خارجـه      ) يادداشـت (ممر اندومي 
بود به كنفرانس تقديم داشتند و به اتكاء حقـوق  تـاريخي كـه    ) الممالك

مـي رسـيد حكومـت ايـران دسـت كـم نصـف        17و  16گويا به قـرون  
جـان بـه شـهربادكوبه وارمنسـتان     بيشترقفقازيه را به اضافه ي تمـام آذرباي 

روسيه ونخجوان وقراباغ عليا وحتّي قسمتي ازداغستان بـا شـهر دربنـد  را    
    ادعا مي كرد و نيز سرزمين بسياروسيعي  را در مشرق  بحر خزر  كـه حـد

مي رسـيد بـه ضـيميمه ي    »  آمو دريا«  شمالي  به آرال  و حد  شرقي  به 
و دسـك و  خيـوه و غيـره  را توقّـع      شهرهاي مرو وعشق آباد و كراسـنا  

  .داشت
هزاركيلو متر مربع  را  578رويهمرفته تمام اين نواحي مساحتي درحدود  

ايران عالوه براينها قسمت وسيعي ازسرزمين هاي تركيه را . تشكيل مي داد
ادعا داشت محقّقاً ايران، به اطمينان واتّكاء يكي ازممالـك معظـم، چنـين    

بهرحال مطالبات ايـران منظـره اي از وضـع     . كرده بود توقّعاتي را عرضه
  ».فضاي سياسي است كه كنفرانس  صلح  دارا بود

در صحت گفتارمزبورترديد است كه آيا يادداشت تقـديمي هيـأت بـه      
كنفرانس في الواقع وبطورصريح  حاوي وبطورصريح حـاوي مطالبـه ي   

دياتي كه ازهمسـايه  مناطق مزبور بوده ويا فقط در خالل  ذكرمصائب وتع
هايمان ديده ايم به تصـرّف شـدن منـاطق مزبوراشـاره گرديـده اسـت       
ــي      ــب وغيرعمل ــام ونامناس ــي هنگ ــه اي ب ــين انديش ــورتيكه چن درص
ازمغزسياستمداران عاقل  ومجرّبي همچون ذكـاء الملـك گذشـته باشـد     

 اشارة  نويسنده تاريخ  ديپلوماسي به اتّكاء ايران بيكي. جاي  تعجب  است
ازممالك مسلم، براي طرح  در خواست هاي خود درجامعه ملل دولتـي  
است كه هيچگاه به حفظ  آبروي ايران معتقد  نبـوده وهميشـه  دو دوزه    

  .بازي مي كرده است
درلنـدن دربـاره ي   )  كراسين( نماينده اقتصادي اتّحاد جماهير شوروي 

ت  قريـب  مسائل مبتال به اقتصادي چنين  حدس زده ميشـد  كـه تحـوال   
الوقوعي دراوضاع ايران درشرف تكوين است  چـه ، كراسـين در لنـدن    
موافقت نموده بود كه دولت شوروي ازتبليغات  ضـد انگليسـي درايـران    
دست بردارد وتماميت  ارضي  كشورايرن  را محترم به شمارد  و روزنامـة   

ضـوح   عين بيانـات  كراسـين  رابـا و     1920ژوئيه  23تايمزلندن درشمارة 
  .تمام اعالم  داشته بود

ازطرف كابينه ي مشيرالّدوله  دوهيئت نمايندگي به جنگل فرسـتاده شـد    
كه بطورمستقيم بازمامداران جنگل  تماس بگيرند و نكات مورد نظردولت 
را اعالم كنند هيئت اول برياست حاجي نصير الّسلطنه  كه همراه  سعداهللا 

شده بودند كه كاري ازپيش نبردنـد  خان درويش ازطهران برشت اعزام  
و خود نصيرالّسلطنه از   طرف سرخ ها با زداشت گرديد وبعـداً بوسـاطت   

آزاد  شـد هيئـت  دوم آقايـان سـيد     ) محسني ( سيد جعفرصومعه سرائي 
.  عبدالرحيم خلخالي وسيد جليل اردبيلي وسيد مهدي وافجـه اي بودنـد  

و » تنف « الً در جنگل هاي مقارن عقب نشيني  واحدهاي ارتش سرخ ، قب
نزد ميرزا آمدند واو تفضيل ماجرا  هاي گذشته را درميان نهـاد و  » سار « 

آنها كه مأموريت  مذاكره با انقالبيـون رشـت را هـم داشـته انـد چنـين       
مصلحت  ديدند  كه در مرحلة اول ، سازش  بين دودستة  رهبران انقالب  

ثبت برسند درمرحلة دوم ترتيـب كـار   را مطالعه كنند  وچنانچه به نتيجة م
دولت و  انقالبيون  را يكجـا  بدهنـد، ميـرزا عبدالحسـين  خـان شـفائي       
مأمورشد ورود نمايندگان دولت  را جهت مـذاكره بـا انقالبيـون  رشـت     
اطالع بدهد علت  انتخاب  شفائي به مالحظه ارتباطش با احسان بـود كـه    

نامبرده همراه ميـرزا  . شناخته اند اززمان كميته مجازات ، يكديدگر را مي
ربيع سيگاري عازم رشت شد و پـس ازجلـب نظـر زمامـداران انقـالب ،      

  .نمايندگان   دولت  وارد  شهر شده و مذاكراتشان را  آغاز  مي كنند
هنگام تعقيب قوآي  جنگل  بعد از شكست صومعه سرا ، نيروي عمـده ي   

« را  نزديك  شده در قريـة  جنگل از سار و دوال كوه به فومن وصومعه س
.  متمركزمي شوند  و آنجا  را كانون  اداري جمعيت  قرارمي دهند»  كما

در اين وقت  نامه اي از طرف انقالبيون  رشت به جنگـل   مـي رسـد بـه     
كـه مطالـب  آن بـا مطلـع  زيـر شـروع       )    1299آبان ( عقرب  14تاريخ 
  :  گرديد

 
 :ن به ميرزانامة احسان اهللا خان و خالو قربا

 
 رفيق ميرزا كوچك

 
 دو دوست قدر شناسند حقّ صحبت را       كه مدتي ببريدند و باز پيوستند

 
برادرمحترم ما، البتّه اين نكتـه را متـذكّر هسـتيد كـه شـما از بـدو بـروز        
احساسات ملّي، خودتان را در مسلك احرار و مجاهـدين آزادي معرّفـي   

است و زماني به علّت آاليش نظريات كرديد ولي گاهي به واسطة سوء سي
مـا نمـي   . و عمليات بعضي همقدمان شما، كلية اقدامات خنثي و عقيم ماند

. خواهيم تاريخ بنويسيم والّا خاطر شما را كامالً از ماجرا متذكّر مي كرديم
علي العاجله اين ورقه را به مالحظه ي اداي حقـوق بـرادري و وظـايف    

ما وجـود يـك نفـر بـرادر هـم مسـلك       . سيمآزاديخواهي به شما مي نوي
خودمان را ـ كه كامالً حفظ حدود مسلكي نمـوده، از جـاده ي مسـتقيم     
آزادي منحرف نشود ـ مغتنم مي شماريم و خيلي افسوس داريم كـه شـما    
كج مي رويد و قلوب برادران آزاديخواه خودتان را از اين روش آزرده 

البتّه درنظر داريـد كـه   . ما است شاهد حال و مقال ما عمليات. مي داريد
براي حفـظ مراتـب و داد و جلـوگيري از قطـع مـا از اعمـال هرگونـه        
اقدامات صلح جوئي خودداري نكرده تا آخـرين سـاعتي كـه وقـت بـه      
جهت اصالح امر باقي بود، گفتيم و نوشتيم و رسولهاي متواليـه نـزد شـما    

كـرديم؛ همـه را در    فرستاديم؛ مصالح و مفاسد امور را پيشنهاد و گوشـزد 
چنانچه عمالً هم ديديم بعـد  . جواب، عدم مساعدت از طرف شما شنيديم

از اينكه در يك امر خطيري اقدام كرده، جماعتي رفقاي بلشـويك را در  
خاك ايران پذيرفته، اهالي را برعليـه دولـت برانگيختـه، وادار نموديـد؛     

را بالتكليـف   فرونتهاي جنگ در مقابل دشمن بسته و دربـادي امـر همـه   
ولـي مـا برطبـق عقيـده و     . گذاشته، غفلتاً در جنگلها كناره جوئي نموديد

مسلك و به حكم شريعت خويش به فـداكاري در طريـق آزادي مجبـور    
بوديم زمام انقالب را به دسـت گرفتـه، نگـذاريم در يـك چنـين موقـع       

 .خطيري اين انقالب مقدس محو شده، فداكاري فدائيان به هدر رود
نچه درالسنه و افواه شنيده مي شود، اگر بخواهيد بفرمائيد آن روز من چنا

صالح خود را در كناره گيري دانستم، به شما عرض مي كنيم خوب بـود  
بيطرف بمانيد و توضيح فراز و تفسير آن را ـ كه البته خودتان حـس مـي    

 زيرا شما در لباس آزاديخواه طلوع. نمائيد ـ مي گذاريم براي موقع ديگر 
كرده و نمي خواهيم ذيل دامن شما را در يك مكتوبي آلوده نمـائيم و  

 :به اين ترتيب اكتفا مي كنيم
 

 دوست نبيند بجز آن يك هنر              گر هنري داري و هفتاد عيب     
 

 هجري انگليسـها   1337گانه ي معاهدة 9همين قدرخاطر شما را به مواد
دولت ايران در آذربايجـان، نسـبت بـه    در رشت با شما و عمليات اخير 

رفتار مـا هـم گويـا    . شيخ محمد خياباني و رفقاي او معطوف مي داريم
رفيق عزيز حقيقت انسانيت گواه است تا به حال .برخود شما معلوم باشد

ما با شما از طريق خصومت و ضديت مشـي نكـرده، اگـر هـم گـاهي      
. اع مقامـات جنگـي بـوده   عمليات رولسيوني پيش آمده تماماً از راه دف

مواقعي كه ما با دشمنان آزادي جنگ داشتيم، قشون مخصـوص شـما ـ    
كه با شما اظهار يگانگي و دوستي مي كنند ـ عقب قشون مـا را تهديـد    
كردند؛ در حالتي كه خلخال و اردبيلي، واسطه تقبيح روابط فيمابين ما 

 .و شما بودند؛ از آن مسئله هم اغماض كرديم
 

يك نظري به سياست دنيا نمـوده قـدري بـه تـاريخ عـالم      ! يزبرادر عز
مراجعه كرده فداكاريها و حمايت اين رفقا و برادران صميمي را با يك 
نظر عميق شفقت آميز در مردمك ديده فقرا و رنجبران دنيـا نگريسـته،   
يك ساعت از روي حقيقـت و بصـيرت، خويشـتن را از تمـام عالقـه و      

از روي معنويت و يك خوني دست خـود را   آاليشهاي دنيا تهي كرده،
باالي قلوب مرتعش مرعوبين بشـر بگذاريـد؛ آن وقـت در آن سـاعت     
مهيب كه يقين هر آدم پاك طينت با شـرفي كـه خـود را مكلّـف بـه      
تكاليف بشر بداند، در مقابل مسئوليتهاي بزرگ، تمام انـدامش متزلـزل   

] اي[با چـه مبـارزه   به حالت خويشتن مراجعه كرده، بدانيد. خواهد شد
يقـين داريـم در آن سـاعت از روي كمـال بـي      . مواجه خواهيد شـد 

اختياري آغوش شما براي ما و تمام برادران آزاديخواه باز شده، كليـه  
جوارح و اعضاي شما را مشتاقانه به رفاقت و به اعاده يك جهتـي بـا مـا    

  .مأمور خواهيد نمود
 

  ۱۵در صفحه
  

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«
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ارتباط كامل با اهالي شهر از اوضـاع جاريـه    اگردرجنگل به علّت عدم ج
  اطّالع نداريد، به شما مژده مي دهيم كه سياست دنيا در تغيير و به موافقت

موقـع را مغتـنم شـمرده، تضـييع     . ميع احرار دنيا در شرف پيشرفت است 
اين نكته را بدانيد كه نمي خواهيم از راه موعظـه و  . وقت عزيز را ننمائيم
شما را كرده راه خود را نزديـك يـك بـار خـويش را      اندرز، جلب قلب

مسلماً مي دانيد ما با يك دسته احرار دنيـا دسـت بـه دسـت     . سبك نمائيم
داده در يك مبارزة عظيم وارد شده ايم كه هر مانع بزرگي را خرد و هر 
عانق سترگي را كوچك شمرده، براي نيل به مقصود بايد بكوشـيم تـا بـه    

ما راملزم به اين اقدامات و اظهارات مي كند، اين چيزي كه . مقصد برسيم
است كه اوالً راضي نمي شويم شخصي كه چندين سال اسـت در ايـران   

ثانياً مـرام  . لباس حرّيت و مجاهدت پوشيده در لباس ديگر جلوه گر شود
عهد و ميثاق برادري را با شما كامالً و تا آخـرين درجـة امكـان منظـور و     

كه از اين راه ديگر براي ما هيچگونه جاي سخني  معمول داشته به طوري
 .باقي نماند

درخاتمه باقلوب پاك و كمال صميميت، شما را به اعادة رفاقت و برادري 
و مساعدت با احرار دعوت كرده، از حلقوم احرار دنيا شـما را بـه ميـدان    
سعادت و افتخار و نيك بختي طلبيده و يادآوري مي كنيم و يقين داريـم  

شما اين نكات را ملتفت و منتقل هستيد كه ساير رفقاي مسلكي ما در خود 
منطقه هاي مسموم مستبدين، مقيد و چشم انتظار آنها به عمليات فداكارانه 

معلوم است تا چه اندازه از اين گونه وقايع غيرمطلوبه متنفّرواين . ما است
كـه  همانقـدر  . نزاعهاي داخلي چقدر باعث انزجار خـاطر ايشـان اسـت   

دوستان از اين پيشامدهاي غير مترقّبه متـألّم و متأثّرنـد، دشـمنان آزادي،    
جـواب مطلوبيـه را بـا    . مسرور و شادكام بلكه از موقع استفاده مـي كننـد  

 .نهايت اشتياق منتظريم
 

 احسان اهللا، خالو قربان، سرخوش
 

 مهر كميته انقالب  
 
 

 :نپاسخ ميرزا به نامة احسان اهللا خان و خالو قربا
 

 هوالحق
 

مراسله شريفه كه آثـار  . آقايان احسان اهللا خان و خالوقربان ـ دام اقبالهما 
صميميت سابقه شما را تظاهر مي داد، قلـب بنـده را ـ كـه محبتهـاي آن      
دوسـتان قـديم هميشـه دراو ذخيـره بـود ـ مسـرور و از بـروز عواطـف          

اب مرقومات جو. حقشناسي كه درباره بنده فرموديد، خوشوقت و متشكّرم
شما با معذرت كامل از اينكه در طي تحرير لزوماً شـايد سـهوهاي شـما را    
متذكر شود، معروض و شما هم از تذكّر واقعات گذشـته ـ كـه سرمشـق و     
عبرت آينده است ـ خاصه از كسي كه هميشه صـميمانه حقـائق و نصـايح     

ـ  ي گرديـد،  خود را دريغ نداشته، بديها را مي شمرد و نكوئيها را متذكر م
بلكه تمام عرايض مرا خيرخواهانه و پند دوستانه تلقـي  . نبايد دلتنگ باشيد

 .كنيد
 

 تست كس نكو خواه تست            كه گويد فالن خار، در راه به نزد تو آن
 

ايراد و انتقاد شما قسمتي كه به عنوان شخص بنده مستقيماً راجع مي شود، 
ئد و مجامع شما فرامـوش كـرده و   مثل همه فحشها و بي مهريهاي در جرا

ولـي آن  . حكومت آن را با وجدان و انصاف خودتان واگذار مـي كـنم  
قسمتي كه ظاهراً به بنده متوجه ولي معناً راجع به امور نوعي است، براي 

سوءسياست بنده چـه بـود و   . اينكه حقايق مكتوم نماند، جواب مي گويم
كرد؟ كي نقض عهـد كـرد؟    چه مي گفتم؟ آقايان بلشويكها را كي دعوت

چرا به جنگل منزوي شدم؟ عمليات ما و شما چه نتيجه داد؟ پايـه عمليـات   
شما برروي چه اساس است؟ شما را چه مي دانم و احساسات ما با شـما بـه   

 چه نحو است؟
 

بنـده هميشـه عقيـده داشـته و     سوء سياست بنده چه بود و چه مي گفتم؟ 
ي را پيشرفت مي دهنـد نـه آهـن و آتـش     دارم كه افكار عامه، نهضت ملّ

تبليغات صادقانه و نجيب و محترم شمردن عقايد و عادات ملّي و مملكتـي  
اهـالي مشـرق زمـين    . بهتر از صد هزار قشون و آالت ناريه اسـت ] را كه[

خاصه ايرانيها كه هميشه مذهبي و از طريق از قافله تمدن دنيا عقب مانده 
كليه ي نهضتها يا . مفرط و تند و خشن نمي روند اند، زير بار هيچگونه مرام

دفع دشمن جنگجويي مـي  . براي رفع دشمن است يا براي رسوخ عقيده
خواهد، رسوخ عقيده مالطفت آن هم به مرور زمان بعد از امتحان وقايع 
گذشته و مطالعات در مكاتيبي كه به آقاي مديواني نوشته شد، آيا باز هـم  

آيـا اعمـال سوءسياسـت از بنـده بـود و      ريد؟ ترديدي در تصديق آن دا
موافق مصالح انقالبيون اقدام نكردم؟ آقايان بلشويكها را كي دعوت كرد؟ 
آقاي خالوقربان را يادآوري مي كنم؛ در راه ماسوله پـس از مراجعـت از   

نفر هم نبود كه كاغذي از طريق انزلـي بـه    30تنكابن، جمعيت ما به قدر 
پـس  . يد و آقايان بلشويكها از ما دعوت كردندتوسط مادر رحمن خان رس

از آن مكتوب نماينده هـا آمدنـد و بـه همـان جهـت بنـده بـا تصـويب         
همراهان با كيفيت خطرآور رفتم لنكران و به جهت شكست حضـرات در  

مجـدداً توسـط مكاتيـب متعـدده     . لنكران، مالقات نشده مراجعت كـردم 
ني كاغذي از پطروسكا رسيد و دعوت كردند تا آخرين دفعه در قريه اشكا

تصميم خودشان را به ورود ايران نوشـتند وازكيفيـت دشـمن و حـاالت     
هنوزجواب آنها را نداده بوديم، انزلي را بمبارده كـرده،  . ايشان خواستند
پس از مراجعت با تصويب . بنده را به انزلي خواستند، رفتم. ورود نمودند

آن بوديد و به خـواهش حـاكم و    جمعيت كه شما دو نفر از اعضاي عامله
بعد از آن بـه اصـرار   . اهالي رشت، در تحت مواد معينه ايشان را پذيرفتم

در ايـن   .عمليات انقالبـي شـروع گشـت   . آنها اعالن جمهوريت داده شد
صورت مسئول ورود آنها و اعالن جنگ با دولـت ايـران، انصـافاً شـخص     

در پذيرايي آنان مسـئول و   بنده خواهم بود؟ چگونه است بنده را شخصاً
از كاركنان آنها كه بنده را ] اي[ملوم مي دانيد ولي پس از نقض عهد عده

براي حفظ مصالح انقالب وادار به كناره گيري نمودنـد، شـما آنهـا را در    

آغوش گرفته و با عمليات بي رويه آنها كمك كرديد؟ چنانچه امروز مـي  
كـي  . و به دستور آنها عمليات مي نمـائيم گويند با ما ايرانيها مشغول كارند 

آقايان ورود كردند كه به ما اسلحه بدهند؛ نفرات هم بـه  نقض عهد كرد؟ 
قدري كه ما بخواهيم واردكنند؛ در امور داخلي ما مداخله نكننـد؛ زمـان   
انقالب در دست ايراني باشد؛ از كليه ي اعمـال افراطـي و تبليغـات تنـد     

يد مضرّات مي كند، خودداري و جلوگيري كمونيستي چون درايران تول
 از شما مي پرسم، وفا كردند؟. شود

 
حكومت سويت روسيه، جمهوريت در صورت نقض عهد، تكليف چه بود؟ 

ايران را به رسميت نشناخت؛ حتّي جواب تلگراف را هم نداد و بي اطّالع 
انقالب سرخ و شوراي انقـالب، قشـون وارد شـد، تبليغـات كمونيسـتي و      

ذيقعده و بعـد   14عاقب آن دخالت و اذيتها و پس از آن كودتاي شب مت
از گرفتن زمام امور، تصرّف در اموال مردم و تعرّض در نـاموس آنـان و   
كشتار مردم بيطرف و بي تقصير و حمل آذوقه و مال التّجـاره بـه قفقـاز و    

آخراالمـر،   .آواره كردن مـردم از خانـه و زنـدگاني خـود شـروع شـد      
ـ كه اولين شرط انقالب و اولين مـاده ي آمـال سوسياليسـتي      جمهوريت

است ـ به توسط ابالغيه و جرايد ملغـي گرديـد و چيزهـاي ديگـر ـ كـه        
 .شرحش اينجا مقتضي نيست ـ تمام را البد تصديق داريد

چرا به جنگل آمديم؟ بعد از نقض عهد به آن صراحت و دخالتهاي علنـي  
ه ي كودتـا بـا آن وقاحـت و      ابيكف ها در امور و مطّلع شـ  دن مـا از تهيـ

شناعت و معاودت اعضاي دورانديش و بي غرض بلشويك بـه روسـيه يـا    
مالحظة اينكه توقّف بنده در رشت توليد جنگ و خرابي خواهد نمـود و  

شما دوستان قديم از مـا  . وجهه ي انقالب از ميان مي رود، به جنگل آمدم
ا خائن و بدعهد و بـي وفـاي بـزرگ و    بريده، به امثال ابيكف پيوسته و مر

دزد خوانديد و راضي نشديد دربيغولـه هـا و دره هـا و زوايـاي جنگـل      
اردوبه تعقيب ما آمد و راه چاره را از هر طرف به ما مسدود . آسوده بمانيم

معلوم نبود تا كدام نقطـه مـي   . حد و محلي از براي ما قرار نداديد. نمود
هرقدر نوشتيم و گفتيم كه ما بـي  . تعقيب نكنيد خواستيد ما برويم كه ما را

باالخره يك ! طرف هستيم و ما را به حال خودمان بگذاريد، گوش نكرديد
دسته را كه با تبليغات خودتان از ما بري كرده، برضد ما برانگيختند، همانها 
. جهت عمليات رقّت آور مأمورين شما در آن حدود به مدافعه برخاسـتند 

آيا انصافاً ايـن هـم گنـاه مـن     . ته ي مخصوص بنده شده اندحاال آنها دس
 است؟

عمليات ما و شما چه نتيجه داد؟ دو ماه زمام انقالب را به معيت يكديگر بـه  
از طرف ديلمان، . منجيل تا لوشان فتح شد. طور ماليمت در دست داشتيم
. قزاقخانه و ژاندارمري رشـت تصـرّف شـد   . قزوين در تهديد قرار گرفت

. افكار عامة ايرانيها همراه و متوجه مـا بـود  . ارة نظام ملّي تشكيل گرديداد
گيالن و گيالني با ميل و رغبت و كمك مالي و فكري و بـروز احساسـات   

كابينـه وثـوق الدولـه    . همراه بودند از تمام ايران صداي مساعد بلند شـد 
ك به الغـا  قرارداد معروف انگليسها، موقوف االجرا بلكه نزدي. ساقط گرديد

انگليسها از . شاه ايران از خوف، درصدد نقل پايتخت به اصفهان برآمد. بود
قزوين شروع به عقب نشيني كردند و به همان حال اگر باقي بوديم، يقين 

 !بود كه يك ماه ديگر تهران مفتوح و اقالً نصف ايران تصفيه مي شد
نقالب را در دسـت  سه ماه ونيم است شما به متابعت و همراهي آنها زمام ا

گرفته، گيالن با وسعت به طوري گدا شد كه از تهيه ي معاش خود عاجز 
و شما هم از يك شهر گدا، مخارج يوميه ي نفرات خود را به زحمت تهيه 

مردم متنفّر شدند؛ اگر نظر دقتي به خارج از محوطه ي رشـت  . مي كنيد
ن و هتك نـاموس، در  نمائيد، مي بينيد هزارها مردم از ترس غارت و كشت

. جاده هاي قزوين و جنگلهاي گيالن با حال اسف انگيزي آواره شده اند
با همة اين ترتيب، نتيجه هـم  . چقدر اطفال مردند و زنها بچه سقط كردند

انگليس، دشمن ما ـ كه از قزوين عقب مي نشست ـ تـا رسـتم     . گرفته نشد
شـاه ايـران   . ماها مي جنگدآباد جلو آمد و با شما يعني در واقع با همه ي 

پس از . در عوض تغيير پايتخت، تجهيزات نموده، رسماً   مهاجمه مي نمايد
دو دفعه صدمات عقب نشيني به انزلي، مجدداً با فداكاري به شـهر آمـده،   

 .هنوز نتوانستيد تا رستم آباد خودتان را برسانيد
ان از ايـن  احـرار ايـر  . آتش آزادي تبريز براي اين مخالفتها خاموش شد

قرارداد منسوخ . اعمال تند افراطي نزد سايرين شرمنده بلكه مأيوس شدند
افسوس مي خورم كـه از گـيالن   . شده را دو دفعه شروع به اجرا نمودند

قدمي بيرون نگذاشتيد تا ببينيد تمام افراد ايراني در مقابل شما مسلّح شده 
س عمليات تنـد شـما،   و جنگ با انقالبيون را جهاد مقدس مي دانند وازتر

اسـم  . يكسره مأيوس و درتحـت اسـتعداد اجانـب و بيگانگـان درآمدنـد     
سوسياليستي و بلشويكي در ايران به قدري منفورشد كـه در خـواب هـم    

در صـورتي كـه بـه ماليمـت بهتـر مـي       . ميل ندارند اين حرفها رابشنوند
رچـه  اگ. توانستيد پيش برويد؛ اما با تنـدي آن همـه ضـررها توليـد شـد     

تصديق مي كنم انقالب همه گونه خسارت قتل و خرابي دارد ولي تصادفاً 
 .نه عمدي

آيـا نيامـده هـا محفـوظ     ! بنده را مالمت مي كنيد چرا به جنگـل آمـدم  
ماندند؟ حاجي شيخ محمد حسن و ميرزا عبدالحسين خان در انزلي، معين 

ت، فعـالً  الرّعايا و همراهانش در منجيل، شيخ عبداهللا خان شـهيد در رشـ  
همه اين پيشامدها را ! گائوك وميرصالح تلخي بي مهري شما را مي چشند

اگر مكاتيب مديواني نزد شما نباشد، سواد آن در نـزد  . قبالً گفتم و نوشتم
 .سايرين موجود است

 
پايه عمليات شما برروي چه اساس است؟ شما و جمعيت حاضره بلشـويك  

ارتباط داريد يا خودتان مستقالً اقدامات رشت، آيا مستقيماً با سويت روسيه 
اگـر  . مي كنيد؟ تاكتيك و رويه شما بايد معلوم شود كه در آتيـه چيسـت  

برخالف گذشته است، پس مي شنويم هنوز روية گذشته تعقيب مي شود؛ 
در حالي كه الزم است وسايل محبت مردم را سريعاً فراهم كنيـد و اگـر   

متذكّرمي سازم و امتحان نمائيد، شما را درآينده بايد مطابق گذشته عمل 
هم كرديد، محال است بتوانيد قدمي براي پيشرفت آزادي برداريد ولـو  
آنقدر بكشيد و كشته شويد و ايران را توده ي خاكستر كنيد، اصـالً نتيجـه   

هرگاه با سويت روسيه ارتباط داريد، ارتباط بايد برطبق . نخواهيد گرفت
بدون تغيير باشد و الّـا بـدون قـرارداد محكـم و      قرارداد و عهد و ميثاق و

مستقيم فقط به قول چهارنفر سردسته هاي صالح ـ اگر قانع شويد ـ ممكن   
است در بين كارچهار نفر قوي ترازآنها ماننـد امثـال ابيكـف وارد شـده،     

رؤساي صالح را بيرون كرده، به اسم شما قتـل و غـارت نماينـد و شـما را     
سويت روسيه اظهار بي اطّالعي مي كنند و حق هم بدنام كنند؛ آن وقت 

 !دارد
شما را چه مي دانيم و احساسات ما با شما به چه نحو است؟ شما را دوستاني 
مي دانيم سهو كرده كه در نتيجه سـهو شـما، آزادي ايـران خفـه شـده،      
انقالب ايران كشته شده، ايران در آغوش دشمن رفته، عامه متوجـه شـما   

ات شما به هدر رفتـه و هنـوز هـم آن سـهوها را جبـران      گرديده و زحم
 !نكرده ايد

حقّ و حقيقت گواه است هيچگاه نظر عداوت و ! اما احساسات جمعيت ما
چنانچه سابقاً بـه وسـيله آقايـان    .خصومت با شما نداشته و نخواهيم داشت

خلخالي، اردبيلي و شفائي پيغام كرده ايم، باز هم همان عقيده راتكرار مي 
آقايان دوستان قديم ما باز هم با شما طرف نبـوده و نيسـتيم و عـدم    . نيمك

نمايندگان سويت روسيه به عنوان . مخاصمه، نوعي كمك و دوستي است
از آنها نقـض عهـد   ] اي[مساعدت آمدند قراردادي منعقد كردند، بعد عده

خواستيم مبـدأ  . با تفصيلي كه شرح داديم، اقدام به تجاوز كردند. نمودند
را درست كنيم، آمديم جنگل كه آنها در اقدام خودسرانه و نقـض عهـد   

شـما  .نزد زمامداران خود مسئول باشند و مخاطرات ايشان جلوگيري شود
دوستان قديم، به جاي آنكه آن عقيده ي صحيح و نافع را تصويب كنيد، 
 به سهو اشتباه از ما جدا شده و با ناقضين عهد متّحد شديد و با ما ضديت و

نصايح بي غرضانه و پيش بينيهاي عاقالنه ي ما را پشـت  . خصومت نموديد
خيلي عجيب است خودتان را طرف . شما دوستان قديم ما هستيد. پا زديد

ما هيچ وقت شما را دشمن نداشته و نداريم بلكه مايليم . ما معرّفي مي كنيد
، كه سهو خود را ملتفت شده، جبران كنيد تـا پـس از آن همـه زحمتهـا    

اگر هم حرفي بين مـا باشـد، بـه حكومـت ليـدرهاي      . منفور عامه نباشيد
 .داخلي تصفيه خواهد شد

 
براي استحضار شما، اين نكته را عرض مي كنم ما راحت و آسايش بشـر و  

به دست هركس اين امـر مقـدس انجـام    . حفظ حقوق آدميت را طالبيم
يم كه بـرخالف  خائن و بي شرف كسي را مي دان. گيرد، تصديق مي كنيم

اين عقيده عمل كند يا به اسـم پـيش بـردن آزادي، مقاصـد شخصـي و      
شما را مطمئن مي كنيم عنقريـب پـرده    .سيادت خصوصي را راغب باشد

برداشته شده خواهيد آگاه شد كه ما با ماليمت و بي طرفي در گوشـه ي  
جنگل چقدر به انقالب خدمت كرديم كه شما با جسارت و تنـدي نكـرده   

بلكه سهوهاي شما را نظر به عالقه ي قلبي و روحي كه با شـما داشـته   ايد 
حاليه فرض مي كنيم اول كـار اسـت   . ايم، تا اندازه اي جبران كرده ايم

آيا نبايد مبايد را درست كرد؟ بدون وثيقه و عهـد ثابـت تغييـر ناپـذير بـا      
سويت روسيه اقدام به كار نمودن، همان تجديد صدمات ماضيه و تكـرار  

زيرا دسته ديگري پيدا مي شوند وسـط كـار   . واقعات گذشته خواهد بود
بعد از درست كردن مبدأ و عهد محكم . عمليات همه را عقيم مي گذارند

با سويت روسيه كه يقين داريم از وقايع اخير اين حدود ناراضي و دلتنگ 
شـما هـم   . و اكثر بي اطالع هستند، ديگر ممكن نيست پيشامد سوئي بكنـد 

ه  . الً عمليات تند و عصباني را كنار بگذاريدفع وسايل اطمينان مردم را تهيـ
آن وقت دعـوت همـه احـرار    . از افكار عامه خود را مستغني ندانيد. كنيد

گمان نكنيد ذكر . بلكه تمام ايران با شما هم صدا و هم خيال خواهند شد
ي و سهوهاي شما من باب مالمت و تـوبيخ بـود، بلكـه عالقـه ي همقـدم     

دوستي سابق محرّكم شد شما را آگاه كـنم كـه نـوعي كنيـد ضـررهاي      
 .شما از زحمات خود نتيجه بگيريد نه ضرر. گذشته اعاده نشود

 
 گانه و امور ديگر با كمال اطمينان عرض مـي كـنم در    9راجع به مواد

آتيه ي نزديكي هويت انقالبي و فداكاري با تمام معنـي كلمـه برطبـق    
حتّي زندگاني . اقالنه از اين جمعيت ظاهر خواهد شدحزم و رويه ي ع

و ارواح شهداي شما تصديق كرده و از سوءظنها و تهمتهاي گذشته، بـه  
آيا ممكن است در مقابـل  ! آقايان محترم. ما نادم و پشيمان خواهيد شد

تجاوزات دشمنان نوع بشر القيد بمانيم يا فداكاران در راه آسايش بشـر  
ديده، ساكت باشيم؟ حاشا و كـالً عقيـدة مـا ثابـت و     را به خون آغشته 

تمام افراد ما با حرارت سرشاري بـراي فـدا شـدن در راه    . محكم است
آزادي بي پروا هستند، ولـي حتّـي المقـدور مراقـب و مـواظبيم كـه       
. فداكاريها بيهوده نشده و به جاي منفعت، ضرر و منقصت عائـد نگـردد  

] اي[ولي از اوضاع دنيا تا انـدازه اگرچه در گوشة جنگل منزوي هستيم 
بي اطالع نمانده، شما را نيز از اوضاع اسف انگيز امروز ايران مسبوق مي 

 .سازيم
دولت انگليس، پيشنهاد ذ يل را به دولت ايران نموده و خاتمة جنگ بـا  

 .بلشويكها را به عهده گرفته اند
 
 امضا و اجراي قرارداد معروف؛ - 1
 
كالئـي كـه در دورة زمامـداري وثـوق الدولـه      تشكيل پارلمان از و - 2

 انتخاب شوند؛
 
 .تسليم قزاقخانه به انگليسها و اخراج صاحب منصبان رومي - 3
 

شـاه قبـول كـرد و سـپهدار     . كابينةمشير الدوله قبول نكرد، اسـتعفا داد 
گيالني را مأمور تشكيل كابينه و اجراي پيشنهادات مزبوره نمود، چـون  

ب به تحرير مكاتيـب گنجـايش نـدارد، بـه ايـن      مذاكرات و شرح مطال
شرح اين هجران و اين خون جگـر، ايـن   : جهت در خاتمه مي گوييم
به تمام دوستان قديم خـواه عالقـه ي قلبـي    . زمان بگذار تا وقت دگر

 .ايشان باقي باشد، خواه نباشد، تقديم ارادت مي نمايم
 

   )   5( كوچك جنگلي 
 

  .مدآبا متن خواهد توضیحات و مآخذ این بخش در سایت انقالب اسالمی همـراه در نشــریه انقــالب اســالمی،  بعلــت محــدود بــودن جــا:  یحتوضــ
  

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«
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  هفته های پیش رو؟
  
هرگــاه هزینــه هــای نظــامی را بــه ســاکنان روی  ٭

  سـاالنه،هزینـه نظـامی سـرانه  ،زمین تقسیم کنـیم
  .شود دالر مي ۲۴۹

  
 :ه اسـتاکونومیسـت گـزارش کـرد ،۲۰۱۲وئیه ژ ۲۵در  ◀

 ۱۷۳۸، برابر بـا ۲۰۱۱در جهان در سال نظامى   كل هزينه
  . است ميليارد دالر برآورد شده

درصد از توليد ناخالص جهانی يا به طور  ۵/۲يعنی حدود  
  .دالر به ازای هر نفر در هر سال ۲۴۹ميانگين 

، ۲۰۱۰هاى ســال  بــا ايــن وجــود در مقايســه بــا هزينــه    
بـه بعـد،  ۱۹۹۸لين بار از سال شود که براى او مشاهده مي

نسـبت بـه  ۲۰۱۱هاى نظامى جهان در سال  مجموع هزينه
سال قبل از آن افزايش نيافته؛ هر چند که عامل اصلی اين 

و هنـوز خيلـى زود  استعدم افزايش، رکود اقتصاد جهان 
هاى نظـامى جهـان سـرانجام بـه  است كه گفته شود هزينـه

  .يش نخواهد يافتيك ميزان ثابت رسيده و ديگر افزا
هـايى كـه سـالح  ، درگيري۲۰۰۷طبق برآوردهـاى سـال     

 ۱۸هــاى وارداتــى هيــزم اصــلى آنهــا اســت، ســالى حــداقل 
كند، رقمـی تقريبـا  ميليارد دالر هزينه به آفريقا تحميل مي

ــــزان کــــل كمك ــــا مي ــــر ب ــــالى بين براب ــــی  هــــاى م الملل
فی همين مساله بـه تنهـايی کـا. يافته به اين قاره اختصاص

خواهد بود تا مذاکرات ماه آينـده سـازمان ملـل متحـد در 
» المللــی اســلحه معاهــده مربــوط بــه تجــارت بين«زمينــه 

)ATT( توسط آنهايى كه معتقدند متوقف كردن معامالت ،
اسـلحه گـامى بـزرگ در راسـتاى جلـوگيرى از خشـونت در 

ترين منـاطق دنيـا اسـت، بـا دقـت  دار درگيرترين و مشـکل
  . دنبال شود

یم فلج و گیج می شـود، بـر شـدت ژوقتی ر :انقالب اسالمی
یـک دلیـل آن شـدت گـرفتن ترسـش از . سرکوب مـی افزایـد   :جنبش مردم است

  
  

ــر   ــوق بش ــه حق ــا ب ــه تجاوزه  ،دامن
قلمروهاي اقتصـادي و اجتمـاعي و   

  :فرهنگي را نيز در برگرفته است
  
  

عبــاس  ،بنــا بــر اطــالع واصــل از ایــران، ۹۱تیــر۱در  ◀
سانی توسط پلیس فتا در اصفهان دستگیر شده خسروی فار

و بــه مــدت بیســت روز در بازداشــتگاه واواک در زنــدان 
او نویســنده کتــاب و . مرکــزی اصــفهان بــه ســر بــرده اســت

نقـد نظـام جمهـوری اسـالمی : نجواهای نجیبانـه"وبالگ 
ــام مســتعار " نآایــران و رهبــران  ــا ن آزاد "مــی باشــد کــه ب

 .الیت می کرده استدر فضای اینترنت فع" آزاده
عباس خسروی فارسـانی فـارغ التحصـیل کارشناسـی ارشـد 
رشته الهیات گرایش فلسفه و کالم اسالمی از دانشگاه امـام 

و نیـز دانشـجوی دوره  –به ریاسـت مهـدوی کنـی  –صادق 
او در . ی رشته فلسفه غرب دانشگاه اصفهان می باشدادکتر

ده اسـت و حال حاضر با تودیـع وثیقـه ای سـنگین آزاد شـ
خود او و خانواده اش توسط واواک تحت فشارهای بسیار 

  .شدید از جهات گوناگون قرار دارند
 ،در چنــد شــهر ایــران ،بنــا بــر اطــالع دیگــری از ایــران ◀

  . کسانی را دستگیر کرده اند که در سلک درویشی بوده اند
به گزارش سايت مجذوبان نور؛ آقايان  ،۹۱مرداد  ۵در  ◀

رز، اميدعلی اکبری تبار، محمد علـی شمشـير مهرداد کشاو
ـــي، زن، ـــی بيرم ـــان، غالمعل ـــدعلی دهق ـــزه  محم اميرحم

محمد علی صادقي، بهيـار رجبـي، کـاظم دهقـان،  دهقان،
ســيد ابــراهيم بهرامــي، ابــوذر ملکپــور، عبدالرضــا آرايــش، 

منـوچهر  محمد آرايش،حميـد آرايـش، محسـن اسـماعيلي،
ــ ــش طريق ــی از دراوي ــان چراغ ــی زارع و ام ــت الله ت نعم

گنابادی کوار به اتهام اقدام عليـه امنيـت ملـي، اخـالل در 
نظم عمومي، ضرب و جـرح و حمـل اسـلحه غيـر مجـاز بـه 

 .شعبه کيفری دادگاه انقالب شيراز احضار شدند
ـــرداد ۷در ◀ ـــهروند ۹۱م ـــان، دو ش ـــزارش موکری ـــه گ ، ب

پرتوی کارشناس ) صالح الدین(مهابادی به نام های شاهو 
یتی و شمزین احمدنژاد دانشـجوی دانشـگاه پیـام علوم ترب

ــه حــبس  ــاد، از ســوی دادگــاه انقــالب اســالمی ب ــور مهاب ن
پرتوی که بیش از یـک مـاه اسـت در زنـدان . محکوم شدند

بسر می برد به اتهام همکاری با یک حزب مخـالف بـه سـه 
ســال و احمــد نــژاد بــه اتهــام امنیتــی بــه یــک ســال حــبس 

 .محکوم شده است
شیر احمد شیرانی از   ،به گزارش  هرانا ،۹۱اد مرد ۷در ◀

سـال  ۲۲سوی دادگاه انقالب زاهدان به اتهام محاربـه بـه 
ــت ــده اس ــوم ش ــل محک ــدان اردبی ــه زن ــد ب ــبس و تبعی . ح

سال پیش در تهران دستگیر و پـس  ۳شیراحمد شیرانی که 
از مدتی به بازداشتگاه وزارت اطالعات در زاهدان انتقـال 

سـال  ۲۲وی دادگاه انقـالب زاهـدان بـه یافت، اخیرا از س
 .حبس توام با تبعید به زندان اردبیل محکوم شد

ــرداد  ۸در ◀ ــت ۹۱م ــود گذش ــا وج ــا،  ب ــزارش ایلن ــه گ ،ب
چندین هفته از اخراج مربیان پـیش دبسـتانی تجمـع آنـان 
در مقابل مجلس شـورای اسـالمی همچنـان ادامـه دارد در 

پـــرورش حـــالی کـــه هـــیچ کـــدام از مســـوولین آمـــوزش و 
  .  پاسخگوی آنان نیست

 ۵۰، به گزارش خبرنگار ایلنا، نزدیک به ۹۱مرداد  ۸در ◀
ــی در  ــارگران شــرکت مخــابرات آذربایجــان غرب ــر از ک نف
ــین عــدم  ــه وضــعیت نامشــخص شــغلی و همچن ــراض ب اعت

ماه حقوق معوقه خود در مقابل مجلس شـورای  ۵دریافت 
ان بــه اســالمی تجمــع کــرده و خواســتار رســیدگی نماینــدگ

 .وضعیت خود شدند
ــرداد  ۸در ◀ ــملو ۹۱م ــرهنگ قاس ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ، ب

درپــي رصــد اينترنتــي اداره پيشــگيري پلــيس فتــاي : گفــت
نويســان اينترنتــي كــه در بحــث  اســتان شناســايي وبالگ

هموارسازي ارتباطات غيرمجاز فعاليت داشتند در دسـتور 
همـان كار اين پليس قرار گرفت و مـاموران در اينترنـت مت

ــذ دســتور قضــايي،  ــايي و بعــد از اخ ــورد نظــر را شناس م
كاربراني كـه اقـدام بـه درج آدرس ايميـل و شـماره همـراه 

ها، هفت تن  خود كرده بودند را رديابي و با انجام بررسي
 .از آنان را شناسايي كردند

ــه گــزارش آژانــس ۹۱مــرداد  ۸در ◀ ــا“،ب ، عبداللــه ”کُردپ
ن امینـی، مفتـی و ریـیس عباسی یکی از مسئولین دفتـر حسـ

شورای مکتب قرآن کردسـتان، روز جمعـه ششـم مردادمـاه 
کرمانشــاه توســط نیروهــای  –جــاری در پلــیس راه ســنندج 

کـل اطالعـات    امنیتی بازداشت شد و به ستاد خبـری اداره
 .استان کردستان انتقال یافت

االســـالم و  ، بـــه گـــزارش ايســـنا، حجت۹۱مـــرداد  ۹در ◀
اي در نشســــت روز  ن محســــني اژهالمســــلمين غالمحســــي

كننده بـه  قاضي رسـيدگي: دوشنبه خود با خبرنگاران گفت
پرونده فساد بزرگ مالي در يك بخش از پرونده كـه داراي 

متهم بود، براي چهار مـتهم حکـم اعـدام صـادر كـرده  ۳۹
 .است

، بــه گــزارش کلمــه، ابوالفضــل قــدیانی ۹۱مــرداد  ۱۱در ◀
اهدین انقالب اسـالمی کـه بند سازمان مج عضو ارشد و در

روز گذشته با ضرب و شتم ماموران زندان اویـن و بـا پـای 
برهنه با غل و زنجیـر بـه بیمارسـتان پـارس تهـران منتقـل 
شــده بــود در اعتــراض بــه ایــن رفتــار غیرانســانی دســت بــه 

 .اعتصاب غذا زد
” تهـران امـروز“، بـه گـزارش  روزنامـه ۹۱مرداد  ۱۲در ◀

 ۱۵گاه شــهید بهشــتی از افــزایش نتــایج پژوهشــی در دانشــ
ــراری در ماه ــران ف ــداد دخت ــال  درصــدی تع ــرم س ــای گ ه

بنا به این پژوهش، وضعیت اقتصادی نامناسب و . گوید می
ترین دالیـل فـرار  داشتن والدین زندانی یا معتـاد از اصـلی

 .دختران جوان است
بنا به نتایج تحقیق مجید ابهری، متخصص علـوم رفتـاری 

درصـد از  ۸۵، “دانشگاه شهید بهشتی“ی و عضو هیئت علم
ــه  ــر ب ــهرهای دیگ ــران، از ش ــهر ته ــراری در ش ــران ف دخت

 .اند پایتخت فرار کرده
بنا به گزارش این روزنامـه، نتـایج ایـن تحقیـق دانشـگاهی 

های  حــاکی از آن اســت کــه بیشــتر ایــن دختــران از اســتان
ایالم، کرمانشاه، مازندران، گیالن و لرسـتان فـرار کـرده و 

 .اند شهر تهران آمده های کالن ه خیابانب
این تحقیق دانشگاه شهید بهشتی حاکی از آن اسـت کـه بـا 

کننـد بـه  آغاز تابستان، تعداد دخترانی که از خانه فـرار می
 .یابد درصد افزایش می ۱۵طور متوسط تا 

ــرداد  ۱۲در  ◀ ــی ۹۱م ــایت مل ــزارش س ــه گ ــذهبی، - ، ب م
ـــی ـــان فعـــال مل ـــ - فخـــرزاده، از جوان ذهبی،با هجـــوم م

کـه بـا حکـم وزارت اطالعـات وارد منـزل  نیروهای امنیتی
 .وی شدند دستگیر شد

،به گزارش کلمه، فرهاد اکبری فضـلی ۹۱مرداد  ۱۳در  ◀
سال دارند که به اتهـام  ۲۱سال و فردید اکبری فضلی  ۱۹

توهین به رهبری و امام و انجام فعالیت تبلیغی علیه نظام 
مـاه حـبس محکـوم  ۶و  ۷هـان بـه در دادگاهی در شهر بهب

شده بودند هفتـه گذشـته بـه بـرای گذرانـدن حکمشـان بـه 
 .زندان بهبهان منتقل شدند

،بـــــه گــــزارش خبرگـــــزاری خانـــــه ۹۱مــــرداد  ۱۵در ◀
ملت؛محمد علـی اسـفنانی سـخنگوی کمیسـیون قضـایی و 

حجــم :حقــوقی مجلــس شــورای اســالمی بــه اعتــدال گفــت
ان هـایی کـه سـاخته زندانی هایی که داریم بـا فضـای زنـد

 .شده است به هیچ عنوان مطابقت ندارد
اردوگـاه  ۵درصـد زنـدانی هـا را در  ۴۵حدود : وی گفت   

زندان نیـز در  ۸خارج از زندان نگه داری می کنند، حدود 
شهرهای مختلفی چون اصفهان، مشـهد مقـدس، تهـران و 
چند کالن شهر دیگر ساخته خواهد شد و اگر این زندانها 

ر کمپهـای موقـت حاضـر شـوند، وضـعیت زنـدانها و در کنا
 .زندانی ها در کشور بهبود زیادی خواهد یافت

، بــه گــزارش بامــداد خبــر، علــی انجــم ۹۱مــرداد  ۱۵در ◀
ــان  روز، فعــال سیاســی و روزنامــه نگار گیالنــی کــه در جری

جمهوری خــرداد  های پــس از انتخابــات ریاســت بازداشــت
رده بـود، از زمـان آزادی ، مدتی را در بازداشت به سر ب۸۸

 .الکار است تا به امروز ممنوع
، بــه گــزارش جــام جــم آنالیــن، جمــع ۹۱مــرداد  ۱۵در ◀

زيادي از معلمان آموزش و پرورش اعم از مربيان شـركتي، 
پــيش دبســتاني و حــق التدريســي بــا تجمــع مقابــل مجلــس 

 .خواستار روشن شدن وضعيت استخدامي خود شدند
زارش ادوارنیـوز، شـعبه پـانزدهم ، به گ۹۱مرداد  ۱۵در ◀

دادگــاه انقــالب بــه ریاســت قاضــی صــلواتی، محمدحســین 
مظفری فعال دانشجویی را به یک سال حبس که بـه مـدت 

ـــین  ۵ ـــال و همچن ـــت از عضـــویت در  ۵س ـــال محرومی س
ها و فعالیـت در فضـای مجـازی و رسـانه ای  احزاب، گروه
 .محکوم شد
 .محکوم کرد

طلــب از فعــاالن  روزی ، محمدحســن۹۱مــرداد  ۱۵در ◀
الله به دلیل انتقاد از برادران الریجـانی بـه  ای حزب رسانه

 .چهار ماه حبس تعزیری قطعی محکوم شد
،بــه گــزارش ایســنا، جعفــر بــدری طــي ۹۱مــرداد  ۱۶در  ◀

سخناني در مراسم جشن گلریزان زندانیان استان لرسـتان 
ر ها د مشکل زندانیان از زمـان تشـکیل زنـدان: تصريح كرد

تمام دنیا بـه وجـود آمـده زيـرا بـا ورود زنـدانی بـه زنـدان 
 .شوند  اعضای خانواده این فرد دچار آسیب می

های اسـتان لرسـتان  نفر در زندان ۴۵۰۰وی با بیان اینکه 
های دسـتگاه  یکـی از سیاسـت: برنـد، ادامـه داد  به سـر مـی

قضايي در خصوص زندانیان این است که مجـازات زنـدان 
ــه حــداق ــرا هرســاله را ب هــزار نفــر وارد  ۸۰۰ل برســاند زي

 .شوند  های کشور می زندان
زنـدان، راه : شـوراي قضـايی اسـتان لرسـتان افـزود  رئیس

ایم بـا زنـدان جـرم   حل مشکل نیست و هیچ وقت نتوانسته
بخـش بـود تـا کنـون   را مهار کنیم زيرا اگر این امـر نتیجـه
  .یافت  آمار زندانیان مواد مخدر کاهش می

  
  
  
  
  

 انتشار سه کتاب
 

در  – ١ ی ص ن بن تقالل و آزادی از ابوالحس ان اس اب بي  - کت
 حسن رضائی

ن            – ٢ خھا از ابوالحس ان و پاس ھا از ايراني اب پرسش کت
 بنی صدر، جلد اول، به اھتمام پوران ونصرهللا نجات بخش و

و  -  ٣ دام در گفتگ ازات اع کتاب بيان آزادی، حق حيات و مج
 ابوالحسن بنی صدر، به کوشش حسن رضائی اب
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