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  جمال صفری

  شکست جنبش جنگل و شھادت ميرزا کوچک خان
      

 ينل وشكست اآموخته ها ازجنبش جنگ درس تجربه وحاصل 
 يةروس وابسته به  عناصر شركت دادن : قرارند ازاينجنبش 
 يهژمون ي،جنبش، قدرت طلب ينماندن ا يمنطقه ا ي،شورو
امكان دادن به مداخله دررهبران آن،  از  يبعض تشبث  و يطلب

 بردنوبكار وانگلستان دردرون جنبش   يشورو يةروس يكاتوتحر
... اعضاء يكئولوژيدوا يردومنافع ف يقوم ي،خواستگاه طبقات
  .درون انشعاب ها در  و  يهوسرانجام تجز

ها، احسان اهللا خان ها وخالوقربان ها  يسرنوشت احمد كسمائ  
 يدر رهبر يةاول ةهست يها  يكاست و  يناهمگون ضعف و  يانگرب...و

 يو عمل يضعف نظر و  يالتيعدم وجود وحدت تشك جنبش و
كننده نظر  يمتنظ يكسانهمه  يسو اصول مشترك از  .جنبش بود 

  .و عمل نبودند
ازمبارزان جنبش جنگل به  يوجه المصالحه قرار دادن بخش    

بهنگام سازش  ي،شورو يةروس   احسان اهللا خان، توسط يسركردگ
اما ، پس . سخت كارآ بود يدرس يوحكومت مركز يستانبا انگل

دمكرات  ةرقف رهبران  يگرو د يور يشهآن، متأسفانه، پ از 
 عبرت نگرفتند و درس  نآن آزمو از...حزب توده و يجان،آذربا
هنوزهم . خود كردند يشهارباب را پ به  يوسرسپردگ ينوكر
را در قبال  يهرو ينوگروهها و اشخاص ا ازسازمان ها  يبعض

نماند  ناگفته . دهند يادامه م يگانگانو ب يمسلّط خارج يقدرتها 
 يينحق ملل در تع"بر يدتĤك و  يهبا تك گروهها  يناز ا يكه برخ

 يكپارچگي"، "...ملت بخش ييرها جنبش "و "يشسرنوشت خو
است كه خدشه دار  »يرانا يارض يتاستقالل وتمام« و" يمل
همچون   ياهداف ،يتبرند و در نها يسئوال م يرز كنند و   يم

  .  كنند يم يبرا تعق يرانا  يهتجز
ميرزا كوچك  يها يساده انگار يرغم برخ يعل يگراينكه،د    
 يشورو يةروس ياستس  اش نسبت به  ينانهنظر خوشب خان و 

همچنان براصول استقالل ايران و آزادي مردم  او ين،وشخص لن
  .داد راه جان خود را ازدست  ينودرا استوار ماند   و يدارپا يرانا
   : بوداينگونه وسرانجام جنبش جنگل  يرزاشهادت م يچگونگ    

  ۱۲فحه ص  در                                                                      

  مجيد محقق

  توليد برق و استراتژی انرژی
  پیشگفتار  

  
طبيعي راحتر  و مشكل دوم اين است كه ارقام داده شده بطور. مشكلي كه زبان تكنيك و ارقام دارد خشك بودن آنهاست

شود وقتي كه نويسنده بياني و پيامي براي عموم دارد و نه براي  مشكل غامضتر مي. گويايي براي دست اندركاران آن فن دارد
دهد مياورم تا  هاي ارقام در آن بخش مي اي از آنچه را كه داده از اينرو در ابتداي هر بخش كه الزم ببينم خالصه. كارشناسان

  . وصله خواندن تمامي گزارش را ندارند بتوانند پيام و مراد نويسنده را دريابندخوانندگاني كه ح
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  از انیانی ایرهاخ به پرسشپاس

    ابوالحسن بنی صدر 
 عقل آزاد و حکمت؟    

 
 

  :بودن قدرت یعقل و ذات یپرسش اول در باره آزاد٭  
  یدنباش خسته

 
منتها متوجه نشدم چرا انسان هر روز میوه ممنوعه را می خورد و  به تازگی درحال مطالعه کتاب عقل آزاد شما هستم

وتصور واین عبارت  فلسفه شوپنهاور در کتاب جهان به مثابه اراده بسوی قدرتمداری دارد؟ هر چقدر فکر کردم فقط توانستم به به رفتن  تمایل زیادی  چرا باتوجه به آزاد بودن ذاتی عقل، انسان
عقلی می آورد وبعد هم به کالم  چیزی را که پذیرفته برای آن دلیل که انسان چیزی را که دلیل عقلی برایش هست را نمی پذیرد و  ه که به اراده معطوف به قدرت اشاره دارد رسیدم به این نتیجه نیچ

اراده ما قدرت است که انسان باید از راه آزاد کردن عقل  خواستگاه گونه ای در ذات ما وجود دارد همانطور که عقل آزاد خلق شده خواستگاهی در اراده انسان دارد و بنابراین  به  رسیدم که قدرت 
روانی دنباله رو  موجودی ضعیف بوده اراده او به صورت یک عقده حاال با این تفاسیر من به این نتیجه می رسم چون در کل، انسان   .درت به سمت رشد بروداز اراده معطوف به ق

قدرت قرار داد وبه  رفت که خدا را خلق کرد واو را تجسم قدرت بوده و در حد پرستش به دنبال قدرت  تا اونجایی پیش  خدا خلق شده ضعف انسان ومیل او به . دام کردپرستشش اق
. اراده اش دارد عقل آزاد بر اساس موازنه عدمی است، نمی دانماین عقده روانی که ریشه در  قدرت است که تنها راه آزاد شدنش از     .شاید اشتباه می کنم سعی کردم که آزاد فکر کنم 
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 3ص   ... : يدها، قطعنامه جد  يمتحر يدتشد يه،تجز : خطرها از بيرون نزاع در درون و   ◀ 

  6ص   ...:چندگانه و يمجار ، »شكست طبس«  : »يزاكتبر سورپرا«   يو مكان گستره زماني  ◀  

و اكتبر  يزياسالم ست ... يكاوامر يكنسولگر و آتش زدن  يامبربه پ سراسر ناسزا  يلمف آيا   ◀  
  8ص   :است؟ برضد اوباما  يزسورپرا  

  10ص   :نهد يم يرانمردم ا را بردوش  يمهاتحر بار  يمژچگونه ر  ◀ 
  ۱۱ ص  :بدهد؟ هم از دست  كردن را  يزندان اعدام و  يتوانائ  يمژآن روز كه ر  ◀ 

     خشونت گستري 

 درگذشتحسن نزیه
 

حسن نزیه، حقوقدان واز مبارزین دیر پای نهضت ملی     
سالگی، در شهر  ۹۱  شهریور، در سن  ۲۴ایران  روز جمعه، 

  .را بدرود گفت پاریس جهان 
نزیه، از بازرگانان مشروطه رزند محمدعلی حسن نزیه ف   

طباء خواه و نوه دکتر عبدالرحیم بهشتی معروف به مشیر اال
وی در سال . بود -پزشکان و نویسندگان عصر خود  از  -

پس از سپری کردن . ش در تبریز به دنیا آمد۱۳۰۰
متوسطه، وارد دانشکده حقوق تهران   تحصیالت ابتدایی و 

وکیل  با پایان تحصیالتش، به عنوان ،۱۳۲۳شد و در سال 
  . در دادگستری مشغول به کار شد
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   :پاسخ به پرسش اول•    
 

بهترین روش اینست کـه نوشـته شـما خواننـده گرامـی را نقـد کنـیم و     
  :بنگریم چه نتیجه ای ببار می آید

هرگاه قدرت در ذات ما وجود داشته باشد، چگونه می توانیم عقل  – ۱ 
باشد، چگونـه مـی  مکن خویش را آزاد کنیم؟ برفرض که چنین کاری م

توانیم ذات خود را از قدرت برهیم؟ افزون بر این، بخالف اسـتقالل و 
پــیش از ایــن . پدیــد مــی آیــد آزادی، قــدرت از رابطــه، نــوعی از رابطــه، 

نوعی از رابطه که قـدرت را پدیـد مـی آورد، . رابطه، قدرت وجود ندارد
را در ویرانگری بکار  رابطه، آفریده ها نیرو در این نوع . رابطه قوا است

  . پیش از آن، کارمایه را نیرو و بعد از آن زور می نامیم. می برند
اگر قدرت وجود مستقلی داشته باشـد و ذاتـی : اینک از خود بپرسیم       

ـات از  ـا  حیات ما باشد، آیا با حذف آن، نبایـد مـا، حی دسـت بـدهیم و ی
اگر قـدرت ذاتـی : کنیمدست کم، آن را ناقص بگردانیم؟ توقع را کمتر 

ـا پدیـد مـی  حیات ما باشد و ما آن را بکار نبریم،  چه کاستی در زنـدگی م
اگـر رابطـه قـوا برقـرار : آید؟ تجربه همه روزه ما انسانها به ما مـی گویـد

را بکار نبریم، بهتر زندگی مـی کنـیم زیـرا ویـران  ) زور(= نکنیم و قدرت 
ـات نمـی نمی شویم و ویران نمی کنیم، حیات از د ست نمی دهیم و حی

ـار را همـه  هر . ستانیم انسانی که به صرافت تجربه کردن بیفتـد و ایـن ک
ـار نبـردن  ـات او نیسـت و بک روز بکند، در می یابـد کـه قـدرت ذاتـی حی

  .قدرت، حقوقمند زیستن است 
ـات باشـد،         تأمل را که بیشتر می کنیم، می بینـیم قـدرتی کـه ذاتـی حی

واقع، نخست مـی  در . ما بتوانیم حذف آن را تجربه کنیموجود ندارد تا 
ـا قـدرت پدیـد آیـد و سـپس  باید میان دو کس رابطه قوا برقـرار کنـیم ت

تجربه به ما حالی می کند که،  این . را تجربه کنیم) زور(= حذف قدرت 
با حذف قدرت، دو طرف رابطه، استقالل و آزادی خود را باز می یابنـد 

ـار مـی . شوند می  و با یکدیگر دوست قدرتی که مـی بایـد در تخریـب بک
  . رفت، نیرو ماند و ویرانی نیز ببار نیامد

ـا         ـات م بدین قرار، رفع تناقض به این مـی شـود کـه قـدرت ذاتـی حی
ــت ـانها نیس ــید. انسـ ــی پرس ــما م ــوه : و ش ــرا آدم از می ــس چ ــوع  پ ممن

  قدرتمداری خورد و ما آدمیان هر روز می خوریم؟ 
ایــن بــار، از راه رفــع . بــه ایــن پرســش چنــد نوبــت پاســخ نوشــته ام -  ۲ 

ـاه در خـود :  تناقض پاسخ را باز مـی جـویم بنگـریم،  در حقیقـت، هرگ
تجربـه . پاسخی را به دست می آوریم که حاصل تجربه با خویش اسـت

قــدرت چگونــه رابطــه  رابطــه بــا : را بــا ایــن پرســش از خــود آغــاز کنــیم
ـا را از راب: ایست؟ پاسخ اینست طه ایست با غیر که چون برقرار شـود، م

نخسـتین . غافل مـی کنـد) و آزادی استقالل (= خودانگیختگی خویش 
هـدف و روش مـا، هـر دو . اثرش اینست که بـه دسـتور عمـل مـی کنـیم

هدف قدرت می شوند زیرا قـدرت از تخریـب  روش و . قدرت می شوند
خاطر است که بدین   .پس روش نمی تواند تخریب نباشد. پدید می آید

در این رابطه، عقـل مـا، . قدرتمدار نمی تواند با تخریب آغاز نکند عقل 
هسـتی بـی  به سخن دیگر، از فضای خویش کـه . جز قدرت را نمی بیند

ـاه و هـم  کران است، غافل می شود و زمان اندیشـه و عمـل، بسـیار کوت
ـان عقـل . اکنون، می گردد ـان و زم ه، بـی خـود انگیختـ حال آنکـه مک

ـان مـی تواننـد هـم . نهایت است ـان و زم تنها از راه رابطـه قـوا ایـن مک
ـار  بدین سان، سه . اکنون و همین جا شوند تناقض آشـکار عقـل را گرفت

تناقض قطع رابطه با استقالل و آزادی ذاتی خـود  - ۱: خویش می کنند
ـان  - ۲قدرتمـداری و بخاطر ابتالی به  ـا زم ـان بـی نهایـت ب تنـاقض زم

تناقض رابطه عقل با هسـتی هوشـمند  - ۳و» ن جا و هم اکنونهم ای«
ـا امـری و دسـتوری  با  رابطه او با قـدرت و تنـاقض خـودانگیختگی او ب

  .   اندیشیدن و عمل کردن او
ـا مـی کنـد؟ پاسـخ         چرا چنین می کند و خود را گرفتار این تناقض ه

با هـم اکنـون  : این پرسش را چگونه این کار را می کند، بدست می دهد
ـا مطلـق، یعنـی هسـتی  و همین جا کردن زمان اندیشه و عمـل، رابطـه ب

ـال، . مـی دهـد جای بـه خـود مطلـق گردانـدن ...  هوشمند و بـرای مث
را )  با قدرت را بکار ببرم(= اگر این یا آن کار : فراوان به خود می گوییم

ـابم بکنم، این و آن موقعیت را مـی  ـا عقـل، پـس از آن ، . ی ایـن و آن «ام
را موضوع ارزیابی و صدور حکم قرار می دهد کـه آدمـی تصـمیم » کار

چنانکـه آدم نیـز پـس از آن میـوه . گردانـی گرفتـه باشـد به خود مطلـق 
ممنوعه را خورد که دانش مطلق و حیات جاویـدان گشـتن خـویش را، 

ـا مـی بایـد متحقـق مـی   هدفی کرد که، با خـوردن میـوه ممنوعـه، درج
  .  گشت

ـانها، هـر روز،        ـا انس و نیز، مطلوب یا محبوبی را مطلق گرداندن که م
ـاز  چندین بار، می کنیم، از خود مطلق گرداندن مایه می  گیرد و بـدان ب

پسـر : برای مثال، از امور واقع مستمر و پرشـمار، یکـی اینسـت. می گردد
ـام ذهـن . می دارد جوانی گمان می برد دختری را دوست  این دختر تم

ـاوجود ایـن، دختـر، پسـر جـوان را دوسـت نمـی . را پر کرده اسـتاو  ب
گردانی کامل باشد، پسر درصدد قتـل دختـر و  هرگاه خود مطلق . دارد

چـرا چنـین مـی کنـد؟ زیـرا نـه گفـتن دختربـه . بسا خودکشی می شـود
تحمل نمـی کنـد . شکستن من مطلق گشته خویش می انگارد خویش را 

ـاه . پرتگاه جنایت رها مـی کنـد و سقوط می کند، خویشتن را در او  هرگ
ـا دوسـت داشـتن جانشـین کنـد،  می توانست خـود خـواهی مطلـق را ب

  .عقلش استقالل و آزادی از دست نمی داد
ـاز مـی  – ۱: اینک تنـاقض را حـل کنـیم       اسـتقالل و آزادی خـو د را ب

ق خـود مطلـ یابیم و با هستی مطلق رابطه برقرار می کنیم، در نتیجه، از 
ـار  -  ۲. گردانی رها می شویم زمان را که بی نهایت بشـماریم، قـدرت ک

اول و دوم، عقـل، اسـتقالل  با رفـع دو تنـاقض  – ۳و . برد پیدا نمی کند
) رابطه با زمان بی نهایت(و آزادی ) ، خدا...رابطه با هستی هوشمند و(

دوست داشتن که خالی شدن  از هرآنچه هسـتی   – ٤و . بدست می آورد
یست و پر شدن از هستی و خلیفـه او شـدن در هسـتی  و داد و دهـش و ن

  . جانشین خود خواهی می گردد است، ... 
بنا بر نظری که پرسـش کننـده بـه آن رسـیده اسـت، قـدرت وجـود  – ۳ 

بطـور مسـلم  . دارد و انسان آن را مطلـق گردانـده و خـدا نامیـده اسـت
ـانها، قـد رت، بمثابـه منتجـه مقصود پرسـش کننـده ایـن نیسـت کـه انس

ـا بـر  زیرا اگر بدین کار . روابط قوا، را مطلق کرده اند توانا می شـدند، بن
این که قدرت فرآورده تخریب است، قـدرت مطلـق فـرآورده تخریـب 

جانداران و محیط زیست را از میان  مطلق می شد، انسانها خود و  همه 
د برای قـدرت، الجرم، انسانها، در ذهن های خود، می بای. برده بودند

شده باشند و این وجود ذهنی را مطلق کرده  و خـدا  وجود ذهنی قائل 
  .خوانده باشند

این امر که عقلهای قدرتمدار خداوند را زورمند مطلق مـی انگارنـد،      
بخشـیدن و آن  اما در ذهن به قـدرت وجـود . امری واقع و مستمر است

  :در بر دارد را خدا گرداندن، امری دیگر است و تناقض ها
ـاه قـدرت سـاخته ذهـن  - ۳/۱  تناقض اول و بسـیار آشـکار ایـن کـه هرگ

به مرگ مـی  ،خدا بگردد، زندگی آدمی مطلقا دستوری می شود و در دم 
چرا که او باید خویشتن را مأمور مرگ و ویرانـی بگردانـد و، در . انجامد

ـان بخشـد د بـه اینسـت کـه خداونـ حـل ایـن تنـاقض . جا، به زندگی پای
  : وجود دارد و توانای مطلق است و نه قدرت

. تناقض دوم این که قدرت از رابطه قوا و ویرانگری پدید می آیـد - ۳/۲ 
ــد  ــی توان ــد، نم ــدا کن ــق و خ ــن آن را مطل ــی در ذه ــو آدم ــدن  ول آفری

ـان قـدرت از . حیاتمندها را به او نسبت بدهد آنها هـم کـه دیـن را در بی
ویرانگری نقش  می دهنـد  د، در مرگ و خود بیگانه می کنند، به خداون

  .تا انسانها را بترسانند و به اطاعت کردن از قدرت معتاد کنند
باوجود چنین خدائی، تکلیف زندگی زیندگان چـه مـی شـود؟ اگـر        

را قـدرت  آدمیان بپذیرند خالق هسـتی خداونـد اسـت، نمـی تواننـد او 
و . تی متعـین نمـی شـودزیرا چنین قدرتی آفرینـده هسـ. مطلق بشمارند

خدا کـردن قـدرت پیـدا  اگر نپذیرند، خالق هستی خدا است، نیازی به 
پـس اگـر هسـتی متعـین : حل تناقض بـه اینسـت کـه بگـوئیم. نمی شود

ـا  ـای  هست، یا خود خالق خویش اسـت ی خداونـد مسـتقل و آزاد و توان
 اما هرگاه بگوئیم خود خویشتن را خلق کرده است با اسـتقالل. مطلق

ــرا در هســتی متعینــی کــه خــود . مــی شــود و آزادی انســان متنــاقض  زی
خویشتن را خلق کرده اسـت، جـز تعـین وجـود نـدارد و تعـین جبـر و 

  . و آزادی است جبر، ناقض استقالل 
دالیلی که می توان بر وجود خداونـد اقامـه کـرد مسـاوی : می گویند       

گوینـدگان در  .  اقامـه کـرداست با دالیلی که می توان بر انکار وجود او 
ـا بلحـاظ . بند منطق صـوری هسـتند و خـود را مـی فریبنـد زیـرا نـه تنه

ـا قائـل نشـدن بـه  استقالل و آزادی انسان، قائل شدن به وجود  خدا و ب
زیرا خدا هست، یعنـی اسـتقالل و  –وجود او، تفاوتی در حد تضاد دارد 

تقالل و آزادی هست و خدا نیست یعنـی اسـ آزادی و حقوقمندی انسان 
، بلکــه خــدا نیســت دو - و حقوقمنــدی انســان نیســت و جبــر او هســت 

نیـز قابـل » الشـئی«پدیـد مـی آورد کـه پـیش از عصـر  تناقض الینحـل 
  : مشاهده نبوده اند

تناقض قائل شدن هستی بـرای متعـین بـدون قائـل شـدن بـه وجـود  -  
چگونـه   متعین بدون نامتعین، چگونه وجـود پیـدا مـی کنـد و: نامتعین

می تواند در فراوان پدیده ها، شکل بجوید؟ برای این پرسـش فیزیـک 
جسته شد این بود کـه هـر  پاسخ اولی که : دانان این پاسخ را یافته است

ـائی دارد کـه آن را روح  آن   sprit پدیده ای در درون و بیـرون خـود فض
ـاده و غف یابنده تصریح کرد . می خوانند لـت که قائل شدن به اصالت م

سال، به تأخیر  ۳۰۰از این روح، سبب شد که پیشرفت علمی دست کم 
در فیزیـک کوانتیـک، : پاسـخ دومـی یافتـه شـده اسـت و اینـک، .  افتد

ـان : به میان است» الشئی «سخن از  ـا پای ـامتعین و ب وجود متعـین در ن
  ). فنا پذیر در فنا ناپذیر( پایان  در بی 

انگیختگی، پـذیرفتن اسـتقالل و تناقض دوم این که پـذیرفتن خـود -  
چــرا کــه  . و هســتی مســتقل و آزاد، هســتی نــامتعین اســت. آزادی اســت

  . هستی متعین، محکوم به جبر است
ـامتعین خـالق و مسـتقل و         حل این دو تناقض، به پـذیرفتن هسـتی ن

  .   ، خدا، است...آزاد و توانا و دانا و
خود مطلـق . با توانائی است )زور(= تناقض سوم، تناقض قدرت  - ۳٫۳ 

عقــل . کنــد گردانــی ســبب مــی شــود کــه آدمــی منطــق صــوری را روش 
ـا قــوت و توانــائی، قــدرت را  ـا شــباهت صــوری قــدرت بـ قدرتمــدار، بـ

آدمـی . نـاتوانی اسـت غافل از ایـن کـه قـدرت . جانشین توانائی می کند
ـا تسـلیم آن  ـار مـی آورد و ی مـی وقتی احساس ناتوانی می کنـد، زور در ک

ـا محـور کـردن  توانائی با استقالل و آزادی همراه . شود است و قدرت ب
بدین قرار، قدرت مطلـق، ضـعف مطلـق و ضـد . قدرت و تابعیت از آن

حل این تناقض منزه شـمردن . خدا است توانائی مطلق، بنا بر این ضد 
  . و توانا دانستن او است) زورمندی(= خداوند از قدرتمندی 

وقتـی . رم این که قدرت به خودی خود وجود نـداردتناقض چها - ۳/۴ 
است و وجودش  زیرا منتجه رابطه قوا . وجود پیدا می کند، مادی است

بمحض این که رابطه قوا قطـع مـی شـود، قـدرت . تابع رابطه قوا است
. پیدا مـی کنـد، متعـین اسـت بنابراین، وقتی وجود . نیز از میان می رود

ـا . ده داردیعنی دارای خواصی است که ما چنانکه هم نیرو و هم وقتی م
دهـیم و زورش مـی خـوانیم، قابـل انـدازه  به آن جهت ویرانگـری مـی 

ـا خداونـد اسـت کـه . متعین خدا نمی شـود. گیری است در قـرآن، تنه

  . منزه از صفاتی است که متعین دارد مقدس، بمعنای 
. ت می پرسـتندباوجود این، می دانیم که انسان ها، بت می سازند و ب      

پس قـدرت . گردانند را خدا می ...) خورشید و ماه و ستاره و(متعین ها 
ـانها . را نیز می توانند خدا کنند و بپرستند اال این که متعین هائی کـه انس
حـل . و قدرت از خود هسـتی نـدارد خدا می کنند، از خود هستی دارند 

ن همانی جستن این تناقض به انکار همه خداهائی است که ترجمان ای
  . هستند انسان با قدرت 

تناقض پنجم این که ساخته های ذهنی که انسانها آنها را خدا می  - ۳/۵ 
و . گردانی نیستند گردانند، در حقیقت هیچ، جز نمادهای خود مطلق 

چون آدمی، سـاخته ای ذهنـی را مطلـق گردانـد، عقـل او، دیگـر، نمـی 
اصــل راهنمــای او، . بیــاورد د توانــد اســتقالل و آزادی خــویش را بــه یــا

حـل تنـاقض بـه . ثنویت تک محـوری، ضـد  موازنـه عـدمی، مـی شـود
در رابطه با خداوند، هسـتی مطلـق،  اینست که انسان خویشتن را نسبی 

هرگاه چنین کند، اصل راهنمای عقـل مسـتقل و آزاد او، موازنـه . بداند
  .عدمی می شود

ارتر، فیلسـوف فرانسـوی تناقض ششم، تناقض موجود در قول سـ - ۳/۶ 
ـان همـواره در . است ـال طـرح و  توضیح این که او بر اینست کـه انس ح

ـا موجـودی . اجرای طرح خود خدا گردانی اسـت ـان تنه بنظـر او، انس
و او، بیـرون رفـتن از . بـرود است که عقل او مـی توانـد از تعـین بیـرون 

  . تعین را آزادی  می خواند
ن، نامتعینی وجود دارد و یا ندارد؟ اگر دارد، پـس اما آیا بیرون از تعی       

را تصور می کنـد و  خدا است و اگر ندارد و عقل آدمی است که نامتعین 
در آن می شود، عقل متعین چگونه می تواند نامتعین را تصور کند و، بـر 

نامتعین تصور او است و وجـود نـدارد،  فرض توانائی، چون او می داند 
اجـرای طـرح . نامتعین، خود فریبی بـیش نمـی شـودگذار از متعین به 
ـارت باشـد از  خود خداگردانی  نیز، جز خوردن میوه ممنوعه ای کـه عب

ثنویت تک محوری را اصل راهنما کردن و خویشتن را بـه جبـر مطلـق 
ـا وقتـی کـه . ساخته ذهن خود سپردن، نتیجه نمی دهد  بدین قرار، تنه

ـا خـدا وجـود دارد، اسـت ـامتعین ی هسـتند و  قالل و آزادی حـق هستی ن
  . حقیقت دارند

ـا هسـتی  - ۳/۷  دانستیم که خود مطلق گردانی و نیز رابطه انسان نسبی ب
تک محـوری را  اولی ثنویت . مطلق، دو اصل راهنما را ایجاب می کنند
اما همانطور که تجربه به ما می . ایجاب می کند و دومی موازنه عدمی را

و، در روش، هم هدف و هم اصل  می کند آموزد، هدف روش را ایجاب 
امــا مجموعــه ای از ایــن ســه، در اصــول و . راهنمــا، تعریــف مــی شــوند
ـا را بوجـود  فروعی بیان می شوند که در  مجموع، دو نوع اندیشه راهنم

ـا ثنویـت تـک محـوری و  - ۱:می آورند بیان قـدرت وقتـی اصـل راهنم
 - ۲اسـت و) زور (=جستن با قدرت و روش نیز قدرت  هدف این همانی 

بیان استقالل و آزادی، وقتی اصل راهنما موازنه عـدمی و هـدف حفـظ 
و روش، کــاربرد دادن بــه ... رابطــه بــا هســتی هوشــمند و توانــا و دانــا و 

  . استقالل و آزادی و حقوق ذاتی خویش است
تناقضهای باال را که حل کنیم، به این نتیجه می رسیم که وقتی آدمـی        

قدرت، نمادها می سازد  ینهمانی جستن با قدرت می شود، برای در کار ا
ایـن رویـه او را در بنـد تناقضـها . و به این نمادها خداوندی مـی بخشـد

رشته ویران شدن و ویران کردن ها می  نگاه می دارد و زندگی او را یک 
ـا خداونـد در . گرداند ـاال رفـع کنـد، ب ـا را بـه ترتیـب ب هرگاه تنـاقض ه

ـا  ود و راه رابطه می ش رشد یا این همانی جستن با هستی هوشـمند و توان
به سخن دیگر، وقتی هـدف ایـن همـانی . را در پیش می گیرد... و دانا و
ـان از اسـتقالل و  جستن  با قدرت است، رابطه با خدا قطـع اسـت و انس

  .آزادی و دیگر حقوق ذاتی خویش غافل است
ا با اصل راهنما کردن موازنـه عـدمی، اما آیا بدون اندیشه راهنما، تنه       

رشـد، صـیر بـه سـوی  می توان با خداوند رابطه برقرار کرد و راست راه 
ـان تناقضـی اسـت کـه اگـر  او، را درپیش گرفت؟ این پرسش گویای هم

ـاهش میـزان  حل نشود، همچنان باعث باال رفتن  میزان ویرانگری و ک
ـاهش میـزان دوسـتی  ابداع و ابتکار و خلق، افزایش میزان دشـمنی و ک

به اینست که آدمی، به پرسش های اساسـی یـک  حل تناقض .  است... و
ـا ) هویـت(من کیستم : به یک پاسخ بدهد ـاه خـود را در رابطـه ب و هرگ

هوشمند، تعریف کنم، هویت من چه ویژگی ها پیدا می کند؟ آیا  هستی 
دی حقوقمنـ در رابطه با ایـن هسـتی اسـت کـه مـن اسـتقالل و آزادی و 

ـا مـی کـنم؟ اگـر آری، پـس  خویش را باز می یابم و زندگی را عمل به آنه
آیـا مـن مجموعـه . هستند این حقوق وجود دارند و خود روش خویش 

ـال کـردن  ای از استعدادها هستم؟ اگر هستم، پس عمل به حقوق و فع
راه رشـد را بـه پـیش رفـتن و توحیـد  همآهنگ این اسـتعدادها راسـت 

و اینهمه، مجموعـه ای از اصـول و . است... مند وجستن با هستی هوش
ـا  فروع را تشکیل می  دهند که تنظیم کننده رابطه ها از رهگذر رابطـه ب

ـا همـین مجموعـه اسـت کـه وقتـی رابطـه . خداوند است اندیشه راهنم
   .با حق تنظیم می کند، بیان استقالل و آزادی است انسان را 

  
   :پرسش دوم در باب حکمت چیست؟٭  
حکمت یعنی چـه؟آیابعنوان دسـتاویزی بـرای بـه .آقای بنی صدر سالم     

ــــــت  ــــــتورات روحانی ــــــردم از دس ــــــق م ـاندن مطل ـــــ ــــــل کش ـابراین "نیست؟آخرمیگویند عم بعضـی چیزهاراشـماحکمتش را نمـی دانیـد بن
خیـرش را خواهیـد  مسـلما .اظهار نظر و مخالفت ننمایید و اطاعت کنیـد

  .یافت
  ۱۶در صفحه

  

 عقل آزاد و حکمت؟    
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شـوند اکتبـر سـورپرایز بسا مجبور    ــددیگــری  اکتبــــر «امریکــــا، خــــود یــــک انتخابــــات ریاســــت جمهــــوری مداخلــه مســتقیم نتــان یــاهو در . را بســازند و بکــار برن او با تمام تـوان . است» سورپرایز ـــا را مسـئله اول » ایـران«می کوشـد  ـــاتی امریک ـــارزات انتخاب ن او بـوده اسالم هراسـی همفکـرابانیـان اسـالم سـتیزی و . بگردانددر مب و در فصــل پــنجم، خبرهــای         .خوانندگان می گذرانیمو جهـــــت یـــــابی آن را از نظـــــر گویای وضعیت اقتصـادی کشـور گزارشــها و داده هــای اقتصــادی در فصـــل چهـــارم، خبرهـــا و        . اند و هستند   :آوریمجاوزها به حقـوق انسـان را مـی ت
  
  

ــزاع در درون و  نـــ
 :خطرهـــا از بيـــرون

د تحريم تشدي ،تجزيه
  ... قطعنامه جديد  ،ها

  
  

خامنه ای و احمدی نـژاد 
در نــزاع و امریکــا حاضــر 

  :در مرزهای ایران
  
از  ،سیاســت تجزیــه ایــران ٭

ــم  ــاد تخاص ــه از راه ایج جمل
یمهــــای ایــــران و ژمیــــان ر

  :ذربایجانآ
  

  :گویا هستندویکیلـــیکس انتشـــار داده اســـت، دو ســند زیــر کــه : انقــالب اســالمی
  ۲۰۱۱فوریه  ۲۷تاریخ سند  ◀
لـورن گـودریچ : به برتون) فرد: (از

  و لیست محفوظ
تا بحال هیچ چیز در باره مالقات «

) بــزودی. (هــا مســجل نشــده اســت
ــده در  ــرکت کنن ــراد ش ــام اف ــد ن بای

  .جلسات بدستم برسد
باکو، استانبول و دوبـی، عـالوه بـر 

، )ایـران و آذربایجـان(سفر بـه مـرز
  ».مکان های مورد نظر هستند

ـــــه  ۲۷ • ـــــورن : ازا ، ۲۰۱۱فوری ل
فــرد برتــون و لیســت : بــه گــودریچ
  محفوظ
دربـــاره گوگـــل و ایـــران : موضـــوع

بـرای کسـی . برای مصـرف داخلـی(
  )ارسال نکنید

آیا هیچ حسی از اینکه آنها از چـه «
ـــران و  ـــرز ای ـــه در م ـــانی مداخل زم
آذربایجان را آغاز کرده انـد وجـود 

ســـال و نـــیم  ۲دارد؟ چونکـــه در 
وجـــود دارد کـــه  مـــورد ۳گذشـــته 

ایران و آذربایجان، بخاطر عالمـت 
ــان  ــه آنطــرف مرزهایش ــه ب ــائی ک ه
ارســال میشــود، از یکــدیگر ســخت 

و یا ایران، بخـاطر . عصبانی هستند
ــای  ــته ه ــان از دس ــوت آذربایج دع
ایرانـــی طرفـــدار انقـــالب مخملـــی 

هـردو ). عصبانی اسـت(بسوی مرز، 
طرف همواره به مسئله وبسـایت هـا 

  ».اره میکنندو اینترنت اش
فــرد  ۲۰۱۱فوریــه  ۲۷در تــاریخ  ◀

  : برتون نوشت
یـک )(لطفا به کسـی ارسـال نکنیـد(

  )منبع
از یــــک ایمیــــل داخلــــی یکــــی از 

گوکـــل ) کمپـــانی(مـــدیران ارشـــد 
  .استخراج شده است

ــن پیــام از جــارد کــوهن  مقــام (ای
پیشـــــــین سیاســـــــتگذاری وزارت 

اســت و دربــاره طــرح او ) خارجــه
  .یان استبرای مالقات با ایران

میخواستم درکی از نظرت دربـاره «
سفر پیشـنهادی بـه امـارات متحـده 
عربــی، آذربایجــان و ترکیــه در مــاه 

هـدف منحصـر . مارس داشته باشـم
بفــرد ایــن ســفر، بعنــوان بخشــی از 

ــه( ــا در ) برنام ــای فکــری م گروهه
گوگــل دربــاره جوامــع ) کمپــانی(

سرکوبگر،  تماس با ایرانیـان بـرای 
از چالش هائی که با درک بهتر آنها 

  . آن روبرو هستند میباشد
با اتومبیل به مـرز  :این هم نظر من

آذربایجــان و ایــران بــرو و در آنجــا 
با جوامع ایرانی نزدیک مرز تمـاس 

این امر مهم است زیـرا (برقرار کن 
بــه دیــدگاه ایرانــی هــای آذری نیــاز 

  »).داریم
  
تـش جنـگ آحمله به ایران  ٭

می کند و را در قفقاز شعله ور 
ــار آ شــفتگی اقتصــاد شــدید بب

  :وردآمی 
  
ــپتامبر  ۱۲در  ◀ ــرت  ،۲۰۱۲س روب

بروس گزارش کرده است که روسیه 
مشغول تدارک تمرین های نظـامی 

علت اهمیت . در شمال قفقاز است
استراتژیک این منطقه برای روسیه 
و نگرانـــی روســـیه بابـــت احتمـــال 
حمله به ایران و گسترش جنـگ بـه 

مـدن اخـتالل آو پدید منطقه قفقاز 
  .شدید در اقتصاد است

ـــتان پیمـــان        ـــا ارمنس ـــیه ب روس
امنیــت دارد و خــود را موظــف مــی 

می خواهد کنتـرل  ،داند و در واقع
لوله هـای نفـت و گـاز و بسـا منـابع 
نفت و گاز حـوزه دریـای مازنـدارن 

ــت  ــی . وردآرا بدس ــد راهروئ نیازمن
است که از وسـط گرجسـتان بگـذرد 

وســیه بتواننــد منطقــه را تــا قــوای ر
  .وردآتحت مهار خود در

 ،بعد از جنگ قـوایش در چچنـی •
روسیه در این منطقـه تمـرین هـای 

امــا مــانور . نظــامی ترتیــب مــی داد
ــاز  ــزرگ  ۲۰۱۲قفق ــانور ب ــین م اول

بـدین سـو  ۲۰۱۰روسیه از دسـامبر 
گرجستانی هـا بـه ایـن مـانور . است

ــد ــی گوین ــد و م ــی کنن ــراض م  :اعت
حت تأثیر قـرار دادن ت ،نآهدف از 

انتخابات مجلس گرجسـتان در اول 
نیـز  ۲۰۰۸در سال . ماه اکتبر است

کــه روســیه تمــرین نظــامی ترتیــب 
ــاه ،داد ــک م ــله ی ــه فاص در اوت  ،ب

قـــوای روس در گرجســـتان  ،۲۰۰۸
ـــــه  ـــــگ شـــــد و دو منطق وارد جن

ـــتان ـــتیای  ،گرجس ـــازی و اوس ابخ
ن جدا کـرد و  هـر دو آجنوبی را از 

  .اخترا به رسمیت شن
مقامات روسیه اصـرار مـی ورزنـد  •

یــک تمــرین » ۲۰۱۲ –قفقــاز «کــه 
ــه  نظــامی معمــولی اســت و ربطــی ب
ــــر  ــــورهای دیگ ــــدادها در کش روی

تأکیـد مـی کنـد مـانور بطـور . ندارد
کامــل در خــاک روســیه انجــام مــی 

گیـــــرد و واحـــــدهای مســـــتقر در 
ــــوبی و  ــــتیای جن ــــازی و اوس ابخ

. ن شرکت نمـی کننـدآارمنستان در 
تان و روســــــیه ســــــفید و ارمنســــــ

ـــــــــتان و  ـــــــــتان و قرقیزس قزاقس
تاجیکســـتان عضـــو پیمـــان امنیـــت 

ــتند ــتجمعی هس ــتان. دس  ،در ارمنس
ـــا  ۳تمـــرین واکـــنش ســـریع از   ۸ت

  .  سپتامبر انجام می گیرد
لکســـاندر آنـــرال ژبنـــا بـــر قـــول  •

ـــتنیکف ـــش  ،پس ـــتاد ارت ـــاون س مع
مــانور ارمنســتان بــا عنــوان  ،روســیه

بـاطی ارت» ۲۰۱۲ –حمله متقابـل «
. نـدارد»  ۲۰۱۲ –قفقـاز «با مـانور 

در دو  ،اال ایـــن کـــه ایـــن دو مـــانور
. سوی گرجسـتان انجـام مـی گیرنـد

ــانور  ــل «در طــول م ــه متقاب  - حمل
ــده  ،۲۰۱۲ ــار نماین ــین ب ــرای اول ب

. صـلیب سـرخ نیــز شـرکت مـی کنــد
پوستنیکف مـی گویـد علـت حضـور 

نهــــا مطالعــــه امــــداد انســــانی در آ
 .صورت وقوع جنگ است

امات روسیه پیش بینی می کنـد مق •
ــران توســط  کــه تأسیســات اتمــی ای

پـیش از سـال  ،اسرائیل و یـا امریکـا
مــورد حملــه قــرار خواهنــد  ،۲۰۱۲
ــت ــت. گرف ــه گذش ــتانی ک  ،در زمس

ــاه  ــامی پایگ ــر نظ ــراد غی ــیه اف روس
نزدیـک  ،نظامی خـود در ارمنسـتان

ذربایجان آمرزهای خود با ترکیه و 
  . و گرجستان را تخلیه کرد

حمله نظامی امریکا و یا اسـرائیل  •
بی ثباتی جدی در مرزهای جنـوب 

ــی  ــد م ــتان پدی واردات . وردآارمنس
بــه ارمنســتان قطــع خواهنــد شــد و 
ـــــدگان هجـــــوم  موجهـــــای پناهن

مقامــــات نظــــامی . وردآخواهنــــد 
روســـیه تردیـــد دارنـــد کـــه حملـــه 
نظامی اسـرائیل بـه تأسیسـات اتمـی 

ایــن تأسیســات را از میــان  ،ایــران
  .ببرد

حملــه نظــامی بــه ایــران احتمــاال  •
ســـبب تحریکـــاتی مـــی گـــردد کـــه 

ذربایجـان و آرودروئی  ،نهاآحاصل 
دو  ،۱۹۹۰از سـال . ارمنستان است

بـا یکـدیگر  ،کشور بـر سـر قـره بـاغ
  . نزاع دارند

ـــت        ـــور روز آدول ـــان بط ذربایج
افــزون بــا اســرائیل و امریکــا پیونــد 

بــدیهی اســت روســیه . جســته اســت
  . ذربایجانآبه مهار  حریص است

در صورت وقوع جنگ در ایران      
بســا پناهنــدگان  ،ذربایجــانآو یــا 

روی بــــه جانــــب شــــمال روســــیه 
ــــد  ــــارس. وردآخواهن ــــاه م  ،در م

 ۱۵۰قشــــون بــــه  ۲۰۰۰۰روســــیه 
گسیل کـرده  ،ذربایجانآکیلومتری 

  . است
 ،در صورت بی ثبات شدن ایـران •

گرچه پرداختن به مسـئله انسـانی و 
محـل  ،فاع از امنیت ارمنستاننیز د

امــا بــه روســیه ایــن  ،پیــدا مــی کنــد
امکان را می دهـد کـه کنتـرل لولـه 

ورد کـه آهای نفت و گاز را بدسـت 
از دریای مازندران به بنـدر سـیهان 

ــد ــی ده ــان م ــه جری ــرا . در ترکی زی
 –روســـــیه خـــــط لولـــــه بـــــاکو 
. نووروسیسک را نیز کنترل می کند

و تمــامی نفــت  ،کنتــرل لولــه دیگــر
سیای میانه را به کنترل روسیه آگاز 

  . وردآدر می 
اخـتالل در جریـان  ،بدین قـرار      

بــاوجود  ،ســیای میانــهآنفــت و گــاز 
سبب گرانـی شـدید  ،جنگ با ایران

بهای نفت و گاز و بی ثبـاتی شـدید 
  .  اقتصاد غرب می گردد

  

ـــــیم در واواک یکـــــی ٭  دو ت
برضـــد خامنـــه ای و دیگـــری 

مشـائی  برضد احمـدی نـژاد و
پـای  جاسوسی می کرده اند و
  :امریکا به میان بوده است

  
و  ۲۰۱۱وریــل آ ۲۶تــاریخ ســند  ◀

ــر کــردن احمــدی  ،نآموضــوع  قه
  :نژاد است

ــر خــود  • ــوری در دفت ــیس جمه رئ
تـنش «ن آحاضر نشده است و علت 

ــر اســت» هــا ــا رهب ــط او ب . در رواب
ــزان  ــزارش می ــر گ ــس از ذک ــند پ س

ــر ــژاد را  ،خب ــدی ن ــرط احم ــه ش س
 :وردآبرای از سر گرفتن کـار را مـی 

برکناری مصـلحی وزیـر واواک و  ۱
بازگشت رحیم مشـائی بـه مقـام  – ۲

ـــوری و  ـــیس جمه ـــت رئ  – ۳معاون
برکنــاری جلیــل ســعیدی از دبیــری 

 ،بنا بـر گـزارش. شورای امنیت ملی
احمــدی نــژاد نجــار وزیــر کشــور را 
نیز نمی خواهد زیـرا او از نزدیکـان 

  .خامنه ای است
مــن  :ارش دهنــده مــی نویســدگــز •

شــنیده ام در واواک تیمــی وجــود 
ایـن . دارد که با مشائی کار مـی کنـد

ــز  ــه ای نی ــار خامن ــر ک ــیم در دفت ت
. میکرفون کار گذاشـته بـوده اسـت

تیم مخالف او در واواک بـر رابطـه 
مشــائی بــا برخــی از میلیاردرهــای 

مصـلحی . امریکائی اطالع یافته اند
ع می شـود از فعالیتهای مشائی مطل

ــاه  و دســت مشــائی را از واواک کوت
می کند و احمدی نژاد نیز مصـلحی 

  .را برکنار می کند
نچــه در آمــن اطالعــی نــدارم از       

دیدار میان احمـدی نـژاد و خامنـه 
اما سیاست کـاران . ای گذشته است

و روحانیــــان نزدیــــک بــــه رهبــــر 
ــزوم اطاعــت از  ــاره ل ــان درب همچن

  .رهبر سخن می گویند
  

ــه کشــورهای  هــدف تجزی
خاورمیانـــه بقصـــد مهـــار 
ــای  ــردن ثروته ــل و ب کام

  :نها استآنفت و گاز 
  

ــدآشکارا خود را به خـدمت امریکـا قدرت خارجی بوده انـد و امـروز ســو، تجزیــه طلبــان در خــدمت از انقـالب بـدین  :انقالب اسـالمی ــرائیل در آورده ان ــب . و اس ـــه خـــود را در خـــدمت اینـــک کارشناســـان . آنهـــا اســـتآنهــا و بــردن و خــوردن ثروتهــای صد مهار کامل تجزیه کشورها بقهشــدار داده مــی شــود کــه هــدف مرت ــا غـــرب ک ــد، ب ــا نمــی بینن ــی ه ــاوراء مل جهــــانی «هــــیالرد، متخصــــص از جمله آنها پیر . را باز می گویندمسلمان روی می دهـد، حقیقـت مشــــاهده آنچــــه در کشــــورهای م او در پــی تحقیــق . اســت» کــردن هدف تجزیه کشورهای ما بقصـد و به این نتیجـه رسـیده اسـت کـه ما، یک رشته تحقیـق انجـام داده و نقش عوامل آنها در کشورهای مجریان سیاستها تعقیب می کنند بردن به هدفی که ساسـتگذاران و اروپــا، بــه قصــد پــی  در امریکــا و

ــاز و  ــت و گ ــوردن نف ــردن و خ ــالم انتشــار فــیلم سراســر ناســزا بــه ، دو هفتـــه پـــیش از ۲۰۱۲اوت  ۲۵(مصاحبه او با فیصل آنسـور قســمتی از ، در ایــن جــا، ســتهادیگــر منــابع توســط مــاوراء ملــی ب ــامبر اس در ســالروز ) ص(پی سپتامبر و  ۱۱ترورهای ترورهای   :را می آوریم) پی آمدهای آن 
ســـپتامبر  ۱۱از  :نســـورآفیصـــل  •

اسالم بطـور عـام  ،بدین سو ،۲۰۰۱
 ،و کشورهای اسـالمی بطـور خـاص

ــــورهای  هــــدف اول سیاســــت کش
نهـا امریکـا آبزرگ غـرب و در رأس 

کشــورهائی تصــرف شــدند . اســت
ــــی( ــــتان و لیب ــــراق و افغانس و ) ع

کشــــورهای دیگــــری در فهرســــت 
ــــتند  ــــوریه و(هس ــــران و س  ،...)ای

ترازنامــه ایــن سیاســت از دیــد شــما 
چیست و سود ایـن وضـعیت را چـه 

  کسی می برد؟
ـــیالرد ٭ ـــر ه ـــوقتی  :پی ـــه م ترازنام
ــه . ســتا ــه آترازنام ــاز یــک فاجع غ

ایــــن کشــــورها وارد یــــک . اســــت
 ،ســــــرکوبها ،مــــــارپیچ جنگهــــــا

تخاصـمهائی کـه  ،خواستهای قومی
ــی شــوند و  ــه م ــان برانگیخت همچن
تــنش هــای مــذهبی شــدید و پایــان 

مـا در یـک دوران . ناپذیر شده انـد
ــتیم ــر شــدن هس ــر و زب ــی از . زی یعن

دنیـــای قـــدیم داریـــم وارد دنیـــای 
  .جدید می شویم

هـــدف پنهـــان و  :نســـورآفیصـــل  •
ـــن  ـــراف نشـــده ای ـــا «اعت جنـــگ ب

  کدام است؟» تروریسم
جنــگ بــا «پشــت  :پیــر هــیالرد ٭

ـــم ـــله ای  ،»تروریس ـــدف بالفاص ه
پنهان اسـت کـه تصـاحب ثروتهـای 

نفــت و گــاز و (کشــورهای مســلمان 
توســط مــاوراء ملــی ...) اورانیــوم و

هــائی اســت کــه در خــدمت جهــان 
اصـلی  امـا هـدف. الیگارشیک است
ــه اســت ــه  :دو گان ــه قطع یکــی قطع

بروفـق ضـابطه  ،کردن این کشورها
به قسط مهار کـاملتر  ،قومی و دینی

از همان دسـتور . این کشورها است
تجزیـــه کـــن و حکومـــت «قـــدیمی 

 ،هدف دیگـر. پیروی می کنند» کن
تغییر طرز فکرهای عربها و ایرانـی 
هــا از راه تغییــر بنیادهــای اســالم 

  .است
ــــــــیحیت در م        ــــــــدوده مس ح

ـــــک ـــــان  ،کاتولی  ۲هـــــدف واتیک
ـــا ۱۹۶۲( ـــه ) ۱۹۶۵ت ـــود ک ـــن ب ای

مسیحیت تغییر کند تا مسـیحیت بـا 
جهانی کـردن بمعنـای نظـم جدیـد 

حکومــت (انطبــاق بجویــد  ،جهــانی
  ...).دفاع از حقوق بشر و ،جهانی

همــــین سیاســــت را دارنــــد در       
ــلمان ــورهای مس در محــدوده  ،کش

مــی  اجــرا  ،اســالم ۲یــک واتیکــان 
ــد ــان . کنن ــا جه ــد ب ــی بای ــالم م اس

ـــاق  ـــی و جهـــانی کـــردن انطب گرائ
این از راه اتفاق نیسـت کـه . بجوید

در مجله نظامی  ،مقاله رالف پترس
 ،۲۰۰۶وئـن ژدر   « AFJ »امریکا

متالشی شدن کشورهای خاورمیانـه 
فراخـوان . ورده اسـتآرا به دنبـال 

سـوپر واتیکـان «به ایجاد یک نـوع 
ــا ایجــاد » اســالم ــرف ب شــورائی مع

نحلــه هــای اصــلی اســالم و جنــبش 
همـین . داده می شود ،های اسالمی

نوع طرز فکـر را مـا در نـزد برنـارد 
اســــالم شــــناس یهــــودی  ،لــــویس

مـده آانگلیسی به تابعیت امریکـا در
این یکی اول کسـی اسـت . می یابیم

  را » جنگ تمدنها ها«که نظریه 
  

  ۴در صفحه
  

 خشونت گستری
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ــا  ســاخت و رابطــه بســیار نزدیــک ب
نسکی دارد کـه حـامی پرزیـدنت ژبر

مشــاور امنیتــی کــارتر (اوبامــا اســت 
. بــود و بــا کیســینجر نزدیــک اســت

    :)ا.ا
در همان حال کـه بـا اسـالم مـی      

از ... امریکـــا و فرانســـه و ،ســـتیزند
در کشـــورهای » انقـــالب اســـالمی«

 ،در لیبـی. عرب حمایـت مـی کننـد
دسـتیار پیشـین  ،کسی چون بلحـاج

رها کننده تریپولی  بمثابه ،بن الدن
کشور  ،یا در سوریه. معرفی می شود
از جنگجویـــــانی  ،ثبـــــات باختـــــه

حمایت می کنند که خـود را اسـالم 
. گــــرا و مجاهــــد مــــی خواننــــد

اســـتراتژی جدیـــد غـــرب برضـــد 
کشورهای اسالمی چیست جـز یـک 

  حماسه استعماری؟
نهـا کـه در آیعنـی  ،نخبه های غـرب

 ،مؤسســات طرفــدار جهــانی کــردن
رای روابط خارجی و چاتام مثل شو

مده آبار ،هوس و مؤسسه های دیگر
بازی بـس فتنـه انگیـزی را مـی  ،اند

کنند که تشدید تـنش میـان غـرب و 
ـــت ـــلمان اس ـــای مس ـــد . دنی در دی

کار اینـان بطـور خاصـی  ،جهان گرا
ســه  پایــه یهودیــت «مســتقر کــردن 

همان کار که بنیاد برتلسـمن  . است
  .می کند

امعــه یهودیــان ایــن ســه پایــه ج      
امریکای شـمالی و اروپـا و اسـرائیل 
ــای  ــک بن ــای ی ــه ه ــه پای ــتند ک هس
سیاســـــی و اقتصـــــادی و نظـــــامی 

ایجــــاد پارلمــــان یهــــود . هســــتند
در  ،در محل پارلمان اروپا ،اروپائی
ــه  ــه منطقــی ایــن  ،۲۰۱۲فوری دنبال

ــزرگ  ــیار ب ــاس بس ــت در مقی سیاس
مشـکل اینجاسـت کـه دنیـای . است

الزم بـرای های » کیفیت«مسلمان 
ورود در هیــأت معنــوی و سیاســی و 
ـــانی  ـــانگرائی و جه ـــادی جه اقتص

  .کردن را ندارد
تشویق و بـرانگیختن   ،در نتیجه      

افراطی ترین جنبشهای اسـالم گـرا 
ـــه هـــا ـــن نخب ایجـــاد  ،از ســـوی ای

کـــه  –اپوزیســـیون در برابـــر غـــرب 
 ،- اســرائیل را نیــز در بــر مــی گیــرد 
ت و غبی که ادعا مـی شـود دمـوکرا

ایـن ضـد . جانبدار حقوق بشر است
تراشی به برخورد میان دو دنیـا مـی 
انجامد و ایـن امـر عبـور بـه مرحلـه 

در ایــن . بــاالتری را میســر مــی کنــد
کشــورهای درگیــر انــواع  ،مرحلــه

ینـد و حکومـت آجنگها از پا در می 
  ...برجهان میسر می شود

شــما متخصــص  :ن ســورآفیصــل  •
جهـــان گرائـــی و جهـــانی کـــردن 

بنظر شما چه محلـی بـرای . هستید
دنیــــای مســــلمان در کلــــه هــــای 
طراحان ایـن طـرح در نظـر گرفتـه 

  :شده است
همانطور کـه تصـریح  :پیر هیالرد ٭

کارهــای برنــارد لــویس و یــا  ،کــردم
خبـر  ،از پیش ،کارهای رالف پترس

از زیر و رو شـدن بـزرگ کشـورهای 
 ،بـا وجـود ایـن. مسلمان مـی دهنـد

رای کارهـای باید جای مخصوصی ب
یک کارمنـد پیشـین وزارت خارجـه 

او اودد . اســـرائیل در نظـــر گرفـــت
او . اســت  Oded Yinonاینــون  

ــــازمان  ،۱۹۸۲در  در محــــدوده س
ــــانی ــــم جه ــــی را  ،صهیونیس طرح
به یمـن اقـدام . پیشنهاد کرده است
ـــهک ـــرائیل ش ـــه  ،اس ـــیس جامع رئ

ممکن شد سر  ،اسرائیلی حقوق بشر
وریم از هــدفهای دراز مــدتی در بیــا

که در برخـی سـازمانها تـدارک مـی 
چنـــدان انســـان دوســـت  ،شـــوند
کار اودد اینـون نخسـت در . نیستند

مجلــــــه مطالعــــــات پیرامــــــون «
 »و ســپس در مجلـــه » فلســطین

Confluences 
méditerranéennes » ) شــماره

ــا . منتشــر شــد ۲۰۰۷)ســال   ،۶۱ بن
دنیای عرب می باید متالشـی  ،نآبر

د کـه به روشنی مدعی مـی شـو. شود
خاورمیانه نمی تواند در سـاختهای 
. کنونی به حیات خـود ادامـه دهـد
. مــی بایــد تغییرهــای انقالبــی کنــد

بــه  ،در نوشــته خــود ،اودد اینــون
دقت ترکیب قومی و مذهبی دنیای 
 ،مسلمان را از مـراکش تـا پاکسـتان

و براینسـت کـه مـی . تعیین می کنـد
باید متالشـی شـدن ایـن کشـورها را 

 ،۱۹۸۲همان سـال  در. برانگیخت
پیش بینی شده بود که عراق بـه سـه 
قسمت کـرد و سـنی و شـیعه تقسـیم 

ـــدین واحـــد . شـــود ســـوریه در چن
مصر و سودان . کوچک تجزیه شود

و لیبــی و لبنــان و ایــران و ترکیــه و 
ـــه  ـــد تجزی ـــی بای ـــز م ـــتان نی پاکس

  ...شوند
از محافظـه کـاران (ریچارد پرل      

ــران گیــت  ــا کــه در ای ــد امریک جدی
نقش داشت و اینـک حـامی تجزیـه 

ــــت ــــا اس ــــه ) ا.ا.طلبه ــــروف ب مع
ـــا« ـــاهزاده تاریکیه ـــار اودد  ،»ش ک

 ،۱۹۹۶اینـــون را پـــی گرفـــت و در 
گزارشــــی را تهیــــه کــــرد در بــــاره 
چگـــونگی ایجـــاد بـــی ثبـــاتی در 

او . نهاآکشورهای مسلمان و تجزیه 
نخسـت  ،این مطالعـه را نتـان یـاهو
دوایــر . وزیــر کنــونی اســرائیل کــرد

کـــه (امریکـــائی و انگلیســـی ســـری 
ســابقه دیــرین در مداخلــه در امــور 

ــه  ،کشــورهای مســلمان دارنــد نمون
و اسـرائیلی ) کودتا بـر ضـد مصـدق

در دنیای مسلمان دست اندر کارند 
و هدفشـــــان تجزیـــــه کشـــــورهای 

  ...مسلمان است
ــا اســتراتژی را کــه  :انقــالب اســالمی ــد، ب ــی کن ــرهیالرد تشــریح م ــار که کار خـویش را تشـدید بحـران » رایــانیاصــول گ«گفتــار و رفتــار پی ــار و رفت ــز گفت ــد و نی ــا کشورهای ما در ارتباط هسـتند و طراحــان و مجریــان طــرح تجزیــه اینــان در رابطــه بــا : خــود بپرســیمتجزیه طلبـان، مقایسـه کنـیم و از کــرده ان ــد و ی ــی کنن ــل م ــگ عم مـی » اوجب واجبـات«خویش را بــدین خــاطر کــه حفــظ موقعیــت همآهن گـــاه کـــردن آیا آنها کـه از ایـن امـور آگـاه مـی د، به سـازآنها مـی رقصـند؟ و دانن   ؟  به این مسئولیت عمل می کنندمردم کشور مسئول می شناسند و شـــوند، خـــود را در آ

  
قطعنامه شورای حکام 

ـــی ژآ ـــین الملل ـــس ب ان
ی اتمـــی گویـــای ژانـــر

  :یمژانزوای ر
  
دوازدهمــــــین قطعنامــــــه  ٭

شورای حکام گویـای انـزوای 
   :یمژر
  
، شـــورای ۲۰۱۲ســـپتامبر ۱۳در  ◀

ــرژحکــام آ ــی ان ــین الملل ی ژانــس ب
 ۱+ ۵اتمــی بــه پیشــنهاد کشــورهای 

امریکا و چین و انگلستان و آلمان (
دوازدهمـــین ) و فرانســـه و روســـیه 

عضـو  ۳۱قطعنامه خود را، بـا آرای 
 . عضو، تصویب کرد ۳۵از  
به گزارش آسوشیتدپرس، پیش از     

ی حکـام، در برگزاری نشست شـورا
شد کـه  محافل دیپلماتیک گفته می

اطالعات جدیدی در اختیار آژانس 
قرار گرفته است که بنا بر آن ایـران 

های جدیدی در سـاخت  به توانایی
 . ای رسیده است سالح هسته

کشـــور عضـــو شـــورای  ۳٥از میـــان 
حکام، تنهـا کوبـا بـه ایـن قطعنامـه 
رای مخالف داده و سه کشور مصر، 

ادور نیـــز بـــه آن رای تــونس و اکـــو
بنا بـر ایـن، غیـر از  .اند ممتنع داده

کوبا، بقیـه کشـورهای غیـر متعهـد، 
به قطعنامه رأی موافق داده اند بـه 
اســتثنای مصــر و تــونس و اکــوادور 

ــه ایــن . کــه رأی ممتنــع داده انــد ب
ترتیـــب، غیـــر متعهـــدهائی کـــه در 
اجـــالس تهـــران  شـــرکت کردنـــد، 

. دیــم مافیاهــا را تنهــا گرداندنــژر
خشـم ســلطانیه از قطعنامــه، عمــده 

یـم، آنهـم ژبه خاطر انزوای آشکار ر
بعد از آن اجـالس بسـیار پـر هزینـه 

 .  بود
  مواد قطعنامه عبارتند از   
ــــه • ــــران قطعنام ــــین  ای های پیش

ســـازمان ملـــل را نادیـــده گرفتـــه و 
 .نقض کرده است

نسبت به فعالیـت هـای ایـران در • 
 ســایت پــارچین ابــراز نگرانــی شــده

ــران را . اســت ــی ای ــورهای غرب کش
ــه آزمایش ــد ک ــی کنن ــتهم م ــای  م ه

ای  نظامی مرتبط با تسلیحات هسته
  .در پارچین انجام داده است

نگرانـــی بابـــت احتمـــال وجـــود  •
فعالیتهای اتمی نظـامی رفـع نشـده 

  . است
از گســــترش " نگرانــــی عمیــــق"• 

ای  هـــا در تأسیســـات هســـته فعالیت
ایـن فردو و غنی سازی اورانیـوم در 

  .تأسیسات ابراز شده است
و  انـس ژنبود همکاری ایـران بـا آ •

  .انسژبا آلزوم و فوریت همکاریش 
شورای حکام مصرا از ایـران مـی  •

بطورکامل و بدون مهلت «خواهد 
به تکالیف خود کـه شـورای امنیـت 

  .»عمل کند ،مقرر کرده است
انـس را ژآرئـیس  ،مانوآشورا یوکیا •

مـــه و مـــأمور اجـــرای ایـــن قطعنا
مـی  ۲۰۱۱قطعنامه مصـوب نـوامبر 

ــد ــی دهــد . کن ــت م ــه او مأموری و ب
  .   نتیجه را به شورا گزارش کند

   
  
یا قطعنامـه شـورای حکـام آ ٭
انس مقدمه صدور قطعنامـه ژآ

جدیـــدی از ســـوی شـــورای 
  :امنیت؟

  
ـــه  ◀ ـــال تصـــویب قطعنام ـــه دنب ب

انــس بــین ژآتوســط شــورای حکــام 
رئــیس  ،مــانوآ ،ی اتمــیژالمللــی انــر

ـــسژآ ـــت ،ان ـــران  :گف ـــدوارم ای امی
قطعنامـــه شـــورای حکـــام را نیـــک 

. انس همکاری کندژآدرک کند و با 
ــا در  ــده امریک ــتژآنماین ــس گف  :ان

. قطعنامه پیام روشنی به ایـران بـرد
 ،یـمژنماینـده ر ،سـلطانیه ،در برابر

ــــرفت در  ــــبب پیش ــــه را س قطعنام
گفتگوها ندانسـت و گفـت بـه حـل 

  . مشکل کمک نمی کند
صـــــحبت از  ،اکنـــــون از هـــــم ◀

ـــت برضـــد  ـــه شـــورای امنی قطعنام
بــا توجــه بــه ایــن  :ایــران مــی شــود

یـم قطعنامـه ژدر صـورتی ر ،مواضع
ایــن  ،شــورای حکــام را اجــرا نکنــد

انـس را ژآشورای حکـام رئـیس  ،بار
مــأمور گــزارش مــا وقــع بــه شــورای 

و بـا توجـه بـه ایـن . امنیت می کنـد
 ۱+۵امر که قطعنامـه را کشـورهای 

احتمــال تصــویب  ،انــد تهیــه کــرده
  .بسیار باال است ،قطعنامه جدید

ــــدون  ،۹۱شــــهریور  ۲۷در  ◀ فری
ی اتمـی ژرئیس سازمان انـر ،عباسی
انـس ژآدر کنفرانس عمـومی  ،ایران

ــر ــین المللــی ان ی اتمــی در ویــن ژب
  :گفته است

 ۱۳۹۱مـــرداد  ۲۷روز جمعـــه  «    
 ۱۷هجــــری شمســــی مطــــابق بــــا 

، با استفاده از مـواد ۲۰۱۲آگوست 
ــره کابل ــیر  منفج ــرق در مس ــای ب ه

مجتمـع (شهر قم به مجموعه فردو 
. شـوند قطع می) شهید علیمحمدی

شود قطـع بـرق یکـی از  یادآوری می
هــــای آســــیب رســــاندن بــــه  راه

ــانتریفیوژ اســت ماشــین در . های س
اولــــین ســــاعات صــــبح روز بعــــد 
ــس تقاضــای بازرســی  ــان آژان بازرس

آیـا . کننـد سرزده از آن مجموعه می
ازدیــد ارتبــاطی بــا آن انفجــار ایــن ب

نــدارد؟ چــه کســی غیــر از بازرســان 
توانند در این زمان کوتاه  آژانس می

  به داخل مجموعه دسترسـی داشـته
ــار خرابی ــند و آم ــت و  باش ــا را ثب ه

  گزارش كنند؟
مورد دیگـر ایـن اسـت کـه در مسـیر 

ـــز  مجتمـــع شـــهید (مجموعـــه نطن
ای  نیز اقـدام مشـابه) روشن احمدی

مـا بـا توجـه بـه . بـود صورت گرفته
آمیز  هـــای صـــلح شـــفافیت فعالیت

يي کشورمان و نظارت آژانـس   هسته
ــراین فعالیت ــا، ســعی کــرده ب ایم  ه

اقالم عمـومی مـورد نیـاز خـود را از 
آژانـس در . بازار جهانی تهیـه کنـیم
ــا حــذف تحریم ــا  رابطــه ب ــه م هــا ب

ــی نمی ــه کمک ــاید وظیف ــد، ش ای  كن
 ندارد، امـا وقتـی ویـروس اسـتاکس

شــــود در  نـــت بـــه کــــار بـــرده می
تجهیزات خالء، خرابکاری صنعتی 

شـــود و یـــا مـــواد منفجـــره در  می
شـوند، آمـار  ها جاسازی می دستگاه

ـــین ـــداد ماش ـــانتریفیوژ،  تع های س
شـــده،  جـــرم دقیـــق اورانیـــوم غنی

 UF6مانــــده غنــــای اورانیــــوم در 
ها و آنچـه کـه در  خروجی از ماشین

آن حــوالی قابــل رویــت اســت را بــا 
داری و صداقت تمام گزارش  مانتا

این اطالعـات بـه راحتـی و . کند می
هــای آژانــس در  بــا انتشــار گزارش

ــاران و تروریســت ــار خرابک ها  اختی
 .گیرد قرار می

بـا  ۲۰۱۲مـی  ۲۰این موضـوع در    
نشــان دادن یــک تجهیــز کــه در آن 
مواد منفجره کار گذاشته شده بـود 
به شـخص مـدیرکل و دو معـاون او 

ان توضیح داده شـد و از وی در تهر
هــا  خواســتیم از تکــرار ایــن گزارش

ــد ــودداری کن ــفانه در . خ ــا متأس ام
گزارش اخیـر مـدیرکل محتـرم نیـز 

تری نوشـــته شـــده  جزئیـــات دقیـــق
  ».است

خرابکـاری دیگـری  ،بدین قـرار      
نیز انجام گرفتـه انـد کـه او در ایـن 

. نها سخن گفتـه اسـتآکنفرانس از 
انس گرفتـار ژآید او می گو ،در واقع

سوء مدیریت است و اطالعـاتی کـه 
 ،وردآاز تأسیسات اتمی بدسـت مـی 

بکار خرابکاری در تأسیسات و ترور 
  . کارشناسان ایران می روند

افـــزون بـــر رفـــتن پرونـــده بـــه  ◀
بـر  ،امریکـا و اروپـا ،شورای امنیـت

مجازاتهــــای اقتصــــادی بــــازهم 
  :خواهند افزود

ـــــپتامبر  ۸در  • ـــــه  ،۲۰۱۲س مجل
نــوول ابســـرواتور  گـــزارش کـــرده 

در همان حال که روسیه مـی  :است
گویــد وضــع مجازاتهــای اقتصــادی 
ــافع اقتصــادی  ــه من ــران ب برضــد ای

اروپـا ایـران  ،روسیه زیان می رساند
را بــه تشــدید مجازاتهــا تهدیــد مــی 

  .کند
پیشاروی بن بستی که حل مسئله      

 ،ن روبــرو اســـتآاتمــی ایــران بـــا 
ایران  ،سپتامبر ۸ر د ،اتحادیه اروپا

. را به تشدید مجازاتها تهدیـد کـرد
در  ،وزرای خارجه کشـورهای اروپـا

صـداها بـه  ،اجالس خود رد قبـرس
لزوم تشدید مجازاتهای وضع شـده 
بــــر ضــــد ایــــران و لــــزوم وضــــع 

ـــی ـــین الملل ـــای ب ـــد  ،مجازاته بلن
 .  شدند

وزیـــر خارجـــه  ،گیـــدو وســـترول •
ما نمی توانیم بپذیریم  :لمان گفتآ

وردن آدرپـــی بدســـت  ،ه ایـــرانکـــ
همـانطور کـه تـا بحـال  ،زمان باشد
مــا بــزودی  ،از ایــن رو. بــوده اســت

مجازاتهائی را تعیین می کنـیم و بـه 
ترتیبی این کار را انجام مـی دهـیم 
.  کـــه بســـرعت قابـــل اجـــرا باشـــند

هیچکس مایل نیسـت برضـد ایـران 
امـا  ،مجازات اقتصـادی وضـع کنـد
مــی مجهــز شــدن ایــران بــه بمــب ات

  .بهیچ رو پذیرفتنی نیست
ـــابوس • ـــوران ف ـــر خارجـــه  ،ل وزی

ــه ــد ،فرانس ــی گوی ــران  :م ــاه ای هرگ
ـــه ندهـــد ـــر روی مجازاتهـــای  ،تغیی

ــا  ــا از حــاال ت ــه اروپ ــدی ک  ۱۵جدی
عبـارت  ،اکتبر می تواند وضـع کنـد

هستند از مجازاتهای مالی و پولی و 
این مجازاتهـا . بازرگانی و نیز نفت

شوند کـه  بر مجازاتهائی افزوده می
  . هم اکنون اجرا می شوند

ــرین مجازاتهــای وضــع       شــدید ت
ــران اســت ،شــده . تحــریم نفــت ای

محمــود  ،رئــیس جمهــوری ایــران
ــه  ــت ک ــه اس ــژاد پذیرفت ــدی ن احم
ایــران در صــدور نفــت بــا مشــکالتی 

ــرو اســت ــد. روب  :و امریکــا مــی گوی
 ،بعلــت کــاهش میــزان صــدور نفــت

میلیــــارد دالر از  ۵ایــــران روزانــــه 
  . ت می دهددس

اتحادیــه اروپــا از شــورای امنیــت  •
نیـــز خواســـتار وضـــع مجازاتهـــای 
ـــران مـــی شـــود ـــد برضـــد ای . جدی

هرچند تصویب مجازاتهـای جدیـد 
ـــد  ـــت نیازمن ـــورای امنی ـــط ش توس

  .موافقت روسیه و چین است
ســــپتامبر  ۱۷در  ،بــــا اینهمــــه ◀

دبیر شورای امنیت  ،جلیلی ،۲۰۱۲
جه نکارا رفت و با وزیر خارآملی به 

گفتگوهای او بـا . ترکیه دیدار کرد
مســـئول سیاســـت  ،شـــتونآخـــانم 

در  ،ســپتامبر ۱۸در  ،خــارجی اروپــا
 .غاز شدآنکارا آ
   

ایران موضـوع کشـماکش 
  :میان نتان یاهو و اوباما

  
جامعـــه بـــین «نتـــان یـــاهو از      

ـــی ـــز و » الملل خواســـت خـــط قرم
مهلــت معــین کنــد و هرگــاه چنــین 

ئیل دیگـــر حـــق دارد اســـرا ،نکنـــد
بگوید چرا به تأسیسات اتمی ایـران 

وزیــر  ،کلینتــون. حملــه مــی کنــد
گفتـه مهلـت تعیـین  ،خارجه امریکا

  نمی کنیم و کاخ سفید نیز گفت
  

  ۵در صفحه
  

 خشونت گستری
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ســاختن بمــب  ،خــط قرمــز امریکــا 
ــران اســت  خــط (اتمــی از ســوی ای

خـودداری ایـران از  ،قرمز اسرائیل
قرار بـر ). غنی سازی اورانیوم است

ــا اوبامــا در دیــدار نتــ  ۲۸ان یــاهو ب
ســپتامبر بــود امــا اوبامــا گفــت او از 

  و. من تقاضای مالقات نکرده است
  
این طور می نماید که میان  ٭

ــا ــا اوبام ــاهو ب ــان ی ــر  ،نت دیگ
رابطــه ای نیســت امــا عکســش 

   :؟!واقعیت دارد
 
دبکا فایـل خبـر  ،سپتامبر ۱۱در  ◀

داده است کـه قـرار بـر دیـدار نتـان 
سـپتامبر بـود و  ۲۸ا در یاهو با اوبام

حاال کاخ سـفید مـی گویـد مالقـات 
کاخ سفید خط قرمـز . نخواهد شد

پیشــنهادی نتــان یــاهو و هیچگونــه 
  . اقدام دیگری را نیز نپذیرفته است

مـوس آواپسین پاسخ تند از زبـان  •
ـــــادلین ـــــین اداره  ،ی ـــــیس پیش رئ

اگــر  :اطالعـات ارتـش اسـرائیل داد
هــم امریکــا بــا خــط قرمــز موافقــت 

بـــدون حمایـــت  ،اســـرائیل ،نکنـــد
ـــا ـــس  ،امریک ـــد از پ ـــی توان ـــز م نی

  .یدآدشمنان خود بر
جدائی تا نقطـه بازگشـت  ،از قرار •

نتـان یـاهو . پیش رفته است ،ناپذیر
و اوباما دیگر حرفی ندارنـد کـه بـه 

عکس ایـن  ،باوجود این. هم بزنند
ــرا هــر دو . مــدعی حقیقــت دارد زی

رهبــر نیــاز حیــاتی دارنــد بــه دیــدار 
رئـیس جمهـوری امریکـا  :بایکدیگر

این واپسین فرصـتی اسـت کـه دارد 
بـرای جلــوگیری از حملـه اســرائیل 

قبل از انتخابـات ریاسـت  ،به ایران
او نـه . نوامبر ۶جمهوری امریکا در 

تنها مخالفان جنـگ را بایـد اقنـاع 
بلکــه  ،کنــد کــه پشــتیبان او هســتند

نظامیـان امریکــائی مخـالف جنــگ 
و او مــی . ن کنــدرا نیــز بایــد مطمــئ

داند که نتان یـاهو هـیچ بنـا نـدارد 
  . از موقعیت استفاده نکند

و نتــان یــاهو نیــز مــی دانــد اگــر       
موفـــق بـــه دیـــدار اوبامـــا نشـــود 

احتمال دیدار بشتر از عـدم دیـدار (
حمایـت امریکـا را از دسـت  ،)است

او روی کنگــره امریکــا . داده اســت
ــدوار اســت  ــد و امی ــی کن ــاب م حس

ــــره ر ــــزدکنگ ــــن  ،ا برانگی ــــا ای ب
استدالل که مجهـز شـدن ایـران بـه 

ــرا هــدف . بمــب اتمــی را گرفــت زی
ــان برداشــتن اســرائیل  ــران از می ای

و نیـز امیـدوار اسـت حامیـان .است
یهودی نتان یاهو و وسـائل ارتبـاط 
جمعی امریکا را برانیگیزد بـه فشـار 

هـم بخـاطر .  وارد کردن بـر اوبامـا
سرنوشـــت سیاســـی ایـــن دو و هـــم 

ـــهبخـــ ـــدار  ،اطر خاورمیان ـــن دی ای
  .سرخواهد گرفت

منابع دبکـا فایـل در واشـنگتن و  •
ننــد کــه دو امــر آمنــابع سیاســیش بر

ـــــن دو  ـــــای ای موضـــــوع گفتگوه
   :خواهند بود

ـــار  – ۱ ـــاره دســـتور ک گفتگـــو در ب
  و. مشترک

لئــون  ،در وزارت دفــاع امریکــا – ۲
ــا ــود  ،پانت ــا و اه ــاع امریک ــر دف وزی

 ،یلوزیــــر دفــــاع اســــرائ ،بــــاراک
توافقی را که در دیدار اوباما و نتان 
یاهو در نیویورک انجام می شود را 

ــد ــی گردانن ــل م ــه عم ــرح . برنام ط
 ،تفصــیلی بــرای امضــای دو رهبــر

  .نها ارائه خواهد شدآماده و به آ
قول نتات یاهو در  ،باوجود این ◀
ــان  ،ســپتامبر ۱۶ ــأس نت حــاکی از ی

در  ،چـرا کـه او. یاهو از اوباما است
خطاب به رأی  ،به تلویزیونیمصاح

 :دهنــدگان امریکــائی گفتــه اســت
ــیس جمهــوری کــه انتخــاب مــی  رئ
شــود بایــد خــط قرمــز بــرای ایــران 

او مــدعی شــده . معــین کــرده باشــد
تنهـا  ،است میان ایران و بمب اتمی

روش  ،و نیز. ماه فاصله است ۷تا  ۶
ن دســته از وســائل ارتبــاط جمعــی آ

ی امریکا را که با جنگ مخالفـت مـ
. ابلهانه توصـیف کـرده اسـت ،کند

شــکارا در سیاســت آاو  ،بــدین ســان
داخلی امریکا مداخله می کند و بـه 

  .تبلیغات می کند ،سود رامنی
  
ـــا  ۷۰ ٭ ـــائی ه ـــد امریک درص

ـــران  ـــا ای ـــگ ب ـــالف جن مخ
  :هستند

  
نتــایج ســنجش  ،ســپتامبر ۱۱در  ◀

 Chicagoافکـــاری کـــه توســـط 
Council on Global Affairs 

. انتشـار یافتنـد ،ه اسـتانجام گرفت
درصد امریکائی هـا بـا  ۷۰ ،نآبنابر 

حمله یـک جانبـه امریکـا بـه ایـران 
و نیـــز از درصـــد . مخـــالف هســـتند

کسـانی  کــه مجهــز شـدن ایــران بــه 
برای » تهدیدی«سالح هسته ای را 

کاســته  ،منــافع امریکــا مــی دانســتند
یک اکثریـت بزرگـی بـا . شده است

 ،شرکت امریکـا در جنـگ بـا ایـران
خــواه بــه دســتور شــورای امنیــت و 

مخـالف  ،خواه با مشارکت اسرائیل
ـــر در .  هســـتند ـــرین تغیی ـــزرگ ت ب

افکــار عمــومی امریکــا مربــوط مــی 
شـــــود بـــــه حملـــــه زمینـــــی بـــــه 

ـــای  ـــت آاردوگاهه ـــوزش تروریس م
درصد بـا  ۸۲ ،۲۰۰۲در سال . است

 ۵۴این حمله موافق بودند و اینک 
  . ن موافقندآدرصد با 

ار نشان می دهد که سنجش افک      
امریکائی می خواهند کشورشان در 
. ماجراهـــای دنیـــا مداخلـــه نکنـــد

نهـم در فاصـله کـم آ ،چنین نتایجی
نمی  ،از انتخابات ریاست جمهوری

توانـد در مواضـع دو نـامزد ریاســت 
  .جمهوری اثر نداشته باشد

  
باوجود تهدید اسـرائیل بـه  ٭

ایجــاد انفجــار اتمــی بــر فــراز 
البــی  ،یــرانتأسیســات اتمــی ا

اسرائیل و رسانه هـای امریکـا  
فغان سرداده انـد کـه  مجهـز 
 ،شدن اسرائیل به بمـب اتمـی

ـــه  ـــرائیل را ب ـــت اس موجودی
   :خطر می اندازد

  
روبــرت پــاری  ،ســپتامبر ۱۴در  ◀

ـــاره  ـــه ای درب ـــردن «مقال ـــب ک قل
انتشـار » حقیقت در باره اتم ایـران

  :ن اینستآچکیده . داده است
از  ،امریکــــامطبوعـــات  بـــزرگ  •

کـه اینهمـه  ،جمله واشـنگتن پسـت
نگران مجهز شدن ایـران بـه بمـب 

بنـدرت در بـاره مسـلح  ،اتمی اسـت
بــودن اســرائیل بــه بمــب اتمــی مــی 

مطبوعات اسرائیل نیز حـق . نویسد
ندارنـــد در بـــاره ســـالح هســـته ای 

حکومــت . اســرائیل کلمــه بنویســند
امریکا نیز نمی گوید اسرائیل سالح 

اما باوجود ایـن کـه  .هسته ای دارد
ایران قـرارداد منـع گسـترش سـالح 

هـم  ،هسته ای را امضاء کرده است
ـــائل  ـــم وس ـــا و ه ـــت امریک حکوم

تنهـا بـه  ،ارتباط جمعـی ایـن کشـور
خطر مجهـز شـده سـالح هسـته ای 

  .ایران می پردازند
ــران از طریــق تحملـــــه نظـــــامی اســـــرائیل بـــــه اســت، هــم زمــان بــا انتشــار خبــر در خـور یـادآوری  :انقالب اسالمی ـــرائیل در کــــامپیوتری و بــــرق در منطقــــه ایجــاد تخریــب کامــل تأسیســات انفجـــار اتمـــی در فضـــا بقصـــد أسیســات اتمــی ای ـــدافعان اس ـــار، م ـــطفوی، در در باره ایـن  ! داسرائیل انجام دهو قصد دارد همـین انفجـار را در انفجار اتمی در فضـا را نیـز دارد ایــــران موشــــک دارد و توانــــائی امریکا، درجـا، مـدعی شـدند کـه انفج ـــر مص ـــار، دکت ــه عمــل «       :استنوشته خود، ایـن توضـیح را داده  انفج ــا ایــن ســالح چگون ام

مغناطیسـی یـا  میکند؟ پالس الکتـرو
-EMP Electro  به زبان انگلیسـی

Magnetic Pulse   انتشار سـریع و
ــرو ــاه مــدت امــواج الکت  بســیار کوت

مغناطیسی با دامنه بسیار قوی است 
می توانـد بسـیاری از تجهیـزات که 

الکتریکی و الکترونیکـی منطقـه ای 
عواقـب . بسیار بزرگ را از بین ببرد

ناشی از ایجاد چنین پالسی در یـک 
ــــد  ــــی توان ــــت م ــــه پرجمعی منطق

در کشـــــورهای . ویرانگـــــر باشـــــد
صــنعتی ایــن ســالح همیشــه بعنــوان 
ــه  ــزرگ در نظــر گرفت یــک خطــر ب

این نوع پـالس در سـال . شده است
در آزمــون هســته ای آمریکــا  ۱۹۴۵

کشف شد و سـالح جدیـدی نیسـت 
بلکه بعنوان استفاده جانبی از یک 
ــیار خــوب شــناخته  بمــب اتمــی بس

برنامــــــه هــــــای . شــــــده اســــــت
ــــاربردی ــــامی   EMI  ک ــــدتا نظ عم

هســـــتند، امـــــا در صـــــنعت نیـــــز 
از زمان جنـگ . کاربردهایی دارند

ســرد کشــورهای بــزرگ همچــون 
ــو ــن ن ــاربرد ای ــاره ک ــا در ب ع آمریک

ـــه دشـــمن فرضـــی  ـــا علی ســـالح ه
اسـاس . تحقیقات زیادی کـرده انـد

ایـــن ســـالح ایجـــاد یـــک پـــالس 
الترومغناطیســـی اســـت کـــه مـــدت 
کوتــاهی طــول مــی کشــد و هماننــد 
بــرق ناشــی از برخــورد ابرهــا عمــل 
ــار  ــا شــدتی میلیونهــا ب میکنــد امــا ب
ـــیار  ـــه ای بس ـــر و در منطق ـــوی ت ق

پالس باعـث اخـتالل شـبکه . بزرگ
ســـــــتگاههای بـــــــرق و کلیـــــــه د

ـــب  ـــردد و در اغل الکترونیکـــی میگ
اوقــات خســاراتی کــه وارد میکنــد 
جبران ناپذیر است و دسـتگاههای 
برقـــی و الکترونیکـــی بایـــد عـــوض 

رادیو، تلویزیـون، کـامپیوتر، . شوند
  .همه می سوزند... تلفنها و 

 ایـــن نـــوع پـــالس هـــای الکتـــرو
مغناطیسی را از دو طریق مـی تـوان 

ــرد ــته ای در انفجــار ه: ایجــاد ک س
ــا از طریــق انفجــار  ــاال و ی ارتفــاع ب
ــر ــایین ت . شــیمیایی در ارتفاعــات پ

سالحهایی که بـا انفجـار هسـته ای 
صورت می پذیرند قـدرت تخریبـی 
بســیار بــاالیی دارنــد و شــدت عمــل 
. آنها بستگی به ارتفاع انفجـار دارد

ــار زمــانی  ــدمان انفج ــترین ران بیش

اســـت کـــه انفجـــار هســـته ای در 
متــــر  ۳۰۰۰۰االی ارتفاعــــات بــــ
انفجــار هســته ای از . صــورت گیــرد

طریق یونیزه کردن اتمسـفر میـدان 
ــت  ــویی درس ــیار ق ــی بس مغناطیس
میکند که از جمله باعث سـوختن 

ایـن . خازنهای برقی خواهـد شـد
انفجـــار کمتـــر از یـــک میلیـــونیم 
ثانیه طول میکشد و به ساختمانها 
ضــــرری وارد نمیکنــــد و میــــزان 

اتمـی کـه خسارت آن با یک بمـب 
ــل  ــود قاب ــین منفجــر ش ــروی زم ب
مقایسه نیست و بسیار کمتـر اسـت 
زیرا تنها وسایل برقی را نشانه می 

امـا بسـیاری از دانشـمندان . گیرد
بر این عقیده هستند که این نـوع 
ـــزی  ـــروی شـــبکه مغ انفجارهـــا ب
انسان نیز تاثیر میگذارد و ممکـن 
است حتی باعث مرگ انسانها نیز 

الس را هنگــــامی کــــه پــــ. بشــــود
بخواهند از طریـق انفجـار هسـته 
ای ایجاد کنند باید موشک هـای 
با دوربرد باال را بکار ببرند و اگـر 
پالس را از طریق انفجار شیمیایی 
ـــد از  ـــد بای ـــد کنن ـــد تولی بخواهن
هواپیماهای بـدون خلبـان بـرای 
. حمــــل ســــالح اســــتفاده کننــــد

ــرائیل هــر دو نــوع ایــن فنــی  اس
ـــار دارد قـــدرت . آوری را در اختی

پالسهای با انفجار شیمیایی بسیار 
کمتر از قدرت بـا پالسـهای هسـته 
ای هستند و بیشـتر در مـورادی از 
آنهــا اســتفاده مــی شــود کــه قصــد 
ــه کوچــک و  ــه منطق ضــربه زدن ب

  ».ویژه ای باشد
براینسـت کـه ایـن امـر  اسرائیل• 

که ایـران مجهـز بـه سـالح هسـته 
. پذیرفتـــه شـــده اســـت ،ایســـت
ران سالح هسته می یا ایآ«پرونده 

دیگـر بسـته » سازد و یا نمی سـازد
شده زیرا پذیرفته شـده اسـت کـه 
ایران در کار ساختن سالح هسـته 

اگــر اســرائیل  ،بنــا بــراین. ایســت
ـــــمارد و  ـــــنم نش فرصـــــت را مغت
تأسیســات اتمــی ایــران را از میــان 

ـــرد ـــرای  ،نب ـــت را ب ـــران فرص ای
ساختن بمب اتمی مغتنم خواهـد 

ائیل را بـه شمرد و موجودیت اسر
ــداخت وســائل . خطــر خواهــد ان

ایـن  ،ارتباط جمعی عمده امریکـا
استدالل سـاختگی را دسـت مایـه 

امــا ایــن پرونــده چــه . کــرده انــد
یهاللــه آوقــت بســته شــده اســت؟ 

رهبـــــر جمهـــــوری  ،خامنـــــه ای
ـــران ـــه   ،اســـالمی ای ـــاه فوری در م

گفتــــه بــــود و در اجــــالس غیــــر 
متعهدها تکرار کرد که سـاختن و 

ــرد ــار ب ــر بک ن ســالح اتمــی و دیگ
اسلحه کشتار جمعی را حـرام مـی 

  .داند
نیـروی  ،۲۰۱۲سپتامبر  ۱۷در  ◀

ــائی امریکــا باتفــاق نیروهــای  دری
مـانور بـا  ،کشـور دیگـر ۲۹دریائی 

در . غـاز کـردآهدف مین روبی را 
از قـــول  ،رتصآهـــا ،همـــین روز

 ،ســفیر ســابق امریکــا در اســرائیل
بـه  ۲۰۱۳امریکا در سـال  :نوشت
  .حمله خواهد کرد ایران

  

نامزدهــای «صــف بنــدی 
و » ریاســـــت جمهـــــوری

یـــــم و ژبرخوردهـــــا در ر
ــی آحــرف  ــپاه م ــر را س خ

  :زند
  
قالیبــــاف خــــود را رئــــیس  ٭

الریجـانی . جمهوری می داند
. نیــز ســتاد تشــکیل مــی دهــد

حــداد و عــادل و والیتــی هــم 
  :...بیکار نیست و

  
با قرارگاه خاتم االنبیـاء قالیباف ◀

به نشان . کرده استقرارداد امضاء 
این که موافقت و یـا عـدم موافقـت 
ــده  ــین کنن ــا انتخــاب او تعی ســپاه ب

 :اما او و نزدیکانش گفته انـد. است
موافقت رهبـری حاصـل اسـت و او 

ــوری  ــه ریاســت جمه » انتخــاب«ب
  .خواهد شد

موانعی را می بایـد  ،باوجود این      
روحانیـان قـم بـه  :از سر راه بردارد

ــــت ــــی از . نداو خوشــــبین نیس بخش
گروههـای طرفـدار (اصول گرایـان 

احمدی نـژاد و طرفـداران مصـباح 
. بــا او مخــالف هســتند...) یــزدی و

امــا مشــکل اصــلی او کــه نامزدهــای 
 ،ن روبـــرو هســـتندآدیگـــر نیـــز بـــا 

تصـــمیم » رهبـــر«اینســـت کـــه اوال 
ثابتی ندارد و هیچ نه معلـوم کـه تـا 

ســـاعت پـــیش از انتخابـــات بـــا  ۲۴
موافـق باشـد و در  انتخاب قالیبـاف

ــر  ،ن لحظــهآ تصــمیم خــود را تغیی
هرگـاه مـردم  ،افزون بـر ایـن. دهد

بدانند نامزدی مـورد توجـه خامنـه 
تحـریم انتخابـات را  ،درجـا ،ایست

  .تشدید خواهند کرد
الریجـــانی نیـــز ســـتاد تبلیغـــاتی  ◀

علــت . خــود را تشــکیل داده اســت
نیز اینست که خامنه ای می خواهد 

دســـت متعـــدد  نامزدهـــائی از ایـــن
باشــــند و هیچکــــدام تظــــاهر بــــه 
ــد ــت او نکنن  ،برخــورداری از حمای

  :تا دو نتیجه حاصل شود
برای گرم شدن تنـور انتخابـات  - ۱

نیــازی بــه میــدان دادن بــه اصــالح 
ــد ــدا نکن ــان پی ــده . طلب ــک نماین ی

بـرای  :اصالح طلب نیز گفته اسـت
ـــرکت در  ـــات«ش ـــت » انتخاب ریاس

اصـالح «بـه  ،ینـدهآجمهوری سـال 
چـــراغ ســـبز داده نشـــده » طلبـــان
  .است

در روزهـــــــای پـــــــیش از روز   – ۲
دست او برای بیـرون  ،»انتخابات«
جمهـوری مطلـوب » رئیس«وردن آ

  .خود از صندوق باز باشد
ــــن      ــــاوجود ای ــــه  ،ب ــــه ب باتوج

مخالفــت همگــانی مــردم و تنــگ 
او هنـوز  ،شدن عرصه بر خامنـه ای
از ایـن . نمی داند چـه بایـدش کـرد

دها سعی می کنند موافقـت نامز ،رو
دمهــای مــؤثر آگرداننــدگان ســپاه و 

. ورندآرا بدست » بیت رهبری«در 
اما به ترتیبی کـه مـردم ظـن نبرنـد 

بــا . کــه نــامزد خامنــه ای هســتند
بـر مـردم  ،تا این تـاریخ ،وجود این

معلـــوم اســـت کـــه همـــه نامزدهـــا 
گرچــه . دمهــای خامنــه ای هســتندآ

گــروه احمــدی نــژاد نیــز مشــائی را 
  .نامزد کرده اند

  
   ۶در صفحه

  
  

 خشونت گستری
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دمهــای آجلیلــی یکــی دیگــر از  ◀
نچه باید بـه آبیشتر از . خامنه ایست

دم خامنـه ای شـناخته شـده آصفت 
والیتی هم مایل اسـت رئـیس . است

ــا یــک عمــر  دم آجمهــوری شــود ام
حـداد عـادل . خامنه ای بوده است

مطلــوب  ،هــم بخــاطر بــی کفــایتی
خامنــه ایســت امــا پــدر زن مجتبــی 

  .است و در میان مردم بی اعتبار
  
ــاون  ٭ ــان مع ــزاع شــدید می ن

اول و رئــــیس بازرســــی کــــل 
  :کشور

  
و یــک » وزیـر«نکـه ســه آپـس از  ◀

رئــیس ســـابق ســـازمان برنامـــه بـــه 
خامنه ای نامـه نوشـتند از احمـدی 

در  ،دو طــرف ،نـژاد خلـع یـد کنیـد
. رائــی کردنــدآبرابــر یکــدیگر صــف 

ــان  ــه پای ــدها ک ــر متعه اجــالس غی
اول » معــــاون« ،رحیمــــی ،یافــــت

مصــــــــطفی  ،احمـــــــدی نــــــــژاد
ـــدی ـــیس« ،پورمحم ـــازمان » رئ س

بازرسی کل کشـور را مـتهم کـرد کـه 
ــت را  ۲۱ ــول دول ــان پ ــارد توم میلی

  . باال کشیده است
پورمحمــدی پاســخ داد کــه ایــن      

ــه کارکنــان وزارت کشــور  پولهــا را ب
خــورد و  ،در برابــر. وام داده اســت

. کشـیدبردهای رحیمی را به رخ او 
او گفــــت رحیمــــی در  ،ایــــن بــــار

 ،از نـو. دستگاه قضائی پرونده دارد
رحیمی او را متهم کـرد کـه پولهـای 
را به کارکنان وزارت کشور نـداده و 

  .خود باال کشیده است
ــابراین ◀ ــده  – ۱ ،بن ــی پرون رحیم

قضـــائی دارد کـــه خوابانـــده شـــده 
امـــا بـــه دســـتور چـــه کســـی . اســـت

ــی جــز  ــده اســت؟ کس ــده ش خوابان
. منه ای نمی تواند دستور بدهـدخا

پس وقتی پورمحمـدی مـی گویـد او 
 ،ناخواســـته ،پرونـــده قضـــائی دارد

ــاد  ــده فس ــه پرون ــد ک ــی کن ــاش م ف
ــــه ای  ــــه دســــتور خامن رحیمــــی ب

بطــور  – ۲و . خوابانــده شــده اســت
 ،در واواک –پــور محمــدی  ،مســلم

در مقــام معــاون در ترورهــا نقــش 
داشت و سـپس در کشـتار زنـدانیان 

ــال ــت  ۶۷ در س ــته اس ــش داش  –نق
نکـه آپولی را خرج کرده اسـت بـی 
ــد ــته باش ــانونی داش ــار ق ــه .  اختی ب

هم معـاون اول فاسـد  ،سخن دیگر
است و هم کسی کـه کـارش بازرسـی 

فاسـد  ،به قصـد جلـوگیری از فسـاد
  . است
هرگـــاه رأس دســـتگاه والیـــت        

چگونه ممکن بـود  ،فقیه فاسد نبود
های فاسدها مقامهای اول دستگاه

مجریــــه و قضــــائیه و مقننــــه را در 
  اختیار بگیرند؟

اما اگـر ایـن فسـادها سـه طـرف  ◀
ــــژاد و (دعــــوا  گــــروه احمــــدی ن

الریجـــانی هـــا و پورمحمـــدی کـــه 
) نماینده یک دسته از مافیاها اسـت

بر  ،توسط یکدیگر ،در این موقعیت
تنهـــا بـــه خـــاطر  ،مـــالء مـــی شـــود

. ینـده نیسـتآخـرداد » انتخابات«
ــزوای داخلــی و خــارجی  بخــاطر ان

یم و وضعیت سـخت اقتصـادی و ژر
یم برای کشور بوجود ژخطرها که ر

ورده و مسئولیت وضعیت کنـونی و آ
   :سرکشیدن جام زهر نیز هست

وقتـــی بـــه خامنـــه ای نامـــه مـــی  •
ــژاد خلــع یــد  نویســند از احمــدی ن

یعنـــی مســـئولیت وضـــعیت  ،کنیـــد
داخلـی (کنونی اقتصادی و سیاسـی 

ژاد و گـروه با احمدی نـ) و خارجی
  .او است

ـــژاد •  ،واکـــنش گـــروه احمـــدی ن

مسئولیت بـا  :صریح و بالفاصله بود
او در مجمـع  ،از قرار. خامنه ایست

بــا صــراحت  ،تشــخیص مصــلحت
تمام ایـن بـار مسـئولیت را بـردوش 

  .خامنه ای نهاده است
 :هاشــمی رفســنجانی گفتــه اســت •

ــور ــائل کش ــات  ،راه حــل مس انتخاب
او نیــز  ،بــه ســخن دیگــر. زاد اســتآ

بار مسئولیت را بـر دوش خامنـه ای 
 ،و ســتون فقــرات والیــت مطلقــه او

  .  سپاه پاسداران می نهد
 ،»بیـت رهبـری«بقرار اطـالع از  •

سران سـپاه مصـر هسـتند کـه هـیچ 
شــرکت حــداقل . فضــائی بــاز نشــود

را کــافی مــی » انتخابــات«مــردم در 
خامنـه ای  ،بنا بر این اطالع. دانند

  . ستنها همفکر اآبا 
نزاعهای گونـاگون گویـای ایـن       

واقعیــــت اســــت کــــه گرایشــــهای 
چــون مــی » اصــول گــرا«مختلــف 

پـس تنهـا  ،دانند فضا بسته می مانـد
ــــادهای  ــــرمالء کــــردن فس از راه ب

ـــدیگر اســـت ـــد  ،یک ـــی توانن ـــه م ک
  .  زمائی کنندآزور

  
جعفــــری فرمانــــده ســــپاه  ٭

افـراد سـپاه قـدس  :پاسداران
ــوریه  ــار در س ــوان مستش و بعن

  :لبنان هستند
  
ـــهریور ۲۶در  ◀ ـــی  ،ش ـــد عل محم

فرمانــده ســپاه پاســداران  ،جعفــری
افرادی از سـپاه قـدرت  :گفته است

ــا  ــا تنه ــتند ام ــان هس ــوریه لبن در س
ایـن بـدان معنـی . »مشاور«بعنوان 

نیست که ما حضـور نظـامی در ایـن 
مـــا بـــه ایـــن دو . دو کشـــور داریـــم

ـــی دهـــیم و  ـــاورت م ـــا را از آمش نه
.  رخـوردار مـی کنـیمتجارب خـود ب

احساس غـرور  ،ما از دفاع از سوریه
می کنیم زیرا این کشـور یـک عنصـر 
. مقاومــت  در برابــر اســرائیل اســت

کشـــورهای دیگـــر از تروریســـتهای 
) یـــم ســـوریهژمخالفـــان ر(ســـوریه 

  . حمایت می کنند
  :وریهاآیاد •
انقــالب اســالمی خبــرداده بــود  – ۱

ــــروه  ــــک گ ــــه ی ــــری از  ۵۰۰ک نف
. ه سوریه گسیل شده اندپاسداران ب

ـــری تصـــدیق  ـــول جعف ـــر آق ن خب
  .است

یک مقام دیگر سـپاه  ،پیش از او - ۲
گفتــه بــود ســپاه در ســوریه حضــور 

این بار فرمانده کل سپاه مـی . دارد
گوید افراد سـپاه در سـوریه حضـور 
ـــان مشـــورت دادن  ـــد و کارش دارن

  !است
بعـد از  ،چنین اظهـار صـریحی -  ۳

ـــخ  ـــین در پاس ـــای پیش ـــه انکاره ب
کشورهای غربی اعتراض کننده بـه 

بـدین  ،حضور پاسـداران در سـوریه
  خاطر است که

ــــــــپتامبر  ۱۷در  – ۴  ۲۷( ۲۰۱۲س
صـالحی بـرای شـرکت ) ۹۱شهریور 

در کنفرانس وزیـران خارجـه ایـران 
و مصر و عربسـتان و ترکیـه در بـاره 

سپاه دعوت . به قاهره رفت ،سوریه
از ایــران را بــه پــای ناکــام شــدن 

ـــ ـــه کش ـــورای جبه ورهای عضـــو ش
ــه و  ــارس و ترکی ــیج ف ــاری خل همک

یـم ژغرب در سـاقط کـردن فـوری ر
  .اسد می نویسد

این روزها وسائل ارتبـاطی غـرب  - 
. نیــز کمتــر بــه ســوریه مــی پردازنــد

اظهار نظرهای مقامهای غـرب نیـز 

مؤسســـه . بســـیار کـــم شـــده انـــد
ـــر  مطالعـــات اســـتراتژیک لنـــدن ب

یم اسد رفتنی است اما ژاینست که ر
ه در این روزها و بسـا در چنـد مـاه ن
فرمانده سپاه چـرا  ،بنابراین. یندهآ

را به پـای سـپاه » یم اسدژنجات ر«
  ننویسد؟

 ،در شماره گذشته انقالب اسالمی - 
یـم اسـد ژدر بررسی اثرات سـقوط ر

توضیح داده  ،یمژبر تعادل قوا در ر
شد که فرمانـدهان سـپاه کـه دل از 

ــد ــای  ،مالکیــت دولــت نمــی کنن بق
یم سوریه را عامل حفظ موقعیت ژر

 ،بنـا بـراین ،یم می دانندژخود در ر
کـه انکـار  –حضور سـپاه در سـوریه 

نــوعی  –ن نیــز بــی حاصــل بــود آ
ـــت در خـــود ر ـــت موقعی ـــم ژتثبی ی

 ،اال اینکـــه ایـــن وابســـتگی. اســـت
سرنوشت خود را به حوادث سوریه 

  . سپردن نیز هست
ــه صــریح  :انقــالب اســالمی مداخل » اکتبر سـورپرایز«پرده از نمایش سراسر ناسزا به پیـامبر اسـالم دو جمهوری امریکا و مـاجرای فـیلم انتخابــات ریاســت  نتــان یــاهو در . گفت پرده های دیگرکدام اسـتروزهـای آینـده خواهنـد . شده اند یــم مافیاهــای ژطرفــه ایــن کــه ر ریاســــــت  کــــــه در انتخابــــــاتای، همان نقش را بازی می کننـد مـالی و شـخص خامنـه  –نظامی  ـــام گروگانهــــای امریکــــائی، بــــازی انجـــام معاملـــه پنهـــانی بـــر ســـر امریکـا، بـا  ۱۹۸۰جمهوری سال  ـــر ســـورپرایز ن ـــد و اکتب   :گرفتکردن

  
  

گستره زماني و مكاني 
ــورپرايز « ــر س  :»اكتب
ــبس « ــت طـ  ،»شكسـ

   :...مجاري چندگانه و
  
  

ــالمی ــالب اس ــرت  :انق ــته روب ــیش درج شــد و اینســت قسـمت اول آن در  ترجمـه. استپاری حـاوی یافتـه هـای جدیـدی نوش    :توضیحات ماقســـــمت دوم آن، همـــــراه بـــــا شــمار پ
  
  :ماجرای طبس ٭
  
ـــره  • ـــه محاص ـــان حـــال ک در هم

حکومـــت  ،دشـــمنان داخلـــی بـــود
ــارتر واپســین تصــحیح هــا را در  ک
طرح نجـات گروگانهـا را بـا گسـیل 

وریـل آدر مـاه  ،کماندوها به ایـران
ــــل  ،۱۹۸۰ ــــد . وردآبعم ــــام ک « ن

Eagle Claw  «کمانـــدوها . بـــود
توســط هلــی کوپترهــا مــی بایــد بــه 

در  ،عملیـات. تهران برده می شدند
توســـط یکچنـــد از عوامـــل   ،زمـــین

ــا  ــدند و گروگانه ــی ش همآهنــگ م
  .نجات داده می شدند

ــات در         ــتور داد عملی ــارتر دس ک
امــــا . وریــــل انجــــام بگیرنــــدآ ۲۴

میـز  آمشکالت فنی و تصـمیم اسـرار 
 ،بـــان هـــا بـــه بازگشـــتیکـــی از خل

در . عملیــات را دچــار شکســت کــرد

یکــــی از هلــــی  ،فرودگــــاه طــــبس
کوپترها بـا هواپیمـای انفجـاری را 

ــار   ۸ورد کــه ســبب کشــته شــدن آبب
  .امریکائی شد

نهــــا توســــط آاجســــاد ســــوخته  •
حکومت ایـران بـه نمـایش گذاشـته 
ــر و  ــر احســاس تحقی ــن ام شــد و ای
. خشـــم امریکائیـــان را برانگیخـــت

ایرانـــی هـــا  ،واقعـــه طـــبسبعـــد از 
گروگانهــا را در شــهرهای مختلــف 
متفرق کردنـد و محلـی بـرای سـعی 

نهـــا بـــاقی آمجـــدد بـــرای کوشـــش 
  . نگذاشتند

ــا  :انقــالب اســالمی ــار زشــت ب ـــدندصدر، جنازه ها به ارتش تحویـل به فشار بنـی . صادق خلخالی بودجنازه ها نه کار حکومـت کـه کـار رفت ـــلطین . داده ش اســـقف فلس   .را از ایران خارج کردها تحویل او داده شدند و او آنها به دستور رئیس جمهوری، جنازه بردن جنازه بـه ایـران آمـد و برای 
عضـو  ،کوپلند ،۱۹۸۰در تابستان  •

) روبرت پـاری(به من  ،کهنسال سیا
جمهوریخواه هـا در محفـل  :گفت

خود بـه ایـن نتیجـه رسـیده بودنـد 
که تکرار عملیات نجـات دومـی نـه 

نها ناممکن است بلکـه غیـر ضـرور ت
صـحبت از ایـن  ،در سـر ،نهاآ. است

ــا بعــد از  ــد کــه گروگانه ــی کردن م
پیـــــروزی جمهوریخـــــواه هـــــا در 

 ۶انتخابــــات ریاســــت جمهــــوری 
او مـــی . زاد خواهنـــد شـــدآنـــوامبر 
نیکســون مثــل هــر کــس « :گفــت

نچه ما بایـد آدیگری می دانست که 
ــا  ــیم ت ــبر کن ــه ص ــت ک ــیم اینس بکن

نهـا آبعـد . جـام بگیرنـدانتخابات ان
ایـــن امـــر کـــه . زاد خواهنـــد شـــدآ

یـک نـوع سـری  ،چنین خواهد شد
قابل گفتن به یکدیگر میـان جامعـه 

جامعــــه ...اطالعــــاتی هــــا بــــود
ـــی از  ـــا کس ـــین ب ـــه یق ـــاتی ب اطالع

بـــه ایـــن تفـــاهم  ،مقامـــات ایـــران
نها به مـن کـم اعتمـاد آ. رسیده بود
برای این که مرا از همه {می کردند 
  .}لع کنندماجرا مط

ــت      ــوپلن گف ــن در  :ک ــتان م دوس
کـه طرفهـای تمـاس سیا می گفتنـد 

نهــا در ایــران گفتــه انــد کــه مالهــا آ
 ،هیچ کاری که کمک به کارتر باشد

 ،ن زمانآدر «. انجام نخواهند داد
ما سخن صریح شـفاف مطالبـه مـی 

زیرا می باید روابـط روشـن . کردیم
و مــا ایــن . بــا شــیطان مــی داشــتیم

بـه . ف را دریافت کـردیمسخن شفا
هر اندازه کارتر دیرتـر  :ما گفته شد

اعتبار بیـرون بـردن گروگانهـا را از 
هـر انـدازه زودتـر  ،ایران پیـدا کنـد

ریگــان ریاســت جمهــوری خــود را 
از شســـتن  ،ایرانیهـــا ،شـــروع کنـــد

دست خود از گروگانگیری و وورد 
در دوره جدیدی از روابـط ایـران و 

ـــا ـــ ،امریک ـــافی خوش ـــدر ک حال بق
  . »خواهند شد

کوپلن حاضر نشد  ،در مصاحبه        
او بــا . گــاه کنــدآمــرا از جزئیــات 

» سیا در سیا«اطمینان می گفت که 
اصــطالحی کــه خــود او بکــار مــی ( 

بر سر گروگانهـا بـا ایرانـی هـا ) برد
 ۱۴کوپلنـــد در . بـــه تفـــاهم رســـید

  .درگذشت ۱۹۹۱انویه ژ
  
  :مبارزات انتخاباتی متحد ٭
  
ــتان در ت • ــب  ،۱۹۸۰ابس ــر رقی او ب

در مبـــــارزات  ،بـــــوش ژرژ ،خـــــود

مقدماتی پیروز شد و در کنوانسـیون 
رقیب خود را نامزد معاونت  ،حزب

این شود که . ریاست جمهوری کرد
. دو دستگاه تبلیغـاتی متحـد شـدند

کارکشــته هــای ســیا همکــار ویلیــام 
ــی ــاتی  ،کیس ــات انتخاب ــدیر تبلیغ م

 یـک ،او خـود. ریگان و بوش شدند
ــــگ دوم  ــــد در جن ــــوس ارش جاس
جهــانی بــود و بــرای اداره خــدمات 
استراتژیک کار کـرده بـود و خـوب 
مــی توانســت بــا کارکشــته هــای ســیا 

  .همکاری کند
بسیاری از دعاوی پیرامون اکتبـر  •

سورپرایز مربوط می شوند به کیسـی 
جون شاهین که  ،و شریک شغلی او

ــون کیســی ــوس بــود و بــا  ،چ جاس
ارجیان نشسـت و ایرانیان و دیگر خ
  .برخاست می کرد

 ،بنابرقول راننده اش ،همچنین      
کیســـی دیـــدارهای محرمانـــه بـــا 
ــر و مقــام  کیســینجر و داویــد راکفل

مـی  ،رشیبالد روزولـتآ ،پیشین سیا
روزولت بـرای  ،ن زمانآدر . داشت

بنــا بــر دفتــر . راکفلــر کــار مــی کــرد
 ،۱۹۸۰سـپتامبر  ۱۱مالقاتها مورخ 

در ســـتاد  ،روهایـــن دیـــدار ایـــن گـــ
ـــــان  ـــــاتی ریگ ـــــوش - تبلیغ در  ،ب

انجام گرفتـه  ،ویرجینیا ،رلینگتونآ
  . است

پــنج روز  ،۱۹۸۰ســپتامبر  ۱۶در      
بعد از دیدار گروه راکفلر بـا کیسـی 

وزیر  ،صادق قطب زاده ،در دفتر او
از مداخلـه  ،در علن  ،خارجه ایران

جمهوریخواه ها در کـار گروگانهـا 
یگـــان ر« :او گفـــت. ســـخن گفـــت

توسط کیسینجر و دیگـران حمایـت 
مـــی شـــود و اینـــان نمـــی خواهنـــد 
. بگذارند مسئله گروگانها حل شـود

هرچه در توان دارند خواهند کـرد 
تــــا جلــــو حــــل شــــدن مســــئله را 

  .»بگیرند
رئـــیس  ،ابوالحســـن بنـــی صـــدر      

ـــــران  ،در تهـــــران ،جمهـــــوری ای
ــان  ــر زب . وردآســخنان مشــابهی را ب

خــود بــه  ۱۹۹۲وی در نامــه مــورخ 
کمیتــه رســیدگی بــا مــاجرای اکتبــر 

مـن در تابسـتان  :نوشـت ،سورپرایز
ـــه حـــزب  ۱۹۸۰ ـــدام محرمان از اق

و . جمهوریخواه امریکا مطلع شدم
یــت اللــه خمینــی آاز یــک فرســتاده 

شنیدم کـه اداره کننـدگان مبـارزات 
تبلیغاتی ریگان بـا اعضـای طرفـدار 
ــد و  جمهوریخــواه هــا ارتبــاط دارن

دن کـارتر اسـت هدفشان شکست دا
  . و خواهان کمک ایران هستند

فرســتاده بــه  :بنــی صــدر نوشــت      
ـــت ـــن گف ـــنهاد  :م ـــما پیش ـــر ش اگ

نها آ ،را نپذیرید} جمهوریخواهان{
ن را به رقبای شـما ارائـه خواهنـد آ

ــــــــرد ــــــــزود. ک ــــــــتاده اف  ،فرس
ــوذ عظیمــی در  ــا نف جمهوریخواهه

هرگــاه مــن پیشــنهاد را . ســیا دارنــد
ذف شــدن نتیجــه اش حــ ،نپــذیریم

  .»من خواهد شد
من نپـذیرفتم و  :بنی صدر نوشت    

در برابـــر فشـــار جمهوریخواههــــا 
امــــا ســــرانجام . مقاومــــت کــــردم
یـت اللـه خمینـی آپیشنهاد از سـوی 

 ،در اواســط ســپتامبر. پذیرفتــه شــد
ــران ــه ای ــراق ب ــه ع ــی حمل او  ،در پ

  .طرف خویش را انتخاب کرده بود
جمهوریخــواه هــا  ،بــاوجود ایــن •

احساس خطر مـی کردنـد کـه هنوز 
نکند کـارتر موفـق شـود طـرز فکـر 

این بود که . ایرانی ها را تغییر دهد
ن آواپسین مـاه انتخابـاتی را صـرف 

کردنــد کــه گفتگوهــای کــارتر در 
  زرمانه آباره گروگانها را کاری بی 

  
  ۷در صفحه

 خشونت گستری
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ــات  ــر انتخاب ــتن ب ــر گذاش ــرای اث ب
  .ریاست جمهوری جلوه دهند

بــــوش کــــه  ،۱۹۸۰اکتبــــر  ۲در     
نامزد معاونت ریاسـت جمهـوری از 

با گروهی  ،حزب جمهوریخواه بود
 :از خبرنگاران گفتگو کـرد و گفـت

چیزی که در سـر هـر کـس هسـت «
اینست که کارتر چه می تواند بکنـد 
که احساسات شعله ور کننده باشـد 
و اکتبر سـورپرایز بگـردد؟ هرکسـی 

ــری دارد ــاره نظ ــن ب ــا . در ای ــا م ام
یـــن بـــاره نمـــی تـــوانیم کـــاری در ا

بکنــیم و هیچگونــه اســتراتژی نمــی 
توانیم داشته باشیم غیر ایـن کـه در 
صـــورت امکـــان مـــانع از وقـــوعش 

  .»شویم
  
  :مجاری چندگانه ٭
  
ـــه در  • ـــره ک ـــان کنگ ـــی محقق یک

تحقیق پیرامون ایران گیت و اکتبر 
سـالها  ،سورپرایز شرکت کـرده بـود

نتیجـه ای کـه او  :به من گفـت ،بعد
رسیده است اینست که از هـر ن آبه 

راهــی کــه ممکــن بــود رفتنــد تــا بــه 
رهبـــری ایـــران برســـند و مطمـــئن 
شوند که گفتگوهای کارتر با ایـران 
برســر گروگانهـــا بــه شکســـت مـــی 

  . انجامد
 ،افسر اطالعـاتی پیشـین اسـرائیل •

مـــی  ،در کتــاب خــود ،بــن منــاش
سرانجام مجرای مطمـئن و  :نویسد

یا و هـم افسـران سـ. موفق پیدا شـد
 ،هـــم افســـران اطالعـــاتی فرانســـه

همکــاری کردنــد و دیــدار نهــائی را 
اسـرائیلی . ترتیب دادند ،در پاریس

نهـا آها هم شرکت داشـتند و نقـش 
بــه {دادن اســلحه بــه ایــران و پــول 

  . بود} ایرانی های طرف معامله
دیــدار  :بــن منــاش مــی نویســد     

خـــر آتعیـــین کننـــده در تعطـــیالت 
 ۱۹و  ۱۸یعنــــی روزهــــای  ،هفتــــه
میان مقامهـای ارشـد  ،۱۹۸۰اکتبر 

در  ،تیم ریگان و بوش با ایرانـی هـا
. هتــل ریــتس پــاریس انجــام گرفــت

هیــأت اســرائیلی شــرکت کننــده در 
تـن بودنـد و مـن یکـی از  ۶ ،معامله

  .نها بودمآ
بن منـاش مـی نویسـد مـن چنـد       

امریکائی عضو حزب جمهوریخـواه 
مــک فــارلین و روبــرت . را شــناختم

کــه در شــورای امنیــت ملــی (یــت گ
 ،کار می کرد و معاون اجرائـی ترنـر

یک (و دونالد گرک ) رئیس سیا بود
عضـــو دیگـــر ســـیا کـــه در ریاســـت 

در شـورای امنیـت  ،جمهوری کارتر
کـــاو  ژرژو ) ملـــی کـــار مـــی کـــرد

  ).کارشناس ایران در سیا(
روحــانی  :بــن منــاش مــی نویســد      

کـه دسـتیار  ،مهدی کروبـی ،ایرانی
شــد خمینــی در سیاســت خــارجی ار

. وارد اطاق محـل گفتگـو شـد ،بود
بـوش و و  ژرژ ،چند دقیقه بعد از او

او . ویلیام کیسی در برابر او نشسـتند
نهـا تعـارف آبا لبخنـد بـا هریـک از 

  . کرد
معاملــه نهــائی  ،در دیــدار پــاریس    

انجام گرفت و قرار شد در ازای بـه 
ــداختن  ــأخیر ان  ،زادی گروگانهــاآت

میلیــون دالر پــول بــه طرفهــای  ۵۲
ـــود ـــت ش ـــه پرداخ ـــی معامل . ایران

ــران تضــمین  ــه ای ــروش اســلحه ب ف
ــود ــف . ش ــران از توقی ــای ای و پوله

قــرار شــد گروگانهــا . خــارج شــوند
همزمان بـا انجـام مراسـم تحلیـف 

زاد آ ،۱۹۸۱انویــه ژ ۲۰در  ،ریگــان
  . شوند

ــد      ــده ان ــامبرده ش ــه ن ــانی ک  ،کس
را  شرکت کردن در چنـین دیـداری

ــد ــذیب کردن ــرک عکســی از . تک گ

خود را در لباس حمام ارائـه کـرد و 
ن تاریخ در آدر   ،گفت به این دلیل
  .پاریس نبوده است

اما دالیل دیگر وجـود دارنـد کـه  •
نها تردیـد پدیـد مـی آدر بی گناهی 

ی آیک عضو ذو فنون اف بی . وردآ
 ،که در تحقیق در باره ایـران گیـت

 ،مستقل قاضی ،برای الورنس والش
از گــرک  ،۱۹۹۰در  ،کــار مــی کــرد

یـا شـما در اجـرای طـرح آ« :پرسید
ــــــداختن  ــــــأخیر ان ــــــه ت زادی آب

ـــات  ،گروگانهـــا ـــا بعـــد از انتخاب ت
ــوری  شــرکت  ،۱۹۸۰ریاســت جمه

داشتید؟ پاسـخ منفـی گـرک فریـب 
نگـاه کنیـد بـه (دهنده ارزیابی شد 

گزارش نهائی قاضی مستقل در باره 
  ) ۵۰۱صفحه  ۱جلد  ،کنترا/ایران 

  
  :تقویت ٭
  
مــدارک دیگــری  ،در ایــن فاصــله •

روی نمودند که شهادت بـن منـاش 
 ،بـرای مثـال. را تقویت مـی کردنـد

جــون  ،گزارشــگر شــیکاکو تریبــون
پسر نـورمن مـک لـین کـه  ،مک لین

 A Riverنویســنده بــود و کتــاب 
Runs Through It  را نوشـــته

تصــدیق کــرد کــه یــک منبــع  ،اســت
ه بـه او موثق در حزب جمهوریخوا

خـر آن تعطیالت آگفته است که در 
بــوش بــه پــاریس  ،هفتــه مــاه اکتبــر

رفته است برای دیدار مخفیانـه ای 
ــــاره  ــــان در ب ــــأتی از ایرانی ــــا هی ب

  .گروگانهای امریکائی
ــد  • ــال آداوی ــرح ح ــه ش ــدلمن ک ن

 ،لکســاندر دومــارانژآنــویس کنــت 
ـــیس ســـازمان اطالعـــات و ضـــد  رئ

در  ،ن زمــــان فرانســــهآاطالعــــات 
تــــه تحقیــــق در بــــاره اکتبــــر کمی

شهادت داد کـه دمـارانژ  ،سورپرایز
ــت ــه اس ــه او گفت ــتاد  :ب ــه س ــن ب م

از راه  ،تبلیغــــاتی ریگــــان و بــــوش
ترتیب دادن دیدارها بـا ایرانـی هـا 

ــائی ــای امریک ــاره گروگانه در  ،در ب
از جملـــه  ،۱۹۸۰تابســـتان و پـــائیز 

کمک  ،۱۹۸۰دیداری در ماه اکتبر 
  . کرده است

ــدلآ         ــه اســتن ــارانژ  :من گفت دم
اصرار کرد که ایـن قسـمت از شـرح 

حـذف شـود زیـرا بـه اشـتهار  ،حال
ـــتان او ـــی و  ،دوس ـــام کیس  ژرژویلی

  .صدمه می زند ،بوش
ــاریس در  • ــدار پ ــوع دی ــوی وق دع

از  ،را چند منبع دیگر ،۱۹۸۰اکتبر 
ــانریش راپ ــه ه ــز  ،جمل ــان  نی خلب

 :راپ گفته اسـت. تصدیق کرده اند
ـــــی را از ـــــی  او کیس ـــــاه مل فرودگ

واشنگتن بـه فرودگـاهی در پـاریس 
این سفر در اواخر شـب . برده است

بارانی در اواسـط مـاه اکتبـر انجـام 
  . گرفته است

ـــــی در       ـــــت وقت ـــــه اس راپ گفت
مـن  ،مـدیمآفـرود  ،هژفرودگاه بـور

ــی  ــوش م ــه ب ــه ب ــدم ک ــردی را دی م
 ،اکتبـر ۱۸در  ،در حقیقـت. مانست

ی در واشتگتن باران م ،شب هنگام
رفـــتن از ســـتاد انتخابـــاتی . باریـــد

 ،تـا فرودگـاه ،رلینگتـونآریگان در 
  . دقیقه بیشتر زمان نمی خواست ۵
 Nicholas ،نیکـوالس اینـاتیو •

Ignatieــلحه ــاجر اس  ،۱۹۹۰در  ،ت
مـن از طرفهـای خـود  :به من گفت

ـــه  ـــه شـــنیدم ک در حکومـــت فرانس
جمهوریخواه هـا در اواسـط اکتبـر 

نـــی هـــا بـــا ایرا ،در پـــاریس ،۱۹۸۰
  .مالقات کرده اند

روزنامه نگار محقـق  ،نژلیآکلود  •
منـابع او در دوایـر  :فرانسوی گفـت

ـــد و تصـــدیق  ـــه تأیی ـــی فرانس مخف
پوشــانده شــده «کردنــد کــه دیــدار 

میــــــــــان )مخفیانــــــــــه ای(»ای
جمهوریخواهـــان و ایرانـــی هـــا در 

ــــه آتعطــــیالت   ۱۹و  ۱۸خــــر هفت
  . اکتبر در پاریس انجام گرفته است

ــارتین ک • ــانم ــار  ،یلی ــه نگ روزنام
از دســــــتیار ارشــــــد  ،فرانســــــوی
همــین قــول را شــنیده  ،دومــارانژ

  .است
رئـــــیس  ،۱۹۸۷هـــــم در ســـــال  •

ــران ــین ای ــوری پیش ــاره  ،جمه در ب
همـین  ،وقوع این گفتگو در پاریس

  :سخن را گفته است
ــه در ، در زمانی کـه در ۱۳۶۰روردین ف ۱۸صــــــدر در نامــــــه مــــــورخ  پـــاریس و معاملـــه پنهـــانی، بنـــی در بـاره دیـدار در  :انقالب اسالمی ــا ســخنی از معامل ــیچ کج ــته پاریس بر زبان و قلم کسی نیامده ه ــین نوش ــی چن ــه خمین ــود،  ب هـم  که در آن تـاریخ، بنـی صـدر نوشتن به خمینی گویای اینسـت     ).کتاب نامه ها ۳۳۲ص ( .»با نمایندگان ریگـان در پـاریسگزارش دیگری است از تماس «    :استب از باور نداشـته اسـت کـه خمینـی گاه بـوده و هـم آعامله پنهانی از م ــر ســر در کارنامــه و نیــز در نامــه هــا بــه او مرتـب، . اطالع داشته استن آ ــه ب ــاره معامل از . اسـت هگروگانها گفته و نوشتخمینــی، در ب ، ۱۳۵۹بهمـن  ۲۴جمله، در نامه  ــانگیری را «        :به خمینی نوشته است ــار گروگ ــا ک اینه ــه  ــا ب ــد و ب ــن صــورت درآوردن ــد کــه اینطــور تا تسـلیم شـرح کـنم؟ پـس وقتـی هنوز نباید جریـان امـر را از ابتـدا . کــار، طرفــداری از امریکــا اســتمی گویند اعتراض به ایـن ترتیـب اند، بـا ایـن گسـتاخی و وقاحـت، ضــاحتی کــه ببــار آورده فوجــود ای ــان مجازن ــن آقای ـــن و پاخــت کننــد و مــتهم ســاخت حرفها بزنند و با کمـال بـی دینـی ای ـــد ای » تا انتها به اطـالع عمـوم برسـانمجانب نیز واقعیت امر را از ابتـدا بســـازند، اجـــازه بفرمائی ـــاب  ۲۶۰و  ۲۵۹صـــفحات ( کت   ).نامه ها

سند طبقه بندی شـده  ،و باالخره •
ــه ای از  ــه مجموع ــیه ک ــت روس دول
گزارشهای جاسوسان در باره اکتبر 

ــتند ــ ،ســورپرایز هس ــد ک ــی گوین ه م
ـــته  ـــک رش ـــان ی ـــوری خواه جمه
دیدارها با ایرانی ها در اروپا داشته 

در  ،از جملـه دیـدار در پـاریس. اند
مـــده آدر گزارشـــی . ۱۹۸۰اکتبـــر 

 ،۱۹۸۰در  ،ویلیام کیسـی«است که 
ــری  ــدگان رهب ــا نماین ــت ب ــه نوب س

دیـدارها . ایران دیدار کـرده اسـت
در مادریــد و پـــاریس انجـــام شـــده 

  .»اند
ــز        ــا برگ ــأموران بن ــری م ارش س

ـــــاریس  ،روســـــی ـــــدار پ . ر ،در دی
در  ،ن زمــانآگیــت کــه ) روبــرت(

شورای امنیت ملـی امریکـا خـدمت 
 ژرژ ،می کرد و نیز رئیس پیشین سیا

گـزارش . شـرکت داشـته انـد ،بوش
 ،در مادریــد و پــاریس« :مــی افزایــد

نمایندگان رونالد ریگـان و رهبـری 
ایــران در بــاره بــه تــأخیر انــداختن 

عضــو ســفارت امریکــا در  ۵۲زادی آ
تهران کـه بـه گروگـان گرفتـه شـده 

  . »گفتگو کرده اند ،بودند
حکومت روسیه بـه تقاضـای لـی       

رئیس کمیسیون تحقیـق  ،هامیلتون
گـزارش را  ،در باره اکتبر سـورپرایز

درســــت دو  ،۱۹۹۳انویــــه ژ ۱۱در 
نکه کمیسـیون گـزارش آروز پیش از 

بـــرای کمیســـیون  ،خـــود را بدهـــد
ایــن گــزارش هیچگــاه بــه . تادفرســ

  .هامیلتون ارائه نشد
سبب شـدند  ،دالیل هرچه بودند •

کــه کـــارتر نتوانــد گروگانهـــا را از 
ــد ــارج کن ــران خ ــه . ای ــر ک ــن ام ای

گروگانگیری روز انتخابات ریاست 
 ،جمهــوری امریکــا روی داده بــود

ــد ــال بع ــه س ــد ک ــبب ش در روز  ،س
 ،انتخابــــات ریاســــت جمهــــوری

امریکائیــان احســاس تحقیــر شــدن  
ــد  ــه شــانس تجدی ــد شــود و ب تجدی

  . انتخاب کارتر صدمه بزند
ـــان      ـــا  ۴۴در  ،ریگ ـــت امریک ایال

ورد و اکثریت سـنا آپیروزی بدست 
ـــز از  ـــدآنی ـــا ش . ن جمهوریخواهه

چهــــره هــــای برجســــته حــــزب 
  ...  دموکرات نیز قربانی شدند

 ،گفتگو کننـدگان از سـوی کـارتر •
ــد ــه گذشــته مــی نگرن  ،اینــک کــه ب

احساس می کنند که مـی بایـد بـیش 
ــــــب خرابکــــــاری  ــــــیش مراق از ب

گـاری . جمهوریخواه ها می شـدند
ن روز شـورای امنیـت آعضو  ،سیک
اینک که بـه گذشـته  :می گوید ،ملی

مــی بینــیم حکومــت  ،مــی نگــریم
ـــر  ـــا را ب ـــدازه بن کـــارتر بـــیش از ان

ـــود ـــته ب ـــاد گذاش ـــویژه از . اعتم ب
ــت  ــون حکوم ــه پیرام ــاتی ک تحریک

  .غافل می بود ،مدندآبعمل می 
  
  :زبان تند ٭
  
هـــر انـــدازه بـــه روز  انتخابـــات  •

 ،ریاست جمهوری نزدیک می شـدیم
می . لحن سخن ریگان تند تر می شد

ــت ــذارد  :گف ــه بگ ــی نیســت ک او کس
ـــا در دوره  ـــت امریک ـــه مل ـــی ک خفت
ریاست جمهوری کارتر تحمل کـرده 

تیم ریگان و بوش . ادامه بیابد ،است
ان گروگانهـا را می گفتند هرگـاه ایـر

روش سختی با ایـن کشـور  ،رها نکند
ایـن لطیفـه . در پیش خواهند گرفت

«  :نیـــز در واشـــنگتن شـــیوع یافـــت
نقطـــه روشـــن در عمـــق تـــاریکی؟ 

نکه ریگـان آدقیقه بعد از  ۱۰ ،تهران
  .»رئیس جمهوری می شود

درســـت بـــا  ،۱۹۸۱انویـــه ژ ۲۰در  •
از  ،غاز ادای سوگند از سـوی ریگـانآ

زاد آمــد کــه گروگانهــا آ خبــر ،تهــران
و مردم امریکا بـیش از انـدازه . شدند

  .شاد شدند
برخی از نزدیکـان  ،بطور خصوصی •

ــر ســورپرایز  ریگــان از موفقیــت اکتب
 ،بــرای مثــال. خنــدان بودنــد ،خــود

در  ،یک مقام ارشد سیا ،شارل کوگان
به کمیته تحقیق شهادت داد  ،۱۹۹۲

در دیدار   ،در مقر سیا ،۱۹۸۱که  در 
ــا ک ــی ب ــدژیس ــد  ،وزف ری ــاور ارش مش

ــر ــازه ســفیر امریکــا در  ،راکفل کــه ت
. او حاضر بوده است ،مسکو شده بود

ریــد خوشــحال مــی گفــت مــا موافــق 
شــدیم مــانع از آزاد شــدن گروگانهــا 

محقـق کمیتـه . توسط کارتر بگـردیم
ــا  ــمی ب ــر رس ــور کمت ــه بط ــق ک تحقی

بــه مــن  ،کوگــان صــحبت کــرده بــود
یســی جملــه ریــد خطــاب بــا ک :گفــت

ما اکتبر سورپرایز کارتر را « :این بود
   . »کردیم... 

  
  

 ،نآدر مــاه هــا و ســالهای بعــد از  •
بســـیاری از کســـانی کـــه در معاملـــه 
اکتبر سورپرایز نقـش کلیـدی بـازی 

ـــد ـــام  ،کـــرده بودن ـــی مق ـــس ترق ب
گـرک . کیسی رئیس سیا شد :کردند

ــاون  ــوش مع ــی ب ــت مل ــاور امنی مش
جــوان ترهــا . رئــیس جمهــوری شــد

روبـرت  :ز مقام هـای بـاال یافتنـدنی
مشـاور امنیتـی  ،دیرتـر ،مک فارلین

. رئـــیس جمهـــوری شـــد ،ریگـــان
رئـیس  ،روبرت گیت بـا یـک جهـش

ــیا  ــاون س ــل و ســپس مع اداره تحلی
در دوران ریاســــت  ،بعــــدها. شــــد

وزیـر  ،جمهوری بوش پسـر و اوبامـا
  .دفاع بود

ـــران و اســـرائیل آدر  • ـــه ای نچـــه ب
طریـق اسـلحه از  ،مربوط مـی شـود

اســـرائیل بـــه ایـــران روان شـــد و 
ــرد ــا دالر ســود ب . اســرائیل میلیونه

صرف ساختمان  ،بخشی از این پول
 ،ســازی در ســاحل غربــی رود اردن

برای  ،}در سرزمین های فلسطینی{
ــان شــد  ،۱۹۸۱در تابســتان . یهودی

 ،جریان اسلحه از اسرائیل به ایران
ــوم  ــد عم ــرض دی ــری در مع مختص

ــــرار گرفــــت ــــه ژدر  :ق  ،۱۹۸۱وئی
هواپیمـــای بـــاربری کـــه در اجـــاره 

ــود توســط ضــد هــوائی  ،اســرائیل ب
یـک . سـرنگون شـد ،شوروی سابق

معـاون  ،نیکـوال ولیتـوس ،دهه بعد
 ،وزارت خارجه در امـور خاورمیانـه
در  ،در ریاســـت جمهـــوری ریگـــان

ــا  ــد از « :گفــت PBSمصــاحبه ب بع
گفگوهــایم بــا ایــن اشــخاص کــه 

ـــتند ـــالی داش ـــای ع ـــرمن  ،مقامه ب
شد که ما موافقت کرده ایـم  روشن

بر این که اسرائیل می توانـد برخـی 
اسلحه امریکـائی و یـا دارای منشـأء 

  .»امریکای را به ایران بفروشد
ـــــــا بررســـــــی پروازهـــــــای         ب

ــــلحه از  ــــل اس ــــای حام هواپیماه
ولیـوتس بـه ایـن  ،اسرائیل به ایران

باور رسید که معامله گروه ریگان با 
ــران ــا ،ای ــیش از انتخاب ت ریاســت پ

انجــــام گرفتــــه  ۱۹۸۰جمهــــوری 
ــر«  :او گفــت. اســت  ،از قــرار زودت

پیش از انتخابـات ریاسـت  ˝محتمال
فروش اسـلحه از  ،۱۹۸۰جمهوری 

سوی اسرائیل به ایران شروع شـده 
ـــت ـــا آ. اس ـــرائیلی ه ـــام اس ن هنگ

 ،کســانی را کــه در حکومــت ریگــان
می باید امـر امنیـت ملـی را تصـدی  

  .»بودند شناسائی کرده ،می کردند
وقتی من از نـو  ،۲۰۱۲اوت  ۸در  •

ولیـوتس گفـت  ،با او مصاحبه کردم
کـه » مقامات باال«ورد آاو بیاد نمی 

بطور غیر رسمی به اسـرائیل اجـازه 
داده بودنــــد بــــه ایــــران اســــلحه 

امــا او . چه کســانی بودنــد،بفروشــد
ــه  ــرد ک ــان ک ــازیگران «خــاطر نش ب

ــد محافظــه کــاران جدیــدی » جدی
تاد تبلیغـاتی ریگـان بودند که در سـ

بســیاری از . و بـوش کــار مــی کردنــد
در حکومــت مقامــات  ،دیرتــر ،نهــاآ

  .سیاسی باال را یافتند
در  ،۱۹۸۰در اواســــط ســــالهای  •

ـــالها  ـــد از  ،۱۹۸۶و  ۱۹۸۵س یکچن
ـــــر  ـــــش داران در اکتب ـــــان نق هم

 ،در افتضاح ایـران گیـت ،سورپرایز
 ،یکبـار دیگـر. باز نقش پیـدا کردنـد

زادی آازای فــــــروش اســــــلحه در 
گروگانهــا و عهــده دارشــدن نقــش 
واسطه از سـوی اسـرائیل در گسـیل 

  .اسلحه به ایران
بنابر تحقیقات رسمی که در بـاره     

کسانی  ،ایران گیت انجام گرفته اند
چـــون ســـیروس هاشـــمی و جـــون 

  شاهین و تئودور شاکلی و ویلیام 
  

  ۸در صفحه

 خشونت گستری
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کیسی و دونالد گرک و روبرت گیـت و  
کاو و رونالـد  ژرژفارلین و روبرت مک 

چهره هـائی بودنـد  ،بوش ژرژریگان و 
  .وردندآکه این افتضاح را ببار 

من با نخست وزیر اسـبق  ،۱۹۹۳در  •
مصـاحبه ای  ،اسـحق رابـین ،اسـرائیل

او گفـت کـه . انجـام دادم ،در تل اویـو
نوشــته گــاری  ،کتــاب اکتبــر ســورپرایز

را خوانـده  ،۱۹۹۱سیک و منتشـره در 
تاب توضیح مـی دهـد چسـان ک. است

ن آریگانیــان مداخلــه کــرده و مــانع از 
زاد آشــده انــد کــه کــارتر گروگانهــا را 

مـــانع از تجدیـــد  ،کنـــد و بـــدین کـــار
مصـاحبه گـر از او . انتخاب او شده اند

یــا آشــما چــه فکــر مــی کنیــد؟  :پرســید
معاملــه اکتبــر ســورپرایز انجــام گرفتــه 

 ،نکه تردیدی اظهار کندآاست؟ او بی 
. »البته انجام گرفته اسـت« :سخ دادپا

رابین که در  ،دورتر ،در همان مصاحبه
ـــین ،۱۹۸۰ ـــری ،بگ ـــت وزی  ،در نخس

ـــود ـــرار ،جانشـــین او گشـــته ب از  ،از ق
متأسـف  ،صـداقتی کـه نشـان داده بـود

 ،شد و کوشید از پاسـخی کـه داده بـود
امـا تصـدیق او لحظـه ای . عدول کنـد
  . می ماند ،همه شگفتی

  
  :لم نیستبرکارتر مس ٭
  
سه دهـه بعـد از تـرک مقـام ریاسـت  •

کارتر به مصاحبه کننده ای  ،جمهوری
یـا آگفته است که هنـوز نمـی دانـد کـه 

در  ،بطور سری ،ستاد انتخاباتی ریگان
گفتگوهای او بـا ایـران بـر سـر رهـائی 

ـــائی ـــای امریک ـــاری  ،گروگانه خرابک
  .کرده است یا خیر

در مصـــاحبه ای بـــرای انتشـــار در      
ـــ  Conversations withابکت

Power  که بریان مایکل تیلBrian 
Michael Till  کـارتر  ،نسـتآمؤلـف

مــی گویــد بطــور قطــع نمــی دانــد کــه 
مـــاجرای اکتبـــر ســـورپرایز روی داده 

اما گفته است که موضوع . است یاخیر
عضو پیشـین شـورای  ،را با گاری سیک

مــورد گفتگــو قــرار داده  ،امنیــت ملــی
خــود را در  او ســوءظن هــای. اســت

تشــریح کــرده  ،کتـاب اکتبــر ســورپرایز
  . است

من هرگز در این « :کارتر گفته است     
باره موضعی نگرفته ام زیرا بر امرهای 

 ژرژمن توضیحات . واقف نیستم ،واقع
بوش و اطرافیـان ریگـان را دیـده ام و 
کتاب گاری سیک را هم خوانـده و در 

 ˝واقعـا. این باره با او صحبت کـرده ام
  .»نمی دانم 

باوجود این کارتر گفتـه اسـت او در      
ــبر  ــا ص ــی ه ــرا ایران ــگفت اســت چ ش

 ،۱۹۸۱انویــه ژ ۲۰در  ،کردنــد درســت
ـــا ادای ســـوگند از ســـوی  ـــان ب همزم

ــان ــای  ،ریگ ــه هواپیم ــرواز ب ــازه پ اج
نچـه مـن آ« :حامل گروگانها را بدهند

نهـا آمی دانم اینست که بعد از ایـن کـه 
فتند گروگانها را تصمیم گر) ایرانی ها(

پــیش از انتخابــات ریاســت جمهــوری 
مــن هرکــار کــه  ،زاد نکننــدآامریکــا 

نهـا را پـیش از آممکن بود کردم تا مگر 
ــود ــوری خ ــان ریاســت جمه زاد آ ،پای

ـــنم ـــت . ک ـــه روز ریاس ـــین س در واپس
من هیچگاه به رختخـواب  ،جمهوری
ــرفتم ــاق بیضــی . ن ــدت در اط ــام م تم

ــر کــار رئــیس جمهــوری( ر در کــا) دفت
گفتگو بر سر تـوافقی پیچیـده در بـاره 

ــــارد دالر  ۱۲زادی گروگانهــــا و آ میلی
  . پول و طالی ایران بودم

صبح روزی که مـن  ۶و در ساعت     
می باید ریاسـت جمهـوری را تـرک 

تمـامی . کار را تمام کردم ،می گفتم
گروگانها به فرودگاه بـرده و سـوار 

منتظر  ،هواپیما شدند و در هواپیما
ــد ــم. ماندن ــی دان ــن را م ــن ای  –. م

 –مــاده پــرواز بــود آنهــا آهواپیمــای 

من در مراسم سوگند ریگان حاضـر 
ــه بعــد از ایــن کــه او  ۵. شــدم دقیق

هواپیماهـا بـه  ،رئیس جمهوری شد
نهــا آهواپیماهــای . مدنــدآپــرواز در
ن آســاعت پــیش از  ۴یــا  ۳مــی بایــد 

ــد ــرواز مــی کردن ــا . پ ــا اعمــال آام ی
ـــوذی در  ـــه آنف ـــت الل ـــه  روح(ی الل

شد برای این که گروگانهـا ) خمینی
زاد شــــوند کــــه ریاســــت آزمــــانی 

جمهــوری مــن پایــان یافتــه باشــد؟ 
  . »نمی دانم

ــوز • ــد از  ،هن ــه ۳بع ــرار ،ده  ،از ق
کارتر بیشتر از دانسـتن حقیقـت در 
باره معامله کثیف جمهوریخواه ها 
 ،در دوره ریاســـــت جمهـــــوری او

نست که مـتهم بـه  پختگـی آنگران 
  .  رددالزم بگ

بهنگام دیدار با یاسـر  ،۱۹۹۶در      
زادیــبخش آرهبــر ســازمان  ،عرفــات
وقتی عرفات خواست بـه  ،فلسطین

نقش خـود در مـانور جمهوریخـواه 
ـــاندن  ـــت کش ـــه شکس ـــرای ب ـــا ب ه
 ،گفتگوهـــایش در بـــاره گروگانهـــا

کـارتر دسـت خـود را  ،اعتراف کنـد
ــه ســکوت  بلنــد کــرد و عرفــات را ب

ــرد ــوت ک ــالس برینک. دع ــیدوگ  ،ل
ـــود ـــاریخ دان حاضـــر ب ـــات .ت عرف

مطلبی هست « :خطاب به او گفت
شـما . که می خواهم به شما بگـویم

ــــــد بدانیــــــد کــــــه در   ،۱۹۸۰بای
جمهوریخــواه هــا بــه مــن مراجعــه 

معاملــه اســلحه پیشــنهاد . کردنــد
اگر من توانسـتم گروگانهـا . کردند

ــران ــات  ،را در ای ــد از انتخاب ــا بع ت
  . »نگاه دارم) ریاست جمهوری(

ـــود تفصـــیل و آعرفـــات       مـــاده ب
امـا کـارتر دسـت . مدرک ارائه کنـد

خود را بلند کرد و عالمـت داد کـه 
ــزی  ــاره چی نمــی خواهــد در ایــن ب

  . بشنود
در این بـاره  ،در مصاحبه با تیل      

ـــه در  ـــوپتری ک ـــی ک ـــرا هل ـــه چ ک
وریـل آعملیات نجات گروگانهـا در 

بــــه جــــای رفــــتن بســــوی  ،۱۹۸۰
 ،از گشـته اسـتدور زده و بـ ،تهران

همین عدم اطمینان را ابـراز کـرده 
ـــت ـــی آتصـــمیم . اس ـــان هل ن خلب
حمله غافلگیرانه کمانـدوها  ،کوپتر

را نـــــاممکن گردانـــــد و شکســـــت 
درد  ،عملیات برای حکومـت کـارتر

  . سر ساز شد
بــرای ایــن کــه عملیــات خــوب  •

کــارتر دســتور داده  ،انجــام بگیرنــد
ـــود  ـــات  ۸ب ـــوپتر در عملی ـــی ک هل

دو هلی کوپتر از بـاب . شرکت کنند
وقتـی عملیـات . احتیاط و پشتیبانی
ــی کــوپتر ،شــروع مــی شــود  ،دو هل

هلی  ۶. دچار اختالل فنی می شوند
امـا یکـی از . کوپتر بـاقی مـی ماننـد

بـــــدون دادن « ،هلـــــی کوپترهـــــا
از راه بـازمی  ،»هیچگونه توضـیحی

ــی شــمار  :کــارتر گفــت. گــردد وقت
دسـتور دادم  ،شـدند ۵هلیکوپترها 

  .لیات را پی نگیرند و بازگردندعم
نـــام » شکســـت درکـــویر«نچـــه آ     

کفایت کارتر را زیـر سـئوال  ،گرفت
شـایعه هـا در  ،برد و از همان زمـان

برسـر زبـان  ،باره امکان خرابکـاری
گفته می شد که نظامیـان . ها افتاد

و افراد سیا که مخالف کـارتر بـوده 
خرابکاری کـرده و عملیـات را  ،اند

  .شکست کرده اندمحکوم به 
اگر سند مسلم در باره خرابکاری  •

در مأموریت نجـات گروگانهـا پیـدا 
ــد ــاره  ،نش ــم در ب ــندهای مه ــا س ام

نقش اداره کنندگان سـتاد تبلیغـاتی 
بـا کمـک مـأموران  –ریگان و بوش 

زاد آبـرای جلـوگیری از  –اسرائیلی 
شــدن گروگانهــا پــیش از انتخابــات 

پیدا  ،۱۹۸۰ریاست جمهوری سال 
  .دندش

ـــوع       ـــد از وق ـــای بع ـــه ه در ده
ــورپرایز ــر س ــه اکتب ــاختار  ،معامل س

مطبوعــاتی در بــه نتیجــه  –سیاســی 
ـــر  ـــاره اکتب ـــق در ب رســـاندن تحقی
ســورپرایز  و ایــران گیــت تــا نتیجــه 

ــد ــه نیافتن ــراین. ادام ــا ب ــر  ،بن خط
ن در انتخابــــات ریاســــت آتکــــرار 

  .وجود دارد ۲۰۱۲جمهوری 
بخـاطر نجا که حـزب لیکـود آاز      

از  ،مــــداخالتش در امــــور امریکــــا
هیچگـاه حسـاب  ،بدین سـو ۱۹۸۰

اعقــاب منــاخیم  ،پــس نــداده اســت
ی او ژبگـــین کـــه پیـــروان ایـــدئولو

ماده تکرار کـار آبسا خود را  ،بودند
  .می بینند ،او

ــالمی ــالب اس ــرت  :انق ــته روب بی گناهی «دست مایه کردن فیلم پـــاری، بـــه دنبـــال آورد مـــاجرای نوش کـه  راو پی آمدهای آن» مسلمانان ــــــایش  ــــــرده اول نم ــــــر «پ اکتب    :شد» سورپرایز
  
يا فيلم سراسر ناسـزا  آ

تش زدن آبه پيامبر و 
... كنسولگري امريكاو

اسالم ستيزي و اكتبر 
سورپرايز برضد اوباما 

  :است؟
  

ســپتامبر  ۱۱در :  انقــالب اســالمی ، در بـــن غـــازی، ۲۰۱۱ســـپتامبر  ۱۱، ســـال روز ترورهـــای ۲۰۱۲ امریکا را آتش زدند و  کنسولگری ـــامزد ریاســـت . تن دیگر کشته شدندسه سفیر و  ـــی، ن . اوباما را متهم به بی کفایتی کـردجمهوری از حزب جمهوریخـواه، درجـــا، رامن وضــعیت را بــا ) ۲۰۱۲ســپتامبر  ۱۳(مجلــــه  امریکــــائی تــــایم   ــد خــود . مقایسـه کـرد ۱۹۸۰وضعیت در  ــــــدوهای امریکــــــائی را در ریـــت درج کـــرد و شکســـت مأموعکــس کــارتر را روی جل ــره ماجراهــائی اســت  ،ایـــن مـــاجرا ،بـــاوجود ایـــن. دادنجــات گروگانهــا، شــرح و بســط کمان ــه زنجی   :هراسیترجمــان اســالم ســتیزی و اســالم دنبال
  
تش زدن کنسولگری و قتل آ ٭

ــائی  ــدان امریک ســفیر و کارمن
  :؟۲۰۱۲اکتبر سورپرایز 

  
پـس از ) سـپتامبر ۱۳(لیبراسیون  ◀

ـــه درج تر ـــمتهائی از مقال ـــه قس جم
منتشـــره در مجلـــه تـــایم در شـــرح 
 ،شکست کارتر در نجـات گروگانهـا

بخشــــــــی از  :نوشــــــــته اســــــــت
ن شـدند کـه آبـر ،جمهوریخواه هـا

تش زدن کنسولگری امریکـا و قتـل آ
را اکتبـــر  ،ســـفیر امریکـــا در لیبـــی

. ســـورپرایزی برضـــد اوبامـــا کننـــد
در جلـد ریگـان  ،شـتاب زده ،رامنی

ا کارتر فرض کـرد و او شد و اوباما ر
هـدف . را به بی کفایتی مـتهم کـرد

این بود که در امریکائیـان احسـاس 
نها که هـیچ گـاه آتحقیر شدن و در 

ریاســت جمهــوری اوبامــا را تحمــل 
احساسات ضد اوبامـا را  ،نکرده اند

غافـل .تقویت و برضد او فعال کنند
  از این که

کمانـدوهای . اوباما کارتر نیسـت •
ناکـــــام  ،بـــــن الدناو در کشـــــتن 

و ماجرای گروگانگیری و ... نشدند
شکست کارتر نیز یک رو و یـک زیـر 

زیر مـاجرا نیـز شـناخته شـده . دارد
 ،در کارهـــــــای کـــــــارتر :اســـــــت

جمهوریخواه ها از زیـر خرابکـاری 
کـــارتر بهـــای توجـــه . کـــرده انـــد

نکردن به خرابکاری جمهوریخواه 
  . ها را پرداخت

 بـن. حکومت امریکا دروغ گفـت •
او . الدن در زد و خــورد کشــته نشــد
ــــتند ــــردی کش ــــا خونس ــــا . را ب ام

هـــیچکس نمـــی توانـــد حقیقـــت را 
زیـــرا کســـی نمـــی خواهـــد . بگویـــد

. مسئولیت خشونت عرب را بپـذیرد
ســان امریکــا اســت و کمتــر آدشــمن 

بهانـــه کـــافی اســـت مـــردم برضـــد 
این طور . امریکا به خیابانها بریزند

فیلم ناسزا ساختن و پخـش (کارها 
بکـار اسـالم گرائـی مـی ...) ردن وک
ید که از خشونت و نفرت از بیگانه آ

  . ارتزاق می کنند ،و دشمن داخلی
مطبوعـــات  ،غیـــر از لیبراســـیون◀

از جمله نیویورک تـایمز (امریکائی 
و اروپائی نیز  واکنش رامنـی را بـه ) 
تش زدن کنسولگری و کشـته شـدن آ

 .Jکریستوفر استونس  ،سفیر امریکا
her StevensChristop عالمــت

ــد کــه شخصــیت الزم آ ن دانســته ان
بــرای تصــدی ریاســت جمهــوری را 

ـــدارد ـــرا لحظـــه نشـــان دادن . ن زی
لحظه سوء استفاده  ،وحدت ملی را

تــش زدن کنســولگری امریکــا در آاز 
روبرت پـاری . بن غازی کرده است

ســـپتامبر  ۱۳مقالـــه ای بـــه تـــاریخ 
ــدم  ــات ع ــار داده اســت در اثب انتش

  .رامنی تعادل روانی
ســـپتامبر  ۱۷در  ،بـــاوجود ایـــن ◀

یواس نیوز گزارش مـی کنـد  ،۲۰۱۲
که مقایسه گروگانگیری با حمله به 
کنســولگری امریکــا در بــن غــازی و 
ــــفارتهای  ــــر س تظــــاهرات در براب

ادامه  ،امریکا در کشورهای اسالمی
جمهوریخـــواه هـــا اوبامـــا را . دارد

  . کارتر دومی می خوانند
زدن آتـــــش  :انقـــــالب اســـــالمی ــرار مــورد توجــه وســائل لیبی، از جهاتی چند گویائی دارد لگری امریکــا در یــک شــهر وکنســ ـــا خشونت در این . سانسور می کندغــــرب خبرهــــای لیبــــی را  – ۱  :اندارتباط جمعی غرب قـرار نگرفتـه کــه از ق ـــج اســـت ام اگـــــر . را گـــــزارش مـــــی کننـــــدخبرگزاری ها بندرت خشونت ها کشـــور ســـکه رای در ایــران اجــرا امریکــائی بــود کــه گروگـــــــانگیری طرحـــــــی  – ۲  .عربستان سانسور می شوندکـــــه تظـــــاهرات در بحـــــرین و همــانطور . آن انتشــار نمــی یافــتدیگری کشته می شدند، بسا خبـر دیگری آتش زده می شد و کسان شــــدند، بجــــای آن، ســــاختمان کنسولگری نبودند کـه کشـته مـی زده شــد و اگــر ســفیر و اعضــای کا نبـود کـه آتـش کنسولگری امری

ــن . شــد ــوز ای ــان هن ــا امریکائی ـــــدام ـــــت را نمـــــی دانن ــه در . واقعی ــیلم سراســر ناســزا ب ــه. امریکــــا ســــاخته شــــده اســــتامریکائیان می داننـد کـه فـیلم در . تهیــه کــرده انــدآنراو امریکــائی افراطی های اسرائیلی . شده استپیــامبر اســالم، در امریکــا تهیــه عــوض، ف ــان در که در جهان تخم کین می پاشـند امثال رامنی و نتـان یـاهو هسـتند کســـی ســـزاوار ســـرزنش اســـت، پــس اگــر . رســیدن رامنــی هســتندطرفـــدار بـــه ریاســـت جمهـــوری  ســازندگانش کســانی هســتند ک ــردن جه ــرو ب ــان ف ـــبار، حمایت حکومت اسـرائیل از ، ایــن ۱۹۸۰جمهــوری در ســال بخــالف انتخابــات ریاســت  – ۳  .خشونت استو بنایش ـــامزدی رامن ـــی اســـتن ــــاره جـواب . با نتان یاهو علنـی اسـتحاضــر نشــدن اوبامــا بــه مالقــات . ی، علن ــــه او در ب ـــا و اثــر فــیلم بــر مســلمانان امریکــا و یکــی  ،بســتگی دارد بــه دو امــر      . علنی استدلخواه او و تعیین مهلـت کـردن، جنگ با ایران و تعیین خط قرمـز رد دادن اوبامــــا ب ـــدن بنیادگراه ـــال ش ـــز فع ـــی و دیگـــری پـــی طی های مذهبی امریکا بسود افرانی ــدمبر اسالم تولید و جز ناسزا به پیا ،غرب ،بدین سو ،روش کرده اندهائی کـه بنـام اسـالم خشـونت را سوی خمینی و فعـال شـدن گـروه از زمان تقدیس شدن خشونت از مسلمان به این امر توجه کنـد کـه توضـــیح ایـــن کـــه هرگـــاه مـــردم . انتشــار فــیلم در کشــورهای دنیــامـــدهای آرامن ــغ نمــی کن ــه اش . تبلی ــالی اســتپــس چنت ــه خ ــره از اندیش ــد و . یکس ــی کن ــد م ــزا تولی ــب ناس ــلمانان اســتروشن است کـه هـدفش تحریـک مرت ــه . مس ــد ک ــی دان ــالم را در افراطی هـائی را تقویـت مـی کنـد م ــه اس ــونت آک ــین خش ئ هرگــاه مســلمانان . شــغول اســتماســالم هراســی و اســالم ســتیزی بـه  ،با ایـن حـال. ناچیز کرده اند بتوانند به مسلمانان بیاموزند  ،اندگــاه کــه دســت غــرب را خوانــده آ بـا  ،چون بر لغـو گـذر کـردی«که  در غــرب  ،»ن درگــذرآکرامــت از  ــز ــان  ،نی ــه ن ــهائی ک اکتبـــر «نمـــی توانـــد بـــا ســـاختن باز مـی شـود و دیگـر  ،می خورنداسالم هراسی و اسالم سـتیزی را دســت گرایش ـــورپرای ـــت » زس ـــات ریاس     .جمهوری را بردانتخاب
ایندپندنت افشا می کند کـه  ٭

ــرح  ــولگری آط ــش زدن کنس ت
امریکا پیشـاپیش تهیـه شـده و 

اقـدامی  ،باوجود اعالن خطر
ن به عمل آبرای جلوگیری از 

ــده اســت ــی . نیام ــرا م ــا چ ام
خواســـته انـــد کنســـولگری را 

  :تش بزنند؟آ
  
روزنامــه  ،۲۰۱۲ســپتامبر  ۱۴در  ◀

ایندپنــدنت اســرار زیــر را انگلیســی 
  :فاش کرده است

به امریکا هشدار داده شد کـه بـه  •
  سفارتش حمله خواهد شد اما 

  
۹در صفحه  

 خشونت گستری
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کشته شدن سفیر و سه . کاری نکرد
تن از همکارانش نتیجه بی توجهی 

ــت اســت ــه امنی ــداوم ب ــات . م مقام
امریکا بر این باورنـد کـه حملـه بـه 

ــولگری ــده  ،کنس ــذاری ش ــه گ برنام
ــوده  ــتونس. اســتب ــتوفر اس  ،کریس

مدت کمی بود کـه بـه  ،سفیر امریکا
امـا چـرا بـه بـن . لیبی بازگشته بود

غــازی بــرای بازدیــد از کنســولگری 
   .ن سری استآرفته بود؟ دلیل 

حکومــت امریکــا بــا بحــران در  •
اسـناد حسـاس از . لیبی روبرو است

کنسولگری امریکـا و نیـز محلـی در 
 خوانـده مـی» خانـه امـن«شهر که 

از جملـه . به سـرقت رفتـه انـد ،شد
 ،نآسندی اسـت کـه در  ،این اسناد

اسامی لیبیائی هائی ثبـت بـوده انـد 
. که با امریکائی ها کار می کرده اند

نهـا را آربوده شدن ایـن سـند جـان 
سـندهای دیگـر . به خطر می اندازد

مربوط به قراردادهـای نفتـی بـوده 
  .اند

وزارت  ،بنا بـر دیپلماتهـای ارشـد •
سـاعت پـیش از  ۴۸ ،ارجه امریکـاخ
ـــن آ ـــا در ب نکـــه کنســـولگری امریک

تــش بزننــد و بــه ســفارت آغــازی را 
ـــد ـــه کنن ـــاهره حمل ـــا در ق  ،امریک

اطــالع معتبــر دریافــت کــرد کــه در 
ـــود کـــه  ،نآ ـــده ب ـــدار داده ش هش

نمایندگی های امریکا ممکـن اسـت 
امــا بــه . مــورد حملــه قــرار بگیرنــد
گمـان . دیپلماتها اعالم خطـر نشـد

فت که تظاهر کنندگان کـم شـمار ر
ورنـد و آهستند و خرابـی ببـار نمـی 

  .مرتکب قتل نمی شوند
ــه  • ــتونس ب ــتوفر اس ــان و آکریس لم

و تـازه بـه . اتریش و سوئد رفته بـود
سـفر بـی خطـر . لیبی بازگشته بـود

دانسته شد و مأموران تأمین امنیـت 
امریکــائی  ۸.  او را همراهــی کردنــد

ــه برخــی از  ــامی آک ــا نظ ــدنه  ،بودن
تمــــامی اعضــــای . زخمــــی شــــدند

  .سفارت به تریپولی برده شدند
ســـناتور بیـــل نلســـون کـــه عضـــو  •

 ،کمیســـیون اطالعـــات ســـنا اســـت
ـــت ـــاران خـــود « :گف ـــن از همک م

خواســته ام بالفاصــله تحقیــق شــود  
تـش زدن آدر باره نقش القاعـده در 

کنسولگری در بن غـازی و در لیبـی 
«.  
 ،بنـــا بـــر قـــول منـــابع امنیتـــی •
 ،ســـپتامبر ۱۱ناســـبت ســـال روز بم

کنسولگری از لحاظ امنیت بازرسی 
ـــظ  ـــرای حف ـــدام الزم ب شـــده و اق

غافــل از . امنیــتش بعمــل آمــده بــود
ــبانی   ــت عص ــه جمعی ــه حمل ــن ک ای

بنـا . دقیقه انجـام گرفـت ۱۵ظرف 
ــی ــاهدان عین ــول ش ــر ق ــا  ۳۰ ،ب و ی

بیشـــتر محافظـــان محلـــی اقـــدامی 
بــــــرای حفاظــــــت از اعضــــــای 

. بعمل نیاوردند کنسولگری و سفیر
قوای امـدادی لیبـی نیـز وقتـی سـر 

  .رسید که حمله انجام گرفته بود
مقامـــات کـــاخ  ،ســـپتامبر ۱۴در  ◀

ســــفید و وزارت خارجــــه اطــــالع 
 ˝منتشره توسط ایندپندنت را کـامال

دروغ خواندنــد و تصـــریح کردنـــد 
ـــاره  ـــی در ب ـــه اطـــالع قبل هیچگون
حمله به کنسولگری دریافـت نشـده 

  .بود
لیبـی تصـریح  ،سـپتامبر ۱۶ر و د     

ــه  ــه ب کــرد کــه دو روز پــیش از حمل
ــولگری ــال  ،کنس ــا را از احتم امریک

. گـاه کـرده اسـتآوقوع این حمله 
  . حمله سازمان یافته بود

ـــی راســـت نباشـــدهرگـاه  بدین قرار، :انقالب اسالمی ــدامریکا کـار خـود را خـوب انجـام دســـتگاه اطالعـــاتی  ۱۶ الجـــرم  ،تکـــذیب لیب ــداده ان ــیلم سراســر  .ن ــز ســاخته و چراکــه ف ناســزا و تحریــک آمی

ــه اســت ــار یافت ــارهم . انتش اول ب ــا و کنســولگری ینی حمله تحریک شده ها را بـه ب پـس مـی بایـد پـیش. نبوده اسـت ــه ه   . نکرده انداین کـه بگـوئیم بعمـد ایـن کـار را مگــر . هــای امریکــا را مــی کردنــدســفارت خان
  
امریکــا و  –نخســت یهــودی  ٭

ـــک ق ـــب ســـپس ی بطـــی متقل
سازنده فیلم سراسر ناسـزا بـه 

بــا عنــوان ) ص(پیــامبر اســالم 
ــــلمانان« ــــاهی مس ــــی گن » ب

  :شدند
  
امریکـائی  –نخست یک یهودی  ◀

. ســازنده و پخــش کننــده فــیلم بــود
ـــاختن و  ـــل س بهنگـــام پخـــش دلی
پخـش فـیلم، لــزوم بـی قـدر کــردن 
اسالم بخاطر بقـای اسـرائیل، ذکـر 

وقتــی قــال بــاال گرفــت، . شــده بــود
یـک . سازنده فیلم و دلیل پاک شد

. قبطی مصری سـازنده فـیلم گشـت
ــار  ــی در اختی ــاط جمع ــائل ارتب وس
گرایشهای راست و راست افراطـی، 
ـــدی  ـــردن را تص ـــین ک ـــن جانش ای
کردند و سـرانجام سـازنده فـیلم را 

  !:یک عرب گرداندند
دیلی تلگـراف از  ،سپتامبر۱۴در  ◀

سوشــیتد پــرس و خبرنگــار آقــول 
یک قبطی  :ده استخود گزارش کر

در  ،بنـــام نـــاکوال باســـلی نـــاکوال
کــالیفرانی ســازنده فــیلم ناســزا بــه 

  :پیامبر اسالم است
نــاکوال باســلی نــاکوال نخســت بــه  •

دیلی تلگراف گفت او کاری بـه کـار 
تولیدهای ضد اسالم نداشـته اسـت 

سوشیتد پرس  پی گیر آاما . و ندارد
شد و به این نتیجه رسـید کـه کسـی 

تش افـروز آتن این فیلم که در ساخ
همـین نـاکوال  ،نقش کلیدی داشـته

منبع گفتـه اسـت بـا شخصـی . است
تماس گرفته است که نخسـت گفتـه 
ـــدیر  شـــد او نویســـنده ســـناریو و م

اسم او سـام . تولید فیلم بوده است
باسیل گفته شد اما معلوم شـد اسـم 

  .قالبی است
دفتر ثبت دادگاه نشان مـی دهـد  •

مرتکـب  ،۲۰۱۰که ناکوال در سـال 
مــاه  ۲۱تقلــب بــانکی شــده و بــه 

ـــدان و پرداخـــت  دالر  ۷۹۴۷۰۰زن
   .محکوم شده است

ــق  • ــراف رد او را از طری ــی تلگ دیل
در  ،شــرکتی جســت کــه در تابســتان

ـــود ـــیلم ب ـــیس . کـــار ســـاختن ف رئ
شـــرکت نـــامی داشـــت کـــه یکـــی از 

تولیـد . نامهای مسـتعار نـاکوال بـود
ــتعار  ــام مس ــدین ن ــیلم چن ــده ف کنن

 ،نهــاآرده اســت کــه یکــی از بکــار بــ
بعد از  رویداد . است» سام باسیل«

وقتـی  ،)تش زدن کنسولگریآ(لیبی 
او همـین نـام  ،به شرکت تلفـن شـد
او  ،در مصـاحبه. مستعار را بکار برد

 –مـــدعی شـــد کـــه یـــک اســـرائیلی 
امریکـــائی اســـت و بـــرای ســـاختن 

 ۵ ،فیلم از کمک کننـدگان یهـودی
 میلیــون دالر کمــک دریافــت کــرده

  . است
ـــــنبه       ـــــار ش ـــــک  ،روز چه در ی

در شـــهرکی  ،ســـاختمان کـــم ارزش
مـرد  ،نجلـسآواقع در حاشیه لوس 

میــان ســالی را دیــدیم و او تصــدیق 
 ،کرد ناکوال اسـت و بخـاطر تقلـب

امـا گفـت . محکوم شده بوده اسـت

هیچگونـــه اطالعـــی از ایـــن فـــیلم 
 :او بــه دیلــی تلگــراف گفــت. نــدارد

از . نـدارممن اطالعی از این فیلم «
ــمآ ــد . ن هــیچ نمــی دان خواســته ان

کسی را پیـدا کننـد و سـرزنش هـا را 
مـن . مرا پیدا کرده اند ،بارش کنند

. در یــک پمــپ بنــزین کــار مــی کــنم
چگونه می توانسته ام فیلمی بسـازم 

ـــه  ـــرده  ۵ک ـــرج ب ـــون دالر خ میلی
هیچ نمی  ،در باره فیلم ،است؟ من

ی بایــد بیایــد آحــاال اف بــی . دانــم
  ». ا حفظ کندجان مر

اعتـراض کننـدگان  ،باوجود ایـن •
امرهــای واقــع  :بــه او مــی گوینــد

چراکه در . مکذب ادعای او هستند
خانه او و نیز شـمعدان در اطـاق او 

شــبیه همــان در و  ،دیــده مــی شــود
ـــیلم  ـــاهی «شـــمعدان در ف ـــی گن ب

یکی از بـازیگران . است» مسلمانان
نیـــز شـــباهت قـــوی دارد بـــه مـــرد 

  .ن خانه دیده شدجوانی که در ای
مصاحبه کوتاه وقتی قطع شد که  •

افـراد . مـدآپلیس برای گفتگو با او 
ـــد . پلـــیس شـــب را در خانـــه ماندن

دانستیم که پلیس مـأموران خـود را 
به مؤسسه مسیحی واقع در نزدیکـی 

ــوس  ــه  آل ــتاده اســت ک ــس فرس نجل
DVD تولید می کند.  

ــز رد نــاکوال را آ • ــیتدپرس نی سوش
ن کــرد آا بعــد از ایــن کــار ر. گرفــت

که نمره تلفن دستی کشف شد بنـام 
با این تلفن از خانـه . »سام باسیل«

نــاکوال بــه . نــاکوال تلفــن شــده بــود
  سوشیتدپرس گفت آ

سوشیتدپرس گفـت او آناکوال به      
بـرای شـرکت تولیـد » لوجیستیک«

. کننده فـیلم تهیـه مـی کـرده اسـت
» سـام باسـیل«اما تکذیب کـرد کـه 

ع قـــانونی گفـــت یـــک منبـــ .باشـــد
سـام «ناکوال به خـود اسـم مسـتعار 

  . را داده است» باسیل
فیلم خود نیـز بـا تقلـب و فریـب  •

 ،در حقیقـــت. تولیـــد شـــده اســـت
وقتـی  :بازیگران را فریـب داده انـد

 ،فـــیلم از هـــالیود بیـــرون مـــی رود
 Desert Warrior« اســـــمش 

ــوده اســت» ــک . ب ــیلم ی ــتان ف داس
 داستان تـاریخی بـوده اسـت کـه در
. صحرای عربستان روی داده اسـت

خوانده مـی شـده  ژرژ ،بازیگر اصلی
ــوی«و او  ــر ق  ،رمانتیــک ،یــک رهب

دم کشـی اسـت کـه بهنگـام آجبار و 
  . »وردآدم کشی خم به ابرو نمی آ

 :بازیگری از بازیگران فیلم گفـت •
ســـام « ،در جریـــان فـــیلم بـــرداری

ــه ســرطان » باســیل ــی ب گفــت مبتل
صر چند او مدعی شد که به م. است

ـــه  ـــه ب ســـفر کـــرده و ترتیـــب حمل
  .سفارت امریکا را داده است

ــازیگران      نقشــهائی را کــه بایــد  ،ب
خـرین لحظـه آدر  ،بازی می کردنـد

ـــالوگ  ـــد و دی ـــی کردن ـــت م دریاف
میـــز و خشـــن و تهـــاجمی آتـــوهین 
 ،بعـــد از تمـــام شـــدن فـــیلم. نبـــود

ــالوگ  ــی  ،ن راآدی ــه آب ــه ب ــا آنک نه
. دتغییـــر داده انـــ  ،اطـــالع دهنـــد

را پیامبر اسالم گردانده انـد » ژرژ«
میـز کـرده آو فیلم را تهاجمی و کفر

  . اند
 ،بــازیگر زن ،ســاندی لــی گارســیا     

اســاس فــیلم ایــن بــود کــه « :گفــت
ـــیش   ۲۰۰۰وضـــعیت را در  ســـال پ

ــــــد ــــــد و . بازگوی ــــــاره محم در ب
نــام . ن نبــودآمســلمانان هــیچ در 
»  ژرژمســتر « ،بــازیگر محمــد نبــود

  ». بود
بــه  ،کت کننــدگان در فــیلمشــر  •

ما صد در صـد  از ایـن  :اتفاق گفتند
اما از ایـن کـه . فیلم ناراضی هستیم

سناریو و دیالوگ  تغییـر داده شـده 
است و از دروغی کـه بـه همـه گفتـه 

ایــن . شــوکه شــده ایــم ،شــده اســت
  .تقلب را تولید کننده کرده است

  
تهیه کننـده اسـرائیلی فـیلم  ٭

 ،ر اسـالمسراسر ناسزا به پیامب
ــــــا  ــــــی ه ــــــت؟ افراط کیس
فراخوانده شده اند بـه تبلیـغ 

  :...فیلم و
  

ســـــــپتامبر بـــــــه گـــــــزارش  ۱۳در ◀
فـــردی  کـــه خـــود را   ،سوشـــیتدپرسآ

مالک یکی از شرکت های سازنده فیلم 
ــی کــرده و نخواســته  ــالیوود معرف در ه

یک مـاه «: نامش فاش شود، گفته است
پـــیش یـــک شخصـــی بنـــام ســـام از مـــا 

بــــی گنــــاهی  "خواســــت کــــه فــــیلم 
را به مـدت یـک روز پخـش " مسلمانان 

  ».کنیم
ــیش •  ــونز کش ــری ج ــر ت ــوی دیگ از س

ــه  ــه ب ــایی ک ــالی آمریک افراطــی و جنج
خاطر آتش زدن قـرآن و دشـمنی شـدید 
ــه خبرگــزاری  ــا اســالم شــهرت دارد ب ب

ـــ ـــرس گفت ـــن «: ه اســـتاسوشـــیتد پ م
امـــا ســـازنده فـــیلم را نمـــی شناســـم 

ــام  ــام س ــا ن ــی ب ــته کس ــنبه گذش چهارش
ــا مــن تمــاس گرفــت و از مــن اســیب ل ب

مسلمان بی (خواست تا در ترویج فیلم 
به او کمک کـنم و مـن نیـز بـه او ) گناه

ــا  ــا از او حمایــت کــنم ام وعــده دادم ت
اسم حقیقی او را نمی دانم و فکر نکنم 
اسم حقیقیش را برای کسی فـاش کـرده 

اخیـر و  یبویژه پس از رویدادها .باشد
انان وی از برانگیخته شدن خشم مسلم

حضور در انظـار عمـومی نیـز خـوداری 
 ."خواهد کرد

یکی از قبطیان مصر که در تهیه فیلم • 
قبل از ترجمه و تغییر محتوای داسـتان 

ل همکــاری کــرده بــود باســیآن بــا ســام 
ســاله  ۵۶او . ل نــام داردیوال باســکنــا

ــــا. اســــت ــــا کن وال در گفــــت و گــــو ب
خبرگــزاری اسوشــیتدپرس گفتــه اســت 

نفری که بـا کـارگردان  ۸۰ون چکه هم
فیلم همکاری کردند، نام حقیقـی سـام 

ل را نمی داند و او را بـه ایـن اسـم باسی
فقط می شناسد اما می داند کـه او یـک 
مســیحی آمریکــایی اســت کــه از قبطــی 

  .های مصر دفاع می کند
و دیلی تلگـراف  اما :انقالب اسالمی ســام سوشــیتد پــرس مــی گوینــد آ ص وال یـــک شـــخکل و نـــاســـیپا ــد؟ او بعنــوان پوشــش اســتفاده کــرده اند؟ آیا بـا دادن وجهـی بـه او، از چه کس و یا کسـانی تـأمین کـرده بنزین است، پول ساختن فـیلم را امــا اگــر او کــارگر پمــپ . هســتند ــر ان ــیر زی ــه و تفس ــرا توجی ــام داده دادن حملــه بــه ســفارتخانه هــای چند سـفر بـه مصـر بـرای ترتیـب فیلم در یوتـوب تغییـر داده شـد؟ چ ــی انج ــه کس ــا را چ   ؟استامریک

)  ۲۰۱۲سـپتامبر  ۱۳(نوول ابسرواتور  ◀
 ،ســـاعت ۲۴ظـــرف  ،گـــزارش کـــرد کـــه

مفتشان امریکائی دانستند نام واقعی تهیه 
ــــت ــــیلم کیس ــــده ف ــــودی  :کنن  –او یه

.  امریکائی و بنگاه معامالتی نداشته است
  و. سام باسیل همین ناکوال بوده است

یـا فـیلم آت کـه پرسشی که هسـت اینسـ •
وجـود دارد؟   ،در تمامـت خـود ،براستی

همه رجوع می دهند به فیلم کوتاهی کـه 

این خالصه . در یوتوب انتشار یافته است
ایست جور شده و با دیالوگ تغییـر یافتـه 
از فیلمی که در تمامت خـود در دسـترس 

  .نیست و بسا وجود ندارد
بی بی سی از وجود فیلمی اطـالع مـی  •

کـه » بی گناهی بن الدن«نوان دهد با ع
در یـک  ،در بی تفـاوتی عمـومی ،یک روز

 ،وئــنژدر مــاه  ،ســالون تاریــک کالیفرنیــا
 . نمایش داده شده است

در همین حال ساندی گارسیا یکـی از  ◀
ــــامگاه  ــــیلم ش ــــرائیلی ف ــــان اس بازیکن

اسـرائیل در ایـن  ۱۰چهارشنبه در کانال 
ــه اســت فیلمــی کــه در آن، او و  ــاره گفت ب

ر بازیگران نقش ایفا کرده انـد کـامال دیگ
ما . با آنچه بعدها عرضه شد فرق می کرد

اسـم محمـد یـا  بـارطی سه ماه حتی یک 
در را موضوع اسالم یا اسمی از این قبیـل 

سناریو یا ترجمه مشاهده نکردیم اما پس 
از آن، کل داستان در ترجمه تغییـر یافتـه 
. و اصــال از داســتان جدیــد خبــر نــداریم

پس از سه ماه که از ساخت  ،فیلمده سازن
ــا مــن تلفنــی تمــاس  فــیلم گذشــته بــود ب
گرفت و از من خواست تا با صـدای رسـا 
کلمه الله و محمد را چند بار تکرار کـنم 
و مـــن نمـــی دانســـتم او در حـــال تغییـــر 
ترجمه و داسـتان فـیلم اسـت و هنگـامی 
که علت را از او جویا شـدم گفـت فیلمـی 

ــرف ــن دو ح ــه ای ــم ک ــوب  داری در آن خ
ضبط نشده است و برای تکرار ضبط آنها 

فکر کنم همـه را بـه . از شما کمک گرفتم
  ».این شکل فریب داده است

ــپتامبر  ۱۴در  ◀ ــری  ،۲۰۱۴س ــیش ت کش
ــونس ــالم ،ج ــدیت بــا اس ســخت  ،در ض

قـرآن را  ،۲۰۱۱متعصب است و در بهـار 
ـــوزاند ـــر ،س ـــه در آب ـــود ک ـــده ب  ۱۱ن ش
در کلیسای فیلم را  ،شب هنگام ،سپتامبر
اما انترنـت او مشـکل . نمایش دهد ،خود

ــیلم را  ــدا کــرده و او نتوانســته اســت ف پی
نجلس تایمز اطـالع آلوس .  نمایش دهد

می دهد که به رغم اخطـار وزارت دفـاع 
کشیش قصد دارد فیلم را نمـایش  ،امریکا
  .بدهد

 ۲۳در  ،نجلس تایمزآبنابر اطالع لوس  •
نمـایش  ،دفیلم در سالنی در هالیو ،وئنژ

ســعی داشــته » جــذابی«داده شــده و زن 
است عابران را به رفتن با سالون سینما و 

  . مشاهده فیلم برانگیزد
مجله تـایم  ، ۲۰۱۲سپتامبر  ۱۴در  ◀

اطالعـــــات جدیـــــد و روشـــــنگری را 
  :انتشارداده است

ــین • ــام  ،اســتون کل کســی کــه در ویتن
 ۱۹۷۷جنگیـــــــــــده اســـــــــــت و در 

Courageous Christians 
United  ـــــد ـــــرده و ض ـــــاد ک را ایج

ــد   ــلمانها و ض ــد مس ــا و ض ــون ه مورم
فرقــه ای کــه در (» شــاهدان یهــووا«

میلیون طرفـدار  ۷٫۵در امریکا  ۲۰۱۱
ـــت ـــته اس ـــت) داش ـــا . اس ـــروه او ب گ

گروهک های راسـت افراطـی ارتبـاط 
او را مشاور فیلم توصـیف کـرده . دارد
او بر این نظر است که امریکـا در . اند

مسلمانها . م استجنگ مقدس با اسال
نند که تا جائی کـه ممکـن اسـت از آبر

او اســـتراتژی .  امریکــائی هـــا بکشــند
گروه تهیه کننده فیلم را تحریـک مـی 

  :ن را اینطور تشریح می کندآداند و 
مــا تراکتهــای خــود را در مســاجد «     

درجــائی کــه . کالیفرنیــا پخــش کــردیم
مــــی دانــــیم یــــک درصــــد کــــوچکی 

و قصد ما ایـن . تروریست وجود دارند
  بود کسانی را 

  
  ۱۰در صفحه

  

 خشونت گستری
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کــه بــه بــن الدن معتقدنــد و او را مــرد 
تحریـک کنـیم برونـد  ،بزرگی مـی داننـد

  » . فیلم را ببینند
  
 نقش اسالم ستیزی و اسـالم ٭

هراســی در سیاســت داخلــی و 
ـــــارجی امریکـــــا نقـــــش  :خ

اسرائیلی ها در جنگ صلیبی 
اکتبـر «و ربط ایـن جنـگ بـا 

  :»سورپرایز
  

ســـایت  ،۲۰۱۲ســـپتامبر   ۱۳ رد ◀
متعلـــق بـــه مـــدیر پیشـــین  ،ســـالت

ـــاران او ـــد و همک ـــه لومون  ،روزنام
را بــه » اکتبـر سـورپرایز«تاریخچـه 

انتشار داده و ایـن  ،قلم پولین مولو
ت را خاطر نشان کـرده اسـت واقعی
بخشــی از » اکتبــر ســورپرایز«کــه 

 ،نویســنده. انتخابــات امریکــا اســت
بـــه ســـاختن و انتشـــار دادن فـــیلم 

از دیـد اثـر  ،سراسر ناسزا بـه پیـامبر
آن بر انتخابـات امریکـا نگریسـته و 
به این نتیجه رسـیده اسـت کـه مـی 

انتخابـات » اکتبر سـورپرایز«تواند 
 ۲۰۱۲بر نــوام ۶ریاســت جمهــوری 

  . بگردد
در کانـال  ،۲۰۱۲سپتامبر  ۱۴در ◀

بحـث بـر  ،خبری تلویزیون فرانسـه
ســر ایــن بـــود کــه کـــدامیک از دو 

می تواننـد  ،اوباما و یا رامنی ،نامزد
بــــی گنــــاهی «از انتشــــار فــــیلم 

  .سود برند» مسلمانان
مـــاکس  ،۲۰۱۲ســـپتامبر  ۱۳در  ◀

مقاله مفصلی زیر عنـوان  ،بلومنتال
گ برضـــد جنـــگ صـــلیبی بـــزر«

 ،کــه اســالم ســتیزی اســت» اســالم
نویسنده توضـیح . انتشار داده است

ــی دهــد کــه از ترورهــای   ،۲۰۱۱م
اسـالم  ،در خـود امریکـا ،بدین سـو

هراســی و اســالم ســتیزی عمومیــت 
دارد و کار به جائی رسیده است کـه 

یکی  ایـن شـایعه  ،امریکائی ۵از هر 
 ،دروغ را کــه اوبامــا مســلمان اســت

  و. دباور کرده ان
سنجش افکـاری نشـان  ۲۰۱۰در  •

 ،داد که نظر مساعد نسبت به اسالم
ــــا ســــال  ــــه ب  ۱۱ ،۲۰۰۵در مقایس
  . درصد کاهش یافته است

بــــی گنــــاهی «انتشــــار فــــیلم  •
تــش اســالم ســتیزی و آ» مســلمانان

علـت . اسالم هراسی را تیز تـر کـرد
نیــز اینســت کــه زخــم روانــی کــه 

پدیـد  ۲۰۰۱سـپتامبر  ۱۱ترورهای 
ــــرای گرایشــــهای  ،وردآ فرصــــتی ب

راســت افراطــی و بنیادگراهــا پدیــد 
ــرای تبلیــغ اســالم هراســی و آ ورد ب

در طـول ایـن . کینه نسبت به اسالم
این تبلیغ مرتب گسـترده تـر  ،سالها

شـدت  ،در دوره اوبامـا. شده اسـت
  .بیشتری به خود گرفته است

بنیاد گراهـای  ،از امریکا تا اروپا     
افراطـی  مسیحی و گرایشهای راست

تـــی «و محافظـــه کـــاران جدیـــد و 
دســتمایه  ،هــا و نئــو نازیهــا» پــارتی

ـــالم  ـــی و اس ـــالم هراس ای جـــز اس
  . ستیزی ندارند

ســــرمایه داران بــــزرگ از ایــــن  •
 :گرایشــها حمایــت مــالی مــی کننــد

بـه  Koch Brothersکـوچ بـرادرز  
پــول مــی » تــی پــارتی«گــروه هــای 

ـــایم  ـــالی ه دهـــد و امپراطـــوری م
 ۹ ،بـه تـازگی   Haim Sabanسابان 

ــاع از  ــه دوســتان دف ــون دالر ب میلی
چرنیک . اسرائیل کمک کرده است

با دادن پول به گروه هـای کوچـک 
حاصــلی  ،و فعــال کــردن گــروه هــا

ـــــت  ـــــز بدس ـــــگفت انگی ورده آش

یت مالی از نویسنده ها و حما.است
وسائل ارتبـاط جمعـی کـه خشـونت 
اســـــرائیلی هـــــا را در ســـــرزمین 
فلســــــطینی و خشــــــونت برضــــــد 

غـرب  ،مسلمانان را توجیه می کنند
  . را عرصه اسالم ستیزی کرده است

تولــد «نویســنده بــه  ،در ایــن جــا •
می پـردازد و کـاربرد آن » نت ورک

را در اسالم ستیزی و اسالم هراسـی 
محافظــه کــاران  :مــی دهــد توضــیح

 ،۲۰۰۳در  ،نهـاآجدید و بـه دنبـال 
ســـه ســـال بعـــد از ناکـــام شـــدن 
  -کلینتون به حـل مسـئله فلسـطین

گروه هـائی از یهودیـان و  ،اسرائیل
AIPAC  کـه البــی بــزرگ اســرائیل

ــت ــا اس ــد  ،در امریک ــاس کردن احس
هواداری از حق فلسـطینی هـا دارد 
. در امریکا عمومیـت پیـدا مـی کنـد

داویـــد را ریختنـــد و عملـــی طـــرح 
ـــد ـــال ... کردن ـــیلم   ،۲۰۰۴در س ف

Columbia Unbecoming  را
موضــوع . ســاختند و نمــایش دادنــد

ـــر شـــدن دانشـــجویان  فـــیلم تحقی
ـــرب  ـــتادان ع ـــط اس ـــودی توس یه

ــــت ــــگاه اس ــــد . دانش ــــرح داوی ط
ـــان در  . حـــال اجـــرا اســـتهمچن

چنانکه در بوستون و هرجای دیگر 
مـانع سـاختن بناهـای  ،که  بتوانند

همـه روز در کـار . اسالمی می شوند
اســـالم هراســـی و اســـالم ســـتیزی 

  .هستند
جنــگ صــلیبی  ،۲۰۰۷در ســال   •

ن آجدیــــدی بــــه راه انداختنــــد و 
کــادمی بــین المللــی خلیــل آبرضــد 

کادمی مدرسه ای آاین . جبران بود
ـــی  ـــروکلین –عرب ـــی در ب  ،انگلیس

ــورک ــعار . اســت ،نیوی ــه «ش مدرس
ــردد ــد گ ــل بای ــود » تعطی ــه (ب کلم

مدرسه را که عربـی اسـت بکـار مـی 
هدف این بـود کـه مقامـات ). بردند

موضـــــع ضـــــد جامعـــــه  ،محلـــــی
  .مسلمانان این منطقه اتخاذ کنند

ــک • ــز  ،و این ــارتی نی ــات تج تبلیغ
بکار پیشـبرد مـرام اسـالم هراسـی و 

  ... گرفته شده است اسالم ستیزی
ــارزار  • ــرائیل در ک ــش اس ــا نق و ام

بــا  :اسـالم ســتیزی و اسـالم هراســی
مشــاهده دســت انــدر کــاری چهــره 

ــراورس ــائی چــون گ ــی  ،ه ــلم م مس
ــالم  ــه اســالم هراســی و اس ــابیم ک ی
. ستیزی به امریکا محدود نمی شود

ــت و  ــهای راس ــز گرایش ــا نی در اروپ
ــــات ،راســــت افراطــــی  ،در انتخاب

و اســالم هراســی را  اســالم ســتیزی
کسـانی . وسیله کسب رأی مـی کننـد

لــر و اسپنســر و گــین گــریج ژچــون 
همکار ضد اسالمی ترین چهـره هـا 

کســــانی چــــون گــــرت  :هســــتند
لمـان و آنماینده مجلس  ،وایلدرس

ــیس  ــای انگل ــدگان نئونازیه گردانن
زار مـی آکه مسـلمانها را در شـهرها 

دهنــــد و  رهبــــران حــــزب هــــای 
  ...فرانسه وو افراطی در هلند 

جنگ صلیبی برضد مسـلمانها تـا  •
ایـن . اسرائیل دامن گسـترده اسـت

ــام اول را در  ــور مق ــا «کش ــارزه ب مب
از طریــق نــت ورک » تهدیــد اســالم

لر به نیویـورک ژهمانطور که . دارد
اسـرائیل رهبـر « ،تایمز گفته اسـت

زیـرا در جنـگ میـان . خوبی اسـت
شما  ،انسان متمدن با انسان وحشی

ــد در ــرار  بای ــار انســان متمــدن ق کن
  .»بگیرید

توسـط اسـرائیلی  ،ضد اسـالم هـا    
ـــد ـــی یابن ـــیم م ـــا تعل ـــه . ه چنانک

والدرس مـی گویـد بهنگـامی کـه در 
در اسرائیل کار مـی  ،۱۹۸۰سالهای 

کــرده اســت دیــدگاهی کــه در بــاره 
  ... مسلمانها دارد را پیدا کرده است

روبــــــرت  ،ســــــپتامبر ۱۳و در  ◀
گلیســـــی در روزنامـــــه ان ،فـــــیکس

ــدت ــه ای انتشــار داده  ،ایندپن مقال
تحریک کننـدگان مـی داننـد  :است

میختـــه آکـــه سیاســـت بـــه مـــذهب 
بـا تحریـک از راه  ،بنا بر این. است

و ساختن فیلم ... ن و آسوزاندن قر
هدف سیاسی اسـت  ،ناسزا به پیامبر

   :که تعقیب می کنند
کریستوفر استیونس و سه کارمنـد  •

ــــا و کار ــــولگری امریک ــــان کنس کن
ســــــفارتخانه هــــــای امریکــــــا در 
ــــان  کشــــورهای مســــلمان و کارکن

و ... ســازمان ملــل در افغانســتان و 
بهـای تحریکـی  ،نظامیان امریکائی

را می پردازند که تحریک کنندگان 
  . نندآبانی و باعث 

از هـــدفهای تحریـــک کننـــدگان  •
هستند تقویت افراطی ها در دنیای 

نهائی کـه برداشـت آسانسور  ،اسالم
ــد و جد ــه مــی دهن ــرآن ارائ ــد از ق ی

 ،استفاده از دشمنی کـه مـی تراشـند
القاعـده توسـط . درسیاست داخلی

انقالبیـــون شکســـت خـــورد و ایـــن 
گرایشـــهای راســـت را در  ،شکســـت

اینسـت . غرب خـوش نیامـده اسـت
 ،کـــه از راه اینگونـــه تحریـــک هـــا

القاعــده و ســلفی هــا را تقویــت مــی 
  .کنند

ا بـه بیهوده نیست کـه فـیلم ناسـز    
درست همان روز در یوتوب  ،پیامبر

قرار می گیرد و تبلیـغ مـی شـود کـه 
 ۲۰۰۱ســــپتامبر در  ۱۱ترورهــــای 
  . روی دادند

ـــی امـا اگـر در غـرب،  :انقالب اسالمی ـــالم هراس ـــتیزی و اس ـــالم س دســتمایه گشــته اســت، یــک دلیــل و اس
ــرب  ــه غ ــزرگ آن اینســت ک ــل ب ــه غــرب گ. اســتگرفتــار فقــر اندیشــه راهنمــا شــده دلی ــار ایــن فقــر، ب رفت

جلـــوه دهـــد، بخـــاطر فقـــر اندیشـــه توانــد اســالم و مســلمانان را دشــمن امــا اگــر مــی . دشــمن نیــز نیــاز دارد
اینک در پوشش اسالم، زور پرسـتی خالء توسـط زورپرسـتانی اسـت کـه راهنمـا در دنیــای اسـالم و پــر شــدن 
می کنند و زور پرستی را توجیـه مـی 

  :هستند دو طــرف دســتیاران یکــدیگر. کننــد
  
جایزه کشتن سلمان رشدی  ٭

میلیــون دالر افــزایش  ۳٫۳بــه 
  :یافت

  
 ۱۵بنیاد  ،۱۳۹۱شهریور  ۲۶در  ◀

فرصت اعتراضـها بـه فـیلم  ،خرداد
ــلمانان« ــاهی مس ــی گن ــرای » ب را ب

ـــردن جـــایزه قتـــل ســـلمان  ـــاال ب ب
یــــات آنویســــنده کتــــاب  ،رشــــدی
 ،میلیــــون دالر ۳٫۳بــــه  ،شــــیطانی

 ،۱۳۶۸ ایـن بنیـاد در. مغتنم شمرد
» حکــم قتــل«نکــه خمینــی آبعـد از 

بـرای  ،سلمان رشدی را صـادر کـرد
که  ،هربار. قتل او جایزه معین کرد

تــش اســالم آتشــبیار شــد و آغــرب 
ــد ــعله ور گردان ــتیزی را ش ــن  ،س ای

ایـن . بـر مبلـغ جـایزه افـزود ،بنیاد
بیانیــه ای  ،حســن صــانعی ،بــار نیــز

تا زمـانی « :ن گفتآصادر کرد و در 
اریخی امـام خمینـی در که  حکـم تـ

 ،باره قتل سلمان رشدی اجرا نشود
این حمله بـه اسـالم ادامـه خواهـد 

ـــت ـــر  ۵۰۰و او . »یاف ـــزار دالر ب ه
  .    میزان جایزه افزود

طــــرز فکــــر حســــن صــــانعی و       
ــد درک  ــد هــای او نمــی توان همانن
 ،کند که اگر کتـاب سـلمان رشـدی

مثل یـک بمـب سـاعت شـمار عمـل 
سر و صـدا منتشـر یعنی بی  ،می کند

ن آمی شود و مدتی صحبتی در باره 
بـه ترتیبـی بـه  ،نمی شود و ناگهـان

شـعله  ،دهان ها انداختـه مـی شـود
های خشم را برمی افروزد و همـین 

از  ،ترتیــب عمــل را در مــوارد دیگــر
 ۶جملــه در مــورد همــین فــیلم کــه 
ـــت ـــه اس ـــار یافت ـــیش انتش ـــاه پ  ،م

بخـاطر نیـاز بـه  ،مشاهده مـی کنـیم
رویــدادهائی در زمــان هــای چنــین 
بـرای مصـرف داخلـی و نیـز  ،معـین

چنانکــه در حــال . خــارجی اســت
امریکـــا و اروپـــا گرفتـــار  ،حاضـــر

انتخابـات . بحران اقتصادی هستند
ریاســت جمهــوری امریکــا نزدیــک 

پــس، از جملــه هــدفهای . مــی شــود
این طـور تحریکهـا و تهدیـد ایـران 

مشغول کردن افکـار  ،...به جنگ و
نصــــرف کردنشــــان از عمــــومی و م

بحران سخت اقتصادی و بن بسـت 
  . است... فکری و

امثال حسن صـانعی از خـود مـی      
مسلمانان را چـه سـودی در  :پرسند

بازیچه تحریکات گرایشهای راسـت 
و راســت افراطــی در غــرب شــدن 

  است؟
ــد فکری با اسـالم سـتیزی و اسـالم کـردن خـالء از بحران شـدید و پرغرب بـه انحـراف افکـار عمـومی تنها نیاز دولتهـای  :انقالب اسالمی ـــود، راینگونه فرآورده های چـرکین مـی هراســی نیســت کــه ســبب تولی ـــون رژش ـــائی چ ـــم ژیمه ی   :بسامان منحرف کنندوضـــعیت اقتصـــادی ســـخت نـــا دارنــــد فکــــر مــــردم خــــود را از مالی نیز نیـاز  –مافیاهای نظامی 

  
  

ــه ر ــم بــار  ژچگون ي
تحريمهــا را بــردوش 

  :ي نهدمردم ايران م
  
  
میلیـــارد  ۵کـــاهش ماهانـــه  ٭

التهـاب مد نفـت و آدالر از در
ــازار ارز، دالر  بــی ســابقه در ب

  :هزار تومان۳در کانال 
 

خزانـــه  ،۲۰۱۲ســـپتامبر  ۱۵ر د ◀ 
داری امریکا اطـالع داد کـه بـر اثـر 

 ۵ماهانـه  ،تحریم خرید نفت ایران
مـد نفـت ایـران آ رمیلیـارد دالر از د

 ،قــراربــدین . کاســته شــده اســت
مــد آمیلیــارد دالر از در ۶۰ســاالنه 

   .نفتی ایران کاسته می شود
ـــــاب  ،۹۱شـــــهریور  ۲۰در  ◀ بازت

ایــن افــزایش  :گــزارش کــرده اســت
در حالی صورت می گیرد ارز قیمت 

کــه طــی یــک هفتــه گذشــته اتفــاق 
 خاص اقتصادی در بـازار رخ نـداده

انتقـــادات علنـــی و صـــریح . اســـت
ــژاد از سیاســت  ــود احمــدی ن محم

ای پولی بانک مرکـزی نشـان مـی ه
یس بانـک ئـدهد که امکان تغییـر ر

ــــــن  ــــــود دارد و ای ــــــزی وج مرک
ــدرت  ــاهش ق ــات موجــب ک اختالف

بانک مرکزی در تثبیـت و مـدیریت 
 .بازار شده است

بـا گذشـت یـک هفتـه از تکــذیب      
شدید دالر سه هـزار تومـانی توسـط 
محمــــود احمــــدی نــــژاد، ارزش 

تهـران  برابری ریال و دالر در بـازار
به شدت کاهش یافته و به رقـم بـی 
ســــابقه و بــــاورنکردنی هــــر دالر 

تومان رسـیده  ۲۶۶۰آمریکا معادل 
این افزایش قیمـت در حـالی   . است

صورت می گیرد که طـی یـک هفتـه 
گذشــته اتفــاق خــاص اقتصــادی در 

  .بازار رخ نداده است
ـــای  ـــل ه ـــی تحلی ـــود برخ ـــا وج ب
بدبینانـه کــه افـزایش قیمــت دالر را 

ه دولــت نســبت مــی دهنــد، هنــوز بــ
مقامــات دولتــی دربــاره تالطــم بــی 
سابقه در بـازار ارز توضـیحی نـداده 

  .اند
بــر اســاس ایــن تحلیــل هــا، کــاهش 
شدید درآمد ارزی دولـت از طریـق 
ــژاد در  فــروش نفــت کــه احمــدی ن
مصــــاحبه اش آن را تاییــــد کــــرد، 
موجـــب کســـری بودجـــه هنگفـــت 

است که ایـن موضـوع،  شتهدولت گ
یش قیمــــت دالر در بــــازار را افــــزا

  .ناگزیر کرده است
بدینسـان، کاسـته  :انقالب اسـالمی   .می کندجامعه را طاقت فرسا زنــدگی قشــرهای میانــه بــه پــائین خــود را تـــأمین مــی کنـــد، بلکـــه دالر نــه تنهــا دولــت کســر بودجــه با افزایش بهای . تحمیل می شوددرآمـــد نفـــت، بـــه مـــردم کشـــور میلیــارد دالر از  ۶۰شــدن ســاالنه 

  
 :افشاگری بی سابقه بهمنـی٭

ای خــاص از رانــت ارزی  عــده
  :استفاده می كنند

 
ایلنا گزارش  ،۹۱شهریور  ۱۹در  ◀

نـرخ ارز مرجـع بـرای  :کرده اسـت
ـــدا  ـــزایش پی ـــی اف ـــای اساس کااله

همــان نــرخ    کنــد و بــدون شــک نمی
تومان برای کاالهای اساسی  ۱۲۲۶

هــا  بــرای ایــران چک/ خواهــد بــود
 .ای وجود ندارد امهفعال برن

یس کـــل بانـــک مرکـــزی بـــا ئـــر     
اذعــان بــه اینکــه عــده خاصــی از 

کننـــد و باعـــث  رانـــت اســـتفاده می
: شـوند، گفـت آشفتگی بـازار ارز می

ـــای  ـــرای کااله ـــرخ ارز مرجـــع ب ن
کنـــد و  اساســـی افـــزایش پیـــدا نمی

ـــک ـــدون ش ـــرخ    ب ـــان ن  ۱۲۲۶هم
تومـــان بـــرای کاالهـــای اساســــی 

 .خواهد بود
ضــمن تأکیــد بــر نظــارت بهمنــی     

هــا و  وزارت صــنعت بــر واردات کاال
ــازار بیــان  نحــوه توزیــع آن هــا در ب

وزارت صنعت بایـد بـا وارد : داشت
کننــدگانی کــه کــاال را بــا ارز دولتــی 
وارد کرده اما بـا ارز آزاد بـه فـروش 

 .ته باشدشرساند برخورد دا می
وی، با اذعان به اینکه عده خاصـی 

کننـد و باعـث  از رانت اسـتفاده مـی
: گفـتشـوند،  آشفتگی بـازار ارز می

عـــده خاصـــی از رانـــت اســـتفاده 
کنند کـه مـا تمامـا بـه دنبـال آن  می

هـا را  هستیم این فاصله و این رانت
حذف کنیم تا به خزانـه کشـور وارد 

  .شود
. عامل رانت خواری دولت اسـتبــر ارز مالکیــت انحصــاری دارد، امـا وقتـی دولـت  :انقالب اسـالمی تومـان  ۱۳۰۰هر دالر، دست کم ال حاضر، رانـت خـواران از در ح   .سود می برند

  
  ۱۱در صفحه

 خشونت گستری
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ارزش پول ملـی در دو مـاه ٭
  :درصد کاهش یافت ۵۵

  
ـــــــــــــــــــهریور  ۱۹در  ◀  ،۹۱ش

سـخنان احمـد تـوکلی  ،همشهری
  :را اینسان انتشار داده است

احمــد تــوکلی نماینــده تهــران      
در مجلس امـروز در جلسـه علنـی 

به مجلـــــس شـــــورای روز یکشـــــن
اســـالمی در نطـــق میـــان دســـتور 

ــاد از سیاســت ــا انتق ــود ب های  خ
دولت در ساماندهی بـازار ارز بـه 
ــه رشــد قیمــت دالر در  رونــد رو ب

های اخیــر اشــاره کــرد و بــا  هفتــه
بیـــان اینکـــه بانـــک مرکـــزی دو 
هفتــه اســت از ارائــه ارز بــه بــازار 

، تاکید کرد کـه کند خودداری می
ــد  ــن رون ــا ای ــزا ۱۱ب ــارد ه ر میلی

تومــان پــول از جیــب ملــت بــه 
ــه ــده  کیس ــه ش ــی ریخت های خاص
 .است

در طول هفت الـی هشـت مـاه      
اخیـــر وضـــعیت بـــازار ارز بســـیار 

ــوده اســت ــان  ۳۰از . مخــرب ب آب
 ۹۰بهمن مـاه سـال  ۴تا  ۹۰سال 

ـــا  درصـــد  55مـــاه  ۲یعنـــی تقریب
ـــه  ـــی کـــاهش یافت ـــول مل ارزش پ

االن وقـــت گفـــتن آثـــار . اســـت
و اینکــه چــرا آثــار مخــرب نیســت 

رود حاصـل  مثبتی کـه انتظـار مـی
متاسفانه ایـن وضـعیت . شود نمی

در ماه اخیر شـدت یافتـه اسـت و 
در طول روزهای اخیر قیمـت ارز 
 .به شدت در حال باال رفتن است

کنم، بنده  من به شما عرض می    
دالیــل مخالفــت خــود بــه عنــوان 
ــول و  ــده شــما در شــورای پ نماین

تان مکتــــوب اعتبــــار را خــــدمت
نوشتم و به خـاطر حفـظ مصـالح 
ملـــت و حفـــظ مســـائل کشـــور از 
گفــتن همــه آنچــه کــه در آنجــا 

 .نوشتم معذورم
توجــه کنیــد روشــی کــه دولــت     

دارد کار را ممکن اسـت از بحـث 
روز گذشــــته  ۶در . خــــارج کنــــد

ــر دالر  ۱۴۴ ــت ه ــر قیم ــان ب توم
اش ایـن  اضافه شده است و معنـی

بـاتی است کـه اگـر مـا در روغـن ن
وابستگی به خارج از کشور داریم 
و در علوفــــه و خــــوراک و دام و 
ــتیم،  ــه خــارج متکــی هس ــور ب طی
ـــران  ـــاس گ ـــن اجن ـــفانه ای متاس

شود و اگر ایـن اجنـاس گـران  می
شود شیر و گوشت و مرغ گرانتـر 

نااطمینـانی کـه ناشـی از  .شود می
ــرخ ارز اســت،  نوســانات شــدید ن
ــت ارز  ــدن قیم ــران ش ــدتر از گ ب

ن نااطمینـانی ریسـک را ایـ. است
ــاال می بــرد و ســرمایه گــذاری را  ب

  .دهد کاهش می
 
مســـاله اصـــلی در اقتصـــاد  ٭

  :فساد است
 
ـــــهریور  ۲۵در  ◀ ـــــرج  ،۹۱ش اي

نديمي عضو کميسـيون اقتصـادي 
مجلــس در بيـــان اقـــدامات ايـــن 
کميســيون بــراي کنتــرل نــرخ ارز 
در بازار اعـالم کـرده بـود کـه بنـا 

نتـرل داريم طرح کنزي را براي ک
نرخ ارز در ايـن کميسـيون آمـاده 
کنـــيم کـــه براســـاس آن، فضـــاي 
انباشـت ثــروت از نــوع ارز و طــال 
را بــراي مــردم نــاامن و از ســويي 
ديگر گردش ثروت از نوع طـال و 

بايـد شـرايطي . ارز را رونق دهيم
ــه جــاي  ــا مــردم ب ــيم ت فــراهم کن
انباشت و احتکار طال و ارز، آنهـا 

کننــد  را در بــازار ســرمايه گــذاري
ــتري  ــود بيش ــان س ــا هــم خودش ت
عايدشـــان شـــود و هـــم اقتصـــاد 

 .کشور رونق بگيرد
اما حسين راغفر معتقد اسـت کـه 
مسئله اصـلي در اقتصـاد مـا فسـاد 

علــت اصــلي بحــران ارزي  .اســت
نابودي بنيادهاي توليد در کشـور 
است که سبب شـده طـرف عرضـه 
در کشور به شدت محدود شـده و 

طـرف کاهش يابد و بر عکـس بـه 
 .تقاضا دامن زده شده است

اين استاد دانشگاه و کارشـناس    
ــائل اقتصــادي در گفتگــو بــا  مس
فرارو تصريح کرد که البته مـن از 
جزئيات اين طرح اطالع نـدارم؛ 

ـــا مي ـــن  ام ـــوانم بگـــويم کـــه اي ت
ـــد داد طرح ـــواب نخواه ـــا ج . ه

مشکالت ما مشـکالت جـدي تـر و 
ـــــه  ـــــت و اينگون ـــــاختاري اس س

وقت کشي اسـت  ها به نوعي طرح
و وضــعيت بــازار را بــدتر خواهــد 

کليتي که درباره ايـن طـرح  .کرد
عنــوان کردنــد ايــن اســت کــه بــه 
دنبال ناامن کردن شـرايط بـراي 
احتکار ارز هسـتند؛ امـا ايـن امـر 
يک کار نشدني اسـت و بـه لحـاظ 

بايد . باشد عملي امکان پذير نمي
هاي ديگـر  براي مسئله ارز گزينـه

 .را انتخاب کرد
ــــار  ــــگاه اظه ــــتاد دانش ــــن اس اي

مسـئله اصـلي در اقتصـاد مـا :کـرد
علــت اصــلي . مســئله فســاد اســت

ــابودي بنيادهــاي  بحــران ارزي ن
ــد در کشــور اســت کــه ســبب  تولي
ــه  شــده طــرف عرضــه در کشــور ب
شدت محدود شده و کاهش يابـد 
و بر عکس به طـرف تقاضـا دامـن 

يعنـــي از آغـــاز  .زده شـــده اســـت
رفي دولت نهم جامعـه بسـيار مصـ

لذا تقاضا به شدت . تر شده است
افزايش يافته و حجـم انبـوهي از 
ـــي و در  ـــن تقاضـــا هـــم واردات اي
نتيجــــــه نيازمنــــــد ارز اســــــت؛ 
بنابراين اين تفـاوت بـين شـکاف 
عرضــــه و تقاضــــا باعــــث تــــورم 

در جامعه شده و اين تـورم  دائمي
مزمن با توجه به رشد جمعيـت و 

فزاينـده  تقاضاهاي جديـد تورمي
ــــاب ــــورم لجــــام اســــت بن راين ت

ـــرين  ـــزمن، اصـــلي ت ـــيخته م گس
ــي و  ــول مل عامــل کــاهش ارزش پ
. افزايش قيمت ارز در بازار اسـت

لذا مسـئله اصـلي مـا بازگشـت بـه 
  .مسئله توليد است

دولــت بايــد فقــط بــه مــديريت    
فرايندها بپـردازد و بـراي آن کـه 
ــه  ــود ب ــومي حاصــل ش ــافع عم من
 .نظــــارت اساســــي اقــــدام کنــــد

ي که چنين نهضت بنابراين مادام
ضد فساد در کشور ما شکل نگيرد 
که بخشي از اين نهضـت، مبـارزه 
با انحصـارهاي اقتصـادي بزرگـي 
اســت کــه بــه اشــکال مختلــف در 
جامعه شکل گرفته اسـت، مـا راه 

  .به جايي نخواهيم برد
 ۴۰ميزان واردات در کشـور از     

 ۸۰ميليـــارد دالر بـــه بـــالغ بــــر 
ــــت و  ــــيده اس ــــارد دالر رس ميلي
جامعه اي تا ايـن حـد وابسـته بـه 
ارز خارجي طبيعي است که دچار 

  .هايي خواهد شد چنين بحران
از جمله به ایـن . در تضاد استمطلقا بـا اقتصـاد تولیـد محـور چنـــین دولتـــی . خـــواران اســـتدولت و سلطه دولـت بـر رانـت منشــاء فســاد  :انقــالب اســالمی

ــــدلیل که تکیه گـاهش بخشـی از  ــــه فعالی ــــه اســــت ک ــت خــواری ت جامع ــردم در اقتصــادی را در ران ــاچیز کــرده اســت و م ــه ن ــه روزان ــد و هزین ــار و درآم   . مردم شدن استاقتصــاد ملــی، بنــا بــر ایــن تــابع رابطه و متکـی کـردن دولـت بـه اقتصاد تولید محـور تغییـر ایـن . یـم شـده انـدژاش وابسته بـه رک
  
درصــدی قاچــاق  ۵۸رشــد  ٭

  :کاال به ایران
 
ــان ،۹۱شــهریور  ۲۵در  ◀  دیگرب

ــت ــرده اس ــزارش ک ــه  عزت: گ الل
عضــو کمیســیون  ٬یوســفیان مــال

ــــبات  ــــه و محاس ــــه، بودج برنام
ــــد  ــــس از رش ــــدی  ۵۸مجل درص

قاچاق کـاال بـه ایـران خبـر داد و 
هــا تســهیل  برخــی ارگان«: گفــت

کننــده ورود کــاالی قاچــاق بـــه 
 ».داخل کشور هستند

 ۲۵(آقای یوسفیان مال روز شـنبه 
» نـه ملـتخا«به سایت ) شهریور

های  بــین دســتگاه«: گفتــه اســت
ـــتی و  ـــاق یکدس ـــا قاچ ـــارزه ب مب
یکپارچگی وجود ندارد از این رو 
شاهد ورود سـاالنه چنـد میلیـارد 
ـــــاالی قاچـــــاق بـــــه کشـــــور  ک

افزایش قاچاق کاالهـایی .هستیم
کـــه مشـــابه آن در داخـــل تولیـــد 

بــه معنــای وضــعیت بــد  ٬شــود می
های تولیــدی در داخــل  کارخانــه

 ».است
هـــــم  ۱۳۹۰رمـــــاه ســـــال آذ ۲۶

: نژاد گفتــه بــود محمــود احمــدی
ــــده« ــــوان واردات  ع ــــه عن ای ب

ــــــای  ــــــاالیی خــــــاص، کااله ک
کننـد  می» غیرضروری وارد کشور
» تــــزئین«و تخلفــــات خــــود را 

 .کنند می
همــان    تیرمــاه ۱۱نژاد  احمــدی  

ســـال هـــم در ســـخنان جنجـــال 
ـــزی ـــداران را  ٬برانگی ـــپاه پاس س

ــرادران قاچــاقچی« ــده و » ب نامی
های  هــا از اســکله فتــه بــود آنگ

خـــود بـــرای واردات غیرقـــانونی 
 .کنند کاال استفاده می

یـــک روز بعـــد از ایـــن ســـخنان، 
جعفـری فرمانـده کـل   محمدعلی

ــه اظهــارات احمــدی نژاد  ســپاه ب
واکنش نشان داد و اعالم کـرد در 

ـــــکله ـــــادالت  اس ـــــپاه مب های س
 .گیرد بازرگانی صورت نمی

 ترین ســـپاه پاســـداران قدرتمنـــد
نظـــــامی در جمهـــــوری   ارگـــــان

های  هاست فعالیت اسالمی، سال
کنــــد و  اقتصـــادی و تجـــاری می

 ٬ها برنــــده بســــیاری از مناقصــــه
های دولتـی  ها و واگذاری مزایده
از این نیرو به عنـوان یکـی  .است

تــــــــرین دارنــــــــدگان  از بزرگ
های غیرمجـــاز در ایـــران  اســـکله
  .شود یاد می

سعید مرتضـوی  :انقالب اسالمی ــــتمتصدی مبارزه بـا قاچـاق شـد، ی از ســـوی احمـــدی نـــژاد وقتـــ ــــارد  ۲۰ســــاالنه : گف ــودمیلی ــی ش ــور م . قاچــاق وارد کش درصــد افــزایش یافتــه،  ۵۸اگــر 

میلیـــارد  ۳۱٫۶یعنـــی امـــروز،  ــر از قاچــاق ایـــن حجـــم . دالر شـــده اســـت ــاق مواد مخدر بـه خـارج از کشـور عظــیم قاچــاق، غی ــدهای قاچ ــار بان  .حقیقت را باز گفته استد دیــــر احمــــدی نــــژا. نیســــتاســت و ک
  
  
ــه رآ ــم ژن روز ك ي

ــدام و  ــائي اعـ توانـ
زنــداني كــردن را  
   :هم از دست بدهد؟

  
  

به گزارش  ،۹۱شهریور  ۱۴در  ◀
فعالين حقوق بشـر و دمکراسـی «

 ۱۳روز دوشـــــــنبه  »در ايـــــــران
 ۸زنـــــدانی از  ۳شـــــهريور مـــــاه 

زندانی کـه روز يکشـنبه از زنـدان 
ــه ســلولها ــزل حصــار کــرج ب  یق

نفرادی زندان گوهردشـت کـرج ا
منتقل شده بودند حوالی سـاعت 

صبح در زندان گوهردشـت  ۴:۰۰
نفـر  ۲.کرج به دار آويخته شـدند

اتهام منسوب .از آنها برادر بودند
ــواد  ــتن م ــدانيان داش ــن زن ــه اي ب

 .مخدر می باشد
به گـزارش  ،۹۱شهریور  ۱۵در ◀
فعالين حقوق بشر و دمکراسـی « 

ز زنـــــــــدانی ا ۱۲» در ايـــــــــران
ـــــالنهای  ـــــد  ۴و ۳،۲،۱س  ۲واح

ـــه  ـــرج ب ـــزل حصـــار ک ـــدان ق زن
ــــد   ۲۴۰ســــلولهای انفــــرادی بن

نفر  ۱۱.زندان اوين منتقل شدند
شــهريور در  ۱۸از آنهــا روز شــنبه 

 .زندان اوين اعدام شدند
، به گـزارش ۹۱ شهریور ۲۰در ◀

 ۳۴" ح الـف"مهر ، حکـم اعـدام 
ساله اهـل راميـان بـه جـرم زنـا و 

ــه عنــف توســط د ــاه تجــاوز ب ادگ
ــــــتقر در  ــــــری اســــــتان مس کيف
ــده  ــادر ش ــاهرود ص ــتان ش شهرس

اين مجـرم بـه يکصـد ضـربه  .بود
شالق حد شرعی و اعدام در مـالء 

بــــا تائيــــد  .عـــام محکــــوم شــــد
ديوانعالی کشـور و طـی تشـريفات 
قانونی با حضور مقامات رسمی و 
مردم اين مجرم دوشنبه در شـهر 

 .شاهرود به دار آويخته شد
به گـزارش  ،۹۱شهریور  ۲۱در ◀

هرانا، زهرا منصـوری در دادگـاه 
ســال حــبس  ۲تجدیــد نظــر بــه 

ســال حــبس تعلیقــی  ۵تعزیــری و 
حکم قطعـی زهـرا . شتمحکوم گ

ــه( ــیش از ) محبوب منصــوری کــه ب
 ۱۱سال سن دارد و در تاریخ  ۶۰

ــال  ــاه س ــرداد م توســط  ۱۳۹۰خ
نیروهای امنیتی بازداشت شده و 

ــــب  ــــلولهای  ۹۰قری روز را در س
ــدان اویــن  ۲۰۹بنــد انفــرادی  زن

بســـر بـــرده بـــود توســـط دادگـــاه 
 .تجدید نظر به تایید رسید

ـــــــه   ،۹۱ شـــــــهریور ۲۱در  ◀ ب
گـــزارش  هرانـــا، ارگـــان خبـــری 
مجموعــه فعــاالن حقــوق بشــر در 

 ۳ایران، حکم مریم النگی که بـه 
دادگــاه  ۱۵ســال حــبس در شــعبه 

انقالب تهـران بـه ریاسـت قاضـی 
صــــلواتی محکــــوم شــــده بــــود، 

تجدیـد  ۳۶ینا در شـعبه بتازگی ع
نظــر بــه ریاســت قاضــی زرگــر بــه 

 .تایید رسیده است
به گـزارش  ،۹۱شهریور  ۲۲در ◀

هرانـــــا، در آســـــتانه بازگشـــــائی 
دانشــــگاهها در ســــال تحصــــیلی 

دســتگاه هــای جدیــد، فشــارهای 
ــرکوب ــجوئی  س ــالین دانش ــر فع ب

. دانشــگاهها افــزایش یافتــه اســت
شنیده هـا حـاکی از آن اسـت کـه 

ماه گذشته بسـیاری  در طول چند
از فعــــالین دانشــــجوئی ســــابق 
دانشگاه شیراز به دادگاه انقـالب 

ــد و در  واواکو  ــده ان ــار ش احض
مــواردی خــانواده آنــان بــا آزار و 
ــه  ــی مواج ــای امنیت ــت نیروه اذی

 .گشته و تهدید شده اند
به گـزارش  ،۹۱شهریور  ۲۳در ◀

کلمه، محمد صفرلفوتی روزنامـه 
ــه  ــدنی ب ــال م ــار و فع ــ ۵نگ ال س

ســـــــال  ۵حـــــــبس تعلیقـــــــی و 
محرومیت از همکاری و عضویت 
در احــزاب و گــروه هــا و فعالیــت 
ــــات  ــــانه ای و مطبوع ــــای رس ه

 .محکوم شد
به گـزارش  ،۹۱شهریور  ۲۵در ◀

هرانا، نیروهای موسوم بـه لبـاس 
شخصــی بــه منــزل یاشــار اکبــری 
ــیش  ــس از تفت ــرده و پ ــه ک مراجع
منزل مقداری از وسـایل شخصـی 

ــان را وی را ضــبط نمود ــد و ایش ن
ــه  ــا ضــرب و شــتم بازداشــت و ب ب

 .نقطه نامعلومی منتقل نمودند
ــــهریور ۲۵در   ◀ ــــه   ،۹۱ ش ب

گزارش مهر، نماینده ولی فقیـه و 
خـــرداد بـــا  ۱۵سرپرســـت بنیـــاد 

ــه ــار بیانی ــوم  انتش ای ضــمن محک
اندرکاران فـــیلم  کـــردن دســـت

ــه  ــنام ب ــراپا دش ــالمس ــامبر اس  پی
اجرای حکم خمینی   جایزه )ص(

ی بر اعـدام سـلمان رشـدی را مبن
هـــــزار دالر دیگـــــر  ۵۰۰مبلـــــغ 

میلیـــون  ۳٫۳افـــزایش داد و بـــه  
 .دالر رساند

به گـزارش  ،۹۱شهریور  ۲۶در ◀
کمیته گزارش گران حقوق بشـر ، 
حکــــــم محکومیــــــت کوهیــــــار 
گـــودرزی، فعـــال حقـــوق بشـــر و 
عضــو کمیتــه گزارشــگران حقــوق 

ســال حــبس تعزیــری و  ۵بشــر بــه 
سـتان زابـل، تبعید به زندان شهر

 .در دادگاه تجدید نظر تایید شد
به گـزارش  ،۹۱شهریور  ۲۶در ◀

کلمـــــه، محمدحســـــن یوســـــف 
پورســـیفی، از اعضـــای مجموعـــه 
ــر و از پرســنل  ــوق بش ــاالن حق فع
ســابق صــدا وســیما بــرای اجــرای 

سال و نیم حبس خود بـه  ۵حکم 
اجرای احکام زندان اوین منتقل 

 .شد
به گـزارش   ،۹۱شهریور  ۲۷در ◀
ـــــوق کمی ـــــگران حق ـــــه گزارش ت

بشــر،تعدادی از مــاموران امنیتــی 
با مراجعه و ورود به منزل پـدری 
آقاپور در تهران، ضـمن تفتـیش و 
بازرسی منزل، کامپیوتر شخصـی، 
کتــب و برخــی وســایل موجــود را 
ضبط کرده و همراه با ایـن فعـال 
دانشــجویی بــه محلــی نــامعلوم 

 .منتقل کردند
  

 خشونت گستری
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ملّاسـرا طلیعـه ی یـک جنـگ هفـت  اقعه و:  ز منظرابراهیم  فخراییا
 .و کردها و روس ها  از سوی  دیگـر گردیـد روزه  بین جنگلیها از یکسو

به رشت حملـه )  یکی از سردسته های  جنگل( نورمحمّد خان  تهمتن 
ـان  برد  و تا قرق کارگذار که محلّ ثبت اسناد حالیه پیش راند وکریم خ

  .زاده سکنی  داشتند بیرون کرد کُرد و اتباعش را که در خانه ی قوام
ـان ) بهادرنظام( عبّاس نیکوئی  نفرات علی دیلمی و  ـا خ و نایب علـی آق

احمد علی خان و سید ابراهیم خان مشیری همـراه چریـک  شهیدی و
هــای صــادق خــان کــوچکی  و درویــش خــان درقســمت چمــار ســرا  و 

خـود پسیخان با قوای مخالف می جنگیدند خالو قربان کـه عرصـه را ب
وزیـر ( تنگ دید همراه حاجی محمّد جعفر کنگاوری نـزد سردارسـپه 

ـاو  رفته سالح کمریش را باز) جنگ و تسلیم شد وزیرجنگ ماژورش را ب
ـام همـرانش را بـه آینـده ای  درجۀ سرهنگی بـوی  داد و رد کرد و او تم

  .درخشان نو ید داد
ـاالرنظام    مـی ) فیسرلشـکرکوپال منـو(سخن را دراینمورد بـه کلنـل س

تحـت عنـوان چگونـه انقـالب  دهیم  که آنزمان  آجودان سردار  سپه و
ـای روزانـــه اش  را در مجّلـــه ی  ـاموش شـــد  یادداشـــت هــ گـــیالن خــ

الـی   ۶۸ژاندارمری  انتشار داد  که بعـداً در مجلّـۀ خوانـدنیها  از شـماره 
  .سال  دهم  نقل شده است  ۷۴

  
ـائی  جمعی  از رشت  آمـده   - میزان ۱۹چهارشنبه  منتظـر  تشـریف  فرم

ـازه  تحصـیل  )  مقصود سردارسپه است( حضرت  اشرف  بودنـد کـه اج
بنـده ... درستی  اکراد  را داشت  شرفیاب  شـکنند  خالو قربان  که سرپ

ـاجی  محمّـد  جعفـر  ـأمور پـذیرائی بـو دم ح ازطرف حضـرت اشـرف م
ـاز ه  کنکاوری که جزء  وزراء  خالوقربان بودند صحبت می کردنـد واج

برای خالو قربان  گرفتند  بعد از مدّتی خالو قربان  با پنج  درشـکه  کـه 
ـام زاده  ـا  بودنـد وارد ام نزدیکان  خود وچنـد نفـر  اهـل  رشـت  در آنه
هاشم شدند خالو قربان شرفیاب  شد و ماژور  خود را  تقدیم  حضـرت  

مـن  اشرف  نمود  حضرت  ماژور   را گرفت  و دوباره  پـس داد و فرمـود 
  .این ماژور  را به شما  میدهم  که بیگانه  از شما نگیرد

« ساعت ده حضرت اشرف از امام زاده  هاشـم  بـه   - میزان  ۳۱جمعه  
ـان وکالنتـر اف   تشریف  فرما شدند»  دوشنبه بازار  میرپنج  محمـود خ

اتاشه  نظامی سفارت شوروی همـراه بودنـد  گـزارش  خـود را مبسـوطاً  
ـالو  بعرض  رساندم  میرپنج و کالنتراف  مأمورشدند  برشـت  برونـد وخ

ـأمورین دو بعـد از  .را وادار به تأمل  کنند تا  اردو  به شهر داخل  شـود م
  )  ۱.(ظهربهمراهی قونسول شوروی  مراجعت کردند

  
بـه میـرزا اطّـالع داده شـده بـود کـه  :شاهپور رواسانی  شـرح مـی دهـد

ـان اسـت و بـه حیـدرخان هـم کوبیدنش در جر  ای برای درهم توطئه ی
فرماندهی ارتش سرخ دسـتور تلگرافـی رسـیده کـه   گفته شده بود که به

  اندک زمانی پیش. وی را فورا دستگیر نموده و به روسیه بازگشت دهند
ـان و .از آن،میرزا در معرض ترور قرار گرفته بـود ـالو قرب حیـدرخان، خ

 ۶(بودنـد در ملّاسـرا  تنی چند از اعضای کمیته که از یاران میرزا کوچک
مـورد حملـۀ مسـلّحانه )۱۹۲۱سپتامبر  ۱۳۴۰،۲۹محرّم  ۱۳۰۰،۶مهر 

ـای نهضـت جنگـل میـرزا کوچـک در ایـن .قرارگرفتنـد  شماری از اعض
ـار «نشست شرکت نداشت و وقتی بـه محّـل حادثـه رسـید کـه ـار از ک ک

ـاهم فـوت   گذشه و مجال هرگونه ـا رفـع سـوء تف ممانعت یا توضیح و ی
ـا» .شــــده بــــود یکــــی (یکــــی از وابســــتگان حســــن معــــین الرّعایـــ
ــن ازشــرکت ــلّحانه  کنندگان درای ــۀ مس ــدّمات و ) حمل ــۀ مق ـارۀ تهّی دربـ

 :نویسد چگونگی واقعۀ ملّاسرا می
ـا شـرکت « میرزا بـه عکـس العمـل متقابـل راضـی نبـود و معتقـد بـود م

داشــت لــذا   معــین الرّعایــا بــه غــافلگیر کــردن آنــان عقیــده .کنیم نمــی
ــدام مشــور بی ـا کــائوک و دیگــران اق ـا صــحبت پنهــانی بـ ــرزا و بـ ت می
های اطـراف خـود رابـه  جنگل  خالو قربان توانست پس از فراربه»کرد

ابتدا موفّق بـه فرارشـده بـود در محّـل   رشت برساند، امّا حیدرخان که
ها دستگیروبه کسما فرستاده شد و پـس ازچنـد  پسیخان بوسیلۀ جنگلی

ـان شـدّت  جنگلی  روز که جنگ میان ـالو قرب ها و کردهای جانبـدار خ
ـانی محـلّ اقامـت حسـن(  یافت به زیـده ـا نـزد )خان آلی اعـزام و در آنج

براثرواقعـۀ ملّاسـرا . آلیانی از اتباع معین الرّعایا زندانی شـد  های طالشی
ـاران میـرزا   آتش ـای جنگـی، ی ـان نیروه جنـگ داخلـی در نهضـت، می

ـان  ـان کوچک، با کردهای طرفدارخالو قرب ـاران حیـدرخان و احس و ی
بــود کــه   خــان آغــاز شــد و دامنــه و شــدّت گرفــت و ایــن درحــالی  الّلــه

ـا حملـه قزاق به فرماندهی رضاخان میرپنج نیروهای های پیوسـته بـه  ب
های نهضـت  بـه نوشـتۀ دوتـن از شخصـیّت. رفتنـد سوی رشت پس می

مخصوص میرزا کوچـک ومحمّـد علـی   ابراهیم فخرائی منشی(جنگل 
در روابـط میـرزا کوچـک وحیـدرخان بـر ) کمیسر فوائـد عامـه(لک گی

  تـوان گفـت کـه می. ها، بدبینی شدید حاکم بـود ها و تهمت اثربدگویی
سیاســی و   هــای برخــورد و ایــدئولوژی و در نتیجــۀ آن برخــورد تحلیل

جنگــل و   اقتصــادی متفــاوت دربــارۀ چگــونگی ادامــه یــافتن تهضــت
ـاب   های شـدن اسـتراتژی انقالب گیالن و در پیش گرفتـه ـاوت در ب متف

های  اختالف، رقابـت و بـدبینی  مراحل پیشرفت نهضت، زمینه را برای
آگاهانــۀ عوامــل نفــوذی و جاسوســان   بــرداری  شــدید کــه مــورد بهــره

دولتهای انگلستان و شـوروی و حکومـت مرکـزی ایـران قـرار گرفـت، 
  تـوان انقالبی و میبه هررو با حادثۀ ملّاسرا حکومت . بود  آماده ساخته

بـرای   گفت انقالب گیالن و نهضـت جنگـل از درون فـرو پاشـید و راه
ـای دولتـی، ارتـش قزاق(گانۀ  پیروزی همپیمانان سه ـای   ه سـرخ، نیروه

ـات. باز شد) انگلیسی متوسّـط و مرفّـه در گـیالن   ناگفته نماند کـه طبق
وردهای نظـامی، که بر اثر برخ  بویژه بازرگانان و مالکان گیالنی و رشتی

دیدند از انقالب و نهضت فاصله گرفتند  می  منافع خود را از دست رفته
ـا از آن کردنـد بلکـه خواسـتار برقـراری آرامـش و  پشـتیبانی نمی  و نه تنه

  هــا اســتقبال ســبب ســلطۀ دولــت مرکــزی بودنــد و از ورود قزاق  بــدین
 .کردند می

  
ــر  ۲۲در  ــر  ۱۵(۱۳۰۰مه ــفر  ۱۹۲۱،۱۲اکتب ــه ) ۱۳۴۰ص ـاخان ک رضـ

را در تهــاجم بــه   سردارســپه لقــب گرفتــه و فرمانــدهی نیروهــای قــزاق
ـالی از « . گیالن به عهده داشت وارد رشـت شـد انگلیسـیها بـه نحـو فّع

ـامی  ـات نظ رضاخان درلشگرکشیهای وی حمایت نمـوده و طـرح عملّی
 ».گردید می  باتّفاق وابسته  ی نظامی سفارت بریتانیا تهیّه

 
روســیه   تۀ نظــامی ســفارت شــوروی از ســوی ســفارتکالنتــراف وابســ

مقدّمات تسلیم شدن   کالنتر اف توانست. درتهران همراه رضاخان بود
وپیوستن خالو قربان وقوای نظامی او وگروهی دیگر از انقالبیـون را بـه 

ـانی کالنتـر اف قـرار شـد  .کند  نیروهای قزاق رضاخان فراهم ـا پادرمی ب
ـاکو( ن از انزلی به روسیۀ شـورویخان با همراها احسان اللّه عزیمـت )ب

ـای قـزاق پرداخـت  ـان ۵( کند و هزینۀ این سـفر را فرمانـدهی نیروه   آب
ـای). ۱۳۰۰ مسـلّح   بر اثر فشار شدید نیروهای قزاق، که از سـوی نیروه

تقویــت   خــالو قربــان و ارتــش ســرخ و بقایــای حــزب کمونیســت ایــران
ها،  یگر پایگاههای جنگلیشد،در جریان هجوم قزاقان به رشت و د می

ـا  ـام گرفـت اّم ـاخان انج مکاتباتی میان میرزا کوچک و سـردار سـپه رض
برای وقت کشی و بـه دسـت آوردن   توان ابزاری این مکاتبات را تنها می

آنکـه درهـدف اصـلی خـود  دانسـت بی  موقعیّت بهتر از سـوی طـرفین
ـای اگر میرزا کوچک قصد تسـلیم شـدن بـه ن. تغییری داده باشند یروه
ـاخان دیـدار  می  دولتی را داشت ـا رض توانست این خواسـت را ابـراز و ب

امّا حقیقت این است که نیروهای مهاجم و رهبری جنگل هـردو .کند
ـام حرکـت بـه.برمواضع خود ایستاده بودند رشـت   سردارسـپه بـه هنگ

ــود  ــه ب ــت « گفت ــفر مراجع ــن س ــدهم از ای ــه ن ـا کارجنگــل را خاتم تـ
 ».کنم نمی

ـان داده   مچنین به رتشـتین سـفیر شـوروی در تهـرانرضاخان ه اطمین
نظامی به مازنـدران حـل   مسئلۀ گیالن را از طریق اعزام نیروی«بود که 

ـاخان از خـود ...«کنـد کـه  و یک منبع دیگر تأیید می» خواهد کرد رض
دهد و بـیش از پـیش حکومـت مرکـزی را بـرای صـدور  بیتابی نشان می

ـار گذاشـته   به غائلۀ کوچکاجازۀ حمله و خاتمه دادن  خان تحـت فش
ـا ی«و دیگر اینکه» .است سـوّم (پیدا بـودن دسـت انگلیسـیها در کودت

چیزی نبود که میرزا کوچک ...و وزارت جنگ عامل آن) ۱۲۹۹اسفند 
به آن رضا دهد و با چنـین کابینـه و ایـن وزیـر جنـگ سـر تسـلیم پـیش 

ـانی بودنـد نیروها  نکتۀ تاریخی اینکه پیش قراوالن»  .آورد ی قـزّاق کس
دانسـتند و اکنـون وارد قشـون دولتـی شـده و از  که خود را انقالبـی می

بودند و بـر ضّـد میـرزا کوچـک فعّالیـت   رفتن به شوروی چشم پوشیده
ـازمان   همکاری. کردند می خالو قربان با رضاخان ضـربۀ سـنگینی بـه س

ی جنگل جنگل زد زیرا نیروهای خالو قربان همۀ زوایا  نظامی نهضت
های دولتـی را راهنمـایی  شناختند و قزّاق ها را می و پایگاههای جنگلی

 .کردند می
ـال جنـگ ـارانش درح و گریـز   درچنین شرایطی کـه میـرزا کوچـک و ی

ـان و   بودند و حکومت مرکزی برای زنده دسـتگیرکردن او ده هزارتوم
و  تعیین کـرده بـود  اش پنج هزار تومان جایزه برای تحویل جسد مرده

کرد، حیدرخان عمـو اغلـی کـه  قدم به قدم میرزا و یارانش را تعقیب می
ـا در زیـده میـرزا . زنـدانی بـود کشـته شـد  در دست رعایای معـین الرّعای

ـام عقب ــه هنگـ ـا  کوچــک ب ــین الرّعایـ ــه مع ــز ب ــینی و جنــگ و گری نش
ـانی حســن( ــدانیان جنگــل را آزاد ) خان آلیـ ــۀ زن ــود هم ــتور داده ب دس

ـام را کـه از آن جملـه  نامبرده...«.کند ـان را آزاد کنـد تم بجای آنکـه آن
حیدرخان عمو اغلی و جمعی از فدائیان بود کشت و بوسیلۀ کالنتـر اف 

ــوروی ــفارت ش ــۀ س ــد... آتاش ــت گردی ــلیم دول ــک » .تس ــه نظــر گیل ب
بـه امـر ایـن شـخص، مرحـوم )اتباع معین الرّعایا(   تفنگداران طالشی«

لبتّه این امر بـدون دسـتور سـران سـپاه ا. قتل رسانیدند  حیدرخان را به
معین الرّعایا پس از تسـلیم شـدن بـه » .توانست انجام پذیرد نمی  دولتی

نیروهای دولتی،به صف نزدیکان سردار سپه پیوسـت و حکومـت همـۀ 
ـان از  کوچک. صفحات فـومن و کسـگر و ماسـوله بـه او واگـذار شـد خ

ـا بسـختی ) عمو اغلـی  کشته شدن حیدرخان(شنیدن خبر آزرده شـد و ب
ـای مـن بـه ایـران مراجعـت کـرده   تأثّر شدید اظهار داشـت او بـه تقاض

ـاتلین حیـــدرخان....بـــود ـاً از سردســـته  قــ های جنگـــل ماننـــد  بعضــ
 »....خان معین الرّعایا بودند حسن

ـانی  ابراهیم فخرائی منشی مخصوص میرزا به نقل مسـتقیم از حسـن آلی
ـا( ـــ ــــین الرّعای ــــ) مع ـا وی گفتگ ـــ ـاً ب ـــ ــــه شخص ــــتک ــــرده اس   و ک

ــه مجــرّد آرام شــدن...«:نویســد می اوضــاع   جنگل،تصــمیم داشــت ب
ـانی (افـراد ایـل....حیدرخان را به محاکمـه فراخوانـد مقصـود ایـل آلی

ـانی اســـت ـای حســـن آلیــ ـا پـــی   همـــین کـــه)ر.ش.رعایــ بشکســـت مــ
بعلّت آنکه در معـرض خطـر قـرار نگیرنـد حیـدرخان را خفـه ...بردند

 ».بخاک سپردند  پیش کردند و در همان قریۀ مسجد
با بازماندگان ) پژوهشگر گیالنی(سیّد محمّد تقی میرزا میر ابو القاسمی 

ـاهد عینـی  دو تن از کسانی که در واقعۀ ملّاسرا شرکت داشتند و خود ش
است بـه نقـل از ایـن دو تـن   سرانجام زندگی حیدر بودند گفتگو کرده

ـان داریـم کـه میـرزا ما راضی به کشتن او نبـودیم و اطم...«:نویسد می ین
ـان کـه او کشـته شـد اطّالعـی   کوچک حتّی از دسـتگیری حیـدر تاآنزم

حسن آلیانی و مالّ جعفر آلیانی از ما خواستند که بـه   نداشت و سرانجام
بناچار من و شعبان او رابه داخل جنگل میان رز  .زندگی او پایان دهیم

ـاران نمـودیم ـا   ا درجنگـلجسـدش ر. برده و در کنار رودخانـه تیرب ره
ـانی پیـدا شـوند و . کردیم و پایان زندگی حیدر را اطّالع دادیم اگـر کس

ـا پـس از  بگویند که حیدر را جائی دفن کرده اند حقیقت ندارد چـون م
 ».کشتن او جسد را در جنگل انداختیم که طعمۀ حیوانات شد
ـافتن ـا در پـی ی ـائوک و معـین الرّعای ـا گ متّحـد و   میرزا کوچک همراه ب

ـای دولـت بـه سـویب ـال حرکـت   رای خـروج از محاصـرۀ نیروه خلخ
ـا .کردند ـا واسـطۀ کبالنقـره پسـرعمویش ب ـا ب در میان راه، معـین الرّعای

سردار سپه ارتباط برقرار کرد و حاضر به تسلیم و تحویل همۀ قورخانـۀ 
ـای دولتـی شـد ـا بی«. جنگل بـه نیروه درنـگ مـورد قبـول  ایـن تقاض
تمــام قورخانــۀ جنگــل را کــه تنهــا او   انیســردار ســپه واقــع شــد و آلیــ

 ».کم و کاست تحویل نمود دانست کجاست بی می
  بــه راه خــود ادامــه دادنــد امّــا در گــدوک)هوشــنگ(میــرزا و گــائوک 

حرکـت   گیلوان دچار طوفان شدند و بـه علّـت سـرمای شـدید قـدرت
ـان.خود را از دست دادنـد ـان محـل و می ـائوک در هم ـان  برف  گ ـا ج ه

 .سپرد
 

ـاه پیکــر میـرزا رابـه مســجد محـل بردنـدا ـالی قریـۀ خانق بیســت ...«. ه
ـا   ساعت پس از یـخ زدنـش سـر او را بریدنـد و وقـت بریـدن سـرش گوی
همـراه او ....خون زیادی جاری شد مثل اینکه آدم زنده را سـر بریدنـد
ــۀ نقــره ــز دیگــری   مهــر اســم و یــک جلــد قــرآن و یــک ســکۀ کهن چی

ــته ــامبر  ۲(» ....نداش ـانی ۱۹۲۱،۳دس ــع الثّـ  ۱۳۰۰آذر  ۱۳۴۰،۱۱  ربی
ــه نعــش نیمــه نفــس ...«:نویســد گیلــک می.) ش.هـــ پــس از رســیدن ب

دســتور مقامــات دولتــی انجــام   خــان ســربریدن او نیــز بــدون کوچک
بنا به گزارشی، سـر میـرزا بـه دسـت یکـی از اتبـاع خـوانین » ...نگرفت

ـای ا ّو بر پایۀ گزارش تایمز لندن قزاق  طالش بریده شده سـر ....یرانـیه
ـا شـهادت میـرز» .و به رشت آوردنـد...او را بریده ،نهضـت جنگـل و ا ب

ـامی و سیاسـی بـه ـان   نخستین جمهوری شورایی در ایران از نظر نظ پای
 .رسید،امّا از دید اجتماعی به حیات خود ادامه داد

 
ـان  ۵(آخــــرین نامــــۀ میــــرزا اکتبــــر  ۱۳۴۰،۲۸صــــفر  ۱۳۰۰،۱۶آبـــ

بنده و همراهان به خداوند دادگری اسـت اتکّاء ...«چنین بود)۱۹۲۱
ـات خـود محافظـت کـرده   که در بسیاری از اتّفاقات ما را در پرتو توجّه

و امیــدوارم توجّهــات   بجــز خــدا بــه هــیچکس مســتظهر نبــوده.اســت
خورم کـه مـردم ایـران  می  افسوس.اش حال و یار و معین ما باشد کامله

ـا کـه ـا خواهنـد فهمیـد م خواسـتیم و چـه  چـه میبودیم،  پس از محو م
بلــی آقــای من،امــروز دشــمنان مــا را دزد و غــارتگر خطــاب ....کــردیم

قـدمی جـز در راه آسـایش مـردم و حفاظـت   کنند در صورتیکه هـیچ می
 »...مال وجان و ناموس آنها برنداشتیم

ـای سـردار سـپه انـداخت ـان سـر میـرزا را زیـر پ سـر میـرزا در .خالو قرب
به رشت منتقـل  ۱۳۲۱  سد میرزا در سالج.دفن شد) تهران(آباد  حسن

ـــه از  ـــهادتش مخفیان ـــس از ش ـال پ ـــد ســ ـــه چن ـــر او ک ـــه س شـــد و ب
به رشت منتقـل و در مقابـل بقعـۀ سـلیمان داراب بـه ) آباد حسن(تهران

سان،پس از سالها، سری پرشـور  خاک سپرده شده بود پیوست؛ و بدین
ـان به تنی رنجور پیوست؛ سری که چیزی جز عشق به ایران،به م حروم

ایران،آزادی و استقالل ایران و ایـران دوسـتی و اسـالمخواهی بـر پایـۀ 
  )   ۲. ( زد حقّ حیات بشر در آن موج نمی  احترام به

  
  اعالمیۀ سردار مقتدر

  
اصل ایـن ورقـۀ چـاپی متعلّـق بـه :  ایرج  افشار  در یادداشتی می نویسد

ـا پ گذاشـتند آقای محمود نیکویه است که  دراختیاراینجانب  برای چ
  .در کنارۀ آن به خط  نستعلیق  دستی آمده است

امروز  شنیدم  سر مردۀ  میرزا کوچک خان را از بدن جدا کرده برای « 
ـا شـهامت . اثبات معدومیت اوحمل  به مرکزکرده انـد بـه عقیـدۀ مـن ب

ـار .  ملّی ایران منافی  است همان قدرعکس  مـردۀ  او را برداشـته و انتش
  ».کافی بود می دادند گویا 

  .چاپ شده»  فوق العاده « ورقه  در تهران  بطور 
  

  فوت کوچک خان 
  
   ۱۳۴۰/ ربیع االول  ۱۱

ستان مقدّس بندگان حضرت اشرف اقدس عالی آقا ی رئـیس الـوزراء  آ 
  و وزارت جنگ روحی  فداه

ـاکر  ـان خـود چ در تعقیب دستخط  تلگرافی برای گرفتاری کوچک خ
آمـد  بالفاصـله  خبـر.  به حدود  فـومن نمـوداز  طالش دوالب حرکت  

قــب  کــرده انــد طــرف کــوه ماســوله و کوچــک را از طــرف  ماســوله  تع
ـاالر رشـ. خلخال آمده ـاالر  عـدۀ دویسـت  نفـر بـه سـرکردگی س ید  و س

ـان را بـه کـوه کشجاع  اعزام داشته  وهها را گشـته  اسـتقبال کوچـک خ
ـا ۴همـین االن  کـه روز شـنبه . خلخال  نی خبـر رسـید ازروی  ربیـع الث

ـا  را  ـارک  روس در گـدوک  مـرده انـد و نعـش  آنه صحّت کوچک  و ک
. فرسـتاده شـد نعـش او را بیاورنـد.  هم  به خلخال  کـالوان بـرده انـد

ـا زنـده  حسن خان هم گویا خلخال رفته هنوز معلوم نیست که مـرده  ی
  .داماد حسن خان در موقع  فراربا گلوله  مقتول  شده. است 
ـال بـی زوال  اعلیحضـرت الح مدالله اولیای دولت از این مسئله بـه اقب

ـام . شهریاری ارواحنا فداه آسوده شدند چاکرهم خـدمات  خـود را تم
گیالنـی  –استدعا  دارم مـوقّر السـلطنه .  کرده منتظراوامر مطاعه هستم

ــه چــاکر مرحمــت  فرمائیــد – . را چــاکر رابطــۀ معنــوی داشــته  او را ب
بـه سـرمبارک حضـرت اشـرف  .  بفرسـتند نزد چاکر  مخصوصاً مرحمًة

  . ۳۳نمرۀ  –آدم پاک و در موقع  لزوم  با چاکر متّحد بوده 
  )    ۳.(سردار مقتدر طالشی –چاکر بی مقدار 

  
  !ها  خان در دفتر قزاق سر میرزا کوچک

  
العالی  مقام منیع وزارت جلیله جنگ و ریاسـت کـل دیویزیـون مدّظلّـه

فوری برای تعقیب و دسـتگیری  ۹۶۵ی مبارک نمره االمر تلگراف حسب
 .میرزا کوچک عدّه ی فرستاده چهار روز متوالی مشغول تعاقب بودند

ـان میـرزا کوچـک  ازهـر طـرف عرصـه را   باألخره ازشدت تعاقـب قزّاق
های ماسال کشیده بود، عدۀ قزّاق هم   برخود تنگ دیده خود را به کوه

ـادفاتی واقـع  در تعاقب مشارالیه حرکت کرده در بـین راه هـم یـک تص
ـاز فـرار  شده میرزا نعمة ـاقی ب الله داماد حسـنخان کـیش درّه مقتـول و ب

  .کنند می
عـدّه   ها هم برای جلوگیری از فرار میرزا کوچـک  از طرف دیگر طالش  

طرف گردنه گیلـوان  فرستاده بودند، باالخره میرزا کوچک و گائوک به
  .اند سرما تلف شدهجا از شدّت  متواری شده در آن

  
   ۱۳در صفحه

  
  

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«
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هــا و   هــای تعاقــب کننــده برســند، مــابین طــالش  قبــل ازاینکــه قــزّاق
ها سر نعش را بریـده بودنـد    وگو شده طالشی ها در سرنعش گفت  طارمی
 .نمایند ها رسیده و سر را گرفته حمل به شهر می   که قزاق

فرماییـد،  مـیاینک سر بریـده در دفتـر حاضـر اسـت هـر طـور دسـتور   
 .شود نعش گائوک هم در همان گردنه افتاده است اطاعت می

علی  رییس قوای گیالن امیرپنجه محمّـد] آذرماه[برج قوس  ۲۱۰نمره  
ـات در نتیجـۀ تعقیـب قـوای دولتـی  ـام والی ـاالت و حک فرمانفرمایان ای

ـان کـه در کـوه  میرزا کوچـک ـارم فـراری بـوده در   خ ـالش و ط ـای ط ه
ـاله ی گـیالن بـهگردنه گیلـوان  طـور  تلـف شـده و غائلـه ی چنـدین س

قطعی خاتمه یافت بحمدالله دیگر اثری از متمرّدین در آن صحنه باقی 
 )  ۴.( نیست، قدغن فرمایید این خبر را به اطّالع عموم برسانند

   
 خان را من از تن جدا كردم سر ميرزا كوچك

 
تن گفـت و گـوي ، م۱۳۴۲روزنامه اطّالعات در شمارۀ سوّم ارديبهشت 

خبرنگار اين روزنامه با كسي كه سر ميرزا كوچك جنگلي را از بدن جدا 
ـاز . كرده منتشر نمـوده اسـت ـات ايـن گونـه آغ گـزارش روزنامـۀ اطّالع

 :شود مي
ـان را بريـده وبـه تهـران   مردي كه چند سال پـيش سـر ميرزاكوچـك خ

ـار . آورده بـود ديروزازطــرف ژانـدارمري مركــز دسـتگير شــد مــا خبرنگ
ـاق  براي گفتگو با اين مـرد بـه ناحيـه ی يـك ژانـدارمري رفـت و در اط
ـا ايـن شـخص  ـاون ناحيـه ی يـك ب آقاي سرهنگ منوچهر اسـعدي مع

 .صحبت كرد
ــت  ــه عّل ـاون ناحي ـا از آقــاي ســرهنگ اســعدي معـ ـار مـ ــدا خبرنگـ ابت

 .دستگيري اين مرد را پرسيد
ـار چنـد روز پـيش ناشناسـي تلفنـي بـه : معاون ناحيه ی يـك گفـت تيمس

ـاي علي ـائي در  خسرواني فرماندۀ ناحيه ی يك اطّـالع داد آق اصـغر رض
 .كند اش ترياك نگهداري مي خانه

مأمورين ناحيه ی يك به خانه ی اين مـرد رفتنـد، ولـي هـر چـه گشـتند 
ـاي كـف  چيزي نيافتند، در همين موقع چشم يکي از مأمورين به آجره

اي پيـدا شـد  ير آجرها محفظهزيرزمين افتاد، آجرها را برداشتند و در ز
ـاك بـــه دســـت آمـــد  كـــه در داخـــل آن در حـــدود پـــنج كيلوتريــ

اصغررضائي را دستگير كردند و با ترياك مکشوفه به اينجا آوردنـد  وعلي
 .تا پس از بازجويي به دادسرا فرستاده شود

 
 از ترس دولت

  
 ۸۵اصغر رضائي صحبت كرد، به قول خـودش  خبرنگار ما سپس با علي

رد، او مـردي اسـت مـؤدّب و فهميـده و خيلـي خـوب صـحبت سال دا
 .كند مي
ـا گفـت علي درسـت اسـت ايـن : اصغر در پاسخ به سئوالهاي خبرنگار م

ترياك مال من است من آن را در زيـرزمين مخفـي كـرده بـودم ولـي نـه 
نگهــداري ايــن . قصــد فــروش آن را داشــتم و نــه خــودم معتــاد هســتم

 .ها فقط از ترس دولت بود ترياك
هشت، نه سال پيش موقعي كه هنوزكشت خشخاص ممنوع نشـده بـود 

ـا را بـرايم  يکي ازدوستان من كه در مازندران زندگي مي كند ايـن ترياكه
آورد، من آن را لول كـردم و چـون بـراي مصـرف آن ) سوغات(سوقات 

محلّي نداشتم چند سال اين ترياك در خانه ی من بود تا اينكـه دولـت 
ع كرد و خريد و فـروش تريـاك جـرم شـد، آن كشت خشخاش را ممنو

ـاي  ـا را در زيـر آجره وقت من از ترس اينكه مبادا دستگيرشـوم ترياكه
 .ترسيدم زيرزمين مخفي كردم ولي هميشه مي

خواستم ترياكها را آتش بزنم ولي ترسيدم دود تريـاك خانـه  يك روز مي
م تريـاك خواست همسايه را بگيرد و سر وصداي آنها بلند شود، يك بارمي

را به دولت تحويل بدهم ترسيدم كه ميان راه مرا بگيرند و هرچه قسـم 
خواسـتم تريـاك را بـه دولـت بـدهم بگوينـد دروغ  وآيه بخـورم كـه مي

 .ميگويي ترياك درخانه ماند تا كار به دستم داد
 كند؟ خبرنگار ما از پيرمرد پرسيد كه آيا كسي در خانه او زندگي مي

ها است كه خودم تنها زندگي ميکـنم و اگـر مايـل پيرمرد جواب داد سال
 .باشيد حاضرم علّت تنهايي خودم را برايتان شرح بدهم

اش آماده ديد شـروع  اصغر وقتي خبرنگار ما را براي شنيدن زندگي علي
سال پيش در آن هنگام كه دولت وقت يـك  ۶۵: به صحبت كرد و گفت

يــران از فرنــگ افسراطريشــي بــراي تشــکيل صــنف توپخانــه در ارتــش ا
استخدام كرده بـود مـن وارد ارتـش شـدم و بـه عنـوان وكيـل توپخانـه 

ـا  مدّتها در توپخانه ی مركز كار مي. مشغول به كار شدم كردم، توپهاي م
ـار  آن وقت توپ ورشوئي انگليسي بود و جز در ماه رمضان و موقـع افط

 .آمد و سحر به صدا درنمي
ـان او ولي در زمان محمّدعليشاه يك بار ما  دست بـه كارشـديم و بـه فرم

ـا توپچي ـالف م ـا  مجلس را به توپ بستيم و از آنوقـت مجاهـدين مخ ه
 .ترسيدند شدند ولي در هر حال از ما مي

 
  خان را آوردم سر ميرزا كوچك

 
ـا  ـال گذشـت كـه يـك روز خبـر آوردنـد اسـمعيل آق ازاين ماجرا چند س

ـأمور دو. اند خان جنگلي ياغي شده سيميتقو و ميرزاكوچك ـا را م لـت م
ـا قاطربـه گـيالن بـرديم،  سركوبي ميرزاكوچك ـا را ب ـا توپه خان كرد، م

هايي كشيديم تا توپها را روي كوهها نصب كرديم  دانيد چه مرارت نمي
ـاران كـرديم ولـي چـون  خان را گلولـه  ومراكزهواداران ميرزا كوچك  ب

ـا  خان همه ميرزاكوچك ـال جنـگ و گريـز بـود توپخانـه ی م اش در ح
 .كاري از پيش نبرد

به ناچار با تفنگ به جنگ او رفتيم و در فومنات او را محاصـره كـرديم 
ـاور  و پس از آتش زدن جنگل او را دستگير كرديم و كشتيم ولـي كسـي ب

 .خان را بکشيم كرد كه ما بتوانيم ميرزاكوچك نمي
خان را از تـنش جـدا كـردم و آن را  در نتيجه من شبانه سر ميرزاكوچك

خان را بـه  ك اسـبم بسـتم ابتـدا بـه رشـت رفـتم وسـرميرزاكوچكبه تر

ـان  معرض نمايش گذاشتم و سپس آن را به تهران آوردم ميرزاكوچك خ
 .ريشي بلند و سري طاس و موئي بور داشت

آن . پس ازاين پيروزي درخشان به من مرخصـي دادنـد: اصغرگفت علي
رفتند مـن نيـز  ها براي خوشگذراني به باغهاي شـهريارمي روزها تهراني

ـاورزي . براي استفاده از ايّام مرخصي به شهريار رفتم در آنجا دختـر كش
وارعاشق او شدم و با هزار زحمت توانسـتم  به نام زهرا را ديدم و ديوانه 

در مراسـم عروسـي . موافقت بستگان او را جلب كنم و با او ازدواج كنم
محّمــدخان و  خانــه و ســرهنگ هاي دباغ مــا افــراد فــوج بهــادر، بّچــه

ـاه گذشـت و قـرار . آقا سرتيپ شركت داشتند حسن ازعروسي ما چنـد م
ـان زنـم فـوت كـرد پـس از . بود مرا فرماندهی توپخانـه بکننـد كـه ناگه

ـاريخ  ـا بـر مـن تيـره شـد، ازارتـش اسـتعفا كـردم و از آن ت مرگ زنـم دني
ـاري زنـم در آن سـکونت داشـت يکّـه و  تاكنون درهمين خانه كه روزگ

 .كنم  دگي ميتنها زن
اصغر رضائي امروز به اتهام نگهداري تريـاك  علي: نويسد خبرنگار ما مي

 ) ۵!( به دادسرا اعزام شد
  
ـ نامه ای به دوست *    آخرین نامه ی میرزا 

 
میــرزا کــه حصــول موفّقیــت را نــاممکن مــی دیــد بــرای جلــوگیری از 

ـای باقیمانـده گوشـزد کـرد کـه از جن گـل خونریزی بیش تر به جنگلیه
ـ خـود نیـز بـه سـوی  ـا مـی خواهنـد عزیمـت کننـد  خارج شوند و هرج

آخرین نامه ای که از میرزا به دست آمد نامه ای است که . خلخال رفت
سی و چنـد روز . به دوست خود نوشته است ۱۳۰۰به تاریخ پنجم آبان 

ـار  پس از نوشتن ایـن نامـه، میـرزا در دامنـه کـوه گیلـوان خلخـال، دچ
 :از پا درآمد. ش۱۳۰۰د شد و در شنبه یازدهم آذر بوران و برف شدی

 هوالحق
 

 ۱۳۰۰عقرب ۵لیله شنبه 
 

ـ دام اقباله العالی  !آقای میرآقا 
 

ـاره! دوست عزیزم ـان بـی ] ای[در این موقـع کـه پ ـا امتح از دوسـتان م
ـا مقاصـد  وفائی خود را داده، محرمانه و آشکار تسـلیم دشـمن شـده و ب

ـان همراهــی مــی نماینــد، مرا ســلۀ شـما را زیــارت کــرده، فــوق العــاده آن
ــدم ــع . مســرور و خوشــحال گردی ــن، دوســتان را در مواق آری آقــای م

ـای همـراه . سخت باید امتحان نمود من از این مسئله مسـرورم کـه رفق
ـال قـوّت قلـب،  ـا راه نیافتـه و باکم ـار آنه بـه هـیچ وجـه لغزشـی در افک

ـا عجالتاً بارویـ. دفاع و فداکاری هستند] به[مصمّم  ه ای کـه دشـمنان م
ـا  ـاید بـه طـور موقّـت ی پیش گرفته اند و شما بخوبی مسبوق هسـتید، ش
ـان بـه  دائم توانستند موفّقیت حاصل نمایند؛ ولی اتکای بنـده و همراه
خداونــد دادگــری اســت کــه در بســیاری از ایــن اتّفاقــات مــا را در پرتــو 

بجـز از خداونـد، بـه هـیچکس . توجّهات خود محافظت کـرده اسـت
ـار و م ـال و ی ـامل ح ـات کاملـه اش ش ستظهر نبوده و امیدوارم که توجّه

افسوس می خورم که مردم ایران پس از محو ما خواهند . معین ما باشد
: معـروف اسـت! فهمید ما که بـودیم؛ چـه مـی خواسـتیم و چـه کـردیم

ـاری را ببیننـد کـه از . النعمه اذا فقدت عرفت مردم همه منتظرند روزگ
پس از آنکه نتایج تلخی از سـوءافکار و . به میان نباشدجمعیّت ما اثری 

انتظار خود دیدنـد، آن وقـت دو دسـت نـدامت بـه سـر کوفتـه، قـدر و 
بلــی آقــای مــن، امــروز دشــمنان، مــا هرگونــه . هویـت مــا را مــی فهمنــد

اتهاماتی را که به ما نسبت می دهند، می شنویم و حکمیّت را به خداوند 
ـاً تحـت تقـدیرات . واگذار مـی کنـیمقادر و حاکم علی االطالق  عجالت

 .الهی هستیم تا ببینیم کار، به کجا منتهی خواهد گردید
 

در خاتمــه، ســالمتی و دوام شــما را از خداونــد مســئلت داشــته، ادعیــۀ 
 .خالصانۀ خود را تقدیم می دارد

 
 کوچک جنگلی

  
 آخرین بیانیه ی سیاسی نظامی میرزا کوچک خان◀
 
ای کــه مشــاهده  رزنــده و تــاکنون منتشــر نشــدهســند بســیار ا: توضــیح« 
ـان  می ـار کیه کنید،توسّط اسـتاد ابـراهیم فخرایـی بـرای ارائـه در اختی

با تشکر از ایشان،نخست توضیحاتی را کـه در .فرهنگی قرار گرفته است
 .آوریم اند، می مورد موقع و شرایط نوشتن آن اظهار کرده

 
ـا:استاد فخرایی ـان و بـه این بیانیه به تقریـر و امض ی میـرزا کوچـک خ

است که در آن زمان منشی و محرّر مخصوص آن مرحوم بودم   خط من
ایـن .ای از سوی میرزا منتشر نشـد بعد از این دیگر بیانیه  کنم و گمان می

ـا نوشـته   بیانیه در آن روزهای ـانی و بحرانـی بعـد از آن همـه ماجراه پای
 .شده است

ـاده و   دهد کـه خیلـی طرز تقریر هم نشان می ـانی و صـمیمی و س خودم
 .آن مرحوم است  حرفهای دل

تمام امیال و اغـراض و همچنـین   این سند اگر چه یک بیانیه است ولی
روشـنی توضـیح داده و   کمونیستها و مطالب بسیار دیگر را به  طرز آمدن

ای  و در مورد وقایع نهضت جنگـل سـند بسـیار ارزنـده  ثبت کرده است
 .است

 هوالحق
 

 ه برادران مجاهدینخطاب ب
 

شش سال است هر یک از آن بـرادران غیـور متعاقـب یکـدیگر زحمـت 
اقامت جنگل و مجاهدت در ترقّی ایران و ایرانی را اختیار کرده با مـن 

 .در طریق سعادت وطن همقدم شدید
 

ـا  در این مدّت صدماتی را که خودتان بهتر مـی دانیـد تحمّـل کـردیم، ب
قــوای اســتبداد دولــت ایــران، بــا اردوی قشــون امپراطــوری روس، بــا 

انواع مرارتهـا، گرسـنگیها، . انگلیس، با منافقین داخلی جنگ نمودیم
برهنگیها، در به دریها دیده ایـم، بـه ایـن امیـد کـه روزی موفّـق شـویم 
ایران را از وجود خائنین و مستبدّین تصفیه کرده قشون بیگانه را خارج 

ـات مـی . کنیمپایه های عدالت را محکم . نمائیم ـال امـرار حی با این ح
ـارده  ـاران[کردیم تا چندی قبل قشون سویت روسیه، انزلـی را بمب ] بمب
نمایندگان . کرده تصرّف نمودند، قشون انگلیس به رشت عقب نشست

بلشویک مرا به انزلی خواستند، رفتم با آنها مالقات و مـذاکرات کـردم، 
اینکه به ما اسـلحه بدهنـد،  یکی. قرار شد با ما به دو چیز مساعدت کنند

 .قیمت بگیرند، آنها اسلحه دادن را قبول کردند ولی قیمت نخواستند
 

خـود . دیگر اینکه نفرات هرقدر الزم داشتیم و تعیین کردیم روانه کنند
همـه . سر نفرات نیاورند و به امورات داخلی مملکت ما مداخلـه نکننـد

ـا احتـرام پـذیرفتیم را قبول کردند ما هم بعد از این قـرار داد، ـا را ب . آنه
پس از ورود ایشان به رشت چند نفر اشخاص مجهول به اسـم ایرانـی و 
ـام  به عنوان فرقه ی عدالت بدواً در انزلـی بعـد در رشـت آمدنـد کـه زم
ـادات  ـانی بودنـد از ع امورات مملکتی را در دست بگیرند، از اینکه مردم

ـان موجـب ضـرر ایرانیت بی اطّـالع و دارای مـذاق افراطـی و د خالتش
ـان را متقاعـد کـردم چنـد روزی گذشـت . بود، با براهین صحیحیه ایش

همین عدّه به اسم کمونیست با تحریـک آبوکـف کـه یـک نفـر نماینـدۀ 
ریاست طلبی است، بنای فساد و خودسری گذاشته، شروع به مداخلـه 

ــد ــورات واردات کرن ــر . در ام هــرروز تحکّمــات نمــوده تقاضــاهای غی
ه، اشکال تراشیهای مختلـف نمـوده، قشـون و نفـرات بـی مشروع کرد

اجازه و اطالع حکومت جمهوری وارد کرده و دو نفر از رفقای نااهـل 
ـا خـود  ما را که شماها بخوبی از حال آنها مسـبوقید بـه طمـع ریاسـت ب

حواس و اوقات ما و حکومت جمهوری را صرف مفسده . همراه کردند
ـان کردنـد قـدر نصـیحت نمـودیم و سـختی هر. و فتنه انگیـزی خودش

 .موقع را به ایشان نشان دادیم، مخاطرات نفاق را گفتیم، متنبّه نشدند
 

در وقتی که نفرات و مجاهدین وژاندارمهای ملّی مشغول جنگ بودنـد 
ـالش مقابـل ضـرغام السـلطنه توقیـف  و یک قسمت از مجاهـدین در ط

ـات بودنـد کم ـا داشتند و عده ای در پسیخان مشغول به عملی ونیسـتها ب
بـی اطّـالع » فرونـت«دستور آبوکف مقداری عدّه بـه اسـم فرسـتادن 

بـه سردسـتگی آن دونفـر رفیـق منـافق، در . ماها بـه رشـت وارد کردنـد
رشت و انزلی ریخته شلیک کردند، دوایـر را تصـرّف کردنـد، خواسـتند 
ـایا  امرا و رؤسای دوایر جمهوری را دستگیر کننـد، مـن کـه مسـبوق قض

در رشت بمانم باید جنگ کنم و جنگ هم دشـمن راقـوّت  بودم دیدم
رؤســای دوایــر . ناچــار آمــدم فــومن. داده باعــث خانــه خرابــی اســت

ــد ــه کــرده آمدن آن وقــت . جمهــوری و مجاهــدین هــم شــهر را تخلی
کمونیستهای خودسر با عدّۀ مکفـی در پسـیخان بـه مجاهـدین هجـوم 

ـار بـه مدافعـه مجاهـدین ن. چند نفر راکشـتند. نموده شلّیک کردند اچ
. من ملتفت شده با تلفن آنها را فرمان عقـب نشـینی دادم. حاضر شدند

آنها نیز به سمت فومن آمدند و مخالفین به این مقدار قناعت نکرده بـه 
ـا هـم  تعاقب ماها و مجاهدین به فومن و لولمان و صومعه سـرا آمـده م

ـادمه شـود آمـ ـاید مص ـا نزدیـک نباشـیم کـه ش دیم در برای اینکه بـه آنه
آنها بعد از دخالت در دوایر رشـت . کوهپایه های جنگل منزوی شدیم

و انزلی به غارت خانه ها و اموال مردم مشغول شده با چوب و شـکنجه 
ـا  و حبس از مردم شروع به گرفتن پول نموده، ادارۀ ارزاق را کـه بـه آنه
ــا، حــاج شــیخ  ــین الرعای ــده، مع ــر چاپی ـایر دوای ـا سـ ــی داد بـ ــه م آذوق

ـان و مجاهـدین را محمّد حسن و فتحعلی خان و جمعی دیگر از کارکن
اجـزای اداری ارزاق را بـه اسـم . گرفته در جاهای کثیف حبس کردنـد

با بیان نامه ها و نطقهائی در مجامع به مـن . اسیر در شهر گردش دادند
ـاه و انگلیسـها را بـه مـن  ـا ش ـازش ب هتّاکی و فحّاشی نموده خیانت و س

لیکه جاسوسان انگلیس در میان آنها مشغول کارنـد در حا. نسبت دادند
ـای دوایـر . و حرکات آنها دشمن را قوّت مـی دهـد ـان رؤس بعـد خودش

ـا ضـمیمه . معیّن کردند جمعی از خودشان را با آن دو نفر رفیق منافق م
کرده و آن دو نفر را مغلوب اکثریت خود نموده، آلت قرار دادند که به 

ـاکت کـرده ولـی مقاصـد اسم آنها و دست آنها شاید  شماها و مردم را س
 .خودشان را انجام دهند

ـاکین تعطیـل شـد،  ـازار و دک اهالی را به وحشت انداختند طـوری کـه ب
ـارت مـی  ـان راغ ـاره مـی ریزنـد اموالش ـای مـردم بیچ هرشب به خانه ه

 ۲۰آن قتل و غارتهایی که در بادکوبه نمودند مخصوصاً عالوه از . کنند
ـال  ایرانـی را بردنـد مکـرر قـول شـرفی دادنـد رد کننـد میلیون تومان م

ـانطور معاملـه . نکردند در گیالن و سایر جاهای ایران می خواهنـد هم
این مختصری از وضعیّات این مـدّت بـود کـه بـرای اطّـالع شـما . کنند
 .اینک به تشریح حاالت آنها به اختصار می پردازم. نوشتم

ـا این کمونیستها کـه هسـتند و چـه مـی گوینـد؟  ـان کیسـت؟ اّم محرّکش
کمونیستهای  حالیه ی رشت یک عدّه قوچی ها و آدم کشهای قفقازاند 
که بعضی از آنها خود را ایرانی نژاد می خوانند، از تمام عادات و اخالق 

ـامع بــی . و شـعائر ایرانیّـت بــی اطّـالع و دور بلکــه ضـدّ هســتند در مج
ـان پـول در قفقازیـ. مالحظه از قوانین مزدک تعریف می کننـد ه شغلش
ـانتر و . گرفتن و مزدور شدن برای آدمکشی بوده اخیـراً بـرای اینکـه آس

. بیشتر مردم را بکشند و غارت کنند، مسلک کمونیستی را به خود بسـتند
  ما از . معنی کمونیستی اشتراکی را از آنهایی که می دانند بپرسید

بـی شرحش اغماض می کنیم، زیرا در تصدیق و تکذیب آن برای حفـظ 
  اجرای یک : همین قدر می گوییم. غرضی خودمان لزوماً ساکتیم

 امّا محرّک آنها کیست؟. همچه عقیدۀ مفرط تند فعالً محال است
آبوکف و دو نفر از هم خیاالن او که می خواهند به این دسایس با دست 
این چند نفر ایرانیان صوری و دو نفر رفیق منافق ما، زمام امورات ایران 

کمونیسـتهای فعلـی خودســر را . نـوان انقـالب در دســت بگیرنـدرا بـه ع
    ۱۴در صفحه    داخل عملیات نموده و هرقدر نمایندگان سویت روسیه از حرکات آنها 

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«



                                                                                                                                                                                       

 

 

14 

 

 
 

  1391مهر16تا3از  811شماره  2012اكتبر  7سپتامبر تا 24از 

 

جلوگیری نمودند مفید نشد بلکه به دسایس خودش یکی دو نفر از آنها را 
ـا معرّفـی ـاال کـه اینه  متّهم نمود، آنها برای کشف قضایا به مسکو رفتـه ح

حال گیالن . حوادث می نویسیم شدند وضعیات مملکت را با وجود این 
ـارج از . و اختالفات داخلی او را به دست این حضرات که می بینید امّا خ

 .گیالن، انگلیسها با ما دشمن و به محو ما کمر بسته اند
. دولــت ایــران و مســتبدّین از هرطــرف مشــغول مهاجمــه بــه مــا هســتند

ـات آقامیرزاعلی اکبر م ـای اردبیلـی بـرای حرک جتهد اردبیلی و سایر علم
ـا  ـا ت افراطی کمونیستها اعالن جهاد به آذربایجان و شاهسونها داده و آنه

ـان بهتـر . حدود ماسوله آمدند که به ماها بتازند وضع طالش را که خودت
می دانید، با این همه بلیّات و هجوم دشمنان، کمونیستها هـم در رشـت 

ـار شروع به این عملّی ـا از طرفـی در فش ات خصمانه نمـوده کـه فعـالً ماه
ـا بـه . دشمنان و از طرفی در فشار کمونیسـتها هسـتیم در ایـن صـورت آنه

ـا؟ فـردا وقتـی کـه  دشمن تقویت می کنند یا ما؟ آنها خیانت می کنند یا م
ـارت شـده ی  دشمن به خانه ی ما وارد شد این عدّه ی منافق با اموال غ

اهل عیال و زندگانی شماها باید بـه دسـت دشـمن . گیالن فرار می کنند
بیفتد و آن دو نفر رفیق جاهـل نتیجـه ای کـه مـی برنـد فقـط روسـیاهی 

امّا عقاید من و رفقا در مقابل همه ی اینها گفتـه و مـی گـویم بایـد . است
باید ملّت ایـران آزاد باشـد، بایـد رشـته ی . استقالل ایران محفوظ باشد
بایدمقـدّرات ایـران . ران در دست ایرانی باشدانقالب و زمام حکومت ای
چنانکه لنین و تروتسکی و براوین و نماینـدگان . در عهده ی ایرانی باشد

کمونیستها . صحیح العمل سویت روسیه همین عقیدۀ مرا داشته و دارند
ـالف . حقّ دخالت ندارند عقاید و مسالک آزاد است ولی نه بطوریکه مخ

ا انگلیسها چرا طرفیم؟ برای اینکه در ایـران ب. انتظامات اجتماعی باشد
با دولت ایـران . هرچه گفتیم نرفتند. آمدند دخالت در امورات ما کردند

ـال مـردم تعـدّی و  ـان و م چرا طرفیم؟ برای اینکه ظلم می کنـد و بـه ج
ـا کردنـد، . تجاوز می کند کمونیستها وقتی که دخالـت در امـور داخلـی م

آنها هـم مثـل انگلیسـها بـه دولـت ایـران و قتل و غارت و تعدّی نمودند 
ـا بـه اسـم دوسـتی آمدنـد . مستبدّین ضرر خواهند داشت بلکه چون اینه
بر فرض اینکه این عدّه ایرانی باشند با بـی . ضررشان مؤثّرتر خواهد بود

ـا ایـن مسـلک و  اطّالعی از اوضاع وطن با این اخالق و عادات افراطی ب
ـند عقیدۀ حاضره در مقابل کرورها ا ـا یُریـد باش یرانی نمی توانند حاکم م

در این صورت تکلیف شماها چیست؟ بیـدار باشـید فریـب نخوریـد، در 
ـان را در خـود سـری و  تحت لوای کلمۀ اتّحاد و اتّفاق همـه چیـز خودت
افراط این آقایان حفظ کنید هر که مداخله در امور داخلی شما کرد او را 

ـا را هرکه بی طمع و صمیمان. دشمن بدانید ـاعدت کـرد آنه ـا شـما مس ه ب
آنهایی که تخم نفاق کاشـتند از جامعـۀ ملّیـت خـود . دوست فرض کنید

ـای خـود بسـپارید کـه هیچوقـت  اخراج کنید و این نکتـه را بـه خاطره
ــای  ــات و هرزگیه ــا را بــه حرک ســویت روســیه و نماینــدگان درســتکار آنه

 .آبوکف و این چند نفر راضی نیستند
اگـر . لع بشوند، بالشبهه جلوگیری خواهنـد کـردسویت روسیه اگر مّط

 :بعد از اطّالع قادر به جلوگیری نشدند آن وقت تکلیف ما این است
ـ دولت مستبدّ ایران را در یک ردیف حساب کـرده  ـ انگلیسها  کمونیستها 
به نام حفظ وطن و حفظ ایرانیت و محافظت حقوق اجتماعی از همـه 

 .یار و مددکار ما خواهد بوددفاع کنیم و یقین داریم که خدا 
 خائنین   پست باد منافقین انگلیس و  باد  زنده باد جمهوری ایران   مرده

 کوچک جنگلی
  )  ۶( مهر کوچک جنگلی

   
  :توضیحات و مآخذ◀
  

 - ، انتشارات امیرکبیر، تهران » سردار جنگل«  –ابراهیم فخرائی    -   ۱ 
   ۳۷۱ – ۳۷۳ – –،   صص ۱۳۴۴

نهضــت جنگــل و بنیانگــذار آن میــرزا کوچــک «اســانی شــاهپور رو - ۲  
ـات سیاسـی » اقتصاد : نشریه»)بخش دوم(جنگلی  ـادی  - اطالع » اقتص
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  )معروف  به هوشنگ ( گائوک  ◀
  

ـاکری  ـائوک :  به روایت ش ـام مسـتعار هوشـنگ ( گ ـا ن کـه بـه اشـتباه )  ب
ـانی بـوده باشـد کـه درواپسـین  تصوّرمی رفت  یکی از اسـرای جنگـی آلم

به جنگلیان کمک می کردند ، یک چهرۀ  سـئوال   ]اوّل  [مرحلۀ جنگ 
ش بــرای پیوســتن بــه جنگلیــان ، هوّیــت وی ، دالئــل ا. برانگیــز اســت

ـاقی  شیفتگی  کامل  وی نسبت  به کوچک خان ، هنـوز  درپـردۀ اسـرار ب
ـاران شـوروی بـه شـکل توجیـه ناپـذیری درمـورد . مانده است تاریخ نگ

تنها منبع ایرانی که اطّالعاتی  در بارۀ  او . گائوک سکوت  اختیارکرده اند
ـا «  - هروند روس داده، یقیکیان  اسـت،  کـه مـی گویـد وی یـک شـ ولگ

.  بود که بیش ازآن درسفارت روسیه درتهران خدمت می کـرد - » آلمانی 
مطابق یک یادداشت انگلیسیان، گائوک  مسئول  بایگانی سـفارت بـود و  

  .با یک زن یهودی زندگی می کرد
  

ـانونی )   ۱۲۹۶(  ۱۹۱۷گائوک که پیش از ـای غیرق مـتّهم  بـه فعّالیـت  ه
ـایی دسـتگیر وبـه باکوفرسـتاده شـد و پـس از شده بود ، بنا برگـز ارش ه

وی بــه  ایــران بازگشــت و ظــاهراً  بــه .  آزاد  شــد   ]بلشــویکی   [انقــالب 
ـاز . تبلیغات ضدّ انگلیسی وطرفداری از آلمان پرداخت انگلیسـیان او را ب

وی ســپس بــه شــوروی  هــا  در اودســا  .  داشــت و بــه هنــد تبعیــد  کردنــد
خود را به حـزب  بلشـویک  نزدیـک  و  از ایـن   گائوک.  تحویل  داه شد

ـاره بـه ایـران  را بـرای  خـود همـوار کـرد وی  . طریق  راه بازگشـت  دو ب
ظاهراً با ناوگان شوروی  و در سِمت مترجم  فرمانده راسکو لینکف  وارد 

امّا ممکن است  زودتر وارد شده باشد، چنان که یک گـزارش  . ایران  شد
ـا نـویمن ( یری  زنی به نام  نیـومن انگلیسیان  از دستگ (  ۱۹۱۸در مـه )  ی

ـائوک در )   ۱۲۹۷اردیبهشت  ـا گ در انزلی  خبر می داد  که گفته می شـد ب
ـائوک .  تماس  بود فقط سفارت  فرانسه  در تهران این هویّـت را بـرای گ

ـاراین گـزارش مـی . تأیید کرده  است ـان  ازاعتب تعصّب ضدّ آلمانی  یقیکی
  .کاهد

و   [شرق شناس  آلمانی  ۲۳« ی دیگر ، گائوک  ممکن است  یکی از از سو 
ـاییز   [کـه ...   ]کـذا  ازمسـکو  بـرای تبلیـغ  بـه سراسـر آسـیا    ]۱۹۱۹در پ

، )تن  ۴( ، هند ) ۴(، ژاپن ) تن  ۸( مقصد  آنان چین . باشد» فرستاده بود
. شـده  بـود اعـالم) تـن  ۲( و ترکستان ) تن  ۳( ، ایران ) تن ۲(افغانستان 

ـاتی  دادکـه  ازتاشـکند  ـاس اطّالع این گزارش را سِرویلفرید مَلِسون براس
ــود طــاهری  مــی نویســد کــه گــائوک  یکــی از . ج.م.  دریافــت کــرده  ب

بـه انزلـی    ]تحت هدایت راسـکولینکف  [چهارنمایندۀ  شوروی  بود که 
  .آمدند تا جهازات  جنگی دنیکین را جمع آوری کنند

ـان « ها، هوشنگ چنان  بنا بر گزارش مجـذوب شخصـیّت کوچـک خ
ـارم » شد که ازبازگشت بـه روسـیه  خـود داری کـرد ودر شـماریکی ازمح

کوچک خان او و یک ایرانی همراه دیگـررا در اوت  . رهبرجنگلی درآمد
ـا )  ۱۲۹۹مرداد ( ۱۹۲۰ ـارۀ  اخـتالف ب ـا لنـین درب ـا ب به مسـکو فرسـتاد ت

ـا واپسـین لحظـات   رهبران حزب کمونیست  ایـران مـذاکره کنـد وی ت
  . درکنارکوچک  خان  ماند و همراه  او بر اثر سرما  یخ زد و  جان سپرد

جنبش جنگل وجمهـوري "يا   "ميالد زخم" –دکترخسروشاکری : منبع 
اختران    :ناشر - شهريارخواجيان     :مترجم - "شوروي سوسياليستي ايران

  ۵۴۹ – ۵۵۰صص    - ۱۳ ۸۶اوّل     :چاپ - 
  

ـان  -  ۲  گائوک و  مير صالح مظفّرزاده  به نمایندگی  از طرف کوچـک خ
بــه مســکو فرســتاد تــا بــا لنــين در بــارۀ  ) ۱۲۹۹مــرداد ( ۱۹۲۰را در اوت 

در آن زمــان . اخــتالف بــا ســران  حــزب کمونيســت ايــران مــذاکره کنــد
گائوک  و میر صالح . کرد گائوک شرح مذاکرات را هر روز يادداشت مي

بودنـد کـه  » شـوراي جمهـوري انقالبـي ايـران« اعضـای  مظفّرزاده  از
گائوک  پس ازانتخاب شدن در شورا ،  اسم خـود را بـه هوشـنگ تغييـر 

  .داد
  
  نقش زنان در جنبش جنگل  ◀
 

در بزرگداشــت ســالروز (پگــاه پايــداري «درمقالــۀ   زواره غالمرضــا گلــى
ــي ــهادت ميرزاكوچــك خــان جنگل ــبش «، » )ش نقــش زنــان  را در جن

زنان نواحى شمالى اگر چه در وضـع : بدینگونه بررسی می کند»  جنگل
نگران کننده اى زندگى مى کردند امّا تمایل داشتند میرزاکوچک خان و 
ـاط ظلـم و  نیروهاى طرفدار او، آتش قیام را پرحرارت نگه دارند و به بس

یکى از افراد وى در کسالت به سر مى بُرد و در یکـى از . تجاوز پایان دهند
زنى از وى عیادت به عمل آورد و او . بادى هاى شمال استراحت مى کردآ

آیا عیب نیست در این موقع که باید کشـور را : را خطاب قرار داد و گفت
با فداکارى خود از فتنۀ اجانب برهانید ایـن گونـه خـود را از رزمنـدگان 

 .کنار کشیده اید و تسلیم بیمارى شده اید
ن را مى شناخت در جلوى جمعیّت وى زن دیگرى که میرزاکوچک خا

ـادمانى فـرا رسـیده اسـت و : را مخاطب قرار داد و گفت ـار ش بنگریـد به
ـا بـه نغمـه سـرایى  همۀ گیاهان و پرندگان به تحرّک افتاده اند، بلبـل ه

چرا مردان که باید جامعه را به سـوى سـعادت سـوق دهنـد از . مشغولند
یـه اشـغالگران اقـدام نمـى خود جنبش تأثیرگذارى نشان نمى دهند و عل

 .نمایند
ـان رواج  از این نکات برمى آید که در آن زمان افکار قابل تقدیرى بین زن

 )۱.(داشته و آنان نیز آماده ی قیام فراگیر بوده اند
ـاى  ـا در انباره در ایّامى که قواى جنگل با دشمنان درگیر بودند، آذوقه ه

با این . ا تهدید مى کردخصم بود، این وضع حیات مبارزان قیام جنگل ر
ـایى  وضع زنان بر سر راه آنان ایستاده و هر یـک بـه فراخـور وضـع و توان

وقتـى برخـى از محتکـران و . خود، به آنان هـدایایى تقـدیم مـى کردنـد
ـا بـه  ـان انـواع خـوردنى ه دولتمردان انبارها را روى مـردم گشـودند، زن

رفتـه و  دست گرفتند و به خطوط و خندق هاى قواى کوچـک جنگلـى
 .به آنها آذوقه رسانیدند

ـات . جنگ در کوچه ها و گذرها جریان داشت قحطى و بیمارى و جنای
ــود ــه وجــود آورده ب ــى صــفوف . دشــمن وضــع نــاگوارى ب یــک روز زن

مجاهدان مسلّح را شکافت و تا جایى که اقامتگاه میرزا بود پیش رفـت، 
یسـت و چـون در آنجا تمامى رؤسا و سران نهضت جنگل را با دقّت نگر

آمده ام به شما بگویم راضى نشو از این بـه : میرزا را شناخت، به وى گفت
 .بعد خون مردم ریخته شود

میرزا از رشادت زن شگفت زده شد و چـون مقـدارى آرام گرفـت، بـه او 
زن در دم رفـت و . آیا مى دانى مبارزان تمام شان گرسنه و تشنه اند: گفت

آورد، تشـنگان در اطـرافش جمـع طولى نکشید که چندین مشـک دوغ 
: شدند و پس از آنکه گلویى تـر کردنـد، میـرزا روى بـه زن نمـود و گفـت

طبق اندرز تو عمل مى کنم، سپس به قواى خود دستور داد شهر را تخلیه 
 )۲.(برگردند) که در آن حوالى بود(کرده و به خطوط خود 

د و بـه سـوى هنگامى که نیروهاى میرزا، قشون دولتى را در هـم کوبیدنـ
ـان . رشت حرکت کردند، زنان با شادى خاصّى به پیشـواز آمـده بودنـد آن

مى گفتند و متّصل دست مى زدند و گل هایى » زنده باد کوچک خان«
تا آن زمان شهر رشـت چنـین گرامیداشـتى در . نثار مجاهدان مى کردند

 )۳.(هنگام ورود کسى به عمل نیاورده بود
گل نفوذ کرده بودند، بـر ضـدّ دیـن و قـرآن کمونیست ها که در قیام جن

ـان و رفـع حجـاب  ـادر زن تبلیغ مى کردند و خواهان برداشتن فـورى چ
ـا اقـدامات  بودند امّا میرزا با اعتقادات مذهبى که داشت، نمى توانست ب

ـاى بحرانـى ) ۴.(چپ روانه موافـق باشـد ـار را بـه جاه ـا ک کمونیسـت ه
ـارى کشانیدند، در برخى مساجد را بستند و ر ـان را اجب فـع حجـاب از زن

کردنــد، همــین وضــع موجــب گردیــد بــین آنــان و میرزاکوچــک خــان 

میرزا به اتّفاق دسته هاى مسلّح خود شـهر . اختالفات شدیدى بروز کند
ـا آنکـه بـر اثـر ایـن  ـاى فـومن رفـت ت رشت را ترک گفت و بـه جنگـل ه
ش حرکت تندروانه و باال گرفتن اختالف بین سران نهضت جنگل، جنب

 )۵.(مزبور تا مرز فروپاشى پیش رفت
 
  همسر وفادارِ میرزا کوچک خان  ◀
 

یکى از عواملى که تا حدودى از دردها و آزردگى هاى میرزاکوچک خان 
در آخـرین . مى کاست، وجود همسر وفادار، مقاوم و صبورش مـى باشـد

اوضاع ما از همه جهت مغشوش و : دیدار با همسرش هنگام وداع گفت
ـان . استنامعلوم  خطر از هر سو تهدیـدمان مـى کنـد و در معـرض طوف

تو جرمى ندارى جز اینکه همسـر مـن هسـتى و سـزاوار . حوادث هستیم
ـاه گـردد . نیست بى سرپرست و بالتکلیف بمانى و زنـدگى ات سـیاه و تب

ـار خـزان حـوادث  حیف است هنوز از گلستان زندگى گلى نچیـده، دچ
حالى که طالق حالّل این مشکالت  شوى و از طراوت بى بهره بمانى در

ـاز خـواهى بـود زنـدگى نـوینى  است و تو پس از طالق به حکم شرع مج
 .براى خود تدارک ببینى

من این پیشنهاد را نمى پـذیرم زیـرا مایـل نمـى باشـم بـه : همسرش گفت
ـاى تـن . پیمان شکنى و بى وفایى متّهم شوم قبـول ایـن تکلیـف بـه معن

ـا . ستدادن به مالمت هاى مردم ا ـار ب ـال روزگ آیا نمى گویند هنگام اقب
نه، تسلیم چنین امرى ! شوهرش بود امّا زمان مصایب ناساز گشته است؟

ـار مـى . برایم گوارا نمى باشد من هنوز تو را روى پلّه هاى شـهرت و افتخ
من که به مراتب فرزانگى ات آگاهم از آنچه گذشته اسـت، تأسّـفى . بینم

ـادل رئـوف توکّـل  ندارم و به آنچه وارد مى شود راضـى ام و بـه خـداى ع
ـا و تحـوّالت را از سرچشـمه ی مشـیّت او  دارم و همه پستى ها و بلندى ه

 .مى نگرم
ـا قناعـت خـو : سپس افزود ـا شـرافتمندانه و تـوأم ب من با زندگى ساده اّم

گرفته ام و چون آمیخته به ریا و تصنّع نمى باشد، آن را محبـوب و لـذّت 
ـاى در . بخش مى شمارم اگر زنده بمانى خداى را سپاسـگزارم و اگـر از پ

با این همه محال است به پیوند . آیى که طالق خود به خود جارى است
 .دیگرى در آیم و عهد خود را تا لب گور ادامه مى دهم

میرزا از حالت همسرش منقلب گردید . این را بگفت و بناى گریستن نهاد
وى پرداخت و شخصیّت و نجابتش و از او پوزش خواست و به دلجویى 

 :را ستود و گفت
درس انسانیت را باید از شما بانوان آموخت زیرا روح و قلب تان از درک 

با اینکه روستازاده اى بیش نیسـتى ولـى مـى . حقایق زندگى سرشار است
ـاده اى دارى از اینکـه . بینم سالمت نفس، قدرت فهم و درایت فـوق الع

ــازه نــداد ــادّى ام اج ــأنت فــراهم کــنم،  وضــع م ــابق ش زنــدگى آرامــى مط
شرمنده ام و از اینکه در شداید روزگار همچـون کـوه پایـدار مانـده اى و 

تو را به عنوان زنـى . ذرّه اى از مهر و محبّت تو نکاسته است، سپاسگزارم
ـالم از تـو . شرافتمند مى ستایم و از داشتن چنین همسرى بـر خـود مـى ب

ـاه مـرا در  مـورد آنچـه نداشـته ام مؤآخـذه و سـرزنش راضى ام که هیچ گ
نکرده اى و از خداى بزرگ خواهانم از بزرگوارى تو که مظهر فضیلت 

 .است راضى باشد
ـاعت طالسـت کـه : میرزا افزود تنها چیزى که از دارایى دنیا دارم یک س

عثمانى است، اینک آن را به تو مى بخشم که » انورپاشاى«یادگار و هدیه 
دا در آمد به خاطرات گذشته مراجعه کنى و همسـر هر وقت زنگش به ص

 .آزرده خویش را به یاد آورى
ـا چشـمانى اشـکبار از همسـرش خـداحافظى نمـود زن . این را بگفت و ب

ـامى  صدیق و باوفایش به همان نحو که گفته بود به عهدش وفا کرد و تم
یز پیشنهادهاى ازدواج را که به وى مى شد رد نمود در حالى که یادگار عز

ـاالى  ـایق زنـدگى او، ب و فراموش نشدنى میرزاکوچک خان تا آخرین دق
 )۶.(سرش زنگ مى زد

ـانویى شـجاع  ـا بـه ب ـال گردیـد ت میرزاکوچک خان متوجّـه شـهر خلخ
، به »امیر عشایر شاطرانلو«پناهنده گردد؛ عظمت خانم فوالدلو خواهر 

ـال نمـوده اسـت و قصـد  محض شنیدن این خبر که میرزا آهنـگ خلخ
رد نزد وى بیاید، به رغم همۀ خطراتى که پیش بینى مى کرد حاضر شد دا

ـان شاهسـون«چند صد تن سوار به سـرکردگى  بـه پیشـوازش » قلـیچ خ
بفرستد تا آن مبارز فرزانه را به سالمت و عزّت تمام به مقصد برسانند ولى 
دیگر دیر شده بود و میرزا دچار خشم طبیعت و بـرف و بـوران گردیـد و 

ش به شهادت .۱۳۰۰آذرماه سال  ۱۱ات سرماى شدید در تاریخ زیر ضرب
 )۷.(رسید

  :پى نوشتها
 .۶۶ـ رقابت روس و انگلیس در ایران، منشور گرکانى، ص ۱
 .۱۰۴ـ  ۱۰۵؛ قیام جنگل، ص۲۰۶ـ سردار جنگل، ص ۲
 .ـ رقابت روس و انگلیس در ایران ۳
ـان، ؛ سـرزمین میرزاکوچـک ۳۸ـ اوضاع ایران در دورۀ معاصر، ص ۴ خ

 .۱۲۷ـ  ۱۲۸دکتر احمد کتابى، ص
ـ فصــولى از تــاریخ مبــارزات سیاســى و اجتمــاعى ایــران، ضــیاءالدین  ۵

ـان ۲۳۰، ۲۲۹، ۱۵۴الموتى، ص ـاعى ایـران، ج ـاریخ تحـوّالت اجتم ؛ ت
 .۲۹۷ـ  ۲۹۸فوران، ترجمه احمد تدیّن، ص

ـاى اجالسـیۀ کنگـرۀ بزرگداشـت میرزاکوچـک خــان،  ۶ ـ سـخنرانى ه
 .۲۱۸؛ ماه در محاق، ص۳۸ل، ص؛ سردار جنگ۹۴ص
؛ ۱۴۹؛ میـــراث مانـــدگار، ج اوّل، ص۳۸۷ـ ســـردار جنگـــل، ص ۷

ــران، حســن مرســلوند، ج ــۀ رجــال و مشــاهیر ای ؛ ۳۰۹، ص۵زندگینام
 .۳۳۶تالش آزادى، باستانى پاریزى، ص

  
در بزرگداشــت ( پگــاه پايــداري «غالمرضــا گلــي زواره   مقالــۀ : منبــع* 

ـال »  ) جنگلي  سالروز شهادت ميرزاكوچك خان ـام زن ، س ماهنامۀ پي
  )۱۶۵پياپي ( ۹چهاردهم، شماره 

  

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«
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  توليد برق و استراتژی انرژی
  

اين گزارش سعی در بررسی وضعيت نيروگاھھای ايران و استراتژی دولتمردان 
تصميم گيری برای يک استراتژی  ايران دارد در ضمن اينکه مشکالت بر سر راه 

ز آنجا که استراتژی انرژی دست در دست مابقی ا. انرژی را نيز در بر ميگيرد
توان بطور قطع چنين  درازمدت يک کشور دارد برای ھمين قطعاً نمی ھای  برنامه

وضعيت روز را بررسی کرد و  توان  استراتژی را در اينجا بيان داشت اما الاقل می
يدھا را بيان پذير باشد بايدھا و نبا مشکالت آينده را بيان داشت و تا جايی که امکان

  . کرد
ام،  حساب کرده ١٣٩٠شد از آمار سال  ھا را تا می نکته قابل ذکر اين است که داده

نبودن آمار الزم برای محاسبه مجبور  اما در بعضی از موارد به دليل در دسترس 
   .نيز استفاده بکنم ١٣٨٨و  ١٣٨٩شده ام از آمار 

 
  حاضر وضعيت نيروگاھھای توليد برق و مصرف در حال

 
  چکيده اين بخش

 
 ٢۴٠بالغ بر  ١٣٩٠کل توليد برق در نيروگاھھای حرارتی و تجديد پذير در سال 

تراوات ساعت در نيروگاھھای  ٢٢٧  که از اين مقدار . تراوات ساعت بوده است
به . حرارتی با سوخت فسيلی حاصل شده است و مابقی در نيروگاھھای تجديد پذير

توليد برق در اين سال در نيروگاھھای حرارتی صورت درصد از  ٩۵بيان ديگر  
بغير از نيروگاھھای برقی بسيار ناچيز  سھم نيروگاھھای تجديد پذير . گرفته است
و تا به امروز سياست انرژی دولت در ادامه توليد برق در نيروگاھھای . بوده است

ف کننده بالغ بر اتالف انرژی از توليد در نيروگاھھا تا نزد مصر. فسيلی بوده است 
اتالف نزد مصرف کننده در اين رقم در  باشد، البته سھم  تراوات ساعت می ۴١٨

و سؤال اين است که اوالً آيا اين ميزان اتالف متعارف است . نظر گرفته نشده است
 دوماً اگر نه چنين نيست، چاره کار در چيست؟. ای نيست جز قبول آن چاره و 
 

  حرارتی توليد برق در نيروگاھھای
 

تراوات ساعت در    227,4 نيروگاھھای حرارتی) کل برق توليد شده(توليد ناويژه 
د شده  ميزان کارايی اين . بوده است ١٣٩٠سال  نيروگاھھا نسبت به برق تولي

  :برای توزيع بنابر نوع نيروگاه به قرار نمودار زير است
رژی سو ابر اينکه ان ارايی نيروگاھھای حرارتی بن دل ک ا را چه مع خت نيروگاھھ

يم از  ا  ٣٧فرض کن ر . است درصد در نوسان  ٣٨ت ا در اين گزارش فرض ب ام
ميزان اتالف انرژی  ٢در نمودار . درصد گذاشته شده است ٣٨کارايی باالتر يعنی 

   .نيروگاه نشان داده شده است در ھر 
ا مصرف کننده در ھر  مرحله در چرخه توليد برق از رساندن سوخت به نيروگاه ت

ميزان اتالف انرژی در ھر مرحله  ٣  نمودار . به ميزان مختلفی اتالفھا وجود دارد
د از اين چرخه را مشخص می وع . کن ه ن ه خود کمک ب ه نوب وع نمودار ب اين ن

ا نمودار نيست که در . گيرھای سياست انرژی خواھد کرد تصميم  البته اين تنھ
گيرد، اما از  استفاده قرار می ند مورد توا تصميم گيريھای کالن سياست انررژی می

ه نمی ا ک ود از آوردن آن آنج ی بش ن تخصص يش از اي تار ب ن نوش واھم اي ا  خ ھ
   .  کنم خودداری می

  
 

ا مصرف کننده ميزان اتالف انرژی بالغ بر  ٣بنا بر نمودار   ۴١٨از توليد برق ت
سھم تھيه سوخت اوال در اين اتالف  . دو نکته قابل ذکر است. تراوات ساعت است

در نمودار مشخص نشده است، برای مثال فقط بيش از ده ميليارد مترمکعب گاز 
شود و دوما سھم اتالف بيھوده برق نزد مصرف کننده  استفاده سوخته می بدون 

  . ناچيز درنظر گرفته شده است

اين . کنيد ايران سرآمد اتالف سوخت گاز در منطقه است ھمانطور که مشاھده می
  سر توليد نفت ھم  ا اتالف انرژی نيست بلکه ھمين اتالف بر تنھ

بجز اين اتالفھا برای نگھداری، برای توزيع سوخت ھم بايد . به چشم می خورد
بنابر ھمين گزارش بر . آيد جزء اتالف انرژی بحساب می انرژی مصرف کرد که 

 ۴٣غنی و  گاز درصد از کل توليد  ٨طبق داده ھای شرکت ملی نفت ايران معادل 
وضعيت چنان است که ايران با اينکه در . سوزاند درصد توليد گازھای ھمراه را می

ای در صادرات گاز  دنيا قرار دارد، اما نه تنھا سھم عمده رتبه چھارم توليد گاز در 
ا  ندارد بلکه در مواقع سرد سال اگر از ترکمنستان گاز وارد نشود ايران  مواجه ب

مصرف بی حد و حصر و اتالف و سوزاندن گاز چيز زيادی . دکمبود گاز خواھد بو
  . گذارد برای صادرات بجای نمی

به ھر صورت در اين گزارش اين اتالفھا به حساب نيامده است و فقط بصورت 
نزد مصرف کننده را بعداً دقيقتر  اتالف . نمودار در نقشه انرژی رسم شده است

   .کنيم بررسی می
 

  حال حاضروضعيت مصرف برق در 
 

  چکيده اين بخش

 
درصد است و    18,6  مصرف برق در بخش صنعت و کشاورزی  ١٣٨٩در سال 

دی صورت  ر تولي ن مصرف در بخش غي ابقی اي رد می م د را در . گي ين رون ھم
تراوات ساعت برق برای  ٢٨حدود . کنيم مصرف تمامی انرژی کشور مشاھده  می

که اين حدودا برق توليدی چھار . است استفاده شده ١٣٨٩سال  توليد سرما در 
  .مگاواتی است   1000  راکتور اتمی 

ا  ٢۴۵۶سرانه مصرف انرژی در ايران  کيلووات ساعت است که برای ايران ب
مصرف برق در طی ده سال پيش  رشد . بافت اقتصادی آن رقمی بسيار بااليی است

ا وجود خوابيدن چرخه اقت ٧حدود  صاد و از کار افتادن درصد است و اين رشد ب
البته اگر اين چرخه اقتصادی برای .  بيشتر کارخانه ھا ادامه داشته است ھر چه 

أثير گذار  دراز مدت بخوابد، خواه ناخواه بر روی روند رشد  مصرف برق نيز ت
   . خواھد بود

  
   ١٣٨٩نگاھی به مصرف در سال

ال  ار س ابر آم دود  ١٣٨٩بن را ٩۵ح رق اي د ب د از تولي ای درص ن در نيروگاھھ
از اين . نيروگاھھای تجديد پذير بوده است درصد در  ۵حرارتی با سوخت فسيلی و 

ذير( درصد ۵ د پ ای تجدي رق ا در نيروگاھھ د ب ای   ٩٨) تولي درصد در نيروگاھھ
درصد از اين ميزان در نيروگاھھای تجديد پذير ديگر، مثل برق  ٢برقابی و تنھا  

که سھم   ۴اين در نمودار . شده است ا خورشيدی تھيه بادی و يا گرما زمينی و ي
زد مشتری در نيروگاھھای مختلف را نشان می دھد بخوبی  برق مصرف شده ن

در چھار ماه فصل گرم سال  ١٣٨٩بر اساس محاسبات مبنی بر سال . است نمايان 
 ۴در نمودار . استفاده شده است تراوات ساعت برق اضافی برای توليد سرما  ٢٨
وبی  باال رفتن مصرف برق در چھار ماه گرم سال و در بھمن ماه که ماه سردی بخ

ا . دھد نشان می است را  را که برق ب ه خود امری مطلوب نيست زي ه نوب اين ب
   .شود باال برای توليد سرما و يا گرما استفاده می    اکسرژی 

برق را شود؟ مصرف  اما اين برق در کدامين يک از بخشھای جامعه مصرف می
   . کنيد مشاھده می  ۵توان در نمودار  در بخشھای مختلف می
کنيد مصرف برق در بخش خانگی تقريبا با مصرف برق  نھمانطور که مشاھده می
ری می نايع براب رای ص د ب وی مصرف . کن ور  الگ ر بخش بط رژی در ھ ل ان ک

 رساند، که بخش عمده مصرف انرژی را بخش غير توليدی به خود واضحتر می

درصد    18,6  کشاورزی و صنعت فقط  ۶بنابر نمودار شماره . است اختصاص داده 
  . است از کل مصرف انرژی را بطور مستقيم به خود اختصاص داده 

ادل    ی مع ر ايران رای ھ رق ب رانه ب ال  ٢۴۵۶مصرف س ا س اعت ت ووات س کيل
ھر  مصرف انرژی برداريم است که  اگر کشاورزی و صنعت را از سبد  ٢٠٠٨

برای مقايسه مصرف . کند کيلووات ساعت برق مصرف می ١٣٠٠ايرانی معادل 
ال  رانه در س ه   ٢٠٠٧س رای ترکي ت   2238  ب اعت اس ووات س ای . کيل ه ج آنچ

مصرف بدون  باشد اين است که ترکيب مصرف برق در ايران به جھت  نگرانی می
  . توليد است

که جای نگرانی دارد بلکه روش  باال بودن سرانه مصرف برق بخودی خود نيست
شود است  بخشھای جامعه مصرف می توليد برق و اينکه اين برق در کدام يک از 

کند، زيرا اوال اين ميزان  باشد و در ايران اين رقم نگرانی درست می که مھم  می
ای مثل ايران با بافت فعلی اقتصاد آن رقمی بسيار باال است، در ثانی  جامعه برای 
بسيار باالی برق ھمراه است  صد اين برق در نيروگاھھای فسيلی با اتالف در ٩۵

برای مثال در . شود و ثانيا سھم عمده برق در بخشھای غير توليدی مصرف می
  . ھزار کيلووات ساعت است ١۵مصرف برق  کشور سوئد سرانه 

ا ١٩٩٠شود که تا سال  در نمودارد مصرف برق سوئد مشاھده می ا  منحنی تقريب ب
منحنی ضريب رشد خود  ١٩٩٠سال  بعد از . يک ضريب ثابتی رشد داشته است

ا بيش ثابت می ١۵٠٠٠دھد و بر روی  را از دست می . ماند کيلووات ساعت کم ي
پيدا  ١٩٩٠لحاظ اقتصادی سوئد يک بحران اقتصادی بسيار عميقی در سال  به 

بسياری از کارخانه ورشکست شدن  کرد که تا چندين سال ادامه داشت و باعث 
سال طول  ٣٠گفتند اين افت برای سوئد حدود  اقتصاددانان می. ھای سوئد شد

در ضمن اينکه بافت اقتصادی سوئد بسيار وابسته به . کشيد تا جبران بشود خواھد 
ا و آمريکا را از يک  و از آنجا که بحرانھای . صادارات صنعتی است اقتصادی اروپ

أثير گذار  دھه پيش در برگرفته است به نوبه خود بر اقتصاد توليد محور سوئد ت
در حقيقت . مصرف برق در بخشھای توليد رشد چندانی نداشته است بوده است و 

أثير گذار در  مصرف خانگی فرقی نکرده بلکه اين بخش توليد است  که اينچنين ت
در ضمن اينکه سوئد جامعه ثروتمندی است که . رشد مصرف برق بوده است

کند و در  بيشتر از جامعه ھای در حال رشد برق مصرف می خدمات بسيار  بخش
دارد است که اين  ضمن سوئد دارای صنايع سنگين است که احتياج به برق زياد 

البته از يک دھه قبل از . به نوبه خود مصرف سرانه را در حد باال قرار داده است
ته بود که از مصرف برق سياست انرژی تصميم گرف آن، دولت سوئد در راستای 

ا آب گرم  برای گرم کردن خانه ا ب حاصل از  ھا بکاھد و برای گرم کردن خانه ھا ي
 CHP        تأمين شود و يا از طريق زمين گرمايی و يا از سوخت طبيعی مثل انواع

باشد استفاده شود و درزمينه مصرف چه نزد  مختلف تراشه چوب که فشرده شده 
خشھای ديگر راھکارھای برای کاھش مصرف تدارک ديده بخش خانگی و چه ب

   . است 

اما با وجود اينکه ايران درگير يک بحران بزرگ است و چرخ اقتصاد سالھاست 
  حد  ١٣٩٠ھا شده، ھمچنان تا سال  که از پا درآمده است و باعث تعطيلی کارخانه 

  
  ١۶در صفحه
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 ! دوستان محترم وخوانندگان اين نشريه بصورت چاپی و اينترنتی
 !فرمائيدمالی خود ياری  ما را برای ادامه انتشار نشريه، با کمک

  

  توليد برق و استراتژی انرژی
  

دا کرده است  ٧رق کمافی السابق حدود متوسط رشد مصرف ب درصد ادامه پي
دليل اين رشد عليرقم وضعيت اقتصادی خراب مصرف لجام گسيخته ). ٨  نمودار (

انرژی مملکت، اين مصرف  ای است که بطور ساده با پيش فروش کردن منابع 
ا صادر می. ممکن شده است ا می سوزانيم و ي ا پول آن  نفت و گاز را ي کنيم و ب

البته اگر چرخ اقتصاد در طوالنی مدت از گردش بايستد . کنيم يشتر مصرف می ب
مصرف برق و انرژی  در آن صورت جامعه دچار فقر خواھد شد و به ناچار از 

   . خواھد کاھيد
  

ای جز اتالف انرژی در اين حد  سؤالی که بايد به آن جواب داد اين است که آيا چاره
آيا اين ترکيب مصرف ترکيب سالمی است  ا خير؟ و برای توليد برق موجود است ي
. کنم که در بخشھای بعدی اين گزارش پاسخ بدھم يا نه؟ به اين دو سؤال سعی می

اما اول مايلم توضيح بدھم که اگر بيش از دو دھه پيش به ساختن راکتور اتمی  
الح  رمايه را در اص رداختيم و آن س ی پ ی می نم ای فعل رديم در ا نيروگاھھ ن ک ي
   .صورت در چه وضعيتی امروز بسر می برديم

 

در دو شماره بعد به مساله چه می توانستيم بکنيم اگر به راه ساخت نيروگاه اتمی 
امکاناتی در پيش راه خود داريم خواھم  نمی رفتيم و در حال حاضر چالشھا و چه 

    .پرداخت
  

     :توضيح
  
  
I  زوم ھمکار شود یده مکه سوزان یگازھائ ران،يا «جدول از گزارش ا  یو ل ب

 »یبانک جھان
II  در آمار  نکهيا ليو به دل ١٣٩٠در دسترس نبودن آمار ماھانه سال  ليبه دل

قرارداده اند  ريپذ ديتجد  یجزء انرژ را  یاتم روگاهيدر ن یديبرق تول زانيم ١٣٩٠
  .استفاد شده است ١٣٨٩از آمار 

III  اده م یاکسرژ وان یرا بطور س وا ت ه عن را ین مالکب رژ تيمرغوب یب  یان
خوب است و گرما  اريبس  تيمرغوب  یدارد که به معن ١ یبرق اکسرژ. استفاده کرد

را يیسرما ايو  ه استفاده م ايگرم کردن و  یکه ب ً يتقر شود یسرد کردن خان ا  ب
اسالم م  یانرژ استيس کي. را دارد   0,2   یاسکرژ خواھد بود که  نيبر ا شيبن

را ال برق یب ه اکسرژ یمث را یک اال دارد را ب تفاده  یب رما  دياز تول اس ا و س گرم
  . استفاده نکند

IV  CHP   مخفف Combined Heat and Powerکه از  یگاز گرم. است
ورب ارج م نيت ود یخ ا یدارا ش م  اديز یگرم ار ک ت و  و فش از را از  نيا اس گ

گرم کردن خانه و  یبرا ايآب گرم  نياز ا. گرم کردن آب یبرا گذرانند یکونداسور م
  .توان کرد یم هاستفاد سرما  ديتول اي

 ادامه دارد

  عقل آزاد و حکمت؟ 
   :پاسخ پرسش دوم•  

 
از جملـه در . یک پاسخ را قرآن به پرسش کننده گرامی مـی دهـد – ۱ 

یک بخش  شامل دو بخش، یک بخش حکمت نظری و . سوره لقمان
  : تدر هر دو بخش، روش تجربی اس. حکمت عملی

آموختن دانش و پندار و گفتار و کردار صـالح (حکمت عملی را . ۱٫۱ 
تمــامی  .  آن را نیــز در مــی یابــد» حکمــت«آدمــی مــی آزمایــد و ...) و

چرا که خداوند حق است و از حق جز . رهنمودها از این نوع هستند
روش هر حقـی نیـز  . پس رهنمودها حق هستند. حق صادر نمی شود

چنانکـه . که عمل کنـی بـه آن تحقـق مـی بخشـی به حق. خود آنست
  . علم، عالم می شوی روش عالم شدن علم است و با آموختن 

نکته بس مهـم اینسـت کـه نـه در حکمـت نظـری و نـه در حکمـت       
عـوض در  در . عملی قرآن، کلمه ای درباب دولـت و حکومـت نیسـت

شـان امر(و شـورای شـهروندان  ) والیت بـر یکـدیگر(باب شهروندی 
  . ، رهنمودها هستند)شورا میانشان است

حکمت نظری وجـود خداونـد و خلـق هسـتی و پـاداش عمـل  - ۱/۲ 
دستور ممکن  حکمتی نیست که عمل به آن، به ... نیکو و عمل زشت و

حکمتش را نمی دانیـد، بنـابر «به سخن دیگر، در این باب نیز، . باشد
می . ، کاربرد ندارد»دکنی این، اظهار نظر و مخالفت نکنید و اطاعت 

هـرکس خـود مـی . دانیم که بنا بر فقه، در اصول، تقلید جـایز نیسـت
سان که قـرآن تعریـف مـی کنـد و نـه  آن . باید بر اصول، علم پیدا کند

چنان کـه فلسـفه ای بـر پایـه ثنویـت، بـا بکـار بـردن منطـق صـوری، 
  .تعریف می کند

و حکمـت عملـی حکمت در معنای فلسفه نیز به حکمت نظـری  – ۲ 
بـر مـی  حکمت نظری زمـانی تمـامی دانـش هـا را در . تقسیم می شود

اینـک موضـوع آن، . بتـدریج دانشـها از آن اسـتقالل جسـتند. گرفت
دولـت و  هستی و اسـتی و عقـل و زیبـائی و علـم و اخـالق و  قـدرت و 

  .هستند... حکومت و
ری یـا و حکمت عملی، روش عقل و اخالق عملـی و آئـین کشـوردا      

  . میگیرد سازماندهی های دولت و روشهای حکومت را در بر 
بنا بر این که به قدرت چه نقشی داده شود، این یا آن نوع حکمـت       

آن نـوع  و ایـن یـا ) در آنچه به تبیین قدرت مربـوط مـی شـود(نظری 
  . حکمت عملی بوجود می آیند

خالفـت نکنیـد، حکمتش را نمی دانید اظهار نظـر و م«چه وقت  – ۳ 
رابطـه بـا  ، محل پیدا مـی کنـد؟ وقتـی قـرار بـر تنظـیم »اطاعت کنید

 توضیح این که. قدرت می شود
هرگاه بنا بر تنظیم رابطه با حق مطلق کـه خـدا اسـت، باشـد،  - ۳/۱ 

اطاعــت  انســان  بــه حقــوق معنــوی و مــادی خــود عمــل مــی کنــد و 
عمل . دا نمی کندزور و اکراه محل پی. کورکورانه محل پیدا نمی کند

را » حکمـتش«باید  پس هرکس می . به حق موکول به شناختن آنست
زیرا اگر نداند، از حق خـویش غافـل  مـی شـود و بـه آن عمـل . بداند

مـی توانـد عمـل کنـد، پـس  چون بـه حـق، تنهـا دارنـده آن . نمی کند
وقتــی هــم دیگــری او را از . اطاعــت از دیگــری محــل پیــدا نمــی کنــد

آگـاه شـونده اسـت کـه مـی  یش آگاه می کنـد، چـون حقوق ذاتی خو
تواند به این حقوق عمل کند، پیروی از امر کننـده بـه حـق، معرفـت 

بسـی مهـم . آنها می شود و نه بیشتر جستن به حقوق خویش و عمل به 
است که بدانیم رابطه امر کننده بـه حـق بـا امـر شـونده بـه عمـل بـه 

چراکـه شـاگرد از . نیسـتبـا شـاگرد نیـز  حقوق خویش، رابطه معلم 
اما رهنمود شونده به حق، کسـی اسـت کـه حـق . معلم علم می آموزد
پس، کار کسی کـه رهنمـود مـی دهـد، هشـدار و  . ذاتی حیات او است
تکرار کنیم که کار کسی هم که رهنمود دریافت می . انذار است و بس

  .به حقوق ذاتی خویش است کند، عمل 
غفلـت از خـدا و یـا (= ابطه با قدرت باشـد و اگر بنا بر تنظیم ر - ۳/۲ 

اصـل  ، بسـته بـه ایـن کـه ...)نفی وجود آن و بـی عمـل گردانـدنش و 
بـه (راهنما ثنویت تک محوری باشد، رابطه انسان با استبداد فراگیـر 

والیـت مطلقـه (  و یا نزدیک بـه آن، ) کتاب توتالیتاریسم مراجعه شود
یت دو محوری باشـد و قـدرت و اگر اصل راهنما ثنو. می گردد) فقیه

قائل نباشد، تنظیم رابطه  حاکم برای اعضای جامعه حق شهروندی 
و  اگر برای انسان حق شـهروندی . انسان با انواع استبدادها می شود

  . لیبرال پدید می آیند شناخته بشود، دموکراسی های 
، از آنجا که قدرت ناقض حیات و حقوق ذاتی آنست، صاحب حق       

شـود و  ولو از آن آگاه نباشـد، اعتـراض کننـده بـه قـدرت سـتمگر مـی 
قدرت، عمل یـا تـرک عملـی را امـروز  واجـب و . چون و چرا می کند

از ایـن . هسـتند زیرا نیازهـایش در تغییـر . فردا همان را حرام می کند
رو، امروز، از راه مصلحت، سخنی را می گویـد و واجبـی را مقـرر مـی 

ایـن ضـد و نقـیض هـا  . ف آن را می گویـد و مـی کنـدکند و فردا، خال

از این رو است که مـأموران جبـار بـه مردمـی کـه . قابل توجیه نیستند
حکمـتش را نمـی : می گویند قربانی تمرکز و انباشت قدرت می شوند، 
  !دانید، اظهار نظر نکنید و اطاعت کنید

دارد، پیـروی از آنچـه بـدان علـم نـ« انسان حقوقمدار و مسئول،         
حقــوق  و خویشــتن را مســئول مـی دانــد کــه همگــان را از » نمـی کنــد

ذاتیشان آگاه کند و خویشتن را، به یمن عمل به حقوق خویش، امام، 
   .الگو بگرداند

    
  

 حسن نزیه درگذشت
  

بهنگام ملي كردن صنعت نفت و دوران حكومت ملي مصـدق، در خـدمت   
نماينـده   1331ملي وارد شد؛ در سال  بعدها به جبهه.  نهضت ملي ايران بود

مدتي نيز بـه عنـوان   . جهاني تامين اجتماعي بود اتحاديه  ايران در كنفرانس 
  .  مشاور حقوقي وزارت بهداري و بهزيستي مشغول به كار بود

كودتا مثل بسياري از همفكرانش به نهضت مقاومت ملي به رهبري  پس از     
ـال  . اهللا سيدرضا زنجاني پيوست آيت ـار را در      1339نزيه در س سـمت دادي

دادسراي انتظامي وكال به عهده گرفت و بعد به عنوان وكيل سرپرست اين 
ـات مـديره      همين سال در  . دادسرا مشغول به فعاليت شد ها بـه عضـويت هي

ـين دفتـري    قـرار   كانون وكال هم درآمده بود و در صف نزديكان احمد مت
متين دفتري به رياست كانون وكال رسيد، نزيه در دوره پانزدهم كه . گرفت 

ـانون شـد   دار مقام معاونت او و نايب رييسي اين  عهده ـتن    . ك ـادم برخاس دم
جلسه هيئت مديره جديد كانون وكـالي     مردم ايران به جنبش، در نخستين 

ـيس     دادگستري، حسن نزيه با هشت رأي از دوازده نفر حاضر بـه عنـوان رئ
طور كامـل در دسـت    بدين ترتيب كانون وكال به. تخاب شدان   كانون وكال   

    .  گرفت    قرار  مخالفين دولت و نزديكان جبهه ملي و نهضت آزادي 
 از پايه گذاران نهضـت آزادي ايـران    1340ارديبهشت  27حسن نزيه در     

ـان، دكتـر يـداهللا     همراه با آيت اهللا محمود طالقاني، مهندس  مهدي بازرگ
ندس منصور عطايي، رحيم عطايي، عباس رادنيا و عباس سـميعي  سحابي، مه

 . بود
ـاه    . شد» راه حل اميني«در اوائل جنبش، جانبدار    جنبش فراگيـر شـد و ش

، نزيـه از  57پس از انقالب .  فرصت تن دادن به آن راه حل را از دست داد
سوي مهندس بازرگان به رياست هيات مـديره شـركت ملـي نفـت ايـران      

ـتقالل پديـد آ       . شـت منصوب گ ـا     مـد تقـدم آزادي بـر اس و ايـن خـالء ب
ـته شـده   . گروگانگيري پر شد پيش از آن، زير فشار مالتاريا، نزيه كنار گذاش

 . بود
. آفريد   در سمينار وكالي دادگستري جنجال  58سخنراني نزيه در خرداد     

ـاد كـرد    وي در دومين روز اين كنگره به شدت از وضـعيت   و  مملكـت انتق
و اقتصادي و قضايي را مي    سي  گفت بعضي تصور مي كنند، تمام مسائل سيا

ـاه    . توانيم در قالب اسالم حل كنيم ـاي انقـالب و    در ادامـه، وي از دادگ ه
بهشتي به شـدت بـه سـخنان وي اعتـراض كـرد       . روش كارشان انتقاد كرد

نفكرمĤب و كارها بيشتر نشانه اين است كه يك گروه اقليت روش اين «وگفت 
خونين اسالمي  دستاوردهاي انقالب   ها با  خواهد با اين بازي روشنفكرنما مي

مـن فعـالً   ... گيري تازه داشته باشد؛ براي ما عواقب آن معلوم است ما موضع
ـا معلـوم    بايد اين اند يا نه،  ها خائن بگويم اين  خواهم  نمي ها محاكمه شوند ت

  » .تواند راه حل باشد سالم نميگويند ا اي مي شود با چه انگيزه
هيچ كس حق نـدارد  «: نزيه به اظهارات  بهشتي  واكنش نشان داد و گفت   

بهشتي اسـت كـه    اين دكتر «: و تصريح كرد» .چوب و چماق تهديد بردارد
چون ايشان در لباس روحانيـت مـي خواهنـد بـه      بايد محاكمه شود نه من 

ـايي كـه در كسـوت    ا من هرگز «و  »  .مردم دروغ بگويند نتظار نداشتم آنه
داوري در مورد اشخاصـي   روحانيون هستند دور از حق و عدل و انصاف به 

ـارزه كـرده    بپردازند كه  عمري در صفوف متشكل مخالفين رژيم گذشته مب
 انقـالب   دادگاههاي ها انقالب و -تشكيل مجلس خبرگان ، كميته وي با   ».اند

به دادگاه نرفت و به اين اتهامات پاسـخي   مخالفت كرد، حسن نزيه هيچگاه
  . نداد

منتقدان نظام واليـت  فقيـه    شادروان حسن نزيه  خيلي زود  از مخالفين و    
ـارج  . تن در دادرفتن  باالجبار به خارج از كشور شد  و رويه سياسي او در خ

پرداختن به كارنامـه سياسـي او برعهـده    . از كشور، موافق و مخالف داشت
  .استتاريخ 

  روان او شاد باد
  

پور،  زندگينامه حسن نزيه، فاطمه كرم  -  1358آرشيو روزنامه كيهان، :  منابع
تاريخچه تشكيل جبهه ملي دوم، طراز سخن، اديـب   - پژوهشكده باقرالعلوم 

مانـده از عافيـت،   : برومند، نشر عرفان ، ظهور و افول نهضـت آزادي ايـران  
ـاريخ ايرانـي   1382، خـرداد  147ه رانده از قدرت، مجله گزارش، شمار / ، ت

  مهر و آفتاب نيوز  اميد ايران
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