
  

تنها . تا این زمان، حتی بنا بر نظر فقهی خمینی، فقیه حق نداشت دستور ورود به جنگ را بدهد  :انقالب اسالمی ی است که فقیهی که والیت می جوید می تواند شده و مدع ااما اینک خامنه ای صاحب فتو. بودجنگ دفاعی جایز  بنا بر این، قوای ایران تحت فرماندهی او می توانند، به دستور او، آغاز به . دستور ورود به جنگ با کشوری را بدهد به ایران حمله  بدین قرار، جنگ ابتدائی، جنگ تعرضی با کشوری است که، برای مثال،. جنگ با کشور دیگری بکنند نامید » جنگ پیشگیرانه«بوش این جنگ را . کرده است و این ایران است که جنگ با آن کشور را آغاز می کندنظامی ن چرا که برای مثال نمی توان به اسرائیل حمله کرد و اسلحه . ابتدائی می شود، الجرم می باید اسلحه درخور را تهیه کندوقتی کسی با این ادعا که بر ایرانیان والیت مطلقه دارد، قائل به جنگ . و دستور حمله به عراق و افغانستان را داد و پی آمدهای آن » جنگ ابتدائی«فصل اول این مجموعه را به . هسته ای، اولویت اول حکومت او خواهد شداست، برای نتان یاهو دلیل می تراشد و او می گوید هرگاه انتخاب شود، جلوگیری از مجهز شدن ایران به سالح قیه در واقع، او با این جعل در دین که پی آمد جعل والیت ف. داشتن بمب اتمی مشروع نیست، ایران آن را نمی سازدخامنه ای نمی تواند هم قائل به جنگ ابتدائی باشد و هم ادعا کند چون  .یار نداشتموشکی و اتمی کافی در اخت   .اختصاص می دهیم
  3ر صفحهد

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

  )۶٧( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  

  جمال صفری

  دکتر مصدق  وزيرامور خارجۀ
    پيرنيا  مشيرالدوله حکومت

  
   -پيرنيا  احوال حسن مقدمه و  شرح«  در پاريزي باستاني كترد

 آورده تأليف حسن پيرنيا چنين –يران باستاناكتاب » مشيرالدوله
  :است

از روز تزلزل دولت مستوفي، بقول بهار، آراء مجلسيان بسوي 
ه بود كه اكثريت مجلس  متمايل بود و تقريباً سه هفت مشيرالدوله

نسبت به اين مرد دانشمند و پاكدامن به  رأي تمايل خود را
رفتن  رئيس مجلس عرضه داشته بود، پس ازكناره جوئي دولت و

نتيجه  و در اقليت هم با اين تمايل همداستان گرديد مجلس، از
 فرمان 1302) جوزاي( خرداد 24 با مطابق 1341 شوال 28 روز
 :گرديد منتشر روز همان و صادر شاه طرف از مشيرالدوله بنام زير

 كافي شخص وجود وزرائي رياست مهم خدمت براي چون«
 كمال كه را مشيرالدوله اشرف جناب لذا بود، الزم اليقي

 برقرار و منصوب وزراء رياست به داريم بايشان اعتماد  و مرحمت
 بانجام شاهانه مخصوص مراحم به اطمينان نهايت با كه فرموديم
  »1341 شوال شهر 28. شوند مشغول وظايف

 شاه  
 :كرد معرّفي شرح بدين را خود وزراي مشيرالدوله بعد روز دو

 داخله وزير و الوزرا رئيس مشيرالدوله
 جنگ وزير  سپه سردار
 خارجه وزير   السلطنه مصدق

 ماليه وزير فروغي ذكاءالملك
 وزيرعدليه الملك حكيم
 اوقاف و وزيرعلوم الدوله حكيم
 تلگراف و پست وزير الدوله فهيم

 .داخله وزارت كفيل عتالءالسلطنها
  . كند معرفي بعداً شد قرار را عامه فوايد وزير 

 
  ۱۱صفحه  در 

  صدارت  يعل
  

رکن ای برای آلترناتيوسازی مردمی،  وسيله
  قسمت پنجم. چھارم دموکراسی

  
هاي مستقل و آزاد به مثابه  گذار از استبداد با رسانه

  .نيازي براي برپايي و پويايي مردمساالري پيش
  

را، در واقع، نخست ي اشتراكمردمساالري گفته شد كه     
هاي جمعي غرب، برقرار  اما رسانه. اند سومريان برقرار كرده

كردن آن را كار غرب و تمدن هاي ِ سواحل درياي مديترانه 
و در شرق، بجاي تشويق و ترويج اعتماد به نفس، (دانند  مي

به ترويج فرهنگ  هاي همگاني، غالباً منحصر كار رسانه
 14در صفحه     ).بي به همگان گشته استخشونت و تخريب و خودتخري

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

  فريد راستگو
  

اعالم خطر و ھشداری به نيروھای دمکرات 
  ايران

  
در موقعيت پيچيده و دوران ساز كنوني خاورميانه ميهن مان 

. ان در شرايط فاجعه بار داخلي و خارجي بسر مي برداير
دوران ساز است چون نقشه خاورميانه جديد و روند تجزيه 

آلترناتيو سازي يكي از . كشورهاي منطقه در حال اجرا است
اركان اين روند است بطوريكه بدور از چشم مردم و بدور از 

ناتيو تصميم گيري مردم اين منطقه براي مردم اين منطقه آلتر
تجربه خونين و خانمانسوز ليبي و . و دولت تعيين مي كنند

سوريه بدون حضور متحد نيروهاي دمكرات و آزاديخواه 
  . قابل تكرار است ،در ايران نيز ،مستقل

  15در صفحه    

مسيحي را به ھموطنان مسيحي و ھمه دوستداران صلح  ٢٠١٣اين نشريه ، سال   
.ايران و سراسر جھان تبريک و تھنيت ميگويدو دوستي در   
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  از ی ایرانیانهاخ به پرسشپاس
  ابوالحسن بنی صدر 

  
  زادی انسانآاستقالل و 

      
با سالم به شما و عرض خسته نباشید و تشکر بابت اینکه برای      

اختیاری بودن /جبری"والی را در باب ئماه پیش من س ۶حدود  .ها وقت می گذارید و پاسخ می دهیدپرسش  نشریه  ۸۰۵از شما پرسیدم و پاسخ تان را نیز در شماره " زندگی
لب تان را نشان دادم که ایشان هم پرسش هایی را درباره آن مطو همچنین یکبار هم برای یکی از آشنایان ام که روحانی هست       .وال هایی ایجاد شدئانقالب اسالمی خواندم و برایم س

وال های خودم ئوال شد و به سئداشتند که البته برای خود من هم س واالت به ئو االن می خواهم با در میان گذاشتن این س .اضافه کردم   .ادامه جریان آزاد اندیشه ها کمک کنم
با بطالن نظریه والیت فقیه، خواستار توجه بیشتری از جانب شما انسان است و از آنجایی که اثبات این امر در رابطه مستقیم است ستقالل و آزادی می توان گفت مطلب اصلی راجع به ذاتی بودن ا   

پاسخ تان می  ۱/۱وال اصلی ما درباره توضیح شما در بند ئس -  ۱  .به آن هستم   :باشد
از خلق جبری به ما استقالل و آزادی داده است؟ یعنی چرا خلق استقالل و آزادی و در عین حال ما را بطور جبری خلق کرده و بعد که خدا  الف از اینجا شروع میکنم که چرا نمی توان فرض کرد

و چرا نمی توان برای یک موجودی که جبری خلق شده         تناقض دارد ؟کردن جبری انسان با اینکه خدا استقالل و آزادی محض است 
    آفرینش مسئله مجزا در نظر بگیریم دیگر بین ۲گفته شد این را  دی در نظر گرفت ؟ و اگر به این شکل که در باال استقالل و آزا
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  تحریم ایران و تشدید ، مسبب »نگ ابتدائیج«  خامنه ای با صدور جواز  ◀ 
   ۳ص    :نظامی به ایران است حمله    آن و تدارک   
  کردن سوریه و ایران منطقه ای با هدف  امریکا در کار جنگ  ◀ 

   ۵ص   :است؟  یا مصالحه با ایران  و 
  جدید امریکا  تحریم ایران، دو وزیر  در بحبوحه مسابقه در  ◀ 

   ۷ص   :گفتگو؟ و موافق تحریم  مخالف 
   ۸ص : ایران وضع کرده اند امریکا و اروپا بر ضد  مجازاتهای جدید که   ◀ 
   ۹ص   :آمدهایش کسربودجه و پی   –میلیارد دالر رانت ۱۵   –نفتها - ئوپلیتیک ماسه ژ ◀ 
   ۱۰ص  :هستند ها همچنان به رواج  اقتصادی و آزار خانواده  اعدام و شکنجه و فشار  ◀ 

  ؟!»جنگ ابتدائي«
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وال اصلی را این قرار بدهیم کـه ئو شاید باید س. ذاتی انسان نیستندتناقضی بوجود نمی آید و نیز می توان نتیجه گرفت که این حقـوق جبری انسان بـا اینکـه خـدا اسـتقالل و آزادی محـض اسـت   ـــــــــت ؟داشـته باشـد بتـوان  ی وجـود"بود"مگر می شود قبل از اینکه  - ب   مسئله مجزا نگاه کرد ؟ ۲چرا نمی توان به اینها به صورت  ـــــــــر گرف ـــــــــتقالل و آزادی در نظ ـــــــــرای آن اس ـام مـی گیـرد   ب ـان مشـخص این خلق بصورت خودانگیخته انجام می گیرد؟ یا بطور اما اگر به یک مرحله قبل تر یعنی تولید اسپرم یا تخمک برویم هم بفرض که انعقاد نطفه هم بصورت خودانگیختـه انج رفتن بـه بهشـت و (با مساله بهشت و جهنم تناقضی ندارد ؟ _- ۳  )مرگ هم اختیاری است ؟(بامساله مرگ تناقضی ندارد ؟   - ۲  واجب بودن یک سری اعمال در دین ما تناقض ندارد ؟  - ۱  مطلب با ۲آیا این   .استقالل و آزادی، ذاتی انسان است - ۲  .خداوند استقالل و آزادی محض است - ۱  :شما دو مطلب را در پاسخ تان آورده اید  - ج   بتوان از آن سئوال پرسید ؟سئوالی پرسیده ؟ اصال مگر ممکـن اسـت قبـل از آفـرینش چیـزی تر در ابتدای هستی هم خدا از خود آدم یا حوا برای آفـرینش ش ـالت من قب     :اجازه دهید درباره نماز مثالی واقعی بزنم       )جهنم هم اختیاری است ؟ ـاری بـودن آن باعـث     به کمال استفاده کند ؟ بشود ؟ این نبود که بتواند از تمام پتانسیل هایش برای رسـیدن ... ااین دینی که من دارم چه بود ؟ این نبود که بشـر قـرار اسـت خلیفـه ال نماز می خواندم ولی زمانی رسید که فکر کردم رس ـاز و اجب ـام نم ـافتم کـه انج ـام آن و همچنـین یـک حـس بـدهکاری و شده فقط در من یک احساس گناه همیشگی بابت به تاخیر افتادن  اما به تجربه دری ـامال بـرعکس آن آن یا لذت نبردن از انج ـارت دائمـی ایجـاد بشـود و ک ـالی از هـدف شـده یک نوع حس حق ـا بقـول شـما خ ـام نـدادم . استرسالت اولیـه عمـل میکنـه و ی اوال من باید در قیامت به جرم ایـن تصـمیم : حال فرض کنید که    .نگاه می کنم نماز نخوانمحداقل تا وقتی من این جور حـس مـی کـنم و ایـن طـور بـه قضـیه و عهـد کـردم این بـود کـه دیگـر ایـن عمـل را انج ـار . گیری مجازات شوم ـازاتی اسـت کـه خـدا بـه اجب کـه مـورد اول بـر خـالف . خودش برای من در نظـر گرفتـه اسـتثانیا ایـن مج . و مورد دوم بر خالف محض بودن اسـتقالل و آزادی خداسـت    .قالل و آزادی ذاتی من استاست ـا (پس آیا نباید نتیجه گرفت که خدا وجود ندارد ؟  ـا فـرض گفـتن چیـزی کـه دقت کنید کـه ب ل مساله اینها قاب ۲آقایان میگویند و در ابتدا آمد یعنی جدا بودن آن فرض شما به این نتیجه می رسیم ولی ب ـازات      .)توجیه می شود و نتیجه می شود همان جبری بودن زندگی ـات مج ـات . شود نمیمگر اینکه بگوئید که آدم بخاطر انجام ندادن واجب ـان از آزادی و و یا بگوئید نماز نخواندن و انجام نـدادن بقیـه واجب ـا غفلـت انس ـاوی اسـت ب ــه و گفت کـه اسـالمی کـه شـما  استقالل خویش، که در اینجا می توانمثل خودکشـی کـردن مس ـان، والیــت فقی ــوق انسـ ـاله حق ــر از مسـ ــد بغی ــدان باورمندی فرهنـگ "شـما گفتـه ایـد کـه  ۲٫۱درباره توضیح شـما در بنـد  - ۲  .استداللی متفاوت است و دیگر هیچ فرقی نداردحجــاب بــا اســالمی کــه آقایــان مــی گوینــد فقــط از لحــاظ مبــانی ب این گفته را هم مـی تـوان  ."حاصل کار خود انگیختهی انسان است سط این بند ذکر کردید ا، در او۳٫۱درباره توضیح شما در بند  - ۳  .پاسخ خود را پیدا کندالبته به نظر می رسد با پاسـخ بـه سـوال اول ایـن سـوال هـم . شودنمی تواند لزوما به معنی ذاتی بودن استقالل و آزادی انسان دانسته مسئله که در ابتـدا ذکـر شـد اثبـات کـرد و  ۲با فرض جدا بودن آن  ـان پدیـــده هااســـت" فرآورده ویرانگـری و ) قدرت(خود "اما در جمله بعد آورده اید که   ."قـــدرت خـــود فـــرآورده رابطـــه قـــوا در میــ ـایم میخـواهم بگـویم کـه در   متوجه نشدم که باالخره قدرت فرآورده چیست؟." مرگ است ــربا توجـه بـه طـوالنی شـدن پرسـش ه ــه صــورت تصــمیم گی ــد ب ــی توانی ــریه م ـاپ در نش ــرای چـ ـافی دارد ی ب ـایی را کـه توضـیحات اض دهیـد  گذارید و پاسخ می در آخر بابت وقتی که می. حذف نمائیدصالحدید خود آن قسـمت ه   .موفق باشید. صمیمانه تشکر می کنم
  

ـا ،پیش از دادن پاسخها از زبان پرسشـها      از پرسـش  ،بـه یمـن نقـد آنه
ـاطر  کننده گرامی بخاطر طرح ایـن پرسشـها تشـکر مـی کـنم و بـه او خ

اسـتقالل و  ،بنا بر این ،نشان می کنم که پرسشها گویای خودانگیختگی
  .زادی او استآ

  
  :نآپرسش اول و پاسخ  ٭
ـا را بطـور جبـری خلـق کـرده و از اینجا شروع میکنم که چرا نمی توان فرض کـرد کـه خـدا  - الف    ـا اینکـه خـدا اسـتقالل و آزادی محـض عد از خلق جبری به ما اسـتقالل و آزادی داده اسـت؟ یعنـی چـرا باستقالل و آزادی و در عین حال م ـان ب خلق کردن جبری انس

ـاال و چرا نمـی تـوان بـرای یـک موجـودی کـه جبـری خلـق شـده         است تناقض دارد ؟ وال اصلی را این قرار بدهیم کـه چـرا ئو شاید باید س. انسان نیستندبوجود نمی آید و نیز می توان نتیجـه گرفـت کـه ایـن حقـوق ذاتـی جبری انسان با اینکه خدا استقالل و آزادی محض است تناقضـی ه مجزا در نظر بگیـریم دیگـر بـین آفـرینش مسئل ۲گفته شد این را استقالل و آزادی در نظر گرفت؟ و اگـر بـه ایـن شـکل کـه در ب   د ؟مسئله مجزا نگاه کر ۲نمی توان به اینها به صورت 
ـافتن  ،مـی کوشـم پاسـخ را از نقـد پرسـش :پاسخ پرسش الف  • یعنـی ی

  :ورمآبه دست  ،ن و رفع تناقض هاآتناقضهای موجود در 
می تواند دو معنی پیدا  ،خلق کرده است» جبری«خداوند انسان را . ۱

ـان  –خداوند مجبور به خلق بوده است و ب  - الف  :کند خداونـد انس
ر مـراد پرسـش کننـده گرامـی خلـق جبـری اگـ. را مجبور آفریده اسـت

ـای اول اسـت. معنای سومی نیست ،باشد ـان معن زیـرا خلـق .  زیـرا هم
  اما . جبری جز کار خالق مجبور نمی تواند باشد

این فرض واجد تناقضـها مـی  ،اگر خداوند را مجبور فرض کنیم – ۱٫۱
  :شود

ایــن . مجبــور متعـین اسـت و متعــین خـدا نیسـت :تنـاقض اول - الـف 
هستی متعین است و خـدا وجـود  :ناقض را دو گونه می توان رفع کردت

  . خداوند در خلق مجبور نیست.  ندارد
خداوندی کـه مجبـور بـه . مجبور نیازمند جبار است  :تناقض دوم –ب 

 ،اما خداوند هستی محض است. تابع جبر جباری می شود ،خلق باشد
د که خدا را مجبـور بیرون از خدائی نیست که بتوان جباری را فرض کر

ـاری وجـود نـدارد کـه . فریدن کنـدآبه  رفـع تنـاقض بـه اینسـت کـه جب
  . خداوند را مجبور به خلق کند

زادی محض کـه آبا استقالل و » خلق جبری«فرض  :تناقض سوم –ج 
ـادر نمـی شـود. خدا است تناقض دارد اسـتقالل و . از حق جـز حـق ص

ـادر مـی جبـر چ ،حق مطلـق اسـت از ایـن حـق ،زادی مطلقآ گونـه ص
  .وجود ندارد» خلق جبری«شود؟ رفع این تناقض به اینست که 

ـا       ن فـرض متعـین بـودن هسـتی و آیـک فـرض مـی مانـد و  ،تا این ج
ـاز مـی پـردازم و تناقضـهای  ،به ایـن فـرض ،بموقع.  نبودن خدا است ب

  .ن را باز می جویمآموجود در 
فریــده خــود آد و بــه فریــده باشــآاگــر خداونــد انســان را مجبــور  – ۱/۲

  :کار او تناقض ها پیدا می کند ،زادی داده باشدآاستقالل و 
زادی اعطائی آاستقالل و . گرفتار جبر ذاتی است ،فریده مجبورآ –الف 
ـارض هسـتی او مـی شـود ،بعدی عارضـی نمـی توانـد جانشـین ذاتـی . ع
ـان را مسـتقل و . بگردد زاد آرفع این تناقض به اینسـت کـه خداونـد انس

ـاالآفرض مجبور . فریده استآ  ،فریده است مورد ندارد زیرا بـه شـرح ب
  .ناقض خالقیت خداوند می شود

بــا عقــل  ،زادی دادنآفریــدن انســان و بــه او اســتقالل و آمجبــور  –ب 
از  ،خالق چـرا :با عقل انسان نیز تناقض پیدا می کند ،خداوندی به کنار

بـه  ،فریدآنکه او را مجبور آاز  زاد نیافریند و بعدآانسان را مستقل و  ،غازآ
ـا صــفات خداونــد آاو اســتقالل و  ـائی و (زادی بدهــد؟ بـ علــم و توانـ
فریـده آزیرا فرض اینست که انسان را . نیز تناقض دارد...) هوشمندی و

بـه او اسـتقالل  ،ناچار ،و بعد متوجه شده است که او را مجبور آفریده و
ـان را رفع این تناقض نیز به. زادی داده استآو   ،اینست که خداوند انس
  .فریده استآزاد آمستقل و  ،غازآاز 
هر گاه پرسش کننـده گرامـی در عمـل خـویش کـه اندیشـیدن در  - ۱/۳

دعـوی  ،تأمل کنـد ،زادی و جبر و جستن پرسشها استآباب استقالل و 
توضــیح ایــن کــه . خــود را بــا عمــل خــویش نیــز در تنــاقض مــی یابــد

اسـت و خـود انگیختگـی اسـتقالل و   اندیشیدن عملی خـود انگیختـه
جای . خلق ناقض جبر است. اندیشیدن ناقض جبر است. زادی استآ

  :این جا است» خدا نیست و هستی متعین است«پرداختن به فرض 
ـا نظـری کـه        ـازی خـویش ب جبری ها نخست از تناقض توان نظـر س

الق نمـی مجبور خ«از این مهم که  ،نگاه آغافل می شوند و  ،ساخته اند
اگـر هسـتی را متعـین بشـماریم و  ،در حقیقـت. غافل می شـوند ،»شود

ـا و شـکلها  بـه خـود   ،بطورخود انگیخته ،بپنداریم که فـراوان تعـین ه
ـا اسـتقالل و  ،بخشیده است زادی همـراه آپذیرفتـه ایـم کـه خالقیـت ب

بــه خودانگیختــه بــودن مــاده » معتقــد«مــادی هــا  ،از ایــن رو. اســت
  :ن را نمی بینندآ ،جود فاحش بودن تناقض این اعتقادو با و. هستند
اما اگر وجود تعـین مطلـق . یعنی تعین مطلق هست ،خدانیست - ۱٫۴

به سـخن  ،زیرا. با خودانگیختگی تناقض پیدا می کند ،را ممکن بدانیم
ـاگزیر ،و اگـر. مطلقا متعین نمی تواند جز آن شود کـه هسـت ،روشن  ،ن

ـا پذی ،تعین را نسبی فرض کنیم ـا ن رفته ایم که متعین نسـبی در رابطـه ب
دســت کــم هــم در درون و هــم در  ،زیــرا .  خــدا اســت  ،متعــین مطلــق

ـا«نیازمند  ،بیرون ـا حرکـت و زنـدگی بجویـد» فض ـا فضـای . اسـت ت ام
تناقض جـز از  ،بدین قرار.  نامتعین می شود ،به ضرورت  ،هستی متعین

ـاق :حـل نمـی شـود ،راه قائل شدن به وجود خدا متعـین «ض فـرض تن
ن قائـل شـدن بـه وجـود آیک حل دارد و  ،»بودن هستی و نبودن خدا

  . خداوند است
  :پرسش دوم و پاسخ به پرسش دوم ٭
ـام     برای آن استقالل و آزادی در نظر گرفت؟ی وجـود داشـته باشـد بتـوان "بود"مگر می شود قبل از اینکه  - ب    ـان این خلق بصورت خودانگیخته انجام می گیرد؟ یا بطور مشـخص اما اگر به یک مرحله قبل تر یعنی تولید اسپرم یا تخمک برویم هم مـی گیـرد بفرض که انعقاد نطفه هم بصورت خودانگیختـه انج   د ؟بتوان از آن سئوال پرسیسئوالی پرسیده ؟ اصال مگر ممکـن اسـت قبـل از آفـرینش چیـزی تر در ابتدای هستی هم خدا از خود آدم یا حوا برای آفـرینش ش
بتـوان از او  ،فـرینش چیـزآمگر ممکن اسـت قبـل از « :پرسش اینست •

از  ،هرگاه پرسش کننـده گرامـی» فرینش خود بودی؟ آپرسید موافق با 
تناقض های موجود در  ،ن گذر کندآصورت پرسش خویش به محتوای 

  :ن را خواهد دیدآ
 ،در گـرو اینسـت کـه ،فریـدهآزادی یـک آاسـتقالل و  ،بنابر صـورت – ۱

یــا مــوافقی خلــق بگــردی؟ چــون چنــین آاز او بپرســند  ،پــیش از خلــق
  ،اما بنا بر واقع. پس او مجبور خلق شده است ،پرسشی ممکن نیست

فریده در رابطه آ ،او هست  و چون هست. خلق کار خالق است  - الف 
ـان ایـن رابطـه اسـتآبا او است و استقالل و   ،از ایـن رو. زادی او ترجم

غفلـت  ،غفلت از خدا و غفلت از خدا ،زادی خودآو  غفلت از استقالل
  .زادی خویش استآاز استقالل و 

جبر و اختیار معنی پیـدا  ،فریده نیست تا در مورد اوآ ،پیش از خلق –ب 
ـافتن  ،نه در پرسش از او و پاسخ او ،بود و نبود جبر. کند کـه در وجـود ی

اسـت کـه هسـتیمند  ،بـه سـخن روشـن. او است که معنی پیدا مـی کنـد
ـازهم سـخن را دقیـق تـر کنـیم. زاد خلـق مـی شـودآمستقل و  ـای  :ب ج

ـا  :در خلق اسـت ،سئوال از جبر و اختیار خلـق بـه جبـر شـدنی اسـت ی
ـافتیم ،در پاسخ به پرسش اول ،ناشدنی؟ پاسخ این پرسش را ناشـدنی  :ی

  .است
آفریـده ای نیسـت کـه بتـوان  ،فریـدنآچون پیش از  ،بنا بر صورت  -  ۲

ـا . پس خلق او جبـری اسـت ،فریده شود یا خیرآی است دید راض ـا بن ام
   ،بر واقع

ـا بـر ایـن. خلق فیض و بخشندگی خالق به مخلوق اسـت –الف  در  ،بن
فریده است که گویا چون آدر طرف . جبری در کار نیست ،طرف خالق

فریـده شـده آمـی پنـدارد مجبـور  ،از او نپرسیده اند و خلقش کرده انـد
ــدا ،در واقــع. اســت مــن فیضــی و بخشــندگی کــه « :و مــی توانــد بگوی

پذیرفتـه  ،فریده چنـین گویـدآاما اگر .  »نمی خواهم  ،بیانگرش هستم
از  ،فریـده مجبـورآچـرا کـه . فریـده شـده اسـتآزاد آاست که مستقل و 

زادی خود نمی پرسد چرا که از وجودش نمی تواند  اطالع آاستقالل و 
  .زاد را نداردآعقل مستقل و  نمی تواند اطالع بیابد چون. بیابد

زیـرا اطـالع . گاه شودآفریده مجبور نمی تواند از وجود خداوند آ –ب 
ـا  ـاط متعـین ب ـا او اسـت و وجـود ارتب از وجود خالق موکول به ارتباط ب

  ،در نتیجه. نافی جبر است ،نامتعین
صورتی دارد کـه » ...مگر ممکن است« ،جمله پرسش کننده گرامی –ج 

ـاد :نقض می کنـد محتوی آن را ـاه او  ،محتـوی مـی گویـد و بـه فری هرگ
ـا اســتقالل و  ــودآفاقــد خــودانگیختگی یـ عقــل او نمــی  ،زادی ذاتــی ب

رفع این تناقض به اینسـت کـه صـورت . توانست این جمله را تعقل کند
ـاز بـه  :تغییر کند و ترجمان محتوی بگردد هسـتی مـن مـی گویـد کـه نی

  و.  ری می شدآیده فرآپاسخ  ،پرسش نبود و اگر هم بود
پرسش گویای اصالت و نقشی است که بـه قـدرت داده  ،باوجود این –د 

ـا آفریده می پرسد آ :شده است ـایم ی ـا بی یا از من پرسیده شـد کـه بـه دنی
فریــده و آیکــی محــور  ،دو محــور(بــر اصــل ثنویــت  ،خیــر؟ ایــن جملــه

 :می توانست ساخته شود و سـاخته شـده اسـت) فریدگارآدیگری محور 
پـیش  :می پرسـد ،فریدگار استآفریده است از محوری که آمحوری که 

ـا آاز  فریدن من از من پرسیدی که می خواهم  تـو را بیـافرینم مـوافقی ی
ـا مـی تـوان از  ،فریـده شـدنآپـیش از  :درجا می گویـد ،خیر؟ هم او کج

امیدوارم وقتی پرسـش کننـده ! چنین پرسشی را کرد ،نیافریده که نیست
چرا که ایـن . درنگ کنند ،به این جا می رسند ،دگان دیگرو همه خوانن

ـان رابطـه قـوائی اسـت کـه  :نها می گویـدآدرنگ به  ایـن پرسـش ترجم
در  ،مـی کننـد چون به این امـر توجـه. فریدگار برقرار می کندآفریده با آ

ـالت داده  ،جا در می یابند چرا تمامی انواع جبرگرائی ها بـه قـدرت اص
ا داده اند که از آن خود او نیست زیرا حاصـل یـک به آن وجودی ر. اند

بر اصل ثنویت ساخته شـده  ،جملگی ،چرا جبرگرائی ها،رابطه است و 
کاربرد دارد و بن مایه ) زور(= چرا جبرگرائی تنها در اعمال قدرت . اند

ـار رام و مطیـع  ـای قـدرت هسـتند و بک ـان ه مرامهائی شده است کـه بی
ـاز کردن اکثریت بزرگ از اقلیت  مـده انـد و مـی آصاحب قدرت و امتی

ـان  ،چرا دین ها وقتی در بیان قـدرت از خـود بیگانـه شـده انـد. یندآ می
زندان بان کسی است کـه از . انسان به زندان جبر برده و نگاه داشته اند

ـار بـردن زور را دارد و زنـدانی مـی بایـد  سوی خداوند والیت مطلقه بک
ـانع از بدین از خود . مطلقا مطیع او باشد ـا م بیگانگی است کـه دیـن ه

ـا در آ ـاوران دریابنـد اصـل راهنم موازنـه  ،فـرینشآن شده اند که دیـن ب
زاد و مســتقل آفریــده بــه عقــل آ ،بــر ایــن اصــل. اســت ،توحیــد ،عــدمی
رابطه با هستی مطلق را می اندیشد و بـه یمـن ایـن اندیشـه مـی  ،خویش

  .فریده ایآبود نه  فریدگاریآنه  ،زادی نبودآداند که اگر استقالل و 
  
  :نآپرسش سوم و پاسخ  ٭
رفتن بـه بهشـت و (با مساله بهشت و جهنم تناقضی ندارد ؟ _- ۳  )مرگ هم اختیاری است ؟(؟  بامساله مرگ تناقضی ندارد  - ۲  واجب بودن یک سری اعمال در دین ما تناقض ندارد ؟  - ۱  مطلب با ۲آیا این   .استقالل و آزادی، ذاتی انسان است  - ۲  .خداوند استقالل و آزادی محض است  - ۱  :شما دو مطلب را در پاسخ تان آورده اید  - ج      )جهنم هم اختیاری است ؟
  :پاسخ پرسش سوم •
   :همچنان پرسش تناقض ها در بردارد    
ـال در دیــن. ۱ کمتــر ربطـی بــه اســتقالل و  ،نخسـت واجــب بــودن اعم
ـال واجـب در پرسش متناقض است زیرا وجو. زادی انسان نداردآ د اعم

ـان رفتـه اسـت ـان گم حـل تنـاقض بـه . دین مساوی مجبـور بـودن انس
ـان مسـتقل و . اینست که دین به انسان ابالغ می شود  ،زاد نبـودآاگر انس

زاد آاین انسان اسـت کـه چـون مسـتقل و  ،باز.  دین به او ابالغ نمی شد
  و. دین را می پذیرد یا نمی پذیرد  ،است

  
  ۱۶در صفحه

  

 زادی انسانآاستقالل و
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ـا و مدر فصل دو         ، اطالع ها و داده ه و این امـر » جنگ منطقه«نظر پیرامون  ـاره         .شود، را گرد آورده ایم، بسا نوبت ایران مـی هکه بعد از سوری ـا در بـ ــوم، نظرهـ ـا در در فصــل س ـاع و خارجـــه امریکــ ـاره وزیـــران دفــ ـان در ب ــن مشــکل  کابینه جدید اوباما و نظر آن ــران و راه حــل ای ــم ای ـاران و ات ـا و داده         .را جمع آورده ایمجدید با دو نامزد این دو وزارت خانـه  چرائی مخالفت شدید محافظه ک وضعیت واقعی ی های اقتصادی گویادرفصل چهارم، اطالع ه ـابع ژاقتصاد ایران و نقش  ـان را از نظـر ئوپلیتیک من ـاز در جه ـای  و        .خوانندگان گرامی گذرانده ایمجدید نفت و گ   :تجاوزها به حقوق بشر شده استفصـــل پـــنجم، از آن خبرهــ
  
  

ــدور   ــا ص ــه اي ب خامن
 ،»جنگ ابتدائي«جواز 

مسبب تحريم ايـران و  
ن و تـدارك  آتشديد 

حمله نظامي به ايـران  
  :است

  
  
خامنه ای صاحب فتـوا شـده و  ٭

بـه جـواز  ،بر خالف مشـهور فقهـا
ــدائی در غیبــت امــام « جنــگ ابت

    :؟!فتوا داده است» زمان
  

به گزارش پارسـینه   ،۱۳۹۱ذر آ ۱۳در  ◀ 
ـایت ــــل از ســـ ــــه نق در   Khamenei.ir  ب

مطلبــی کــه دکتــر محســن اســماعیلی در 
 خامنـه ای » درس خارج فقـه«خصوص 

نگاشته است، بـر ایـن نکتـه تاکیـد شـده 
ـا،  اواست کـه  بـرخالف نظـر مشـهور فقه

  .جهاد ابتدایی را جایز می داند
: ده اســتدر بخشــی از ایــن مطلــب آمــ    
های  انتخاب موضوعات ایشان در درس«

عمیقی اسـت   دغدغه  دهنده خارج، نشان
كه ایشان نسبت به شـرعی و فقهـی بـودن 

مـثالً بحـث . امور كشور دارند  كامل اداره
هایی نیسـت كـه خیلـی  جهاد از آن بحث
متأسفانه فقهای شیعه . تفصیل یافته باشد

ـاعی - گاه متصدی امور سیاسی هیچ اجتم
ـاد نبو دند ولذا طبیعتاً به مواردی مثل جه

اجتمــاعی دارد، - های سیاســی كــه جنبــه
  .است  كمتر توجه شده

ــه ایــن  رهبــر انقــالب توجــه ویــژه     ای ب
مــثالً یکــی از مباحــث . موضــوع داشــتند

الجهاد  مربوط به والیت فقیه كه در كتاب
ـا  هم آن را بحث می كنند، این است كـه آی

ــدایی« یبــت هــم در زمــان غ» جهــاد ابت
ممکــن اســت؟ یعنــی آیــا جهــاد ابتــدایی 

السالم  مشروط به حضور امام معصوم علیه
تواند  كه هر فقیه عادلی می است یا نه؟ این

ـالفینی دارد ـام دهـد، مخ ـار را انج . این ك
الله كه به والیـت مطلقـه  حتی امام رحمه

ـاب«قائـــــل بودنـــــد و در  و » البیع كتــــ
ــد كــه  تصــریح كرده» الوســیله تحریر« ان

ـام  ولّی فقیه از تمام اختیارات حکـومتی ام
مگـر (السالم برخوردار است  معصوم علیه

مواردی كه استثناء شده باشد و دلیلـی بـر 
  )استثناء آن وجود داشته باشد

الوســیله  امــام خمینــی در كتــاب تحریر    
فرمایند كه یکی از موارد استثناء، جهاد  می

تأمـل وجـود دارد   ابتدایی است و در این
ـان غیبـت بتوانـد  ـاد «كه فقیـه در زم جه

  .بکند» ابتدایی
ای مثــل مرحــوم  از طرفــی فقیــه برجســته

» جهاد ابتـدایی«جواهر با جواز  صاحب
در زمــان غیبــت مخــالف بــوده و یکــی از 

ایشــان عــدم امکــان   های مهــم اســتدالل
  .وقوع این مسئله است

یعنی اصالً چنین چیزی واقع نخواهـد     
ـا شد كـه فقیهـی در زمـ ان غیبـت لشـگر ی

ـان  سالح و تجهیزاتـی داشـته باشـد و امک
اما ! جنگ و فرماندهی برای او پدید بیاید

بــه یــاد دارم كــه رهبــر انقــالب در همــین 
ـال را رد كردنـد و  درس خارج، این احتم
ـاد ابتـدایی  با دالیلی اثبات كردند كه جه
ــه عــادل و  در زمــان غیبــت و توســط فقی

نظـر أقـوی باكفایت ممکن است و این را 
  .»دانستند 

  
ـــی ســـوادی  ٭ ـــی شـــخص ب وقت
ـــه« ـــت مطلق ـــد و » والی ـــی یاب م
را دستور کار می » النصر بالرعب«

ــد ــر  ،کن ــز ب ــدائی را نی ــگ ابت جن
جعلی می افزاید که والیـت فقیـه 

  :است
  
مصــباح یــزدی در  ،پــیش از خامنــه ای ◀

به این جنگ   ،»نآجنگ و جهاد در قر«
ر نقـد نوشته او را بنی صـد. پرداخته است
  :کرده است

ـاب      ـارم کت از صـص ( مصباح فصـل چه
ـا  ۱۱۷ ـام جنــگ در «را بــه ) ۱۵۴تـ اقسـ
در باره ایـن . اختصاص داده است» نآقر

  بخش، چند مطلب الزم به ذکر است؛
ـا را بـه آوی نخست از دید قر. ۱ ن، جنگه

ـبیل اللـه(دو دسته، حـق  و باطـل ) فـی س
ـا . تقسیم می کنـد) فی سبیل الطاغوت( ام

ب اول و بــزرگ را در همــین تقســیم تقلــ
چرا که با استفاده از منطق . بندی می کند

ـا بـر  صوری، خواننده را از این امـر کـه بن
ن، حق ِ صلح از حقوق انسان اسـت و آقر

جنگ، علی االصل، شیطانی و ضـد حـق 
در دیـن اکـراه «و بنا بـر ایـن  اصـل  است
جنگ ابتـدائی ناشـدنی اسـت و  ،»نیست

   .غافل می کند  ،تدر قرآن نیز نیس
ـا بررسـی «: بعد مدعی مـی شـود - ۲ ـا ب ام
یات مربوط به جهاد، معلوم می شود کـه آ

نـه اختصـاص بـه » فی سبیل اللـه«جهاد 
ـاص دارد و نــه  ـا طایفــه ای خـ ــگ بـ جن

ص (» .منحصــر در جنــگ دفــاعی اســت
فی سبیل « نگاه توضیح می دهد آ). ۱۲۰
ـا بتوانـد » الله نـوع جنـگ در  ۸چیست ت
ـا مشـرکان و . ۱: کند ن کشفآقر جنـگ ب
جنگ با اهل کتاب . ۳جنگ با کفار و . ۲
جنگ با اهل .  ۵جنگ با منافقان و . ۴و 

 – ۸و  ۷جهــاد رهــائی بخــش و . ۶بغــی و 
بـرای هـر .  جنگ دفاع و مقابله بـه مثـل

اما فراتـر از نقـل . یه نقل می کندآقسم نیز 
ـا  سطحی و گذرای چند آیه، در ایـن جاه

ـات  استداللی مبتنی بر هماهنگی معانی آی
مذکور با اصول راهنمای قرآنی و درک آن 
معانی با توجه به سیاق آیات قبلی و بعدی 
ارایــه نمــی دهــد تــا دســتش بــرای دلیــل 
ـاز باشـد . تراشیدن و هدف معین کـردن ب

از سـوره توبـه  را  در  ۱۲۳یـه آبرای مثال، 
ـافران نقـل مـی کنـد ـا ک ـا . باره جنگ ب ام

ـافران هیچ معلـوم نیسـت چـ ـا ک را بایـد ب
ـا بـرای آقتال کـرد؟  ـافران آی ـا ک ن بایـد  ب

ری آجنگید که اسالم بیاورند؟ اگر پاسخ 
ال اکراه فی « باشد، تناقض پیدا می کند با 

ـافرون و قـول خـود او» الدین . و سوره ک
ـا باشـد کـه آاگر برای مسلط شـدن بـر  نه

ـا تصـریح قـر ن کـه آتناقض پیدا می کنـد ب
ــرای مســلمان ــد ب ــر  خداون ــر غی ســلطه ب

ـال اگـر . مسلمان مقرر نفرمـوده اسـت ح
مقاتله نه برای مسلمان کـردن و نـه بـرای 

نها باشد، الجرم می باید جنگ آسلطه بر 
ن مـی آدر مقام مقابله با تجاوز باشـد و قـر

هـر . باید بر این معنی تصریح کرده باشـد
ـاتلوا « یـه سـخن از آچند در خود  از - » ق
ـا اسـت کـه حکـم  - باب مفاعلـه جنـگ ب

یه آمده اند، اما آکسانی است که به جنگ 
یه هائی است آدر سوره توبه در زمره  ۱۲۳

شـروع مـی شـوند و حکـم  ۱۱۳یه آکه از 
ـا قـوائی را مشـخص مـی کنـد کـه  مقابله ب

آیـه . ناننـدآخویشان مسلمانان نیز درمیان 
ـاوندان در قشـون  می گویـد وجـود خویش
وز متجــاوز نبایــد مــانع از مقابلــه بــا متجــا

بــا وجــود ایــن، همــه نبایــد بــرای . شــود
بلکه گروهی می بایـد . جنگ بیرون روند

نگاه بـه آموزند و آنزد پیامبر بمانند و علم 
  ... نوبه خود، معلم قوم خویش شوند و

ابتدا می گوید غیر از دو جنگِ دفاع و  او   
. مقابله به مثل، بقیه جنگها دفاعی نیستند

ض بسیاری ولی چون می بیند ادعایش ناق
جهاد ابتـدائی «ن است، به آیه های قرآاز 

که می رسد، به فقه استناد مـی » در اسالم
در ایــن زمینــه بایــد «: کنــد و مــی نویســد

بگوئیم که گرچـه قرائنـی وجـود دارد کـه 
، بــه جهــاد ریــات مــذکوآنشــان مــی دهــد 

ـاعی نظــر دارنــد و نیــز برخــی از ایــن  -  دف
ـا –قرائن را ذکـر کـردیم  ـا جـواز جه د ام

ابتدائی در اسالم از ضروریات فقه اسالمی 
ن هـیچ تردیـدی آاست و در اصل تشریع 

فقهای شیعه و سـنی در ایـن . وجود ندارد
امر اتفاق نظر دارند و در اصل جواز جهاد 

ـان  ـان نبــوده و آابتــدائی اختالفــی میـ نـ
  ) ۱۳۹ص (» .نیست

ـا آاگر نصوص قـر! شگفتا   ـاد «نـی تنه جه
جهــاد «پــس  را مقــرر مــی کنــد،» دفــاعی
از کجا پیدا شده و چگونه و چرا » ابتدائی

گشته اسـت؟ » ضروریات فقه اسالمی«از 
با وجود ممنوعیت اجتهاد در برابر نـص، 
ـای  ـان فقه استناد بـه فقـدانِ اخـتالف می
سنی و شیعه چگونه می تواند یـک نظریـه 

ـاکم بگردانـدآفقهی را بر حکـم قـر ؟ ن ح
 کسی که تاریخ جنگهای مذهبی را مـرور
کرده باشد می فهمد که این حکم مأخوذ 

  . رای کنیسه و کلیسا استآاز 
اینک خامنه می گوید چـون او فقیـه و ◀

ن دلیل که می آپس  ،فرمانده کل قوا است
گوید چون فقیه نمی تواند قشـون داشـته 

بـی  ،باشد و دست به جنگ ابتدائی بزنـد
ــه«اعتبــار اســت و  ــی فقی ــد » ول ــی توان م

ــدائی  ـا از ! را بدهــددســتور جنــگ ابت امـ
ـاوجود اعتـراف  :خامنه ای بایـد پرسـید ب

بر این که جنـگ  ،مصباح یزدی ،معلم او
ابتدائی در قرآن نیست و پیامبر هم کـه در 

ــرده ۶۰ ــرکت ک ــگ ش ــی از  ،جن ـا آیک نهـ
ـا جنـگ آجنگ ابتدائی نبـوده و همـه  نه

جنــگ ابتــدائی را از  ،دفــاعی بــوده اســت
موختــه اســت و یــا ســنت پیــامبر؟ آقــرآن 

جعـل . وردآجعل می  ،دیهی است جعلب
جعل النصـر بالرعـب را مـی  ،والیت فقیه

جعل جنگ ابتـدائی را  ،ورد و این جعلآ
ــی  ــن جعــلآم ــل تقــدیس  ،ورد و ای جع

ـان را  خشونت و خشونت گسـتری در جه
  . وردآمی 
و اما با کدام کشور او می خواهد دسـت      

  :به جنگ ابتدائی بزند؟
  
ــه  ٭ ــه فقی ــت مطلق واز جــ+ والی

یم والیت فقیه ژر= جنگ ابتدائی 
اسلحه کشـتار جمعـی مـی سـازد و 

تحصــیل دلیــل اســت بــرای  ،ایــن

ــرای  ــرائیل ب ــا و اس ــا و اروپ امریک
توجیـــه تحـــریم کـــردن ایـــران و 

  :تهدیدش به جنگ
  
ــر  • ـا جامعــه هــای غی ــدائی بـ جنــگ ابت

یــک اعــالن  ،در حــال حاضــر ،مســلمان
ـا بـه  ـا و ی ـا بـه امریک جنگ به اسـرائیل و ی
ـا  ـا ب ـا روسـیه و ی انگلیس و یا به اروپا و یا ب

اما این کشورها . چین و یا با هند  می شود
. موشکهای دوربرد و اسلحه اتمـی دارنـد

بنا بر این که ایران باید مجهـز بـه اسـلحه 
قائل شدن به  ،باشد» دشمنان«بهتری از 

قائل شدن بـه تولیـد ایـن  ،جنگ ابتدائی
کشـورهای  این نه ،بنا براین. اسلحه است

ــی  ۵+۱ ــل م ــه دلی ــتند ک ــرائیل هس و اس
تراشند برای توجیه تحریم ایران و تهدید 

این شخص خامنه ایست  ،ایران به جنگ
  .که جواز جنگ ابتدائی را صادر می کند

با نقض  ،»جنگ ابتدائی«هرگاه جواز  •
ممنوعیت ابتـدا اقـدام کـردن (ن آنص قر

 ،)به جنـگ بـر ضـد یـک کشـور مسـلمان
یم والیت مطلقه فقیـه ژپس ر ،جایز باشد

. می تواند به هرکشور مسلمانی حمله کنـد
ـار هــم  النصــر «بخصــوص کــه روش کـ

باز ایـن خامنـه  ،بنا براین. است» بالرعب
ـای کشـورهای  ایست که هـم بـرای دولته
مسلمان و هم بـرای فروشـندگان اسـلحه 

چنانکـه . دلیل می تراشـد ،به این کشورها
ظم هــم حکومــت امریکــا و هــم صــدراع

ــل آ ــیس دلی ــت انگل ــم حکوم ـان و ه لمـ
ـارد دالر  ۲۰۰فـــروش نزدیـــک بـــه  میلیــ
در یک دوره چند (اسلحه به این کشورها  

  .می خوانند» خطر ایران« ،را) ساله
یـم والیـت فقیـه مـی ژبدیهی است که ر •

ـا هـر » جنـگ پوشـیده«تواند ابتـدا بـه  ب
شکلی از  ،چرا که این جنگ. کشوری کند

غیر از ایـن کـه . اشکال جنگ بیش نیست
یم خمینی و جانشین ژر ،از ابتدای انقالب

یـم صـدام و در ژاین نوع جنگ را با ر ،او
ســپاه قــدس را نیــز  ،غــاز کردنــدآ ،لبنــان

تشکیل دادند که حوزه مأموریت خارج از 
باز این خمینـی و  ،بدین سان. ایران است

جنـگ « ،خامنه ای هستند که در منطقـه
ـار را باب کردند و ایـر» پوشیده ان را گرفت

  .این جنگ فرسایشی کرده اند
ـاز باشـد» جنـگ ابتـدائی«هرگاه  •  ،مج
ـا  ،خشونت بکار بردن ،یم والیت فقیهژر ب
از  ،با هر مردمی ،به جای خود» محارب«

ولی «جزء اختیارهای  ،جمله مردم ایران
مـردم را در  ،به سخن دیگر. می شود» امر

ـاه داشــتن وقتــی  ،رعــب و وحشــت نگـ
ــر« . واجــب مــی گــردد ،دهــد اذن» رهب

یــم والیــت فقیــه بــا مــردم ژر ،بــدین قــرار
ایران در جنگ است و جواز ایـن جنـگ 

  .را شخص خامنه ای صادر کرده است
  
ـــال  ٭ ـــندگان  ،۲۰۱۲در س فروش

در هـر  :اسلحه رکورد شکسته انـد
یـــــورو اســـــلحه ۱۰۴۰۰ثانیـــــه 

  :فروخته می شود
  
ـان مـی  ۲۰۱۲در سال  ◀ کـه دارد بـه پای

ـایت ت(رســد  در  ،)فرانســه ۱لویزیــون سـ
ـا رکـورد را شکسـته  ،فروش اسـلحه امریک

  :است
ـاپیروآبنا بر قول   • ـاون وزیـر  ،ندرو ش مع

ـامی در  ،خارجـــه در امـــور سیاســـی و نظــ
ـارد دالر اسـلحه  ۵۰ ،حکومت اوباما میلی

اپــن فروختــه ژبــه کشــورهای عربســتان و 
او اظهار امیدواری کرده اسـت کـه . است
ن بـر اسـلحه ای کـه افـزو ،به هند ،امریکا

هلــی کــوپتر بفروشــد بــه  ،فروختــه اســت
  . میلیارد دالر ۱٫۴ارزش 

فــروش  ،او گفتــه اســت مــا هــم اکنــون •
ـال  ــ ـــلحه در س ـاه  ۲۰۱۲اس ــ ـــه در م را ک

ــه پایــان مــی رســد  ۵۰از مــرز  ،ســپتامبر ب
 ،به ایـن ترتیـب. میلیارد دالر گذرانده ایم
درصد بیشتر از  ۷۰میزان فروش اسلحه را 

افــزایش داده  ،بــود ۲۰۱۱ســال نچــه در آ
رکورد  ،که بنوبه خود ۲۰۱۱در سال . ایم

ـارد دالر  ۳۰ ،فـــروش اســـلحه بـــود میلیــ
  . اسلحه فروخته بودیم

فروند شـکاری بمـب افکـن  ۸۴فروش  •
F-15sa فرونــــد  ۷۰و بــــه روز کــــردن

ــه مبلــغ  F-15sشــکاری بمــب افکــن   ب
از دیـد او  بسـیار مهـم  ،میلیارد دالر ۲۹٫۴
  . است

ـای فر •  F35وش شکاری بمب افکـن ه
میلیــارد دالر قلــم  ۱۰اپــن  بــه مبلــغ ژبــه 

او . است ۲۰۱۲فروش مهم دیگر در سال 
ـال   ،۲۰۱۳نسبت به فـروش اسـلحه در س

بر کوشش خود  :پیش بینی نکرد اما گفت
خواهیم افـزود بخصـوص بـرای فـروش 

  . اسلحه به هند
نوبــت بــه روســیه مــی  ،بعــد از امریکــا ◀
کشور نیـز رکـورد فـروش دولت این . رسد

  :شکسته است ۲۰۱۲اسلحه را در سال 
پـوتین  بـه خـود  ،۲۰۱۲دسامبر  ۱۷در  •

بالیــده اســت کــه روســیه رکــورد فــروش 
ــت ــته اس ـال شکس ــن سـ ــلحه را در ای  :اس

بیشــترین  T- 90تانکهــای روســی مــدل 
ـال. فروش را داشته اند روسـیه  ،در این س

ـادل  ـارد دالر اســـلحه بــــه  ۱۴معــ میلیـــ
  . دنیا فروخته استکشورهای 

مشــتری شــماره اولــش همچنــان هنــد  •
بعد نوبت بـه کشـورهای ونـزوئال و . است

ـام مـی رسـد غیـر از . الجزایر و هند و ویتن
روسیه قرارداد برای فـروش اسـلحه  ،این

ـاء  ۱۵به مبلغ   میلیارد دالر دیگر نیـز امض
  . کرده است

ایــن در حــالی اســت کــه روســیه  بــازار  •
.  از دســت داده اســت اروپــای مرکــزی را

خرید ایران و افریقای شمالی و چین نیـز 
  . کاهش یافته اند

ـازار  • از دالیل موفقیت روسیه در یافتن ب
یکی اینست که بابت  ،برای فروش اسلحه

قیمت کمتری  ،سالح مشابه با سالح غرب
شرط  ،دریافت می کند و به دولت خریدار

  .سیاسی تحمیل نمی کند
یــورو اســلحه در  ۱۰۴۰۰در هــر ثانیــه  ◀

ـال   ۴۰۹جهان فروخته می شود کـه در س
درصـد از ایـن  ۴۰. میلیارد دالر مـی شـود

  .سیا فروخته می شودآاسلحه به آسیا و در 
 ،روزنامه فیگارو ،۲۰۱۲دسامبر  ۱۷در  ◀

ـاه ،خبر داده است که در امریکا  ،در هـر م
  .میلیون قبضه اسلحه فروخته می شود ۱

درصـد در  ۵۴د حـدو ،از بازار اسـلحه ◀
درصــد در اختیــار  ۱۲٫۵اختیــار امریکــا و 

ـار  ۸٫۵انگلستان و حدود  درصـد در اختی
درصد در اختیار فرانسه  ۶روسیه و حدود 

در صــد در اختیــار اســرائیل  ۵٫۳و حــدود 
لمــان مقــام ســوم را در فــروش آو . اســت

 ۲۴(بنوشـته لومونـد  :اسلحه یافتـه اسـت
ـامبر  ائـــــتالف سوســـــیال  ،)۲۰۱۲دســــ

ـاه در دموک ـبزها مـی گوینـد هرگ راتها و س
ـات پیـروز شــوند سیاسـت فــروش  ،انتخاب

حکومــت . اســلحه را تغییــر خواهنــد داد
ـان را آ» منافع ملـی«مرکل حراست از  لم

در گــرو فــروش اســلحه بــه کشــورهای 
ـائی (دوست نظیر اسرائیل  فروش زیر دری

ــه حمــل موشــک دارای کالهــک  قــادر ب
و ) کدستگاه تانـ ۱۰۰(و عربستان ) اتمی

تــا ایــن ... نــدونزی وآروســیه و الجزایــر و 
لمان از صدور اسلحه به مناطق در آ ،زمان

ـادر  بحران خودداری می کرد و اینـک ص
  . می کند

و چنـد درصـد فـروش  ۹۰ ،کشور ۶این     
ـار  ــت را در اختیـ ــه دول ــت ب ــلحه دول اس

بـر  ،کشورهای تولید کننـده دیگـر. دارند
 درصـــد فـــروش  ۱۰کمتـــر از  ،روی هـــم

  .اسلحه را در اختیار دارند
  ۴در صفحه

  

 ؟!»جنگ ابتدائی«
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ــه و  ٭ ــت فقی ــل والی حاصــل جع
جعـــل جنـــگ ابتـــدائی و جعـــل 

فراگیر  ،خشونت ذاتی انسان است
کردن خشونت و سپردن کشور به 
ســـپاه و بســـیج و چنـــد دســـتگاه 
جاسوسی و سرکوبگر و دسته های 
... چماقـــدار لبـــاس شخصـــی و

  :است
  
 سـخن از تغییـر ،از زمانی که خامنه ای ◀

 ،وردآطرز انتخاب رئیس جمهوری بمیان 
 ۸۰۸در شــماره . موضــوع را پــی گــرفتیم

خبر دادیم که بنا بر تغییر  ،انقالب اسالمی
. قانون انتخابات ریاست جمهوری اسـت

ـانون   ۵هدفهای   گانـه جانشـین کـردن ق
 ۱ :قدیم را با قانون جدید نیز بر شـمردیم

یم والیت فقیه مشروعیت ژچون دیگر ر –
ــدارد ــروعیت از راه  ن ــد کــه مش ــی دان و م

بهتر می بینـد  ،انتخابات بدست نمی آورد
ـانده باشـد بـه . رئیس جمهوری دست نش

بـــرای خـــود هیچگونـــه  ،ســـخن دیگـــر
 – ۲و . نمایندگی از سوی مردم قائل نشود

بهائی نیز بابت عملکرد و رویاروئی رئـیس 
ـانطور (نپـردازد » رهبـر«جمهوری با  هم

 – ۳و ) پـردازد که بابت احمدی نژاد مـی
ـای ســـنگین بابـــت تقلـــب در ژر یـــم بهــ

 ،دولـت و کشـور – ۴و . انتخابات نپـردازد
به سـپاه و بسـیج و واواک و  ،بیش از پیش

اطالعات سپاه و بیت رهبری سپرده شود 
ـات«مدیریت  – ۵و  ـان شـود » انتخاب چن

که از صندوق همان اسـم بیـرون آیـد کـه 
  .می خواهد) سپاه( = » رهبر«

ـات«مافیاها و مجلس  ◀ ـانون انتخاب » ق
ایــن . رئــیس جمهــوری را تصــویب کــرد

گانه واقعیت  ۵به همه هدفهای » قانون«
  :بخشید

نامزد ریاست جمهـوری مـی بایـد در  – ۱
یـم خـدمت کـرده ژیـم و بـه ایـن رژاین ر
ـای  (باشد  ـاده   ۳و  ۲و۱تبصـره ه ). ۳۵م
بــازهم   ،امکــان نــامزد شــدن را ،۵۵مــاده 

  .محدود تر می کند
هیأت نظارت از دسـت وزارت کشـور  – ۲

ـار دســت  ــل در اختیـ خــارج و بطــور کام
چراکـه . قرار می گیـرد» رهبر«نشاندگان 

عــالوه بــر حضــور یــک  ،۳۱بنــا بــر مــاده 
ـــده از مجلـــس و دادســـتان کـــل و  نماین

ـان  ،واواک ــ ـــدان از می ـــری  ۳۰معتم نف
ـا نظـر  انتخاب می شوند که وزیـر کشـور ب

ـا. تعیین می کند ،دادستان کل ـأت ت زه هی
نفــری معتمــدین را هیــأت نظــارت کــه  ۷

باید تأییـد  ،شورای نگهبان تعیین می کند
ـات  ،به این ترتیـب.  کند تقلـب در انتخاب

ـار  ،۵تبصـــره . مـــی توانـــد درز نکنـــد مهــ
.  شورای نگهبان را بازهم کاملتر مـی کنـد

   ،بنا براین
از صندوق همان اسم بیرون مـی آیـد  – ۳

. مـی خواهـد) ...سپاه و(= » رهبری«که 
او بهــائی از بابــت » بیــت«نکــه او و آبــی 

  .تحمیل رئیس جمهوری بپردازند
یــم موظــف بــه ژدســتگاه تبلیغــاتی ر  -  ۴

مدت تبلیغ نیـز . سانسور نامزدها می شود
مردم  ،بنا براین). ۶۴ماده (محدود است 

کشور شناسائی الزم را از نامزدها پیدا نمی 
  . کنند
ــرائط ال  – ۵ ــه ش ـانی ک ــرای از کسـ زم را ب

ـامزد ریاســـت  ــ معرفـــی خـــود بعنـــوان ن
تنها  ،جمهوری و تحصیل تأییدیه را دارند

رهبـــر » خـــواص«فرمانـــدهان ســـپاه و 
ـان را دارنـد ـا . هستند کـه بیشـترین امک بن

به اختیار سـپاه  ،کشور بیش از پیش ،براین
  .یدآدر می 

  
ــرو  ٭ ــر قلم ــیش ب ــیش از پ ســپاه ب

مداخله خویش در دولت و نیز در 
  :از کشور می افزاید خارج

  
دم از  ،کـه فرمانـدهان سـپاه این امـر  ◀

به اسرائیل می زننـد و » حمله پیشگیرانه«
برای نتان یاهو و جنگ افروزان اسرائیلی 

کارشان مسـتند  ،و امریکا دلیل می تراشند
ـاد. است» نظریه فقهی رهبر«به  ور مـی آی

شــود کــه از زمــان جنــگ هــای داخلــی 

ریت های جنگی سپاه قدس مأمو ،بوسنی
ـــت ـــور یاف ـارج از کش ـان. در خــ ــ  ،آن زم

ـان و  و ... سازمان دادن به حـزب اللـه لبن
جنگ ابتدائی « ،شرکت در جنگ بوسنی

اما  به تدریج . شمرده نمی شدند و نبودند
 ،سازماندهی متناسب با ایـن نـوع جنـگ

ـان ـای پنه  ،از جملـه ،بخصوص جنگ ه
ایـن  ،هم اکنون. را پیدا کرده است ،ترور
اه بطور خاص و اطالعات سـپاه بطـور سپ
در کشورهای خاورمیانه و در غرب و  ،عام

ـاتی  ـای التــــین شــــبکه اطالعـــ  –امریکـــ
واواک اینــک دســتیار . تروریســتی دارنــد

  . سپاه است
به گزارش خبرگـذاری  ،دسامبر ۲۱در  ◀

ـادا ،فرانسه گـروه رجـوی را از  ،دولـت کان
فهرســت ســازمانهای تروریســت خــارج و 

بـدین ترتیـب . ن کردآا وارد سپاه قدس ر
ــد بــاقی نگذاشــت کــه وارد و  جــای تردی
ـا بـه ایـن فهرسـت  ،خارج کـردن گروهه

ربط مستقیم دارد با رابطه دولت با دولت 
جرم . و بده بستانها که با یکدیگر می کنند

سپاه قدس اینست که به افراد حزب الله و 
هم ... حماس و جهاد اسالمی فلسطین و

. د و هــم اســلحهتعلــیم نظــامی مــی دهــ
ـاه سـپتامبر گفتـه  فرمانده کـل سـپاه در م
ـان  است افراد سپاه قدس در سـوریه و لبن

  .هستند البته برای تعلیم دادن
از قول مهدی هاشمی گفتـه مـی شـود  ◀

در توجیه تصمیم خود به بازگشـت  ،که او
سپاه عوامل خود در  :گفته است ،به ایران

 خــارج از کشــور را برانگیختــه بــود تــا کــه
چنان عرصه را بر او تنگ کنند که ناگزیر 

ـازگردد ـا بـر ایـن قـول. شود به ایران ب  ،بن
سپاه هیچگونه مدرکی از مهدی هاشـمی 

انتشــار گفتگوهــای او بــا . نداشــته اســت
تنها مدرکی شده است  ،هنگ کوثرآنیک 

  . است» قوه قضائیه«که اینک در اختیار
ــوار گفتگوهــای  • ـار ن ــه مناســبت انتشـ ب

 ،هنــگ کــوثرآی بــا نیــک مهــدی هاشــم
روشــن شــد کــه خبــر نــزاع ســخت او بــا 
مجتبی خامنه ای که بهنگام رفتن مهدی 

صـحت  ،هاشمی از ایران منتشر شده بـود
داشــته اســت و رابطــه خــانواده هاشــمی 
ــره  ــه ای تی ـا خــانواده خامن رفســنجانی بـ

  .است
اما مهدی هاشمی با سپردن یک وثیقـه  •
ـانی  ۱۰ ـارد تومـ ر خانــه پــدرش د –میلیـ
ـــــیب آدز ـــــدآ –ش ـــــس. زاد ش  ،در مجل
بـه او  ،ای به اسم حمید رسائی» نماینده«

ـنجانی . و پدرش حمله کـرد هاشـمی رفس
به الریجانی نامه نوشت و وقت خواسـت 

و قرار » نماینده«برای پاسخ گفتن به این 
. شــد پاســخ او در مجلــس خوانــده شــود

دادستان تهران از حمید رسائی به دادگاه 
در . ایت کـرده اسـتویژه روحانیـت شـک

مده است که بر خالف قول آاطالعیه اش 
برای مهدی هاشمی قرار   ،»نماینده«این 

او بـه  ،از قـرار.  مجرمیت صادر مـی شـود
  .از جمله جاسوسی متهم است ،جرم ۱۳

گزارشـی از ایـران دریافـت  ،در این باره    
ــده از نظــر  ــه در شــماره آین ــم ک کــرده ای

  .خوانندگان خواهیم گذراند
ـازهم بیشـتر شـده اسـت ◀  :رانت سپاه ب

قاچــاق کــه بخــش عمــده اش در اختیــار 
ســپاه اســت بعــالوه امکــان خریــد ارز بــه 

که توکلی نماینده مجلس  می  - » مرجع«
میلیارد دالر ارز بـه  ۱۵ ،گوید تا این زمان

کیسه رانـت خـواران ریختـه اسـت و دور 
از طریـق «زدن تحریمها و فـروش نفـت 

ـا... و» واسطه ی افـزایش فرصـتهای گوی
از جمله به خاطر تحریمها  ،رانت خواری

  .است
ــه  ◀ از نامزدهــای ریاســت جمهــوری ک

ـــی رود ـان م ـاب شدنشــ ـال انتخــ  ،احتمــ
. عضـو سـپاه هسـتند ،قالیباف و الریجانی

اصــالح طلبــان اصــرار دارنــد  ،در تهــران

ـا او موافـق  ـا سـپاه ب عارف نامزد بگردد ام
ن او نامزد شد ،نیست و خاتمی گفته است

ـامزد. مفید نیسـت ـاف و  ،وضـع دو ن قالیب
حـداد . در سپاه تعریـف نـدارد ،الریجانی

عــادل از هــم اکنــون تبلیغــات انتخابــاتی 
بنا بـر ایـن کـه او . غاز کرده استآخود را 

ـاه  پدر زن مجتبی خامنه ای اسـت و هرگ
ـازد و سـپاه  ـار او را بس بیماری خامنه ای ک
 ،با جانشـین شـدن مجتبـی موافـق باشـد

لــت آداد عــادل بهتــر از هــرکس نقــش حــ
در خبـر اسـت . فعل را می تواند بازی کند

 ،قالیباف و حداد عادل و والیتی ،تن ۳که 
ـات ریاســـت  ـاد در انتخابــ قـــرار بـــر اتحــ

  . جمهوری دارند
باتوجه به این که اینـک  :انقالب اسـالمی ــتیار ــپاه، بخصــوص در  واواک دس ـا مـی مقامات بیــرون از مرزهــا، اســت، اســم و رســم س اول واواک را در این ج   :آوریم

  
اســامی کســانی کــه در معاونــت  ٭

ــای اول  ــر مقامه ن آواواک و دیگ
  :بوده اند

  
ـای مختلـف در ادامـه  با معرفـی بخـش ه
اســامی برخــی از معاونــان و مشــاوران ودر 

ــه  ـا پرســنل ایــن وزارتخان ورده مــی آانتهـ
 :شود

 : معاونان و مشاوران• 
از  - امنیت معاونت  –هدایت  –ابراهیمی 

  –مدیران ستادی وزارت اطالعات 
 - بخش فرهنگـی- سید رضا (احمد زاده 

  –از مدیران ستادی وزارت اطالعات 
ـاورین وزارت  - احمدی  ـاونین و مش از مع
  .اطالعات

ـابق ایـران در آ خوند زاده بسطی کاردار س
لنــدن کــه از عوامــل ترورهــای خــارج از 

  .کشور و از نیروهای امنیتی بود
ــآ ــت  –د زاده خون ــدی معاون ــد مه محم

الملل وزارت امـور خارجـه  حقوقی و بین
  .همراهی کننده ترورهای خارجی

معاون وزارت امـور خارجـه و  –خوندی آ
ـات  ـای تروریسـتی اطالع مرتبط با گروهه

  .در خارج از کشور
بانــد  –زاد از معــاونین وزارت اطالعــات آ

 .اطالعاتی –امنیتی 
اسیای غربی  مدیر کل  –رسول  –اسالمی 

ـای بانـــد  –وزارت امـــور خارجـــه  ازاعضــ
 .ترورهای سیاسی

ـاط –اسماعیلی  در وزارت . مدیر کـل التق
 .اطالعات

حجــت االســالم  –حســام الــدین  –شــنا آ
ســخنگوی شــورای عــالی امنیــت –دکتــر 

بادی آملی داماد و رییس دفتر دری نجف 
 .در وزارت اطالعات

ــــری  ــــی  –اکب ـان وزارت  –عل ـــ از معاون
  .ات در دوره فالحیاناطالع

ـاورین وزارت  - اکبریان  ـاونین و مش از مع
ـات  دوران محســنی اژه ای کــه از  اطالعـ

  .سوی احمدی نژاد برکنار گردید
ـاون امنیـت  –اسالمی  –سعید  –امامی  مع

ـارجی  وزارت اطالعات عامل ترورهای خ
ــــی ــــت ( و داخل ـا داروی  نظاف ـــ وی را ب

   - .)کشتند
ـامی   – ۱۳اره مســــئول اد –ســــعید  –امـــ

 .در کشورهای خارج و سوئد –جاسوسی 
از  - اطالعات خارجی  –علیرضا  –امیدی 

  –مدیران ستادی وزارت اطالعات 
ـارجی  –مجیـد  –امینی  ـات خ از  - اطالع

  –مدیران ستادی وزارت اطالعات 
از معــاونین و مشــاورین وزارت  - باقریــان 

ـات دوران محســـنی اژه ای کـــه از  اطالعــ
  .برکنار گردید سوی احمدی نژاد

از  - معاونــت امنیــت  –محمــد  –برزگــر 
  –مدیران ستادی وزارت اطالعات 

معـروف بـه مجیـدی  - مهـدی  –پرورده 
مدیر کل است در امنیت، دایی مصـطفی 

 کاظمی از یاران نزدیک سعید امامی 
ـاورین وزارت  - پور فالح  از معاونین و مش

ـات  دوران محســنی اژه ای کــه از  اطالعـ

  .ی نژاد برکنار گردیدسوی احمد
معاون پور محمدی در بخـش  –پور قناد  

ـارجی از  خارجی و شریک در ترورهای خ
  –مدیران ستادی وزارت اطالعات 

ـاون وزیـر  –مصـطفی  –پـور محمـدی  مع
اطالعات و وزیر کشور و مسئول ترورهای 

 .حجت االسالم - .داخل و خارج 
از صـاحب منصـبان  –احمد  –پور نجاتی 
ـات وزارت ا  –نماینـــده مجلـــس  –طالعــ

ـات  –دندانپزشـــک  ـاون ســـتاد تبلیغــ معــ
  .اصالح طلب شد –جنگ 

معــاون وزارت  –محمــد رضــا  –تاجیــک 
ـات دوران یونســــی کــــه بعــــد از  اطالعـــ

  .انتخابات دستگیر گردید
ــوی  ـات و  –تق ـان وزارت اطالعـ از معاونـ

  .مسئول پرونده شرکت های هرمی
ضــد  – ۱۴محمــد مســئول اداره  –تقــوی 

  .جاسوسی  در سوئد و خارج از کشور
ـا مســعود ــاتی حــوزه  ،توان مــدیر کـل عملی

ــی ـای غرب ـای ، اروپـ ــل قتلهـ ــو محف عض
 .زنجیره ای

. پرسنل معاونت امنيت- حمید  –جاللی 
ـابق (اداره کل طـرح و بررسـی  مسـئول س

  .)کارگزينی امنيت
ــی جعفــری  از معــاونین  –رشــید   - جالل
یت عضو کمیسیون امن. وزارت اطالعات 

 .بود مجلس که سالها در وزارت اطالعات
ـــی  ـاج حبيب- حبیب ــ ـــه ح ـاون  »الل ــ مع

ـنی  ـات دوران محس فرهنگی وزیـر اطالع
ــژاد برکنــار  اژه ای کــه توســط احمــدی ن

  .گردید عامل مصاحبه های تلویزیونی
از مــدیران  - معاونــت امنیــت  –حجــت 

  –ستادی وزارت اطالعات 
حقانی پرسنل معاونت اطالعات مردمی و 

. دیرکل پشــتیبانی عملیــاتی آن معاونــتمــ
 .عضو باند ترور و اطالعات

ـات(خراسانی   - شورای هماهنگی اطالع
  –از مدیران ستادی وزارت اطالعات 

ــی  وزارت  ـاون ضــد جاسوس ــی معـ خزاع
اطالعات که با حبیب الله نامـه نوشـتند و 

  .برکنار شد
ــر  –خوشــکوش  ــر  –اکب ــتعار اکب نــام مس

ـاتی –اکبری  ـات  مشاور عملی وزیـر اطالع
ـای داخـل و  –فالحیان  از عوامـل تروره
  .خارج

ـــت  ـــش معاون ـــکده(دان وزارت  از - دانش
  –مدیران ستادی وزارت اطالعات 

ـا مســئول اداره  –دیانــت  اداره  - ۱۵رضـ
ـــورهای  ـات  در کش ــ ـــع اوری اطالع جم

  .اروپایی
ــاورین وزارت  - راسـتگو  ــاونین و مش از مع
  .اطالعات

ــد  ــدیرا - راش ــن  از م ـاالی محس ن رده بـ
 .وزارت اطالعات

ــی، ــتعار عبــاد  ربیعی،عل ــیس  –نــام مس ری
ـات  ـان آاطالعــ ـــر  –ذربایجــ ـاون وزی معــ

اطالعات دوران خاتمی که عـده ای را در 
 .اصالح طلب شد –تابوت به قتل رساند 

حمید  پرسنل امنیت و مدیر کل  - رسولی 
عضـو بانـد - پشتیبانی عملیاتی آن معاونت

ــرور و اطالعــات  دوســتان حســین از  - .ت
  .شریعتمداری در قتل های زنجیره ای

ــعود  - مهــدی  - روشــن  ــدیر کــل  ٬مس م
عملیات استان تهـران عامـل قتـل پروانـه 

 .اسکندری
ـات  –هاشم  –رهبر  ـاون وزارت اطالع مع

  .رییس دانشگاه تهران –
ـان وزارت  –حمیـــد  –ســرمدی  از معاونــ

ــتان و  –اطالعــات  ــفیر اســبق در پاکس س
 ررسی  قتلهای زنجیره ای گروه سه نفره ب

ــعیدی ــی  - س ــدیران  - ضــد جاسوس از م
 –ستادی وزارت اطالعات 

بــا نــام مســتعار  - محمــد رضــا  –ســلیمی 
ـابق طـرح و برنامـه  صمیمی مـدیر کـل س
ــد در  ــدیر کــل جدی معاونــت امنیــت و م

 . معاونت حفاظت
از مدیران وزارت  –عباس  –سليمي نمين 

اطالعــات و مــدیر مســئول نشــریه تهــران 
 ...ایمز وت

از مـدیران  - معاونـت حفاظـت  –سنایی 
  –ستادی وزارت اطالعات 

ــــه  شــــریف زاده، ــــروف ب ــــد، مع محم
محمـــدی،از دادســـتانی اویـــن در دهـــه 

مــدیر کــل  – ۲۰۹مســئول بنــد  –شصــت 

  .امنیت داخلی وزارت دوران یونسی
ـام مســـتعار   –حســـین  - شـــریعتمداری  نــ
عضو معاونـت بررسـی و  حسین معصومی

ـات رسانه ای  عضـو دفتـر  –وزارت اطالع
  .سیاسی سپاه پاسداران

وزیـــر اســـبق  –محمـــد  –شـــریعتمداری 
ـات و عضـو  –بازرگانی  معاون وزیر اطالع

  .گروه راهبردی رهبری
معاونت مردمی وزارت  –محمد  –شفیعی 

بــادی و آاطالعــات در دوره دری نجــف 
ــی و  ـای داخل ــد ترورهـ ــو بان ــی عض یونس

 .وزارتخانه خارجی و معاونت دانشجویی
 .شهشهانی مدیر کل ضد جاسوسی عراق

ـاورین وزارت  - شیدایی  ـاونین و مش از مع
ـات دوران محســـن اژه ای کـــه از  یاطالعــ

  .سوی احمدی نژاد برکنار گردید
ـات ویـژه –رضا  –صابری   - معاونت عملی

  –از مدیران ستادی وزارت اطالعات 
ـادقی  ــرزی  –صـ ــه و م از  - بخــش گذرنام

  –ارت اطالعات مدیران ستادی وز
صــالح مــدیر کــل اطــالع رســانی وزارت  

  .اطالعات
ـات  –شیخ محمـد  –صالحی منش  اطالع

  .خارجی
مدير کل چپ وزارت (محمد  - صداقت 

ـات   ــ ـات و  –اطالع ــ ـای اطالع ــ از نیروه
 .امنیت و حامی قتل نویسندگان

ــــب، ـاج حبی ـان،بهمن ،  حـــ ـــ از  طاهری
ذربایجــان غربــی و آمســئولین اطالعــات 

بعدها سفیر ایران در کشـورهای  تهران و
   .افریقایی

حجــــــــت  - حســــــــین  –طائــــــــب 
ـــالم ـــم و (االس ـــپاه ق ـــبق س ـــئول اس مس

خراســان، معــاون ضــد جاسوســی اســبق 
ـان  ـات فالحیــ ــ ـاون  –وزارت اطالع معــ

  .اطالعات سپاه
ـال  –ظهـــوری  ـات  –کمــ معاونـــت عملیــ

از مدیران ستادی وزارت اطالعات  - ویژه
–  

ـان  مـــدیران از  - معاونـــت فنـــی  –عارفیــ
  –ستادی وزارت اطالعات 

با نام مستعار صادق  - مهرداد  –عالیخانی 
مهدوی معاون عملیات و از عوامـل قتـل 

  .برادر همسر خسرو براتی –های سیاسی 
ــودی  ــه –عب ــرزی  بخــش گذرنام از  - و م

  –مدیران ستادی وزارت اطالعات 
ـارجی  –مجیـد  –علوی  ـات خ از  - اطالع

  –عات مدیران ستادی وزارت اطال
ـــوی  ـــم  –عل ـام وزارت - هاش ــ ـائم مق ــ ق

اطالعات وی بعد از سعید امامی جانشین 
ـنی اژه ای  او شد و در دوران حـذف محس

  .قائم مقام احمدی نژاد گردید
ـاورین وزارت  - فـــالح  ـاونین و مشــ از معــ

اطالعات دوران محسنی اژه ای که برکنار 
  .گردید

 - معاونت اقتصادی(ابراهیم   - فالحیان 
  –یران ستادی وزارت اطالعات از مد

ـان - حسین  –فالحیان  برادر علـی فالحی
 .از معاونین سابق وزارت

از  - )دفتـر دار وزارتـی(قاسـم  - فالحیان 
  –مدیران ستادی وزارت اطالعات 

ـادی آفیروز ــ ـاورین  - ب ــ ـاونین و مش ــ از مع
ــنی اژه ای  ـات دوران محس وزارت اطالعـ

  .که برکنار گردید
از مـــدیران  – خســـرو –قنبـــری تهرانـــی 

اطالعات در دهه شصت که اصالح طلب 
  .شد

ـاظمی  ـاظم –کــ از مـــدیران  –ســـید کــ
ـات  اطالعات در گروههای چپ و اطالع

  .سپاه که در جنگ کشته شد
معروف بـه موسـوی  –مصطفی  –کاظمی 

ـادی و آمعاون امنیت دوران دری نجف  ب
ـای سیاسـی خـواهر زاده  از عوامل قتل ه

  .مهدی پرورده
ـاط –کامیار  ـای التق عضـو . مدیر پدیده ه

  .باند ترورهای داخلی و خارجی
از مــدیران  - اطالعــات مردمــی (کریمــی 

  –ستادی وزارت اطالعات 
مدیر کل دفتر وزارت اطالعات  –کریمی 

 .دوره محسنی اژه ای
ـات ـان اطالع در   مسـتقر کالنتری از معاون
 .نیروی انتظامی، سردار سپاه

ـاظم  - الهوتی  ـام مسـ - ک ـا ن تعار احمـد ب
ـای   ـاتی حـوزه اروپ کارگر مدیر کـل عملی
ــد ترورهــای داخلــی و  مرکــزی عضــو بان

  .خارجی
  

  ۵در صفحه
 

 ؟!»دائیجنگ ابت«
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از  - ضــد جاسوســی  –احمــد  - محســنی 
  –مدیران ستادی وزارت اطالعات 

از مدیران کـل وزارت  –محمد  - محسنی 
  .اطالعات

ــدی  ــن  –محم ــل وزارت  - حس ــدير ک م
  .زمان فالحيان اطالعات در

ی گلپایگانی،غالمحســین ، بــا نــام محمــد
رییس حفاظت بیـت رهبـری ، از - علوی 

  .حکام شرع، معاون وزارت اطالعات
شــوهر خــواهر علــی  - علــی  –معصــومی 

 .فالحیان از بخش اقتصادی وزارت
ـات وزارت  –معین  رییس حفاظت اطالع

ی اژه ای که برکنار ناطالعات دوران محس
  .گردید

معاون  - یمی زاده نام مستعار کر منصوری
  –پارلمانی وزارت اطالعات 

ـانی  ـــــدیران وزارت  –موســـــی خــــ از م
 .اطالعات
ـارجی  –جواد  –مهدوی  از  - اطالعات خ

  –مدیران ستادی وزارت اطالعات 
سـفیر ایـران در  –مهـدی  –میرابوطالبی 

  .فرانسه وابسته اطالعات
ـادی  عضـــو واحـــد  - محســـن  –میردامــ

ــت اطالعــات و تحقیقــات  امنیــت معاون
اصــالح  ســپاه پاســداران در دهــه شصــت

  .طلب شد
از مـدیران  - معاونت پشتیبانی  –میرزایی 

  –ستادی وزارت اطالعات 
ـارجی  –ناصح  ـات خ از مـدیران  - اطالع

  –ستادی وزارت اطالعات 
ـــریان  ـــم   - ناص ـای رده  –هاش ــ از نیروه

 .باالی وزارت اطالعات
از نیروهــای وزارت  –محســن  - نریمــان 
 .یر کلمد - اطالعات

ـاز  ــ ـــتان  –نی ـات اس ــ ـــل اطالع ـــدیر ک م
  .مازندران
ـاع فعلـی از  –احمـد  –وحیدی  وزیـر  دف

ـارج از  ـای خــ عوامـــل دخیـــل در ترورهــ
  .کشور

از مـدیران  - اطالعات خارجی  –هدایت 
  .ستادی وزارت اطالعات

  
بازگشـتن ایـران  ،حاصل اینهمه ٭

ــه ــی اســت ک ــه دوران ــان دو  ،ب می
  :سیاب روسیه و غرب بودآسنگ 

  
  
ایــران از میــان دو ســنگ  ،بــا انقــالب ◀
ـا و روسـیه آ سیابی که دو ابر قـدرت امریک
ــوروی ( ـاهیر ش ـاد جمـ ــن اتحـ ــیش از ای پ

از . مـدآبدر ) سوسیالیستی خوانده می شد
ساله  ۸زمان گروگانگیری و سپس جنگ 

بطور  ،یم والیت فقیهژتوسط ر ،بدین سو
به موقعیت پیشین بازگردانده  ،روز افزون

ها از دوران تزار می خواسـتند از روس. شد
. دست یابند» بهای گرمآ«طریق ایران به 

 ،در دوران ریاســت جمهــوری بنــی صــدر
بـه بنـی صـدر  ،به سـه شـرط ،سفیر روسیه

سفارت پیام سـفیر . وعده حمایت می داد
این سه شرط دولت خود را  ،را کافی ندید

ـا  ،توسط کیانوری دبیر کل حـزب تـوده ب
به بنی صـدر  ،از نو ،وتهدیدی همراه کرد 

ـبش  – ۱ :اطالع داد قطع حمایـت از جن
ـا  – ۲مقاومـــت افغانســـتان و  موافقـــت بــ

ــیج  ــت خل ـأمین  امنی ــرارداد تـ امضــای ق
خودداری از بررسی  – ۳فارس با روسیه و 

ن آیم روسیه و در معرض انحالل بودن ژر
بنی صدر این نظر را تبلیغ می کرد کـه دو (

خر رسانده آبه ابر قدرت دوران انبساط را 
 ،در پی آن. و وارد دوران انقباض شده اند

). دوران انحالل است بمثابـه ابـر قـدرت
ــیس  ــه برضــد رئ ــود ک ــن ب ــز ای ــد نی تهدی

ـان او  بیـــت (جمهـــوری و بســـود مخالفــ
وارد ) خمینی و حزب جمهـوری اسـالمی

کشتی جنگی  ،و اینک. عمل خواهند شد
  ! پهلو گرفته است ،روسیه در بندر عباس

ـامبر  ۱۹در  ◀ خبـــر پهلـــو  ،۲۰۱۲دســ
بهای بندر آگرفتن کشتی جنگی روسیه در 

ــت ـار یاف ــیش از . عبــاس انتشـ  ،نآروزی پ
  :دبکا فایل گزارش کرده است

ـای سـوریه و آروسیه کشتی جنگی به  • به
ـارس  ـائی بـه خلـیج ف کشتی ضـد زیـر دری

ـائی روسـیه. روانه می کنـد در  ،نیـروی دری
بـه  کشتی های جنگی خود را ،دسامبر ۱۸

ـا . آبهای این دو کشور روانه کرد کشـتی ه
ـان بالتیـک هسـتند کشـتی . متعلق به ناوگ

ـاال ،هائی که روانه سوریه شـده انـد ̋ احتم
بــرای تخلیــه اتبــاع روســیه اســت هرگــاه 

گروه . وخامت وضع این کار را ضرور کند
ـائی اسـت بـه  دوم که شامل کشتی ضد دری

ـان نزدیـک بـه خلـیج  ،خلیج عدن و عم
  . یل شده اندگس ،فارس

 ،کشتی هائی که به سوریه روانه شده اند •
کشــتی هــای جنگــی توانــا بــه شــرکت در 

مجهز به پیشرفته  :جنگ تهاجمی هستند
ــرین موشــکها  هســتند ـا . ت کشــتی  ،نهــاآبـ
  . نجات نیز همراه است

ـای نزدیـک خلـیج آکشتی ها کـه بـه       به
نیز کشتی نجات  ،فارس فرستاده شده اند

  . همراه دارند و کشتی تانکر
ـا فایـل در مسـکو مـی گوینـد •  :منابع دبک

هزار تبعـه  ۲۰روسیه نگران  ،بدون تردید
روسیه است که در پایگاه دریائی روسیه در 

ـاوجود ایـن. سوریه کار مـی کننـد نـوع  ،ب
ـای سـوریه فرسـتاده آکشتی هائی که به  به

تناسبی با تخلیه اتباع روسـیه از  ،شده اند
ا متمرکز کردن بیش از ب. این کشور ندارند

پیش نیروی دریائی روسیه در پایگاهش در 
اینکه نیروی دریائی . سوریه متناسب است
مهمتـــر از نیـــروی  ،روســـیه در ســـوریه

ــده اســت ــیاه ش ـائیش در دریــای س . دریـ
ـاه گسـیل شـده  کشتی هائی که به این پایگ

تانــک  ۲۵نفــرات و  ۵۲۰هریــک  ،انــد
ـاع نـ. دارند اگزیر و هرگاه بنا بر تخلیه اتب

و اگـر . از راه هوا شدنی تر بود ،فوری بود
نیاز بـه نـوع  ،قرار بر تخلیه از راه دریا بود
 ،هــم اکنــون. دیگــری از کشــتی هــا بــود

از راه  ،هواپیماهــای روســیه بطــور مرتــب
ـاه دمشـق و  ،هوا ـا اسـتفاده از دو فرودگ ب

ـات و  ،به قوای اسد ،حلب اسـلحه و مهم
  .قطعات یدکی می رساند

ه این دو فرودگاه کـه بهتـر از هرجـای ب     
ــر از  ــودآدیگ ــی ش ـا حافظــت م ـا  ،نهـ تنهـ

. مد مـی کننـدآهواپیماهای روسی رفت و 
ـای الزم نیـــز در ایـــن  روســـیه هواپیماهــ

 ،بــرای تخلیــه اتبــاع خــود ،فرودگــاه هــا
  . ماده نگاه داشته استآ

گسیل ایـن  :منابع دبکا فایل می افزایند •
نه با تخلیه  ،ریهنیرو به پایگاه روسیه در سو

یـم اسـد ژاتباع روسیه در صورت سقوط ر
ـامی در  ،که با تهدید غرب به مداخلـه نظ

صورت بکار رفتن سالح شیمیائی از سوی 
ربط پیدا مـی  ،یم اسد در جنگ داخلیژر

  . کند
ــکو  • ــم مس ــنگتن و ه ــم واش ــور ه اینط

ن واحــد آمحاســبه مــی کننــد کــه ایــن و 
و نظامی سوریه ممکن است عصـیان کنـد 

ـار بگیــرد و  اســلحه شــیمیائی را در اختیـ
  .  ن را بکار بردآبخواهد 

 :یک مقام ارشد نظامی غرب به ما گفت     
ــا دیگــر مطمــئن نیســتیم کــدامیک از دو  م

نخسـت  ،ارتش سوریه یا شورشیان ،طرف
ـار ژســـالح شـــمیائی و بیولـــو یـــک را بکــ

و نیز مطمئن نیستیم که این . خواهند برد
ـار نـرودسالح بر ضـد کشـور دیگـ . ری بک

ـا  اینست که تدارکات نظامی برای مقابله ب
  :یندآبعمل می  ،سه احتمال و خطر 

حمله به ترکیه یا اردن و یا اسـرائیل و  – ۱
  ،پایگاههای نظامی امریکا در این کشورها

  و. با سالح شیمیائی
حملــه ارتــش ســوریه و شورشــیان بــه  – ۲

  و. یکدیگر با سالح شیمیائی
نبــه قشــون ســوریه بــه حملــه یــک جا -  ۳

  .شورشیان با اسلحه شیمیائی
ـال ایجـاب مـی       هریک از این سه احتم

ـافتن  کند مداخله فوری را بـرای دسـت ی
ــار اســلحه شــیمیائی و بیولــو یــک و ژبــر انب

خارج کـردنش از دسـت قشـون سـوریه و 
ایـن حملـه مـی توانـد توسـط . شورشیان

ـام  ــرب انجـ ــرب و غ ــرائیل و ع ــوای اس ق
  . بگیرد

ـامبر ۲۰فه این که در طر ◀ گـزارش  ،دس
سازمان ملـل متحـد منتشـر مـی شـود کـه 
حاوی اعالن خطر است نسـبت بـه فرقـه 

   :ای شدن جنگ داخلی در این کشور
کشور افراد مسلح به سـوریه رفتـه  ۲۹از  •

  :یم اسد می جنگندژاند و با ر
القاعــده ای هــا کــه از عــراق بــه ســوریه  •

ـای ـا و گـروه ه مسـلح  رفته اند و سـلفی ه
دیگر که از لیبی به سوریه رفته اند و گروه 

هــای مســلح کــه عربســتان و قطــر روانــه 
 ،با دریافت پول و اسلحه ،سوریه کرده اند

قوت گرفته اند و بدیلی را هم که غرب بـه 
ایـن . قبول نـدارد ،رسمیت شناخته است

گروه ها سنی و سخت دشمن علوی ها و 
ـا و دروزی هـ. شیعه ها هستند ا مسیحی ه

یـم ژاز هم اکنون نگران بعـد از سـقوط ر
  . بشار اسد هستند

جنــگ  ،هــم اکنــون ،بــدین ترتیــب •
شده است و » بین المللی«داخلی سوریه 

نسـت کـه آنگـران » جامعه بـین المللـی«
ـا متالشـی شـدن  ،یم سـوریهژفروپاشی ر ب

همـراه  ،ارتش سوریه و دستگاه اداری آن
شود و سوریه وضعیت عـراق را پیـدا کنـد 

ـاه تروریسـت ب عالوه تبدیل شـدن بـه پایگ
  . ها
ـامبر ۲۱در  ◀ در کنفــــــــرانس  ،دســـــــ

بیشـتر  :پوتین گفته است ،مطبوعاتی خود
ـا  نگران سرنوشـت مـردم سـوریه اسـت ت

  . یم سوریهژنگران سرنوشت ر
در کنفــرانس وزیــران  ،دســامبر ۲۳در  ◀

ــور خارجــه کشــورهای عضــو شــورای  ام
وزیر خارجه قطـر  ،همکاری خلیج فارس

بـه  ،»کنفرانس دوستان ایران«ز تشکیل ا
 ،خبر داد و وزیـر خارجـه بحـرین ،زودی

گفت وقت آنست مردم ایران از فشار ایـن 
  ! یم بیاسایندژر

ـای در ) ضد موشک(موشکهای پاتریوت بــا توجــه بــه اســتقرار  :انقــالب اســالمی ـای ترکیه، روشن مـی تـوان فهمیـد معن   :و بندر عباس در خلیج فارس سوریهگسیل قوای دریائی روسیه را به آبه
  

امريكا در كـار جنـگ   
ــدف   ــا ه ــه اي ب منطق
كردن سوريه و ايران و 
ــران  ــا اي ــا مصــالحه ب ي

  :است؟
  

ـامزد، یکـی  :انقالب اسالمی ـامزد در باره دو ن ــران و وزارت دفاع امریکا، نوشته اند که ایـن نامزد وزارت خارجـه و دیگـری ن ـا ایــران موافــق گفتگــو دو، مخــالف تشــدید تحــریم ای ـالحه بـ و مصـ ــتند ــل و . هس ــر، نق ــوی دیگ ـا از س ـا قـرار بـر : پرسش محل پیدا می کندخبر از جنگ منطقه ای می دهند و این انتقالهــای نظــامی و موضــعگیری هــا، امـ ـا و آی ـان در خاورمیانــه و شرکت دو جبهه، یکی جبهـه امریک ـا و متحدانشـ ـــران«دیگـــری جبهـــه روســـیه و اروپـ و » ای   :آن به ایران است؟جنگ سوریه و توسعه  ا چین دراحتماًل
  

 :بسوی جنگ منطقه ای
سوریه و ایـران را  ،امریکا

  :هدف گرفته است
  
 ۱۸مقالــه را اســتفن النــدمن در تــاریخ     

ـار  ۲۰۱۲دسامبر  ـال ریسـرچ انتش در گلوب
نوشته او واجد اطالعات زیـرا . داده است

  :است
ـامبر ۱۷در  • خبرگــــزاری عــــرب  ،دســـ
ـاروق الشـرع را ) همتعلق به سـوری( قـول ف

او گفته اسـت جنـگ بسـود . گزارش کرد
مخــالفین . هیچیــک از دو طــرف نیســت

یم او را از میان بردارند ژاسد نمی توانند ر
ـا  ـا خشـــونت و بلبشـــو را بـــه انتهــ مگـــر بــ

ـان بخشـیدن بـه . رساندن او خواسـتار پای

ـا «  :جنگ و بازیافتن وحدت ملـی شـد م
مـی یم را حمایت نژیک شخص معین و ر

  .»کنیم ما برای بقای سوریه می جنگیم
عناصری که در سوریه دست به  :او گفت  

ـا آجنایت می زننـد و کشـورهائی کـه از  نه
ــه احســاس و  ــد هرگون ــی کنن ــت م حمای
عاطفه بشری و اخالقی و ملی را از دسـت 

قوای مسلح وظیفه دارند صـلح . داده اند
هـر انـدازه جنـگ . و سلم را بر قرار کنند

ـافتن بـه  ،طـول بیانجامـدبیشتر ب دسـت ی
هر دو طـرف . صلح مشکل تر خواهد شد

می باید به گفتگو بنشـینند و صـلح برقـرار 
ـاتو . کنند واشنگتن و متفقان اصلیش در ن

ـا در منطقـه از  و اسرائیل و متحدان امریک
ـا مـی آ. ادامه جنگ حمایـت مـی کننـد نه
نهــا مــی آ. خواهنــد ســوریه ویــران گــردد

کسی جانشین شود که  خواهند بشار اسد با
بیشتر مـردم . در غرب گرائی افراطی است

او . سوریه خواستار چنین تغییری نیسـتند
از . از دوســتان واقعــی ســوریه تشــکر کــرد

ایران و حزب الله و روسیه و چین نام برد 
  .و تشکر کرد

پوتین در کنفرانس مطبوعاتی  –روسیه  •
دسامبر گفت نگران سرنوشت سوریه  ۲۰

می خواهـد از راه گفتگـو  –ست نآو مردم 
کمیتـه . راه حلی برای مشکل سوریه بیابد

همآهنگی ملـی بـرای تغییـر دموکراتیـک 
اعضای این کمیتـه . کنفرانسی ترتیب داد

ـا آ. میز منازعه هستندآموافق حل صلح  نه
تأسف و انزجار خـود را از حضـور عناصـر 

ــوریه  ـارجی در س ــلح خـ ــک  –مس ــه این ک
کشور  ۳۰وید از گزارش سازمان ملل می گ

و  –افراد مسلح به سوریه گسیل شـده انـد 
 ،جنگی که دارد سوریه را ویـران مـی کنـد

  .   اظهار بیزاری کردند
 ،کارشــناس روســی در امــور خاورمیانــه •

بــا احتیــاط خــوش بــین  ،ســعید گــافورو
کنفرانس بسا بتواند به حل معضلی . است

کمــک رســاند کــه ســوریه بــدان گرفتــار 
نشستن و با دولـت سـوریه  ،این امر. است

ــه  ــت ک ــی اس ــدم مهم ــردن ق ــو ک گفتگ
مشــکل اســت بتــوان . برداشــته مــی شــود

اما تردید . گفت کنفراس بتواند سر بگیرد
ـائی کـه تـن بـه  ندارم که سرانجام گروه ه

  . یندآبه انزوا در می  ،شتی نمی دهندآ
از سوئی عناصـر مسـلحی کـه  بـدیل بـه      

را نیز  رسمیت شناخته شده از سوی غرب
 ،برای دموکراسی نمی جنگد ،قبول ندارد

ـا مـی داننـد و آ. برای قدرت می جنگـد نه
 ۶۰ ،دسـت کـم ،می بینند که هـم اکنـون

درصد مـردم سـوریه از اسـد حمایـت مـی 
اکثریــت  ،بعــد از مــاه هــا جنــگ. کننــد

بزرگی به گروه های مسلح پشـت کـرده و 
یـم او ژر. اینک از اسد حمایـت مـی کننـد

ـای واپسین خط د فاعی در برابـر  گـروه ه
افراطی  مسـلحی اسـت کـه مـی خواهنـد 
. فرقــه خــویش را بــر ســوریه حــاکم کننــد

ـاع ،بدون او در یـد  ،مردم سـوریه  بـی دف
دمکش هستند کـه آفاشیستهای  –اسالمی 

. امریکا از بیرون وارد سـوریه کـرده اسـت
نها آ. اینها گفتگو برای صلح را رد می کنند

  . یرنداز امریکا دستور می گ
مؤسسه مطالعات خاورمیانه و اسـرائیل  •

ــدیر  ــوگنی ساتانوســکی آمســکو کــه م ن ی
ـای « :می افزایـد ،است برخـی از گـروه ه

بــدون  ،مخــالف واقعــا مایــل بــه گفتگــو
ـارجی بســـیاری از . هســـتند ،مداخلـــه خــ
ـالف ـای  ،چهره های مخ حتـی چهـره ه

بــه جهــت قــدرتهای  ،زاد ســوریهآارتــش 
می شـوند کـه خارجی و قوائی سوق داده 

یم اسـد وارد سـوریه ژبرای ساقط کردن ر
اینان فرا می خوانند افراد را بـه . کرده اند

کشتن اسد و نابود کردن اعضای خاندان 
او و باز فرا می خواننـد افـراد را بـه کشـتن 
رهبــران مــذهبی اقلیتهــای دینــی ســوریه  

  . چرا که کافر هستند
ـار گفتگـو هسـتند و  ،در رم      عناصری بک

ـار  ،میدوارند گفتگوهای ثمربخششانا بک
ـاهره بیایـــد کـــه در اواخـــر  کنفـــرانس قــ

برخـی . در قاهره تشکیل می شود ،دسامبر
ـان  بر این نظر هستند که شانس گفتگو می

مده آاسد و مخالفان میانه رو با  او بوجود 
ــز خواهــان صــلح . اســت ــرا اینــان نی زی
  .هستند

شــیخ حســن نصــرالله  ،دســامبر ۱۶در  •
نها که فکر می کنند مخالفان آ :تگفته اس

ــد از راه  ــی توانن ــوریه م ــت س ــلح دول مس
. در اشتباه هستند ،جنگ به هدف برسند
 :هشدار داده اسـت ،او خطاب به القاعده

در  ،امریکــا و غــرب و کشــورهای اســالمی
شـما را . سوریه برای شما دام گسترده انـد

به سوریه کشانده انـد کـه بکشـید و کشـته 
  .  شوید

ـاون وزارت و ر • وسیه تکذیب کرد که مع
اسد مهار کشور  :خارجه روسیه گفته است

را از دست داده و ممکن اسـت سـرنگون 
 :میخائیـــل بگـــدانو گفتـــه اســـت. شـــود

و سوریه ممکن . جنک بسا شدت بگیرد«
است ده ها هزار تن و بسا صدها هزار تن 

ـــد ـــته بده ـــود را کش ـــردم خ ـــر  . از م اگ
نار کردن پرداخت چنین قیمتی برای برک

رئیس جمهوری سـوریه بـرای شـما قابـل 
ـا ،قبول است  ،ما چه می توانیم بکنـیم؟ م

ـا غیـر قابـل قبـول مـی  ،البته ایـن را مطلق
  .»دانیم

  
چراگفتگوهای دو جانبه ایران   ٭

  :و امریکا بی نتیجه شدند؟
  
روزنامه اسرائیلی  ،۲۰۱۲دسامبر  ۱۷در  •
صــالحی وزیــر خارجــه  :رتص نوشــتآهــا

قدرتهای جهان می باید بـن  :تایران گف
ـا را بشـکنند هـر دو طـرف . بست گفتگوه

می باید نتیجه ای تحصـیل کننـد و بـدان 
ـای . بـــن بســـت را بشـــکنند بـــه گفتگوهــ

ـای جـدی . بیشتری نیاز است به گفتگوه
قدرتهای (اما او مطمئن نیست . نیاز است

ـندآجهانی  ـاده شکسـتن بـن بسـت باش . م
  ).ا.ا

ـــه نتی • ـانع از ب ـا مــ جـــه رســـیدن امریکــ
قرار بر گفتگو در . گفتگوهای پیشین شد

ـاه اراده بـه نتیجـه . سال جدید است هرگ
بن بست  ،ن وجود نداشته باشدآرساندن 

ــد ــد ش ــوده نخواه ـامبر ۱۵در . گش  ،دسـ
دبکــا فایــل مــدعی شــد کــه واشــنگتن و 
ـای ســـری دو  ـال گفتگوهـ تهــران در حــ

ـــه هســـتند ـــه نتیجـــه . جانب ـا ب گفتگوهــ
  . نرسیدند

ـار را مصـــطفی      ورده اســـت کـــه آدولتیــ
ـا وقتـی  :مذاکره کننده ارشد بوده اسـت ت

ـا بـه نتیجـه  امریکا نمـی خواهـد گفتگوه
 ،برســند و نمــی گــذارد بــه نتیجــه برســند

ــه راه حــل و توافــق نــا ممکــن  رســیدن ب
ـا غنـی . است ـا مـی خواهنـد م امریکائی ه

درصــد را متوقــف  ۲۰ســازی اورانیــوم تــا 
ـان امـو. کنیم ری کـه قدرتهای جهانی می

صــرفاً فنــی هســتند بــا امــوری کــه صــرفاً  
ـا . رابطه برقرار می کننـد ،سیاسی هستند ت

ــد ــه را دارن ــه  ،وقتــی ایــن روی گفتگوهــا ب
  .نتیجه نمی رسند

ــا در  • ـا فایـل بــر اینسـت کـه گفتگوه دبک
ـام گرفتـه انـد) سـوئیس(لوزان   ۱در . انج

ـأت  دسامبر شـروع شـده انـد و رئـیس هی
ت که مغـز متفکـر دولتیار بوده اس ،ایرانی

ــران در امــور سیاســی و  وزارت خارجــه ای
او همچنــین یکــی از . بــین المللــی اســت

ـاره اتـم ایـران  گفتگوکنندگان ارشـد در ب
یم ژاجازه گفتگو را باال ترین مقام ر. است

  .صادر کرده است
ــوان  • ـا عن ــه ای بـ ــل از مقال ـا فای از «دبکـ

منـدرج در وال اسـتریت » بوشهر تا بمب
بعـد  :دسامبر نقل می کند ۵ورنال مورخ ژ

از ایــن کــه ســوخت را از نیروگــاه بوشــهر 
واشــنگتن توجــه خــود را  ،خــارج کردنــد

ـاه کـــرد و  ن را از آمعطـــوف ایـــن نیروگــ
ـا  ۲۲زیـرا بـین . نزدیک زیر نظر گرفـت ت

ــونیم از  ۲۲۰ ــد پلوت ــرده آپون ن خــارج ک
  امریکا گفته بود خطر  ،نآپیش از . بودند

  
   ۶ در صفحه

  

 ؟!»جنگ ابتدائی«
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ـار سـالح اینکه نیرو گاه بوشهر عامل انتش
ـاده . کم است ،اتمی شود و اورانیوم تنها م

ـار مـی رود . ای نیست که در بمب اتمی بک
ــد  ــه تولی ــدتها اســت کارخان ــران م ب آای

.  ســنگین را در اراک ایجــاد کــرده اســت
پس می تواند پلوتونیم را بکار تولید بمـب 

  .اتمی ببرد
امــا ایــران مــی گویــد محــض آزمــایش       
پلوتــونیم کــه از ســوخت اتمــی . تاســ

 ،برابـر قـرارداد ،نیروگاه حاصل می شـود
در مــاه . بــه روســیه بازگردانــده مــی شــود

ـــر ـارج  ،اکتب ـاه خــ ــ ســـوخت را از نیروگ
ــد ـاه . کردن ایــران مــی گویــد بــه نیروگـ

روزنامــه مــدعی .  بازگردانـده شــده اســت
ـاختن  است ایران پلوتـونیم الزم بـرای س

ـازاکی  ن نوع کهآاز  ،بمب اتمی ۲۴ بر ناگ
اما هـیچ . فروریخته شد را دارد) اپنژدر (

  .دلیل و مدرکی ارائه نکرده است
دبکــا فایــل مــدعی اســت کــه ایــران بــه  •
سانی مـی توانـد بمـب اتمـی از پلوتـونیم آ

ـاد کارخانـه آبی  ،بسازد نکه نیازی بـه ایج
. مثل کارخانه اراک داشـته باشـد ،بزرگی

ـاهو و دیگـر رهبـ ـان ی ـایت و نت ران این س
می . دست بردار نیستند ،اسرائیل و امریکا

.  یم ایران فاقد اعتبار اسـتژگویند قول ر
نکه مدرکی برای اثبات  ادعای خـود آبی 

  . داشته باشند
ــدیکت کــه  ،در همــان حــال • ــن کال هل

کارشناس اتم است توضیح می دهـد کـه 
در  ،مگاوات برق ۱۰۰۰یک نیروگاه اتمی 

ـال  ،مپونـــد پلوتـــونی ۵۰۰حـــدود  ،ســ
پوند کافی است برای  ۱۰. فضوالت دارد

ســاختن بمبــی کــه مــی توانــد شــهری را 
کشــور  ۵۳ ،در حــال حاضــر. ویــران کنــد

نهــا از ایــن آبیشــتر . نیروگــاه اتمــی دارنــد
. میـز مـی کننـدآنیروگاه ها استفاده صلح 

نظیر  ،کشورهای منطقه و کشورهای دیگر
الجزایــــر و مصــــر و نیجریــــه و قطــــر و 

ن و امارات متحده عربی عربستان و سودا
ـاه دارنـد ،و البته اسـرائیل و ایـران . نیروگ

ــود  ــی ش ـا م ــه ادعـ ــت ک ــران اس ـا ته تنهـ
خطـری کـه تسـلیحات . خطرناک اسـت

نادیده گرفته مـی  ،اتمی برای منطقه دارد
  .شود

 ،بنابرگزارشـها ،خر هفتـهآدر تعطیالت  •
ـای  ـا ناوهــ ـاع امریکــ ـات وزارت دفــ مقامــ

حامــل  ،بیــوسمفیآیزنهــاور و ایــو جیمــا آ
ـایی ۲۰۰۰ ــدار دریـ ــده  ،تفنگ را فراخوان
این دو به نورفلـک  ،دسامبر ۱۹در . است

ـاحل . باز می گردند ـا در س این دو هفته ه
ـاز بـه . سوریه بوده اند گفته شده اسـت نی
  . تعمیر داشته اند

ـاه        قرار است ناو هواپیمابر نیمیتـز در م
ایـن هـر . یزنهاور شودآانویه جانشین ناو ژ
  . ه قرار است به خلیج فارس برگردندس
ـاتریوت در ترکیـه •  ،استقرار موشکهای پ

ـائی مـی  ،انویهژدر ماه  جانشین نیروی دری
ـاه هـوائی نیـز . شوند امریکا در ترکیـه پایگ
فرانســـه و انگلســـتان نیـــز نیـــروی . دارد

  . دریائی خود را دارند
بــردن ناوهــا اجــرای نقشــه امریکــا در       

مشـکل مـی . یر می انـدازدسوریه را به تأخ
یم اسد بـه ژتوان دانست دنباله جنگ با ر

ـان . کجا می انجامد بعـد از تعطـیالت پای
بسا روشن تر بتـوان  ،در سال جدید ،سال

  .وضعیت را دید
 :دسامبر گفته اسـت ۱۹در  ،و صالحی ◀

ـا بـی فایـده  گفتگوهای دوجانبه با امریک
چــرا کــه نشــانه ای از تغییــر رویــه . اســت
  . مشاهده نمی شود امریکا

 ،و دانســته نیســت کــه ایــن اظهــار یــأس     
نتیجــه شکســت گفتگــو اســت و یــا هنــوز 

یــه یــأس خوانــده آغــاز نشــده او آگفتگــو 
ـا تجدیـد (اما اثر برنیامدن انتظار . است ب

انتخــاب اوبامــا مصــالحه انجــام گرفتنــی 
 ۲۴در (را بــاال رفــتن قیمــت دالر  ،)اســت

ـان رسـید ۳۳۵۰دسامبر بـه  شـفاف  ،)توم
  .گزارش می کند

دو امریکائی که به تهران  ،با وجود این ◀
ـادگی کامـل آمی گوینـد ایـران  ،رفته اند م

ـار در . برای حل مشکل اتمـی دارد گیـر ک
اطالعــی نیــز کــه مــا از . واشــنگتن اســت

مادگی آحاکی از  ،ایران دریافت کرده ایم
ـالحه ژر یم بـرای گفتگـوی منجـر بـه مص

  .است

  
انــس بــین ژآاســرائیل اســناد 

ی اتمـی مربـوط ژالمللی انـر
ـــده و در  ـــران را دزدی ـــه ای ب
ــــــــزاری  ــــــــار خبرگ اختی

  :سوشیتدپرس گذاشته استآ
  
ـامبر  ۱۱در  ◀ ایـــن خبـــر را  ،۲۰۱۲دســ

ـار داده  ـاردین انتشـ روزنامــه انگلیســی گـ
نجا که بهر کار دسـت آاز  ،اسرائیل :است

می زند تا ثابت کند ایران دارد بمب اتمـی 
ــازد ـا مســئله اتمــی اسـناد مر ،مـی س بــوط ب

ـار خبرگـزاری  ایران را دزدیـده و در اختی
   :سوشیتد پرس گذاشته استآ

جنگ تبلیغاتی پنهان اسـرائیل بـر ضـد  •
برنامه اتمی ایران اینک دو دهه است کـه 

ســازمان  ،موســاد ،امــا اینــک. ادامــه دارد
انــس بــین المللــی ژآ ،جاسوســی اســرائیل

ــر  :ی اتمــی را هــدف قــرار داده اســتژان
انـس در ژآت بـه سـرقت اسـناد از ایـن دس

ــت ــن زده اس ـابعی در . وی ــسژآمنـ ــه  ،ان ب
گــاردین گفتــه انــد کــه اســرائیل بخــاطر 

وردن از برنامـه اتمـی آحرصی که به سر در
ایــران و بــرمالء کــردن فعالیتهــای اتمــی 
ایران دارد  و بدین خاطر که معتقد است 

ـا راه مـی رودژآ اسـناد  ،انس دست بـه عص
اره برنامه اتمـی ایـران را انس در بژآسری 

ـان» ادیـت«دزدیده و بعـد از  در  ،کردنش
  .سوشیتدپرس گذاشته استآاختیار 

اسـناد خـوب » ادیـت«انس می گوید ژآ •
انجام نگرفته است و یکی گرافیک ها کـه 

غلـط  ،سوشیتدپرس داده شـده اسـتآبه 
بــولتن دانشــمندان اتمــی غلــط را . اســت

  .  خاطر نشان کرده است
ن که مدارک را دیـده انـد مـی کارشناسا •

بـر پایـه  ،گرافیک موضـوع بحـث :گویند
ـار  ــ ـای دراختی انـــس ژآمحاســـبه داده هــ

ــده اســت ــیم ش ــبه . ترس هــدف از محاس
اشتباه . ی حاصل از انفجار اتمی استژانر

وقتی روی داده است که داده به گرافیک 
منتقل شـده اسـت و واحـدهای غلـط در 

  .یکی از محورها بکار رفته اند
 ،انس می گوید مدرک دزدیـده شـدهژآ •

هـدف . دستکاری و بعد منتشر شده است
ــه کشــتن  ـار اینســت ک ــن کـ اســرائیل از ای

بخصوص مجید  –دانشمندان اتمی ایران 
شهریار و فریدون عباسی دوانی را توجیـه 

  .کند
گاردین از قول تحلیل گران می نویسـد  •

ـار  ،که دزدیـدن اسـناد توسـط اسـرائیل ک
ی اتمــی را در ژلــی انــرانــس بــین الملژآ

مذاکره با ایران پیرامون فعالیتهای اتمـی 
زیــرا هــم . مشــکل مــی ســازد ،ایــن کشــور

انس را برای ایـران رو مـی کنـد و ژآدست 
انس چه دارد و چه ندارد ژآایران می داند 

انس بگویـد بـی ژآو هم ایران می تواند به 
ــه رازداری  ــه ژآاعتمــادیش ب انــس بــی پای

ـار  ،و نیـــز. نبـــوده اســـت انـــس را در ژآکــ
مذاکره بر سر فعالیتهای اتمی گذشته این 
کشــور و بازرســی از تأسیســات اتمــی ایــن 

  .کشور بسیار مشکل می کند
ـــد البرایـــت • ـــم در  ،داوی متخصـــص ات

در  ،مؤسسه دانشت و امنیـت بـین المللـی
مـن نمـی دانـم چـه  :می گویـد ،واشنگتن

ـا هـرکس . کسی اسناد را دزدیده اسـت ام
انس بـین ژآرده است به اعتبار این کار را ک
ـار را بـر ژالمللی انر ی اتمی لطمـه زده و ک

  .این مؤسسه بسیار مشکل کرده است
نتان یاهو گفته  ،۲۰۱۲دسامبر  ۲۳در  ◀

جلـوگیری از  ،هرگاه انتخاب شـود :است
 ،مجهز شـدن ایـران بـه سـالح هسـته ای
  .اولویت اول او و حکومت او خواهد شد

  

ــــــکهای  ــــــدف موش ه
کـــه در ترکیـــه پـــاتریوت 

سـوریه  ،مستقر می شوند
  :یا ایران است؟

  
مقاله را سرگی اسـتروکان نوشـته و در  ◀
ـامبر  ۱۷ ـــ ــــن «در  ،۲۰۱۲دس اینفورمیش

  :منتشر شده است» کلرینگ هوس 
ترکیه که دیر زمانی اسـت کـه موقعیـت  •
ــش ژ ـاحب نق ــم دارد و صـ ــک مه ئوپلیتی

نقشی کلیدی در نزاع برسـر  ˝اخیرا ،است
ـان قـ درتهای منطقـه و قـدرتهای نفوذ می

با استقرار موشکهای . بازی می کند ،غرب
پاتریوت که ضد موشک هستند در خـاک 

ـاردیگر مرکـز بحـران  ،ترکیه ایـن کشـور ب
  .جهانی شد

ــرار  • ــرفتن ق ــرعت گ ــبب س ـا چــه س امـ
که بـوی  –گرفتن در مرکز بحران جهانی 

رویاروئی های دوران جنـگ سـرد را مـی 
ز ناتو خواسـته شده است؟ ترکیه ا –دهد 

است پایگاه های ضد موشک را در طـول 
کیلومتر مرزهای مشترکش با سـوریه  ۹۰۰

ـازد ــتقر سـ ــن درخواســت. مس ـامال ،ای ̋ کـ
دفاعی خوانده شده و اینطور توجیه شده 
ــگ در  ــترش جن ـاوجود گس ــه بـ ــت ک اس
ـا  سوریه و احتمال حمله سوریه به ترکیه ب

ـاز دارد کـــه  ،ســـالح شـــیمیائی ترکیـــه نیــ
ـا سـالح  مردمش از خطر حمله موشـکی ب

ـا . یک یا شـیمیائی مصـون بمانـدژبیولو ام
ــه را  تهــران و دمشــق و مســکو ایــن توجی
نپذیرفتنـد و بــه اســتقرار ایــن موشــکها در 

  :خاک ترکیه اعتراض کردند
ــری گراســیموف، مــدیر کــل وزارت     وال

ـا دبیـر کمیتـه  خارجه روسـیه، در دیـدار ب
ـارتلس، نگرانـی خـو د نظامی ناتو، نـوت ب

از استقرار سامانه های دفاع موشـکی در را
سخنگوی وزارت امور . اظهار کرد ،ترکیه

انبــار کــردن  :خارجــه روســیه نیــز گفــت
ـای ترکیـه خـود  ،اینهمه اسـلحه در مرزه

   . عامل تشدید تنش است
ن آاحتمــال  ،بــاوجود اعتــراض روســیه     

که از استقرار این موشکها در خاک ترکیه 
ـاچی ،چشم پوشی شود  ۶و  ۵در . ز اسـتن

در دیدار وزیران کشورهای عضو  ،دسامبر
ـا بـر  ،این اتحادیه با صراحت تمام ،ناتو بن

ــتجمعی ــت دس ـات امنی ـای  ،ایجابـ تقاضـ
ـات و . ترکیه را تصویب کـرد تیمـی از مقام

ـا چنـد و  کارشناسان ناتو روانه ترکیه شد ت
ـــکهای  ـــتقرار موش ـــرائط اس ـــون و ش چ

مشخص  ،پاتریوت را باتفاق مقامات ترکیه
 ۶قــرار اســت  ،بــه موجــب توافــق. کننــد

دو  :سامانه موشکی در ترکیه مستقر بگردد
ـانی و دو هلنـدیآامریکائی و دو  قـرار . لم

ـا   است این سامانه ها طی همـین هفتـه ه
  .در ترکیه مستقر شوند

پرسیدنی است کـه چـرا ترکیـه خـود را  •
وارد فراوان مسائل همسایه های خود می 

ـاتوکنــد و از عضــویت  چــه  ،خــود در نـ
سـودی در سیاســت منطقـه ای خــود مــی 
خواهد ببرد؟ کارشناسان نظامی این ادعا 

تأمین  ،راکه هدف از استقرار این کوشکها
  . مبهم می یابند  ،دفاع از ترکیه است

بــرای دفــاع در برابــر  ،از ضــد موشــک     
خمپاره و گلوله توپ و راکتهای معمـولی 

ریه بــه از خــاک ســو. اســتفاده نمــی شــود
با این نوع اسلحه  ،اگر شلیک شود ،ترکیه

از این ضد موشکها برای . شلیک می شود
از میان بردن موشکها پیش از رسـیدن بـه 
ـای  ــ ـــردن هواپیماه ـاقط ک ــ ـــدف و س ه

ـا سـوریه چـه . شکاری استفاده می شود ام
موشکی دارد که پاتریوت می تواند مانع از 
رسـیدنش بـه هـدف بگـردد؟ و چـرا بایـد 

بر فرض که اسلحه شـیمیائی و  –د بشار اس

موشـکهای کـم   - یک داشته باشـدژبیولو
  برد را با کالهکی شیمیائی مجهز کند؟

ـاتریوت بـه  • ادعای استقرار موشـکهای پ
 ،دلیل حفظ ترکیه از خطر موشکی سوریه

خنثـی  ،اما اگر علت واقعـی. معتبر نیست
کــردن حملــه موشــکی احتمــالی ســوریه 

ـاتو شــتاب ،نیســت دارد در  پــس چــرا نـ
استقرار این ضد موشکها در ترکیه؟ ترکیه 
مــی گویــد تنهــا بخــاطر دفــاع از خــود در 
ـان اسـتقرار ایـن  برابر حمله سوریه خواه

ــت ــده اس ــکها ش ــر . موش ــه او معتب توجی
می تواند پوششی باشد برای دلیـل . نیست

منبع دیپلماتیک روسـیه  :و هدف دیگری
 :گفته اسـت» مومرسان دیلی«به روزنامه 

تقرار این موشکها بکار حمله بـه ایـران اس
  .یندآمی 

ـا      هرگاه به فاصله استقرار این موشکها ت
مـی  ،توجـه کنـیم ،مرزهای ترکیه با ایران

ـا اسـت . بینیم نگرانـی مسـکو بسـیار بـه ج
سان می توان آپارتریوتها را  ،افزون بر این

جا به جا کرد و در مرزهای ترکیه با ایـران 
ی این ضـد موشـکها واحدها. مستقر کرد

ـا را از آسان می توان آمتحرک هستند و  نه
ــرد ــر ب ـای دیگ ــه جـ ـائی ب ــری . جـ دیمیت

ـانف نایــب رئــیس مرکــز مســتقل  ،پلیکـ
ــــکو ــــد ،اندیشــــمندان مس ــــی گوی از  :م

محـل  ،واحدهای موشکی ایران در تبریز
ـا  کیلـومتر  ۵۰۰استقرار ضـد موشـکها تنه

ـا مـــی گوینـــد . فاصـــله دارنـــد برخـــی هــ
ری ایران در این منطقـه تأسیسات اتمی س

  . قرار دارند
ـا مــی خواهــد از  • ایــن امــر را کــه امریکـ

 ،برای استقرار پایگاه موشکی خـود ،ترکیه
ترکیه نیز . نیز نباید غافل شد ،استفاده کند

نیاز . می خواهد تسلیحات خود را نو کند
. به اسلحه پیشرفته موشکی و غیر آن دارد

وجه بـه بات ،باوجو این :پلیکانف می گوید
ـازی ترکیـه بـه ضـد موشـکها بــرای  بـی نی
ـاع و  دفاع از خود در برابـر سـوریه و اوض

ــه ــد ،احــوال منطق ــی گوین ـا م ــه مـ ــه  ،ب ب
ـال اســتقرار ایــن ضــد  ،بیشــترین احتمـ
برضد ایران دارد انجام  ،موشکها در ترکیه

ــرد ــی گی ــد. م ــی افزای ــس ،او م ــن پ  ،از ای
هرنوع تحریکـی مـی توانـد بهانـه دسـت 

ــه جنــگ  و اســتقرار ضــد . بگــرددزدن ب
موشکهای ناتو در ترکیه بدین معنی است 

ای کشـور  ،که درصورت حملـه بـه ایـران
توانــائی دســت زدن بــه حملــه متقابــل را 

  .نخواهد داشت
ـامی  • ـای نظ رئیس سـتاد مشـترک نیروه

ــران ــن فیروز ،ای ــردار حس ـادیآس روز  ،بـ
درسهای بحران موشک کوبا  :شنبه گفت

. تکــرار شــودمــی توانــد  ،۱۹۶۲در ســال 
عالمت سیاهی  ،هریک از این پاتریوت ها

بر نقشه دنیا و می گویند که ممکـن اسـت 
ــد روی دهــد ـا آ. جنــگ جهــانی جدی نهـ

ـانی را مـی ریزنـد و  دارند نقشه جنگ جه
ینــده بشــریت و بــرای خــود آایــن بــرای  

  .اروپا نیز خطرناک است
لــوده بــه آروابــط ایــران و ترکیــه اینــک  •

ن انصراف احمـدی آدلیل . تنش شده اند
نکــارا بــه دعــوت اردوغــان آنــژاد از ســفر 

دلیل لغو سـفر اسـتقرار موشـکهای . است
  .ضد موشک پاتریوت در ترکیه است

ــاهده امرهــا کــه  :انقــالب اســالمی ـای دو بــا مش ـا و روابطـی کـه دارند واقع می شوند و توجیه ه ـان، منطقـه خاورمیانـه در نتیجــه، . صــحنه خاورمیانــه شــودروسیه و بسا چین امکان داده انـد وارد سوریه و ایران بـه : عقل سلیم می یابیمی، را، روشـن، در برابـر دیـد صف بندبایکدیگر دارند، صـف بنـدی در برابـر طرف در باره وقوع آنه ـانی گشـته بیشتر از هـر زم مــی شــدند و بــا همــان کیاســت کــه در دمی باید متوجه اهمیت اصل موزانه عایرانیان بهنگام گروگانگیری می . استمحل برخورد قـدرتهای جه

ـانع از  ـار بردنـــــد، مــــ ـای درپیش مـی گرفتنـد کـه کشـور خـود و از آن پس تا امروز نیز ، رویه ای . شدندگروگــانگیری، بنــا بــراین جنــگ، مــی انقـــــالب بکــــ ـاروئی ه   .ویرانگر بین المللی نمی گشتندتمامی منطقه، عرصـه روی
  

جنگ داخلـی سـوریه پـی 
شـود مد جنگ عراق مـی آ

جز این که ایران با سـوریه 
  :مرز مشترک ندارد

  
مدیر مرکز صـلح (نوشته از ایوان االند ◀
ــوان االنــد آو  زادی در مؤسســه مســتقل ای

دســامبر و  ۱۸ن آو تــاریخ انتشــار )  اســت
  داخ :واجد این اطالعات است

مؤسسه مستقل ایوان االنـد مـی نویسـد   •
بازتاب جنگ بس ویرانگر و مرگبار عراق 

نان منطقه خاورمیانـه را فـرا گرفتـه همچ
در جنگ با » جهادگرایان«این بار . است

ـا . سوریه نقش کلیدی پیدا کرده اند امریک
ـا تروریســت خوانــدن  ـا و آکوشــید بـ نهـ

ـازمانهای  ــ ـان در فهرســـت س ــ قراردادنش
ــه انزوایشــان در ،تروریســت ـا از  ،وردآب امـ

  . تالشش به جائی نرسید ،قرار
ـازگی • ـــ ـا بت گــــروه  ،حکومــــت امریکـــ

جبهةالنصــرة را در فهرســت ســازمانهای 
ـار . تروریست وارد کرد ن آهدف از ایـن ک

یـم ژبود که در عین حمایت از مخالفان ر
دولتهائی که به گروههای ضـد اسـد  ،اسد

هم گرفتار تـرس  ،پول و اسلحه می دهند
ـای مسـلح آاز پی  مد قوت گرفتن گروه ه

نشوند و هم کمک ها بـه ایـن گـروه داده 
  .نشوند

معنــای وارد کــردن نــام ایــن گــروه در      
ـازمانهای تروریســت  ـامی سـ فهرســت اسـ
ـا ایـن  اینست که امریکائیان نمـی تواننـد ب
ـاد  ـند و ایج ـالی داشـته باش گروه رابطـه م
ـا کـه  سابقه برای کشورهای دیگـر اسـت ت
ـاره ایـن گـروه  همین نـوع تحـریم را در ب

 ،روبــرت فــورد. تصــویب و اعمــال کننــد
ــا د گــروه  :ر ســوریه مــی گویــدســفیر امریک

مشکل و  ،های افراطی نظیر جبهة النصرة
ـافتن راه حـل سیاسـی  مانعی بـر سـر راه ی

  .»برای سوریه هستند
نچــه ســفیر فرامــوش مــی کنــد بگویــد آ •

اینست که سیاست امریکا در خاورمیانه در 
مدن و قوت گرفتن این نـوع گـروه آپدید 
جبهة . نقش تعیین کننده داشته است ،ها
صرة همان افراد القاعده هستند که در الن

پــول و اســلحه و  ،جریــان جنــگ عــراق
ــت ــرده اس ــدا ک ــرات پی ــول . نف ن آدر ط

جنگ به افراد خـود تعلـیم داده اسـت و 
  .نها را در سوریه بکار گرفته استآاینک 

القاعده عـراق مولـود اشـغال ناشـیانه        
ـان  ـا و متحدانش عراق توسط قـوای امریک

مان هشدار داده شد که در همان ز. است
نها که در جریان ایـن جنـگ تعلـیم مـی آ

 ،با پایان جنـگ ،بدیده می شوندآبینند و 
محـض بـی  ،به کشورهای اسـالمی دیگـر

البته . صادر خواهند شد ،نهاآثبات کردن 
شما نوستراداموس نبودیـد کـه بتوانیـد از 
پیش بدانید این ایـن پـیش بینـی واقعیـت 

  .پیدا خواهد کرد
ـاافزو • ـای امریک  ،ن بـر ایـن کـه مجازاته

زیرا در دوران یک جنگ . سمبلیک است
ـان ر ،داخلی همه بلبشو یـم ژبـرای مخالف

اسلحه توسط کشـورهای ترکیـه و  ،سوریه
ـان آقطر و سعودیها فرستاده می شود و  س
هم . در دست گروه نصرت قرار می گیرند

ـا گروههــای  ــه بـ ــه رابط ـاطر ک ــدین خـ ب
و مشـروط یـم سـوریه منضـبط ژمخالف ر

نیست و هم بدین خاطر کـه دانسـته و بـه 
  عمد به این گروه اسلحه و پول 

  
  ۷ در صفحه

  

 ؟!»جنگ ابتدائی«
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ـاه قـرار  ،بدین ترتیـب. داده می شود هرگ
بر عمل به قول جـون مـک کـین و دیگـر 
ـا بـــه  ـائی شـــود و امریکــ ـای امریکــ عقابهــ

ــم اســد اســلحه ژگروههــای مخــالف ر ی
به گروهی اسلحه خواهـد  ،ناگزیر ،بدهد

ــه  ـازمان تروریســت داد ک در فهرســت سـ
  . است

ـاد شـده بـه  • هم اکنـون کـه سـه کشـور ی
گروه های مخالف در سوریه اسـلحه مـی 

ـام اسـلحه بـه دسـت  ،دهند نزدیک به تم
ـند غیـر از . گروه های اسـالم گـرا مـی رس

  .گروه های دیگر نیز هستند ،جبهةالنصرة
بــدین خــاطر کــه  ،در بــدترین حالــت •

را در فهرسـت امریکا گروه جبهة النصـرة 
ــرارداده اســت ـازمانهای تروریســت ق  ،سـ

همانطور که در گذشته چندین نوبت این 
یک گروه دشمن برای  ،کار را کرده است
گروهــی کــه هنــوز بــه . خــود مــی تراشــند

بـه  ،از این پس ،امریکا حمله نکرده است
ـار را بکنـد ـا آ. این فکر می افتد که این ک ی
ـان در پاکسـتان  ـا طالب ـار را ب ـا همین ک و ب

  القاعده در عربستان و یمن نکرده است؟
و همــه ایــن امــور در ســوریه واقــع مــی       

نهم با وجود تجربه های پیشـین از آشوند 
ـای مســلح  حضــور و عملکــرد گــروه هـ

در  ،بــرای مثــال. خــارجی در یــک کشــور
امریکا از طریق پاکسـتان  ،۱۹۸۰سالهای 

پول و اسـلحه بـرای مجاهـدینی فرسـتاد 
. شوروی سابق می جنگیدنـد که با روسیه

پاکستان پول و اسلحه را به رادیکال ترین 
وردند آنها القاعده را پدید آگروهها داد و 

امریکــا بــه  ،و حــاال. کــه ضــد امریکــا شــد
ــی دهــد و  ــتان اســلحه م حکومــت پاکس
پاکستان به طالبان اسلحه می دهد که در 

  .افغانستان با قوای امریکا می جنگند
ــ • ــو غ ــر بلبش ــم ژرب برضــد رجنــگ پ ی

سبب شد انبارهای اسلحه قـذافی  ،قذافی
ــه  از مهــار حکومــت جانشــین خــارج و ب

این اسلحه . دست گروههای مسلح بیفتد
از جملــه در اختیــار اســالم گرایــانی قــرار 
گرفت که اینک شمال مالی را بـه تصـرف 

ـا  ،و حاال. ورده اندآخود در  ـا و اروپ امریک
به مده هستند آکه مسبب وضعیت بوجود 
ورند به شمال آهمسایه های مالی فشار می 

ن را از دسـت اسـالم آمالی حملـه کننـد و 
چه کسـی مـی دانـد . گراها بیرون بیاورند

اســلحه لیبــی بــه دســت چــه گــروه هــای 
دیگــری افتــاده اســت و ایــن گروههــا در 

  کدام کشورها وارد عمل می شوند؟
ـای  • ـا بخواهـد از تجربـه ه هرگاه امریک

نباید پـول و اسـلحه  ،گذشته درس بگیرد
نباید برای . برای شورشیان سوریه بفرستد

جبهــة النصــرة اســلحه و پــول بفرســتد و 
ـا  ـال حاضـر ب نباید با ایـن گـروه کـه در ح

ن آدشمنی کند و  ،امریکا دشمنی نمی کند
امریکا بـه . را تحریم مالی و تسلیحاتی کند

نها آاندازه کافی دشمن دارد و نیاز ندارد بر
  .بیفزاید

شورای امنیـت  ،۲۰۱۲دسامبر  ۲۰در  ◀
ـال مـداوم  دو شرکت ایرانی را بخاطر ارس

 شـرکت. تحـریم کـرد ،اسلحه بـه سـوریه
ـاد صادرات و واردات شرکت و ایر یاس  س

)SAD (تفنگ، مهمات، ارسال را مسئول 
ـاره، مسلســـل،  تجهیـــزات دیگـــر و خمپــ
دانست و هـر دو  سوریه به ایران از نظامی

  . را تحریم کرد
ایــران همســایه ســوریه  ،بــدین ترتیــب     

نیست و موضعی وارنه موضعی دارد که در 
بــرای  ،در ســوریه. جنــگ عــراق داشــت

یم است که اسلحه می فرسـتد و برضـد ژر
  !عمل می کند» اسالم گراها«

ـاال ست و نوشته اش، بدان توجهی نکرده اواقعیتی را عیان می کند که خود او، در نوشــته ایــوان االنــد  :انقــالب اســالمی ـا ح ـام . کند، مهار ندارددیگر حتی برگروه هائی کـه مسـلح مـی آن این که تنها ابر قـدرت امریک ــراق، در حقیقـت، بهنگ ــه افغانســتان و ع ــوش ب ــه ب حمل

ـان نشریه ما هشدار داد که ایـن دو جنـگ  ــم در جهـ ــترش تروریس ـبب گس ـاز دارد و اســالم ســتیزی و اســالمهرچند قدرت بـه دشـمن . خواهد شدسـ ـا تروریســم بـــین  نیـ ـامی هراســی و جنــگ بــ ـان بیشـتر از دسـت مـی کام خشونت فرو می رود، ابر قـدرت، هســتند، امــا در همــان حــال جهــان در طرح و اجـرای نقشـه تجزیـه کشـورها و حضور نظامی در همه جای جهان و المللی، توجیه گر بودجه عظـیم نظ ـای . دهد و فرسوده تر می گـرددمهار امـور جه نیروه . تر، بمثابه ابر قدرت از پای در می آیـدرا بیشتر تخریب می کند و زود محرکه  ـال حاضــر ـا در  ،در حـ ـا و اروپـ ـاع و  ،در همان حال. می دهندتحریم ایران است که بایکدیگر مسابقه امریکـ وزیر دف ـا ــر خارجــه امریکـ دو شخصــیتی  ،وزی . انــد سیاســت دو وزیــر پیشــین داشــتهسیاستی غیر از  ،هستند که تا این زمان    :رئیس جمهوری تعیین می کندنها مجری سیاستی هستند که آهرچند 
   

در بحبوحه مسـابقه در  
دو وزيـر   ،تحريم ايران

جديد امريكـا مخـالف   
ــق  ــريم و موافــ تحــ

  :گفتگو؟
  
  

ـا،  ۲۱در  :انقالب اسالمی ـا، جـون کـری، دسامبر، اوبام ـنا را رئیس جمهـوری امریک ـارجی س ـا، به عنوان رئیس کمیسـیون امـور خ ـناتور . معرفی کردوزیـر خارجـه جدیـد امریک ـا هاگـل . پیشین را نیز وزیر دفاع کنـدقرار است هاگـل، س ـــد ب ـاران جدی ــ ـــه ک ـــرائیل و محافظ ـاره  ،از ایـن رو. مخالفت کرده انـداس ـادر . نیــز موافــق گفتگــو بــا ایــران اســتکـری . او بیشتر می گویند و می نویسنددر ب ـا مجازاته ـا ی همین روز، کنگـره امریک   :نیز بر تحریمهای خویش افزودجدید برضد ایـران وضـع کـرد و اروپ
  

محافظه کاران جدید دو 
ـــد ـــر جدی ـــه  ،وزی خاص

هاگـــل را کســـانی نمـــی 
دانند که بتوانند ایران را 
از مجهز شدن بـه سـالح 

  :هسته ای بازدارند
  
چاک هاگل که قرار است وزیر  ٭

ــه  ــود را محافظ ــا بش ــاع امریک دف
ــدا ــه ان ــد ب ــاران جدی ــافی ک زه ک

هوادار اسرائیل و مخـالف مجهـز 
شدن ایران به بمـب اتمـی و اهـل 
مبارزه با تروریسم بین المللی نمی 

  :دانند

  
ــه را جــون گــالزر در  ◀ دســامبر  ۱۵مقال

منتشر کرده و واجد این اطالعات  ۲۰۱۲
  :است

 Chuckچـاک هاگـل ،سناتور پیشین •
Hagel ، ـناتور پیشـین ـامزد  ،س ـا ن را اوبام

ـا کـرده اسـتتصدی وزار . ت دفاع امریک
اما گرایشهای راست او را مصمم به مبارزه 
ـافی  با تروریسم بین المللـی و بـه انـدازه ک

هاگـل کسـی . هوادار اسرائیل نمـی داننـد
ـا عـراق را  است که گرچه رأی به جنـگ ب

ـا زود ،داد ــ ـــت و  ،ام ـــود بازگش از رأی خ
حکومت بوش را بخاطر هجوم به عـراق 

  . رد انتقاد قراردادو اشغال این کشور مو
ــته   • ــر نوش ـا ب  Foreign Policyبنـ

magazine ،  او با سیاست توسعه طلبی
ـانوس  ـا در اقیــ ـامی اوبامــ بســـط (رام آنظــ

ـان ) حضور نظامی در ایـن قسـمت از جه
ـادی  ـامی و اقتص بقصد مهار سیاسـی و نظ

ایـن نـوع  ،از دید او. مخالف است ،چین
تخاصم برای هر دو ملت امریکا و چین و 

ـار مـی  ،بقیه دنیا او نوشـته . وردآفاجعـه بب
ــه شکســت مــی  :اســت چنــین سیاســتی ب
  .انجامد

ـنگتن • از  ،البی هـوادار اسـرائیل در واش
انتصــاب هاگــل بــه وزارت دفــاع امریکــا 

یـک دسـتیار ارشـد . ار ناخشنود اسـتبسی
ـنا بــه ویکلــی اســتاندارد  متعلــق بــه (سـ

ــد ــد) محافظــه کــاران جدی ـا  :مــی گوی مـ
ــان داریــم کــه او یــک ضــد یهــودی  اطمین

ــت ــیح داده اســت. اس ــل « :او توض هاگ
یک البـی  ،روشن گفته است که به باور او

ــه در نهــان  ــوم وجــود دارد ک ــودی ش یه
ـار مـی ک . نـدسیاست خارجی امریکا را مه

ــری  ــودی گ ــد یه ــوع ض ــدترین ن ــن ب ای
  .»است

ـاب  • رون داویـد آدر مصاحبه بخاطر کت
واقعیت سیاسی « :هاگل گفته است ،میلر

 ،در امریکــا ،البــی یهــودی... اینســت کــه 
ـاند و زبـون  شماری از مقامات را مـی ترس

ن کننــد کــه ایــن البــی مــی آمــی کنــد تــا 
به او ایراد مـی گیرنـد کـه چـرا . »خواهد

البی اسرائیل و می گوید البـی  نمی گوید
قصـد  :یهود؟ میلر در دفاع از او می گویـد

او همان البی اسرائیل است و بهیچ رو او 
ســفیر  ،دانیــل کرتــزر. یهــود ســتیز نیســت
از  ،بـوش ژرژدر دوره  ،امریکا در اسـرائیل

هاگل دفاع می کند و می گویـد در طـول 
از جملـه در دوره  ،سالهای خدمت خـود

ــودمای کــه ســفیر  ـا در اســرائیل ب  ،امریکـ
همــواره او را مــردی حــامی اســرائیل مــی 

ـا . یافتم او کسی اسـت کـه حاضـر اسـت ب
اســرائیلی هــا بــر ســر موضــوعهای مــورد 

  .صادقانه گفتگو کند ،عالقه دو طرف
هاگـــــل یکـــــی از  ، ۲۰۰۰در اکتبـــــر  •

ــود کــه حاضــر نشــدند در  ،ســناتورهائی ب
ــه  ،دوران انتفاضــه دوم فلســطینی هــا نام

ـاء کنـدحم  ۲۰در . ایت از اسرائیل را امض
ـنگتن پسـت  ،۲۰۰۲وئیه ژ هاگـل در واش

تا زمانی که اسرائیل سرزمین های  :نوشت
نمــی  ،فلســطینی را در اشــغال خــود دارد

ـار داشـت فلسـطینی دسـت بـه  توان انتظ
اسرائیل می . اصالحات دموکراتیک بزنند

ــدمها بســوی صــلح ـا برداشــتن ق ــد بـ  ،بای
  .را نشان بدهد دلبستگی خود به صلح

هاگـــل از پرزیـــدنت بـــوش  ،۲۰۰۶در  •
خواست اسرائیل را به قطع فوری جنگ 

او اســرائیل را مــتهم . در لبنــان فراخوانــد
کرد که بطور سیستماتیک دارد یک کشور 

ن آرا ویران و مردم  ،لبنان ،دوست امریکا
  .را می کشد

 ،نچه به تروریسم مربـوط مـی شـودآدر  •
هرچنـد نظـر . ردهاگل روشی عقالنـی دا

 :افراط گرائی خوانده شد ،در واشنگن ،او
سناتور دیگـر  ۱۲هاگل و  ،۲۰۰۶در اوت 

حاضر نشدند نامه ای را امضاء کنند که از 
اتحادیه اروپا می خواسـت حـزب اللـه را 

ـــد ـــتی بخوان ـازمان تروریس ــ ـــک س در . ی
هاگل نامه ای را امضاء کرد که از  ،۲۰۰۹

ـا  ـا مـی خواسـت ب ـاس پرزیدنت اوبام حم
  . باب گفتگو را باز کند

هاگــل بــا دشــمنی  ،در مــورد ایــران نیــز •
ــران مخــالف اســت در . هیســتریک بــا ای

هاگــل بــه پرزیــدنت بــوش فشــار  ،۲۰۰۷

با ایـران وارد  ،بدون شرط و شروط ،وردآ
او سخنرانی کرد و . گفتگوی مستقیم شود

ادامه دادن بـه روابـط خصـومت « :گفت
ـا سبب منـزوی شـ ،میز با ایرانآ دن امریک

ـارینی پالیسـی. »می شود او  ،بنا بر مجلـه ف
با مجهز شدن ایران به بمب « :حتی گفت

  .»خر نمی رسدآاتمی دنیا به 
هاگل همواره مخالف وضع و اجرای  ◀

او به اینگونه طرحها . مجازاتها بوده است
نها را زیان بخش آرأی مخالف می داده و 
او هـوادار حـل . توصیف می کـرده اسـت

از جمله مشـکل اتمـی ایـران از  ،هامشکل 
  .راه گفتگو بوده است

ـبر کـرد و  – ۱ :انقالب اسالمی ـا بایـد ص ـاع امریک ـای ژاگر شد، ر – ۲بشود و دید مـی گذارنـد او وزیـر دف یـم مافیاه او و کـری مـی  – ۳با ایران نمی کند و و او را هوادار سختگیری هرچه بیشـتر مالی فرصت را نمی سـوزاند  –نظامی  ـا توا ــد امریکـ ـانی سیاســت جدی ــد بـ   . بگردند یا خیرنن
  
هاگل و محافظه کـاران جدیـد  ٭

نفوذ خود را در واشنگتن از دست 
  :می دهند

  
ـاری نوشـته و در  ◀  ۲۰مقاله را روبـرت پ

   :انتشار داده است ،۲۰۱۲دسامبر 
محافظه کاران جدید که نفـوذ خـود را     

اینک مـی  ،در واشنگتن از دست داده اند
ــند ــین کوش ـناتور پیش ــب سـ  ،از راه تخری

ـا . ورندآموقعیت بدست  ،جاک هاگل ام
ــا  ـان مــی دهنـد بس ــا را آکینـه ای کــه نش نه

  :»خر بروند آتا «ناگزیر می کند 
ـال  • ـاران  ،۲۰۱۲سـ بــرای محافظــه کـ

ـام تـوان از . متفرعن سال سختی بود با تم
نامزدی میت رامنـی حمایـت کردنـد و او 

ـاهد ،نآشکست خورد و بعـد از  ـاره  ش کن
نــرال پتــرائیس از ژ ،گیــری دوســت خــود

و . شـدند ،ن افتضاحآنهم با آ ،ریاست سیا
از راه ابراز  ،دست به حمله متقابل ،اینک

ـاع شـدن هاگـل زاده  ،ضدیت با وزیـر دف
  .اند
ـامزد  ،نکـهآپس از  ،بدین سان      هاگـل ن

ـاع شـــد ـای آ ،وزارت دفــ ـاج حملـــه هــ مــ
ضـد هاگـل . محافظه کاران جدید گشت

د زیرا هاگل می گوید امریکا می باید هستن
ـای اسـرائیل  سیاستی مستقل از تـرجیح ه

ـای . داشته باشد البـی «و او  با مداخله ه
نیرومنــد  در سیاســت خــارجی » یهــودی
  . مخالفت کرده است ،امریکا

ـاع  ،باز • محافظه کاران جدید با وزیر دف
امریکا شدن هاگل مخالفت می کنند زیرا 

بـر  ،واقعی با ایـران او هوادار گفتگوهای
بنظر . سر برنامه هسته ای این کشور است

ـا  ،او ــر تحریمهـ ــدام ب ــردن و م تحــریم ک
نمی   ،جز به جنگ ،راه به جائی ،افزودن

اما محافظه کاران جدید و نتان یاهو . برد
  .جنگ را ترجیح می دهند

دلیــل دیگــر مخالفــت محافظــه کــاران  •
ــق  ــه او مواف ـا هاگــل اینســت ک ــد بـ جدی

. از بودجــه نظــامی امریکــا اســت کاســتن
واشنگتن پست که مدتی دراز  است که در 
ـاران جدیــد اســت ــت محافظــه کـ  ،دس

ـامی و  مخالفت او را با افزایش بودجـه نظ
غیر مسـئوالنه و   ،نآموافقتش را با کاهش 

ـنگتن پسـت (غیر معقول خوانـد   ۱۹واش
نظرهای هاگل در باب بودجه « :)دسامبر

ـاعی و چپ از س ،نظامی و ایران یاست دف
ـا در دوره اول و  ــت اوبامـ ـارجی حکوم خـ
همانند نظرهای سناتورهائی اسـت کـه از 

حمایت  ،او برای این که وزیر دفاع بگردد
  .می کنند

روشن است که بی اعتبار کردن هاگـل  •
نست که او حاضـر نشـده اسـت از آبخاطر 

مواضعی حمایت کند کـه مطلـوب البـی 
ن جملـه آاز . هستند ،) AIPAC(اسرائیل 

ــر ضــد  اســت حمایــت از موضــع البــی ب
که بدین حمایت کردن تن نداده و  ،ایران

با وضع مجازاتها بر ضـد ایـران مخالفـت 
کرده و حاضر نشده است نامه خطاب بـه 

قرار دادن حزب اللـه (اروپا را امضاء کند 

  ). در فهرست سازمانهای تروریست
 :ضدیت با هاگل دلیل دیگری نیز دارد •

اران جدید می خواهند قدرت محافظه ک
ـا هنـوز مـی  خویش را بیازمایند و ببینند آی

ن شوند که کسی وزیر شود آتوانند مانع از 
ـا آاین تاکتیـک . نها نیستآکه مطلوب  نه

ـا  در دوره اول ریاســـت جمهـــوری اوبامــ
نهــا آ ،۲۰۰۹در ســال . مــؤثر بــوده اســت

ـانع از  ن آهمین تاکتیک را بکار بردند و م
سفیر   ،Chas W. Freemanشدند که 

ـــتان ـــین در عربس ـــورای  ،پیش ـــیس ش رئ
او را مـتهم کردنـد . اطالعات ملی بگـردد

ــدازه بــا کشــورهای عــرب  کــه بــیش از ان
گناه اصلی او این بود که به . دوست است

انــدازه کــافی هــوادار اســرائیل نبــود و بــه 
البــی اســرائیل در واشــنگتن اعتنــاء نمــی 

  . کرد
اوباما زود  ،ریمندر برابر حمله ها به ف     

ن مقام گماشـته نشـد و آفریمن به . جا زد
ـاران جدیـد پیـروزی خـود را  محافظه ک

ــد ــمار . جشــن گرفتن ــه ش ــد ک ــین ش چن
در  ،زیــادی از اعضــای تــیم امنیتــی بــوش

ـا ــت اوبامـ ــظ  ،حکوم ــود را حف ــام خ مق
وزیـر (مهمترینشان روبرت گیـت . کردند
ــاع ــرائیس ژو ) دف ــرال پت ــیا(ن ــیس س ) رئ

ـاب خــــودفــــریم. بودنــــد  ،ن در کتـــ
»merica’s Misadventures in 

the Middle East «، روزی  :نوشــت
 ،ن مقــام را نیــافتمآبعــد از ایــن کــه مــن 

واشنگتن پست سرمقاله ای بدون امضاء 
ـار داد و خوانــد » خــل«مــرا  ،نآدر  ،انتش

چرا که گفتـه ام در واشـنگتن یـک البـی 
اسرائیل وجود دارد که با انتصاب من بـه 

ـالف اسـت و مـن منصـوب این مقا م مخ
  .نشدم

جهــان مــا بــه آئینــه ای مــی مانــد کــه   •
ن که هست می گردانـد و آواقعیت را جز 
مـدتهای مدیـد محافظـه  :نشان می دهد

کاران جدید توانائی خود را در وانمودن 
نشان می  ،هر چیز را هرطور می خواهند

واقعیـت را  ،چنانکه در باره عراق. دادند
جانشــین  ،کردنــدنچــه خــود جعــل آبــا 

ن آجـز  ،هرکس را که نخواسـتند. کردند
ـاوجود ایـن. که بود معرفـی کردنـد در  ،ب

محافظه کاران جدید به  ،حکومت اوباما
تـــدریج موقعیـــت خـــویش را از دســـت 

ـا را در آبخصوص اگر موقعیت . دادند نه
حکومت بوش با مـوقعیتی مقایسـه کنـیم 

ـــد ـا یافتن ــ ـــه در دوره اوبام ـال  :ک ــ در س
ــاع ســرا ،۲۰۱۱ نجام گیــت از وزارت دف

ـاره گرفـت و  نـرال پتـرائیس از ژامریکا کن
ـال .  ریاســـت ســـیا اســـتعفاء کـــرد در ســ

ــــس  ،۲۰۱۲ ـار مجل ـــ ــــر فش ـا زی ـــ اوبام
ــت جمهوریخــواه ـا اکثری ــدگان بـ  ،نماین

محافظــه . بیشــتر در قلمــرو اقتصــاد بــود
کاران جدید امیدوار بودند رامنی برنـده 

ـارجی امریکـا آشود و  نها مهار سیاست خ
حتـی در . ورند اما ناکام شدندآرا بدست 

ـاآبرخی از  ،شب انتخابات مطمـئن از  ،نه
کسانی را معـین مـی کردنـد مـی  ،پیروزی

ــاع  ــه و دف ـای وزارت خارج ــد مقامهـ بای
ــد ـا را تصــدی کنن ــک. امریکـ ـا آ ،و این نهـ

چهار سال دیگر باید صـبر کننـد و بـه در 
ن به انتخـاب کسـی دل ببنـدد کـه آپایان 

ـارآ ـا را بکــ ـا در . خواهـــد گرفـــت نهــ امــ
ـا  ،روزهای بعـد از تجدیـد انتخـاب اوبام
 ،گرفتــار بــد بیــاری دیگــری شــدند و آن

 ،نرال پترائیس از ریاسـت سـیاژاستعفای 
ـاح جنسـی او  در پی بـر مـالء شـدن افتض

  . بود
ـان • ـاران  ،بــدین سـ مهــار محافظــه کـ

ـان  ـارجی امریکـا پای جدید بر سیاسـت خ
ان معنای ضد حمله محافظه کار. گرفت
از راه بی اعتبار کردن هاگـل کـه  ،جدید

ـان  یک جمهوریخـواه محبـوب امریکائی
جـز ایـن نیسـت کـه مـی خواهنـد  ،است

ــد عقــب  ـا را نــاگزیر کنن پرزیــدنت اوبامـ
ـا وزارتـش بـر آبنشیند و کسـی را کـه  ـا ب نه

. وزیـر نکنـد ،وزارت دفاع موافق نیستند
اما رویه ای که در پیش گرفته انـد ممکـن 

ـار  ،نیانجامد و درعـوض است به نتیجه ک
  .محافظه کاران را بسازد

  ۸در صفحه
  

 ؟!»جنگ ابتدائی«
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سناتور جون کری که اوباما او را  ٭
بــه وزارت خارجــه منصــوب کــرد 

  :موافق گفتگو با ایران است
  

 ،۲۰۱۲دسامبر  ۱۷در  ،شارل داویس ◀
  :نوشته است ،در معرفی جون کری

ـا نگـران موضـع جـون کـری  • تیم اوبام
ایـران بـر غنـی چـرا کـه او از حـق . است

ـاع مـی کنـد ـال . سازی اورانیـوم دف در س
ــیش از  ،۲۰۰۹ ـاه پ ــد مـ ـا آچن ــه اوبامـ نک

کری  ،غاز کندآریاست جمهوری خود را 
ـاوی  به فایننشـال تـایمز گفـت بـرغم دع
سیاســتمداران امریکــا مبنــی بــر ایــن کــه 
 ،ایــران در کــار تولیــد بمــب اتمــی اســت

ـارف  ایران حق دارد اورانیوم را برای مص
اینکــه حکومــت . غنــی کنــد ،میــزآصــلح 

بوش می گوید ایران حق ندارد اورانیـوم 
کـری بـه . میـز اسـتآریشخند  ،غنی کند

«  :ایــن انــدازه بســنده نکــرد و ادامــه داد
ــده گــوئی  ــن یــک دیپلماســی از راه گن ای

سـبب . ی استژاتالف بی حد انر. است
ـا آ. سخت تر شدن موضع ها می شـود نه

اده صـلح ی اتمی اسـتفژحق دارند از انر
پــس حــق دارنــد اورانیــوم را . میــز کننــدآ

  .»غنی کنند
کـری حـق  ،بنا بر حقـوق بـین المللـی •

بنا بر قرارداد منـع گسـترش . داشته است
ن جق آامضاء کنندگان  ،سالح هسته ای

دارنــد اورانیــوم را بــرای مصــارف صــلح 
ــدآ ــی کنن ــز  غن ـا . می ــخنان او تنهـ ـا س امـ

او بــا . مخالفــت بــا سیاســت بــوش نبــود
وزیــر خارجــه ای کــه  ،هــیالری کلینتــون

نچـه آدر  ،اینک کری جای او را می گیرد
به سیاست امریکا در قبال ایـران مربـوط 

ـالف بـود ،می شـود درسـت چنـد      :مخ
نکــه کـری موضـع خــود را آهفتـه بعـد از 

ایـران  :هـیالری کلینتـون گفـت ،گرفت
حق دارد نیروگاه برق اتمی داشته باشـد 

ـازی اما حق داشتن چرخه  کامل غنـی س
در منــاظره بــا  ،اوبامــا. اورانیــوم را نــدارد

قصـد دارد ایـران  :گفت ،نیز ،میت رامنی
ن دارد که به برنامه اتمی خود پایان آرا بر

  . بخشد
مقاله خـود را  ،مارس ۲۲در  ،پل پیالر ◀

در باره اهمیـت انتصـاب جـون کـری بـه 
  :انتشار داده است ،وزارت خارجه امریکا

ـار وزیـر خارجـه ،مریکادر تاریخ ا •  ،چه
هیالری . به ریاست جمهوری رسیده اند
ـامزد  ،کلینتون که وزیر خارجه بود هـم ن

ـامزد  ریاســـت جمهـــوری بـــود و هـــم نــ
ـات ریاسـت  ریاست جمهـوری در انتخاب

جون کـری . است ۲۰۱۶جمهوری سال 
خود نامزد حزب دموکرات در انتخابات 

انتصــاب . بـود ۲۰۰۴ریاسـت جمهـوری 
ــه وزا پیــام روشــنی  ،رت خارجــهکــری ب

ـا در  :است به بقیت جهان حکومت اوبام
ــه  ،دور دوم خــود ــر صــلح دارد و ب ـا ب بنـ

  .دیپلماسی است که اهمیت می دهد
نصــب شخصــیتی بــه  ،افــزون بــر ایــن •

ـا  ،اهمیت کری سه پیام دیگر به مردم دنی
  :و امریکائیان در بردارد

ـا  – ۱ ـا بقیـه دنی امریکا بـه روابـط خـود ب
  و. ت را می دهدکمال اهمی

امریکائیان بدانیـد کـه روابـط کشـور  – ۲
شما با بقیه دنیا از تمام اهمیت برخوردار 

  و. است
ــیتی در  – ۳ ــین شخص ــرفتن چن ــرار گ ق

رأس وزارت خارجــه امریکــا بــدان معنــی 
است که ایجابات بین المللی و بازتابهای 
هر اقدامی که امریکا به انجامش تصـمیم 

  .رسی شده استبقدر کافی بر ،می گیرد
تضمینی وجود ندارد که کری وضعیتی      

ـاول پیـدا کـرد . را پیدا نکنـد کـه کلـین پ
ممکــن اســت او بــا اوبامــا همــان رابطــه 
غمبار را بیابد که پاول با پرزیدنت بـوش 

اال اینکه احتمال قوی مـی رود . پیدا کرد
     .که چنان نشود و پیامها تحقق پیدا کنند

مجازاتهاي جديد كـه   
ريكا و اروپـا بـر ضـد    ام

  :ايران وضع كرده اند
  
ـــر تشـــدید  ٭ ـــان اصـــرار ب همچن

مجازاتهــای وضــع شــده بــر ضــد 
  :ایران است

  
  ،تحلیل گر سابق سیا ،مقاله را پل پیالر ◀

  :دسامبر انتشار داده است ۱۴نوشته در 
ــا  • نکــه ایــران مــی گویــد حاضــر اســت آب

تضــمین هــای جدیــد بســپارد کــه در کــار 
اســـرائیل و  ،نیســـت تولیـــد بمـــب اتمـــی

بسیاری از اعضای کنگره امریکا که متحد 
ـان در پـی وضـع  ،اسرائیل هسـتند همچن

ـای جدیــد و ســخت تــر هســتند . مجازاته
 ،از ایــن پــس ،دینامیــک وضــع مجازاتهــا

توان پرزیدنت اوباما را در حل بحـران از 
  .راه دیپلماسی کاهش می دهد

ـازات جدیـد کـه در بودجـه وزارت  • مج
ـا کـه  ،است دفاع مندرج بعلت اشـکال ه

امکانی را  ،کاخ سفید بر طرح وارد دانست
در اختیار رئیس جمهوری مـی گـذارد کـه 

ــی  ــر منف ــه اث ــد ک ــی بده ـا بــر آترتیب نهـ
  .به حد اقل برسد ،دیپلماسی

ـانش در  • رئــــیس جمهــــوری و مخالفـــ
می گویند یک هـدف دارنـد و آن  ،کنگره

ـئن کنـد کـه  ـا را مطم اینست که ایران دنی
ـازدبمـــب ا هـــم رئـــیس . تمـــی نمـــی ســ

جمهوری و هم کنگره گفته اند که مجهز 
شدن ایران را به بمب اتمی ناپذیرفتنی می 

  .دانند
ـای       رئــیس جمهــوری همچــون اعضـ

کنگــره در وضــع و اجــرای مجازاتهــای 
مـد تـرین آبمنزله کار ،سخت برضد ایران

بازداشـتن (وسیله برای رسیدن به هـدف 
در . مـی داننـد )ایران از تولید بمـب اتمـی

ـات ریاســت جمهــوری ـان انتخابـ  ،جریـ
ـاد ور مـی آاوباما و ستاد تبلیغاتی او مرتب ی

شدند که در ریاست جمهوری او بیشترین 
مجازاتها برضد ایران وضـع و اجـرا شـده 

 ،برسـر هـدف اصـلی ،به سخن دیگـر. اند
ایــن مــورد مثــل . اختالفــی وجــود نــدارد

مورد بودجه و مالیات نیست کـه اخـتالف 
بـر  ،بـدین قـرار. ر سر هدف وجـود داردب

سر هـدف و نیـز روش کـه ترکیـب کـردن 
ـان رئـیس  مجازات با دیپلماسـی اسـت می
. جمهوری و کنگره اختالفی وجود ندارد

و هــدف بازداشــتن ایــران از تولیــد بمــب 
  .اتمی است

حکومت اوباما  براین نظر  ،باوجود این •
ـناتورها  است که مجازاتهای بیشـتر کـه س

منندز و مارک کیرک می خواهنـد روبرت 
بجــای  ،وارد بودجــه وزارت دفــاع کننــد

ـان تـر کننـدآنکه رسیدن به هـدف را آ  ،س
تشدید مجازاتها به .  مشکل تر می گردانند

نکه توان رئیس جمهـوری را بـرای آجای 
  .کمتر کرده اند ،گفتگو بیشتر کنند

ـا مـی گویـد •  :یک دستیار حکومت اوبام
ـنهاد شـد ه عملـی کردنـی مجازاتهای پیش

ـبانی و از  ـا را نیـز عص نیستند و متحـدان م
همراهی با ما در اعمال مجازاتها منصرف 

  . می کنند
ـالهای پـیش و نیـز کمـی فکـر       تجربه س

ــــر  ـا ب ـــ ــــر مجازاته ـاره اث ـــ کــــردن در ب
ــرفتن  ــر گ ــران و در نظ ــتمداران ای سیاس

ــرانگیختن  ــه همکــاری آضــرورت ب نهــا ب
ی کنـد دمی معلوم مآبر  ،برای حل مشکل

ایجاد مانع بر  ،که وضع مجازاتهای بیشتر
  . سر راه مصالحه با ایران است

مجازاتها به ایران لطمه زده اند و دلیل  •
مادگی ایـران بـرای گفتگـو گشـته آعمده 
ایران وقتی حاضر مـی  ،اما از این پس. اند

ــاز مهمـی را بدهــد کـه مطمــئن  شـود امتی
ـازی کـــه مـــی دهـــد  ،باشـــد در ازای امتیــ

دسـت  ،بنا بـراین. تها لغو می شوندمجازا
ـا بایـد  حکومت امریکا برای لغـو مجازاته

  .باز باشد
ـان        اگر اعضـای کنگـره براسـتی خواه
ـار خـویش را آ نند که ایران سیاسـت و رفت

بایــد از خــود بپرســند چــرا  ،تغییــر دهــد
. گفتگوها تا به حال به جائی نرسیده انـد

و راه  ،و به جای جستن مجازاتهای جدید
روشی را بجویند تا که مصالحه با ایـران را 

  . میسر بگردد
ــت  • ــه اکثری ــکلی ک ــرای مش ــل ب دو دلی

ـا مـی تراشـد  ،کنگره برای حکومت اوبام
یک دلیل اینست کـه برخـی  :وجود دارند

اعضای کنگره ساده لوحانـه مـی پندارنـد  
اگــر مجازاتهــای وضــع شــده ایرانیــان را 

ز این چاره ج ،وادار به تسلیم نکرده است
دلیل دوم . ن بیفزائیمآنیست که بر شدت 

 ،اینست که برای شماری از اعضای کنگره
تن دادن به ایران به مصالحه ای مطلوب 
امریکا آنقـدر اهمیـت نـدارد کـه افـزودن 

ـارها بـر ایـران از دیـد . بازهم بیشتر بـر فش
ایران را می باید تحت شدید تـرین  ،اینان

ـارها قــرار داد ـناتور . فشـ مننــدز رویــه سـ
ــل اســت ــن دلی ـنهاد  :ترجمــان  ای او پیشـ

ـاری رد را نپــذیرفت ـناتور هـ ـناتور . سـ سـ
پیشنهاد می کرد با بلنـد کـردن دسـت بـه 

ـــود ـا رأی داده ش ــ ـــدز . مجازاته ـا منن ــ ام
ـامبرده شـود و او  خواست که هر سناتور ن

ـار کنـد بـه ایـن ترتیـب . رأی خود را اظه
ـا  جانبداران سخت گیری هرچـه بیشـتر ب

ورها را بـر آن داشـتند کـه بـه سـنات ،ایران
  .نها رأی بدهندآطرح 

کار  سناتور منندز نه تنها کار را بر رئیس       
 ،جـون کـری ،جمهوری و وزیر خارجه او

جای ˝بلکه  چون احتماال ،مشکل می کند
خالی کری را بعنوان رئیس کمیسیون امور 

ـــه  ،خارجـــه مـــی گیـــرد و مـــی تواننـــد ب
  .مزاحمتهای خود ادامه دهد

  
مجازاتهای جدیدی که کنگـره  ٭

امریکا تصویب کرده است محروم 
ــــران از ارز را هــــدف  کــــردن ای

  :قرارداده است
  
رویتـر گـزارش  ،۲۰۱۲دسامبر  ۱۹در  ◀

  :کرده است
بنــا بــر مجازاتهــائی کــه کنگــره امریکــا  •

کشــورهائی کــه نفــت ،تصــویب مــی کنــد 
ـا پـول ملـی خـود  ایران را می خرند تنها ب

ـای آ  ،در عمـل. ن را بپـردازدمی توانند به
ـا  ایران مجبور می شـود بـه مبادلـه نفـت ب

  .کاال
ـا • ــن مجازاتهـ ــران  ،بــاعملی شــدن ای ای

بودجه  ،نآمیلیاردها دالر ارزکه با فروش 
بنا بـر . نخواهد داشت ،خود را تأمین کند

ـاء  ـا در تابسـتان امض مجازاتهائی کـه اوبام
به اجرا گذاشته  ،۲۰۱۳فوریه  ۶کرد و در 
پـولی کـه کشـور خریـدار بابـت  ،می شـود

ــردازد ــد بپ ــران بای ــت از ای ــد نف در  ،خری
ـای  ـانکی یکـی از بانکه ن کشـور آحساب ب

ــد کاالهــای  ـار خری ـا بکـ ــد و تنهـ ــی مان م
  . ن کشور می تواند بیایدآتحریم نشده از 

هــر بــانکی کــه پــول را بــه کشــور ثــالثی     
مجازات  ،منتقل کند و از کشور خارج کند

ـا  هدف. خواهد شد اینست کـه ایـران را ت
ممکن است از دالر حاصل از فروش نفت 

 ،بــا اعمــال ایــن مجــازات. محــروم کنــد
صادرات نفتی ایران به خریـداران عمـده 

 ،اپـنژچین و کره جنوبی و هنـد و  ،خود

بیشتر از وارداتش از این کشورها می شـود 
ــه دالر  ــد حتــی مــازاد را ب بــی آنکــه بتوان

  .دریافت کند
ــرای هــم اک        ــون نقــل و انتقــال ارز ب ن

ــرای  ــت و ب ــنده نف ــوان فروش ــران بعن ای
بــا . خریــداران بســیار مشــکل شــده اســت

بسـیار مشـکلتر  ،اعمال مجازاتهای جدید
  .خواهد شد

ـــران در کـــره  ۵ • ـــول ای ـارد دالر پ ــ میلی
جنوبی است اما ایران نمی تواند این پول 

وضــعیت در . را از ایــن کشــور خــارج کنــد
جـز . ین منـوال اسـتچین و هند بر همـ

 ،این که هند باتفاق بانـک مرکـزی ترکیـه
ورده اسـت کـه ایـن آمکانیسمی را بوجود 

ـای نفتـی  کشور امکان می دهد نیمی از به
. در اختیار تهـران بگـذارد ،را که می خرد

ـارد دالر در  ۱۸ ،به یمن این مکانیسم میلی
ـا ژاما . اختیار ایران قرار گرفته است اپن ت

. را به ین مـی پرداخـت بهای نفت ،بحال
نقل و انتقال پول از این کشور  ،از این پس

  . نیز با مشکل روبرو می شود
ایـران را  ،مجازاتهائی که اجرا شده انـد •

از صــدور نیمــی از نفــت خــویش محــروم 
مجازاتهای جدید بسا سـبب . کرده است

.  کاسته شدن از فـروش نفـت نمـی شـوند
ــرای  ایــران ممکــن اســت مکانیســمی را ب

بسا نفـت . رهائی از بند این مجازاتها بیابد
ـا ـای ارزان در ازای دالر  ،را در دریــ ـا بهــ بــ
  . بفروشد

 ،مجازاتهای مقرر توسط امریکا و اروپا •
و ممنــوع شــدن شــرکتهای بیمــه از بیمــه 
 ،کـردن کشــتی هــای حامــل نفــت ایــران

میلیارد  ۵سبب شده اند که ایران ماهانه 
ـال ۶۰(دالر  از دسـت ) میلیارد دالر در س
ایــن امــر کــه نتوانــد بهــای نفــت . بدهــد

زیان  ،خود را از کشور خریدار خارج کند
ـار . ایران را بازهم بیشتر خواهد کرد ناچ

ورده های غذائی و داروئـی و آمی شود فر
یعنـی  ،را از این کشـورها بخـرد... برقی و

به رونق اقتصاد این کشورها کمک کند و 
ـاد  ،با وارد کردن کاالها به ایران بـه اقتص

  . خود لطمه بزند
ـاع کـه  ◀ بنا بر الیحه بودجـه وزارت دف

 ،دســامبر تصــویب کــرد ۲۱ن را در آســنا 
مجازاتهای زیر  ،عالوه بر مجازاتهای باال

ـان اجرائـی شـدن . نیز مقرر می شـوند زم
 ،ماه معین شده بود ۳که در طرح پیشین 

ماه در نظـر گرفتـه شـده  ۶ ،در این طرح
  :است

هــای بیمــه از معاملــه بــا  منــع شــرکت• 
ـازی  صنایع انـرژی، کشـتیرانی و کشـتی س

 .ایران است
ـازمان صــــدا و ســــیمای تحــــریم  • ســـ

ــه  ــران و عــزت الل جمهــوری اســالمی ای
  ن آضرغامی، رییس 

ـارجی، ممنوع شـدن بـر  • کشـورهای خ
ـال  تجارت طـال، فـوالد، آلومینیـوم و ذغ

 .کوک با ایران
  مواد غذایی و داروء می شوند استثنا• 
ـازی  ر مواردی که تحریمد •  ـا بـه بازس ه

افغانستان ضرر بزننـد، ریـیس جمهـوری 
هــایی را اعــالم  توانــد معافیت آمریکــا می

 .کند
ـا تصــویب الیحــه بودجــه  • همزمــان بـ

مریکا، ا خزانه داریدفاع در سنا، وزارت 
چهــار شــرکت و یــک مــدیر ایرانــی را بــه 
دلیــل ارتباطشــان بــا برنامــه هســته ای و 

بالیسـتیکی ایـران در لیسـت  های موشک
 ،بگفتـه ایـن وزارت .سیاه خـود قـرار داد

شرکت واردات و  –ها  این شرکت یکی از
از ســوی ســازمان دفــاع  - صــادرات ســاد

ـامی  ایران به ارتش سوریه، تجهیـزات نظ
  .هم ارسال کرده است

  
بر فشار  :سناتور به اوباما ۷۳نامه  ٭

به ایران بیفزائید و جنگ با ایران 
  :ارک کنیدرا تد

  
ـاراک سناتور به ۷۳در نامه  ◀ ـا ب از  ،اوبام

 پیشـگیری او خواسته شده است که بـرای
 سـالح تولیـد توانایی به ایران دستیابی از

 :دارد بر گام چهار ای، هسته
 و ایـران اعتمادسازی بـین برای زمان - ۱

باید بر ایران معلوم  .است آمده سر آمریکا
ــ  ،دکردکــه اگــر از فرصــت اســتفاده نکن

ــرای . فرصــت دیگــری نخواهــد یافــت ب
 باید ایران ،رسیدن به راه حل دیپلماتیک

ـامال و ســـریعا  شـــورای های قطعنامـــه کــ
 همه تعلیق جمله از و ملل سازمان امنیت
 ای هسته بازیابی و سازی غنی های فعالیت

 اجازه باید همچنین تهران. کند تعلیق را
 درصـد ۲۰ تا شده غنی اورانیوم همه دهد
ـارج ایـران کخا از ایـران بایـد  .شـود خ

ـا تاسیسات  آژانـس فردو را تعطیل کنـد و ب
همکاری کامل در  اتمی  انرژی المللی بین
 مانـده باقی های سـوال همـه فصل و حل

ـاره ـاد دربـ ـامی ابعـ ـالی نظــ  برنامـــه احتمـ
 .وردآبعمل  ای، هسته

 به که پیشنهادی هر سناتورها  نسبت به      
ـازه ایـران حکومت  هـر در ازیسـ غنی اج
یعنی اینکه  .هستند بدبین بدهد، را شکلی

 .قای جون کری تکلیف خود را بداندآ
ـا تـن  که زمانی تا  - ۲ ایـران بـه ایـن کاره

 عناصـر همـه« از بایـد امریکا ،نداده است
ـار بـرای خـود »ملـی قدرت  بـر آوردن فش
ـار بــه :کنــد اســتفاده ایــران  گــرفتن کـ

ـاجمی ــ ـای تحریم ته ــ ـــی ه  وضـــع و فعل
 افـزایش و تر سـخت و جدید ایه تحریم
 تشـویق طریق از ایران دیپلماتیک انزوای

ــورها ــه کش ــدن ب ـا دیپلمات فراخوان  و هـ
های  گری کنســول و ها ســفارتخانه بســتن

خــود در ایــران و بســتن ســفارتخانه هــا و 
کنسولگریهای ایران و اخراج دیپلماتهای 

 .کرد کانادا همان کار که. ایران
 جمهــوری ســتریا دوم دور آغــاز در -  ۳

ــاده کنــد تصــریح خـود، ــامی اقــدام آم  نظ
ـای تالش ادامـه صورت در« ایران علیه  ه
ــن ــور ای ــرای کش ــتیابی ب ــه دس ــالح ب  س
ـاری  .است »ای هسته ـاهمک  متحـدان« ب
ـان  »خاورمیانه و اروپا در آمریکا بـرای نش

 چندجانبـه ائـتالف« یـک اینکـه دادن به
ـاد مورد و توانمند دارد و در  وجـود »اعتم
ـامی از حملـه ،لـزومصورت   ایـران بـه نظ
 .کند می حمایت

ـا  ،برای خالی نماندن عریضـه – ۴ از اوبام
ـایتش« خواسته است امریکا  مـردم از حم

 دموکراسـی و بشـر حقـوق جنبش و ایران
ــران در  در آشــکارا .دهــد گســترش را »ای

 مذاکراه از فارغ و بایستد ایران مردم کنار
 مـردم آن خواسـت از ایـران، حکومـت با

ـاع آزادی بــــرای  ســــرانجام .کنــــد دفـــ
 خاکســـتر تـــل« بـــه اســـالمی جمهــوری

ـار خاطر به نه پیوست خواهد »تاریخ  فش
  .مردم ایران خواست به بلکه آمریکا

مگر این کـه قصـد واقعـی . آشکار دارداســت و بــا خواســت چهــارم تنــاقض حقوق انسان و حقوق ملی مردم ایران سه خواست اول نقـض  :انقالب اسـالم این راست . مردم لیبی و سوریه افتادندایران به حال و روزی باشد که  انداختن ــران ر ــردم ای ــم والیــت ژاســت کــه م ـا بــر مــی دارنــد، امــا زود و دیــر آن ربــط مطلقه ستم و فساد و خیانت را از میان ی ـا بـودن و ی ـارخارجیمستقیم پیدا می کند به ره ـان از فشـ ـا بـکافیســت . نبودنشـ   .فشارها ضد حرکت بوده است یا خیرمردم ایران، تأمـل کنـد و ببینـد تشـدید ا حرکـت امریکا در رابطه تحـریم ه
  

   ۹در صفحه
  

 ؟!»جنگ ابتدائی«
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اتحادیه اروپا مجازاتهـای خـود  ٭
  :بر ضد ایران را تصویب کرد

  
نـــوامبر لومونـــد و خبرگـــزاری  ۲۱در  ◀

  :فرانسه گزارش کرده اند
اتحادیه اروپا بـه  ،۲۰۱۲دسامبر  ۲۱در  •

اکتبـر مقـرر کـرده  ۱۵مجازاتهائی کـه در 
ـام . رسـمیت بخشـید ،بود شـرکت را  ۱۸ن

 ،نیــز بــر نامهــای شــرکتهای تحــریم شــده
ــزود ــه . اف ــرکتهائی را ک ــه ش ــه نام اتحادی

ــرده اســت ـازات ک اعــالن  ،مشــمول مجـ
  . نکرد

ـای مصـوب آیاد • ور می شود که مجازاته
ـارت بودنــــد از تشــــدید  ۱۵ اکتبــــر عبـــ

 نآمجازاتهای مالی و بازرگانی که پیش از 
مهمترین این مجازاتها . وضع شده بودند

تحریم خرید نفت از ایران بود کـه از اول 
بنــا بــر . وئیــه بــه اجــرا گذاشــته شــدژمــاه 

دســامبر رســمیت  ۲۱مجازاتهــائی کــه در 
هرگونــه معاملــه میــان بانکهــای  ،یافتنــد

ـائی و ایرانـی ممنـوع مـی شـود البتــه . اروپ
مقرر است که این تحریم مـورد بـه مـورد 

ـای  انجام بگیرد تا خریـد و فـروش کااله
  . ممکن باشند ،مجاز

نفر ایرانی  ۱۰۵مؤسسه و  ۴۹۰تا کنون  ◀
  .توسط اتحادیه اروپا تحریم شده اند

  
نــاتو در خلــیج فــارس مراکــز  ٭

تعلیم و تدریب نظامی  ایجاد مـی 
  :کند

  
ـامبر  ۲۲در  ◀ گلــــف نیــــوز  ۲۰۱۲دســـ

  :گزارش کرده است
ـاتو  •  ـامی کـه ن در کویـت مرکز تعلـیم نظ

نخســتین مرکــز در  ،ایجــاد کــرده اســت
ـاری خلـیج  کشورهای عضو شورای همک

ـــت ـارس اس ــ ـــران در . ف ـاع س ــ در اجتم
 ،در بیانیه نهائی خـود ،در ماه مه ،شیکاگو

نــاتو از تفــاهم و توافــق بــر ســر مقابلــه بــا 
 ،تهدیدها که متوجه امنیت منطقه هستند

ـام  ،سال پـیش. وردآسخن بمیان  یـک مق
نــاتو بنــا دارد  :گفــت ،نیــوزنــاتو بــه گلــف 

ـاری  اتحاد خود را با اعضای شورای همک
هم با هریک از اعضا و همه  ،خلیج فارس
ـا شـــورا ـا تـــورهآ. تحکـــیم بخشـــد ،بــ  ،پــ

ـاتو از  ــخنگوی نـ ـا  ۲۰۰۴س ــه  ۲۰۱۰تـ ک
اینک نماینده ویژه دبیر کل ناتو در قفقاز 

ـا خـواهیم  :سیای مرکزی است گفتآو  م
ـا دید چگونه می توانیم همکار ی نظامی ب

  .  یکدیگر را بیشتر کنیم
ـام کـویتی مـی گویـد • ـار  :یک مق در اختی

ــت ــین در کوی ــدن زم ــته ش ـاتو گذاش  ،نـ
اجــرای بخشــی از تصــمیمی اســت کــه در 

۲۰۰۴، »Istanbul Cooperation 
Initiative  «ـباح . گرفت او کـه شـیخ ص
ـاون نخســت وزیــر و وزیــر  ،الخلیــد معـ

ایـن «توضیح می دهد کـه  ،خارجه است
اقدام موقعیت کویت را در مأموریت های 

بخصـوص . بین المللی تحکیم می بخشد
کــه کویــت نخســتین کشــور اســت کــه بــا 
Istanbul Cooperation Initiative 

زمین را ناتو به مرکز تعلیم و . پیوسته است
ـامی تبـدیل مـی کنـد  و تحـت  تدریب نظ

 Istanbul Cooperationنظــــــر 
Initiative ـا بـه. عمل می کند امنیـت و  م

ثبات منطقه عالقمندیم و با هر کسـی کـه 
ـا . همکاری می کنـیم ،این هدف را دارد م

نچه کمک کند به تسهیل آهمچنین به هر 
ـا  ـان ب ارتباط های ما با ناتو و مشاوره هایم

او ایـن سـخنان . عالقمندیم ،این سازمان
ـاتی خـود در شـهر  را در کنفرانس مطبوع
کویـــت و باحضـــور و شـــرکت دیدیـــه 

  .وزیر خارجه بلژیک می گفت ،ندرسری
در موقــــع خــــود،  :انقــــالب اســــالمی

ـبکه  ــمخوانندگان خـویش را از توسـعه ش ـاه کــرده ای ـاتو آگـ ـاتو در . نـ ــک، نـ ــه ایــن واقعیــت کــه در . کنــدکویت مرکز تعلیمات نظامی ایجاد می این ــد و هستند و در بحرین، شیعه ها اکثریـت درصــد مــردمش شــیعه  ۳۵کویــت، باتوجــه ب ــی، دارن ــه نفت ــتان، منطق ـاطق شیعه نشین است، نظامی کـردن بـیش در عربس ـاندن کشورهای عرب سهم ایران را نیز مـی نفت و گاز مشترک که در حال حاضر، از پیش کشورها، آنهم با وجود من ــی پوشـ ــد، یعن ــی خورن ــد و م   . فضای منطقه از ابر سیاه خشونتبرن
  
نفتهـا  - ئوپليتيك ماسه ژ
ت ميليارد دالر ران15 –
كســـربودجه و پـــي  –
  :مدهايشآ
  
  
ئوپلیاتیــک ماســه هــای نفــت ژ ٭
  :دار

  
ور شـویم کـه وزارت نفـت آنخست یاد ◀

ــوب کشــور ــد در جن ــی گوی در ســاحل  ،م
ـارس نفتـی کشـف شـده  - ماسـه ،خلیج ف

است که منبعی برابر تمامی منابع موجـود 
ـات موجـود  ،و سـپس. کشور است اطالع
ــزارش  ــتراتفور –در گ ــل اس ــی  ،تحلی را م

 ،۲۰۱۲دســامبر  ۲۰وریــم کــه در تــاریخ آ
  :انتشار یافته است

ـا معتبـر • ینـده آ ،بنا بر روزنامه و مجلـه ه
ـا و دیگـر کشـورها  سیاست خارجی امریک

جهش  :بطور عمده بر ایده ها بنا می گیرد
اخالقــی کــه مداخلــه بنــام حقــوق بشــر را 
ـای مختلـف در  تجویز می کند و نظریه ه

میـزان قرضـه باره مبادالت بین المللـی و 
ـا و   ها و ضرورت متعادل کردن بودجـه ه
ــوت  ــوئی و ق ــی از س ــعه جهــان وطن توس

سـیای شـرقی از آگرفتن ناسیونالیسـم  در 
  ...سوی دیگر و

ـــتم      ـــرن بیس ـــه ق ـانطور ک ــ عصـــر  ،هم
کمونیسم و لیبرالیسم و  ،ی ها بودژایدئولو

ایـــن موقعیـــت  ،فاشیســـم و اومانیســـم
ـائی و داشــتن و نداشــتن منــ ابع جغرافیـ

هستند که بیشترین اهمیت را پیـدا کـرده 
از . ورنده رویدادها مـی شـوندآاند و پدید 

 ،این دید که در موقعیت کشورها بنگـریم
  :جغرافیای جهان را چنین می بینیم

روســیه ســرزمین وســیعی در معــرض  •
نکه موانع طبیعی بر سر آهجوم است بی 
ایـن کشـور هـم اکنـون . راه مهاجم باشد

ـا اســتی اژغـول انــر ــابع ایــن . روپ ـا من ام
کشور در مناطقی از سیبری قرار دارند که 

بهتـر کـردن . ن مشـکل اسـتآاستخراج 
بــه ایــن کشــور  ،ی بهــره بــرداریژتکنولــو

در . ی بمانــدژامکــان مــی دهــد غــول انــر
خیــالش از لحــاظ رقابــت  ،حــال حاضــر

سـوده اسـت و از حربـه آکشورهای دیگـر 
ی در سیاست خارجی خـود اسـتفاده ژانر

  .می کند
ـارس • سـخت  ،شیخ نشین های خلیج ف

ــتند ــد هس ــروت . ثروتمن ـا آث ــده هـ ـا ای نهـ
ـاز  ،بلکه منابع زیر زمینی ،نیستند نفـت و گ
  .هستند

ـای نفـت دارد کـه در  • صخره و ماسـه ه
منبـع  ،دل خود نفت یا گاز ذخیره دارنـد

ـنعتی ژجدید انر ی برای دنیای ماورای ص
ان این منبع جدید مایه رقابت میـ. هستند

  .دولتها در قرن بیست و یکم می شود
ـای  • امریکا صاحب وسیع ترین ماسـه ه

در تکزاس و در لـوئیزان و  :نفت دار است
در داکوتای شمالی و پنسیلوانیا و اوهایو و 

 ،بنــا بــر ایــن. نیویــورک و جاهــای دیگــر
ـند ایـن  ،گزینه های سیاسیش هر چه باش

ی قرن بیست و یکـم ژکشور دارد غول انر
ـان . می شود بخصوص منطقـه خلـیج می

تکــزاس و لوئیزیــان منــابع عظــیم ماســه 
ـاز دار دارد ــت و گـ ـای نف ـا . هـ ــزاس بـ تک

مکزیک همکاری پیـدا مـی کنـد در بهـره 
  .برداری از این منابع

ـاه • در  ،روســیه چــه خواهــد کــرد هرگـ
امریکا تصمیم به صادر کردن نفـت  ،یندهآ

و گازی به اروپا بگیرد که از ماسه و صخره 
ـا نفــت  دار اســتخراج مــی کنــد؟ امریکـ

توانائی اندکی به صادر کردن ایـن نفـت و 
می باید تأسیسات جدید . گاز به اروپا دارد

ـایع بـرای  ـاز م ن کـه آبرای تبدیل گاز به گ
قابل صدور با کشتی باشد و بهـره بـرداری 

ـاد  ،از منابع نفـت در خلـیج مکزیـک ایج
. این کار نیاز به سرمایه گـذاری دارد. کند
اه کشورهای اروپائی سـرمایه گـذاری هرگ
ـا ،کنند ـاز از امریک  ،با وارد کردن نفت و گ

از وابســتگی خــود بــه نفــت و گــاز روســیه 
 ،در ایــــن صــــورت. خواهنــــد کاســــت

زیـرا . ئوپلیتیک اروپا کمی تغییر می کنـدژ
گاز طبیعـی کمتـر یـک وسـیله سیاسـی در 
دست روسیه و بیشتر یک کاال می شود که 

بـدیهی اسـت . می خرد می فروشد و اروپا
ـادیر  ــد صــدور مقـ ــری نیازمن ــین تغیی چن
  .عظیم گاز  و نفت از امریکا به اروپا است

بــه اروپــای  ،وابســتگی کمتــر بــه روســیه •
ـان مـی دهـد اسـتقالل  شرقی و مرکـز امک

بـه سـخن . ورد و رشد کندآواقعی بدست 
ـــد کـــه آدیگـــر  ـــدا کن ـانی تحقـــق پی ــ رم

ـا تبلیـغ مـی کـرده  ،روشنفکران طی قرنه
بخصوص برای لهستان است که این . اند

  :تحول اهمیت دارد
لهســتان دارای منــابع عظــیم صــخره و  •

ـاز دار اسـت بـزرگ تـرین . ماسه نفت و گ
. در این کشور است ،منبع موجود در اروپا
این کشور می توانـد  ،در صورت استخراج

 ،در نتیجـه. صادر کننده نفت و گاز بگردد
ان دو میـ ، ۲۰کشوری کـه در طـول قـرن 

ـانآقدرت روسـیه و  مـی  ،۲۱در قـرن  ،لم
  . تواند یک قدرت اروپائی بگردد

ـاز  • ـا از وابســـتگی بـــه نفـــت  و گــ امریکــ
خاورمیانه می رهد و می تواند  با لهسـتان 

پیونـد  ،بمثابه یک دوست نیرومنـد خـود
ـــد ـــو منفعـــت مهـــم خـــود در . بجوی ول

  .عربستان را از دست بدهد
به جزیـره منابع عظیم نفت و گاز در شـ •

ـا ،عربستان و عراق و ایران  ،بـرای دهـه ه
ـادر کننـده بـزرگ نفـت و  خاورمیانه را ص

ولی انقالبی که نفت و . گاز نگاه می دارند
ـان را از ایـن  گاز صخره و ماسه تغذیه جه

بـه ترتیبـی کـه . بغرنج مـی کنـد ،دو ماده
خاورمیانه بخشی از رجحان و تقدم خـود 

  .را از دست می دهد
ـاز دارداسترالی • ـابع بـزرگ گ ـا . ا نیـز من ب

ــاز بــه گــاز  ــای تبــدیل گ ــاد کارخانــه ه ایج
سـیا آی به ژمی تواند صادر کننده انر ،مایع
ـا ایـن فـرض کـه اسـترالیا هزینـه . بگردد ب

تولید گاز خود را بمیـزان قابـل مالحظـه 
از  ،)هرچنـد مشـکل اسـت( ،وردآپائین بیـ

ـامی  این نظر که از هـم اکنـون متحـد نظ
اتحاد ایـن دو تولیـد کننـده  ،امریکا است
ســیا آنفــوذ غــرب را در  ،یژبــزرگ انــر

ـا و  ،بنـوعی.  مستحکم خواهد کرد امریک
استرالیا دنیا را میان خود تقسیم خواهنـد 

  . کرد
ئوپلیتیــک مــی ژکانــادا موقعیــت یــابی  •

ماســه هــای نفــت و گــاز  –صــخره . یابــد
تولید را یا وسیله لوله کشی . دارش بسیارند

ه تبدیل گاز به گاز مایع مـی تـوان و یا از را
ـاند بـه  ،از جملـه. به محلهای مصـرف رس

ـادر کـردآ  ،از سـوی دیگـر. سیای شرقی ص
وجود همین منبع در شرق کانادا و شمال 

سه کشور امریکا و کانادا و اسـترالیا  ،امریکا
نیرومند ترین اتحادیه در جهان خواهنـد 

  .شد
نیـز  ،در استان های داخلی خود ،چین •
ـاز من ابع عظیمی صخره و ماسـه نفـت و گ

ـای . دار دارد بنا بر این می توانـد زیـر بناه
الزم را برای استخراج این دو ماده ایجاد 

کمـی از بحـران  ،هرگاه چنـین کنـد. کند
  . ی خود خواهد کاستژانر
ـان  • کشــورهائی کـــه از ایــن تحـــول زیــ

تولیدکنندگان نفت و گازی  ،خواهند دید
ـات ندارنـد ،هستند که بلحاظ سیاسی . ثب

ایـن کشـورها ممکـن . مثل چاد و سودان
چـین . است خریداران کمتری پیدا کنند

ی موجـود در ژاحتماال نسبت به منابع انر
 ،این کشورها که درد سر و خطر در بردارد

  . بی عالقه شود
توجه به بهـره بـرداری از منبـع جدیـد  •

ـائی  ــ ـــت جغرافی ـــر اهمی ـاز ب ــ ـــت و گ نف
از . منابع می افزایدکشورهای دارنده این 

مـی تـوان از  ،بصورت مایع ،نجا که گاز راآ
کشـورهائی  ،این سر دنیا به آن سر دنیا برد

  . موقعیت بهتری دارند ،که ساحل دارند
ـا  :انقالب اسالمی ـال، امریک ــه طــرف در همان ح ـا و اســترالیا و کانــادا ب ـا و ماصـــموجـــود در ی اتمی نمـی رونـد، بطـرف نفـت ژانرو اروپـ ـا خره هــ ـار ژپیدا کنند، در ایران، رمیروند تا در جهان موقعیـت متوفـق را ســـه هــ ـابع منابع نفت و گاز را تلف می کنـد و بـه . است که کشـور را فـدای اتـم مـی کنـدیمی بر سـر ک ـا در ایرانیــان اراده در دســت گــرفتن . مشترک را بسود خود اسـتخراج کننـدهمسایه ها امکان مـی دهـد کـه من   ؟دید می آیدسرنوشت خویش پآیـ

  
ـــــدی٭ ـــــر  ۳۰۰:نژاد احم  ۶۰نف

های کشور را در جیـب  درصد پول
  دهند و پس نمی  گذاشته

  
خبرگــزاری بــه گــزارش  ،۹۱دی  ۳در  ◀

ـارس،  ۳۰۰: احمــدی نـژاد گفتــه اســت ف
های کشور را در جیب  درصد پول ۶۰نفر، 

متأسـفانه . دهنـد خود گذاشته و پـس نمی
قط اند که ف ای هم پیدا شده در کشور عده

ـاع  به فکر خود هستند و از ایـن افـراد دف
اجرای برنامه اقتصاد بدون نفت  .کنند می

نیازمنــد هــم افزایــی و تــالش همــه قــوا، 
مسئوالن و مدیران کشور است و همه باید 
ـار بـرای همیشـه  دست به دسـت هـم یکب
وابستگی به درآمد نفت را از اقتصاد کشور 

 .کنار بگذاریم
ـای  برخالف تصور دشمنان،     ظرفیـت ه

ـاز محـدود نمـی  ایران فقـط بـه نفـت و گ
مهمترین اسـتعداد و قابلیـت ملـت  .شود

ـای  ایـــران فرهنـــگ، اندیشـــه و ثروت هــ
ـا  خدادادی است که استفاده بهینـه از آنه
مــی توانــد، اقتصــاد بــدون نفــت را بــرای 

 .کشورمان به ارمغان بیاورد
امروز دشمن از اینکه ایران اسـالمی در      

الیی در عرصه جهانی قرار گیرد جایگاه با
فشارهایی که دشمن به بهانه . هراس دارد

های واهی، چون بحث هسته ای و مانند 
آن به کشورمان وارد می کند، فقـط بـرای 
ــور  ــعه کش ــرفت و توس ــه پیش ــت ک آن اس

  .محقق نشود
ـازمان     ـا  برخی هـم در س ها و دیگـر جاه

ـا نتـوان حتـی بـه  قانون تصویب میکنند ت
که وام را پس نمی دهند، نزدیـک افرادی 

شد، اما جای این سؤال باقیست کـه چـرا 
ها را مسترد کنیم در حالی که  نباید این وام

ای خودخواهانه تـالش میکننـد کـه  عده
ـار کننـد پول  .های کشور را بلوکـه و احتک

ولـی وقتـی پـول  .پول در کشور زیاد است
زیــاد میشــود ردپــایی از قــدرت هــم پیــدا 

به نام کارگر و کارخانه پول  میشود، برخی
ـافع شخصـی خـود  میگیرند ولی بـرای من

 .تالش میکنند
   :انقالب اسالمی

  
میلیارد دالری  ۱۵سود  :توکلی   ٭ 

ای از محل فروش ارز با نـرخ  عده
  مرجع

  
ـــــوکلی، در  ،۹۱ذر آ ۲۹در  ◀ ـــــد ت احم

ـادی در  ـاد اقتصــ ـــد و جهــ ـایش تولی همــ

سالمت در سالن شـهید رحیمـی دانشـگاه 
وضعیت : گفته استم پزشکی بیرجند علو

ـا برخـی سـوء تـدبیرها  اقتصادی جامعه ب
بدتر شد به طوری کـه رشـد تعـداد جـواز 

ــه بهره ــرداری در چهــار  تاســیس و پروان ب
وی سرمایه . ماهه نخست امسال منفی شد

ــدهای  ــده واح ــکل عم ــردش را مش در گ
ســـوء : تولیـــدی خوانـــد و تاکیـــد کـــرد

های تدبیرهای بخش کشاورزی نیـز ضـرر
زیادی به کشور وارد کـرد کـه نمونـه آن را 

توانیم در اعـالم نـرخ خریـد تضـمینی  می
 . گندم و جریان قیمت شیر جستجو کنیم

ـاهی دولـــت      ـان کوتــ  ۶۴در مـــدت زمــ
بــاال و پــایین . بخشــنامه ارزی صــادر کــرد

ـاد  شدن نرخ ارز ضـربات بزرگـی بـه اقتص
زده و تقاضــای ســفته بــازی، نااطمینــانی 

رار ســرمایه را بیشــتر کــرده و ریســک و فــ
. گذاری را کم کـرده اسـت تولید و سرمایه

ـبه  ـا یـک محاس ـانات ب اثر رانتـی ایـن نوس
سرانگشتی مشخص اسـت بـه طـوری کـه 

ـارد دالر ارز بـه  ۲۴دولت اعالم کرده  میلی
 ۱۵قیمــت مرجــع فروختــه و ایــن یعنــی 

میلیارد دالر از جیب ملت به کیسه برخـی 
 . افراد رفته است

ــروردین  ۱۳۰ • ـارد تومــان در ف  ۹۰میلیـ
ایـن رقـم  .چک برگشتی در کشور داشتیم

ـــه  ـــزار و  ۲ب ـان در  ۳۰۰ه ــ ـارد توم ــ میلی
ــه . رســید ۹۱فــروردین  بودجــه دولــت ب

جای کمک به رشـد تولیـد و اشـتغال، بـه 
شـود و تکیـه بـر ارز  اتالف منابع منجر می

ـال اخیـر بی ـابقه  نفتی نیـز در هفـت س س
 . بوده است

یب و سطح بودجه را تورم زا توکلی ترک •
گذاری دانسـت  و معارض با رشد و سرمایه

ــرد ــد ک ــت و : و تاکی نحــوه تصــمیم دول
ـانون  ـا ق مجلس درباره بودجـه عمرانـی ب
ـا  ـایر بـ ــه و مغـ ــع بینان ــر واق ـازگار، غی ناسـ

متوسط استفاده از ارز . مصالح کشور است
ـان جنـگ   ۶۰۸به ازای هـر ایرانـی در زم

 ۳۸۴و اصالحات  دالر، در دوره سازندگی
دالر و در دولت احمـدی نـژاد بـه  ۳۶۴و 

  .دالر رسید ۸۹۰
  

مــــدیر بانــــک  ۱۸شــــکایت از ٭ 
ـــل  ـــه دلی ـــی ب ـــی و خصوص دولت

میلیـــــارد دالر ارز  ۴۲فـــــروش «
  دولتی در بازار آزاد

 
ـــنا ،۹۱دی  ۲در  ◀ ـــرده  ایس ـــزارش ک گ

عضــو ســتاد  اللــه یوســفیان، عزت: اســت
ای مبارزه با مفاسد اقتصادی از قصدش بر

ـــل  ـــدیران عام ـــکایت از م ـــک  ۱۸ش بان
متخلف دولتی و خصوصی بـه دادسـرای 

فـروش «چـه  کارکنان دولت به دلیـل آن
ـازار آزاد و  ۴۲ میلیارد دالر ارز دولتـی در ب

ـایزه خـــوش  تخصـــیص بـــه عنـــوان جــ
 .خواند، خبر داد» حسابی

ـادی در     ــد اقتصـ ـا مفاس ـارزه بـ ــتاد مبـ س
ـا اعضـای دوره  آخرین جلسـه خـود کـه ب

ـای  قبل در مهرماه برگزار شد بـه راهکاره
ـات ارزی  خوبی بـرای رسـیدگی بـه تخلف

ـابر دالیلـی  ۱۸ بانک دولتی رسـید ولـی بن
ـات ســتاد  اعــالم نشــده برگــزاری جلسـ

 .متوقف شد
ـافتن      ــداوم نیـ ــف از ت ــراز تاس ـا اب وی بـ

ـادی،  جلسات ستاد مبارزه با مفاسـد اقتص
ـایی : گفــت قــرار بــر ارائــه گــزارش نهـ

ـات ارزی مدیریت بان ک مرکـزی از تخلف
هــای دولتــی و خصوصــی از نحــوه  بانک

ـا  ۴۲فروش  ـارزه ب میلیارد دالر به ستاد مب
ـابر دالیــل  ــادی بـود، ولــی بن مفاسـد اقتص

 .اعالم نشده این گزارش ارائه نشد
وی در گزارشی از عملکـرد ارزی بانـک     

  : بانک عامل، مدعی شد ۱۸مرکزی و 
  

   ۱۰   در صفحه

 ؟!»جنگ ابتدائی«
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 ۴۲ل قبــل بانــک مرکــزی کمتــر از یکســا
بانـک خصوصـی و  ۱۸میلیارد دالر ارز به 

دولتی پرداخـت کـرد و قـرار بـر گـزارش 
ها از نحوه هزینه ارز دریافتی به این  بانک

بانک بـود ولـی بـه دلیـل مصـرف نشـدن 
ـافتی در مســیرهای تعیــین  ـای دریـ ارزهـ
شده، فروش در بازار آزاد و اختصـاص بـه 

ـایزه خوش ـابی ایــــن  عنــــوان جـــ حســـ
ها یا به بانک مرکزی ارائه نشده یا  زارشگ

بانــک مرکــزی از اعــالم گــزارش نهــایی 
 .کند خود استنکاف می

  
  
ــر داد٭ ــر اقتصــاد خب ــد آدر: وزی م

درصــد کــاهش ۵۰نفتــی ایــران 
  .یافت

 
وزیر «قول  سحام نیوز ،۹۱ذر آ ۲۷در  ◀
سید شمس : اقتصاد را انتشار داده است» 

تن میزان تحقق نیاف: الدین حسینی گفت
ـاوت  درآمدها در بخش های مختلف متف

درصــد  ۸۵اســت مــثال در بخــش مالیــات 
درآمدها محقق شـده اسـت و در گمـرک 
ـا درخصــوص  ــت امـ ــد نیس ــع ب ــم وض ه

ـا  ــی بـ درصــد کــاهش  ۵۰درآمــدهای نفت
 .مواجهیم

وی ســرجمع عــدم تحقــق درآمــدهای 
ـاری  درصـد ذکـر  ۴۰دولت را در سال ج

ـا باعـث شـده : کرد و گفت محدودیت ه
ـابع را است  دولت با اثربخشی بیشتری من

 .تخصیص دهد
ـابع در     مـدی آدر بودجه امسال بـرای من

هزار میلیارد تومان پیش بینـی شـده  ۱۴۴
بود اما به لحاظ محدودیتهایی کـه بـرای 

ورد مـی آمده است برآصادرات نفت پیش 
  .هزار میلیارد تومان محقق شود ۹۵شود 

ـان، عـالوه بـر  :انقالب اسالمی ــددرآمدهای منظـور شـده در بودجـه نیـز درصـــد از  ۴۰وجـــود داشـــته اســـت، کســر بودجــه کــه بهنگــام تصــویب آن بـدین س ــده ان ـا حکومــت از . بدســت نیام ـام یکـی از . هزینه های خود نکاسته استامـ ـایج آن . آور اســـتنتایج چنـین بودجـه ای، تـورم سرس ــ فقـر . کاهش ارزش پـول کشـور اسـتیکـــی دیگـــر از نت ایرانیان نتیجه سوم شدت گیر کشور و    .است
  
حضــور احمــدی نــژاد در دفتــر  ٭

کار رئیس  بانک مرکزی  از چه رو 
  :است؟

  
احمدی نژاد در دفتر کار  ،برابر اطالع ◀

چـرا . رئیس بانک مرکزی حاضر می شود
رئیس بانک نزد او نمی رود و او بـه بانـک 

ـار تخصـیص  :مرکزی می آید؟ برای دو ک
ــ. ارز و تخصــیص اعتبــار یس بانــک بــه رئ

مرکزی مـی گویـد بـرای وارد کـردن ایـن 
کاال ارز اختصاص بده و برای وارد کردن 

اعتبار این طرح را حوالـه . ن کاال ارز ندهآ
ـار  ــه نکــنآکــن و اعتبـ . ن طــرح را حوال

گرچه تخصیص اعتبار با وزارت دارائـی و 
اما پرداخت توسـط بانـک  ،اقتصاد است

  . مرکزی انجام می گیرد
ـائی       حواس احمدی نـژاد پـیش طرحه

ـان  ـام شدنش است که او فکر مـی کنـد انج
اینسـت . محبوبیت او را افزایش می دهـد

که پرداخت وجه برای طرحهای دیگر را 
بودجـه  ،در حقیقـت. ممنوع کرده اسـت

ــران بخشــی از کســر  ـار جب ــی را بکـ عمران
ــت ــرده اس ـاری ب ــه جـ ــه . بودج از بودج

تومان به این  میلیارد ۱۳۰۰تنها  ،عمرانی
 .گونه اعتبارها اختصاص یافته است

  
پـــیش بینـــی : مصـــباحی مقـــدم٭

هــزار میلیــارد تومــانی  ۷۴کســری 

  :بودجه کشور
 
قـول غـالم  ام نیوزسح ،۹۱ذر آ ۱۳در  ◀

ــرده  ــزارش ک ــدم را گ ـباحی مق ـا مصـ رضـ
ـا مصــــباحی: اســــت مقدم روز  غالمرضـــ

گذشته در جلسه شورای اداری شهرستان 
ـا د: بناب اظهار کرد ولت مصـمم اسـت ت

 ۹۰۰پایــان دوره مــدیریت دولــت فعلــی 
های مهر مانـدگار را  طرح مربوط به طرح
 .برداری برساند در سطح کشور به بهره

ها درکشور از توان فعلی  اجرای این طرح
ـارج نیسـت بـرای اجـرای ایـن  .دولت خ

ــا یــک طرح ــارد تومــان  ۳۰۰هزار و  ه میلی
ه اعتبار اختصاص یافته است و ایـن عـالو

هایی است کـه در وزارت نفـت و  بر طرح
 .شوند نیرو اجرا می

شرایط اقتصادی کشور شرایط مطلوبی     
نیســت و بــا توجــه بــه کــاهش درآمــدهای 
ـا مشـکالتی  نفت امروز در باب اقتصادی ب
ـا ایـن شـرایط  مواجهیم که باید خـود را ب

 .وفق دهیم
، ۹۱بودجــه عمــومی کشــور در ســال «     

هـزار  ۲۰تومان بود که هزار میلیارد  ۱۶۴
ـان آن مربـوط بـه درآمـدهای  میلیارد توم

بینی ما این اسـت  اختصاصی است و پیش
ـارد  ۹۰که با این وضعیت فعلی  هزار میلی

یعنی بـیش . تومان از این مبلغ تحقق یابد
ـان از بودجـــه  ۷۴از  ـارد تومــ ــ هـــزار میلی

عمــومی کشــور محقــق نشــده و درنتیجــه 
یم همــین مقــدار کســری بودجــه خــواه

  .داشت
ــالمی ــالب اس ــیس« :انق ــیون » رئ ـانکی یعنـی بودجه نمی گوید کـه بخشـی بـزرگ از کمیس ـام ب ــی . کســر بودجــه اســتبودجه دولت وام از نظ ــر دوش میلیــارد دالر متحقــق نمــی شــود، ایــن هــزار  ۷۴وقت ـار کســر بودجــه کــل ب ـار، بـ ـاد از مقاومــت در را وضــعیت اســفبار اقتصــاد کشــور و اثر ویرانگر این کسری بر اقتصاد کشور . ی کنـداز میزان درآمد بودجه بیشـتر مـبودجه عمومی می افتد و میزان کسر را بـ ـاتوانی ایــن اقتصـ   .برابر تحریم ها گزارش می کنندنـ

  
تکیـــه بـــر ارز نفتـــی در  :تـــوکلی٭

ــابقه  ــی س ــته ب ــال گذش ــت س هف
  :است

  
گــزارش  ، خبرگــزاری مهــرذرآ ۲۹در  ◀

 »نماینــده« ،احمــد تــوکلی: کــرده اســت
به رغم اهداف برنامـه : مجلس گفته است

های توسعه، تکیه بر ارز نفتی بیشـتر شـده 
ـابقه ای  ۷و در  سال اخیر به سطح بـی س

اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد  .رسیده است
ـاد مـدنظر صـندوق بـین  ـا اقتص ریاضتی ی

کـه در است اقتصادی  .المللی پول نیست
ـای  ـــه هــ ـــر حمل ـــف براب شـــرایط مختل

 .اند مقاومت کنداقتصادی دشمن بتو
وی نرخ رشد اقصادی کشور به روایـت      

، و ۸۹،  ۸۸، ۸۷دولــت را در ســال هــای 
ـابر  ۹۰ درصـد،  ۳درصـد،  ۸٫۷به ترتیب ب
: درصد دانست و افـزود ۳٫۴درصد و  ۵٫۹

ـان دهنـده رکـود نـرخ رشـد  ـار نش ایـن آم
نرخ رشد تولیـد اما  .اقتصادی کشور است

ندوق ناخالص داخلی ایران، به روایت ص
ـال  بین المللی پول و بانک جهانی، در ح

آمارها نشان دهنده این است . استرکود 
که بعضی از شاخص های اقصادی کشـور 

 .خوب نیست
ـای       ۸۹، ۸۸، ۸۷نرخ بیکاری در سال ه
درصـد،  ۱۱٫۱درصد،  ۹٫۶به ترتیب  ۹۰و 

 . گفتــه شــده اســتدرصــد  ۱۲٫۳و  ۱۴٫۶
بــه ایــن آمــار و آمــار نــرخ بیکــاری ایــران 

روایت صندوق بین المللی پول و موسسـه 

اکونومیــک نشــال از افزایشــی بــودن ایــن 
 .نرخ در کشور دارد

ـامین      نزولی بودن تعداد بیمه شـدگان ت
نــرخ بیکــاری  افــزایش گویــایاجتمــاعی 

هـزار  ۷۳۶این میـزان  ۸۶در سال : است
هــزار  ۴۰۰ایــن تعــداد  ۸۷نفــر ، در ســال 

 ۳۹۷د بـه این تعـدا ۸۸نفر، در سال  ۵۰۰
هـزار نفـر و  ۲۹۴به  ۸۹هزار نفر، در سال 

هزار نفر کاهش پیـدا  ۲۰۹به  ۹۰در سال 
 .کرد

استفاده بی حساب از درآمد های نفتـی  •
 :موجب لطمه زدن به تولید ملی می شود

تعداد جواز تاسیس و بهـره بـرداری در      
ـال منفـی بـوده کـه  چهار ماه نخسـت امس

در کشـور  نشان از کاهش سـرمایه گـذاری
ـای توسـعه  .دارد به رغم اهداف برنامـه ه

ـال  ۷تکیه بر ارز نفتی بیشـتر شـده و در  س
 .اخیر به سطح بی سابقه ای رسیده است

ـارض  ترکیب و سطح بودجه تورم زا و مع
نحــوه  .بــا رشــد و ســرمایه گــذاری اســت

تصــمیم گیــری دولــت و مجلــس دربــاره 
ـازگار، غیـر  ـانون ناس ـا ق بودجه عمرانـی ب

 .ینانه و مغایر با مصالح کشور استواقع ب
بودجه دولت بـه جـای کمـک بـه رشـد     

تولید و اشتغال به اتالف منابع منجـر مـی 
ـای  . شود استفاده بی حساب از درآمـد ه

نفتی موجب لطمـه زدن بـه تولیـد ملـی و 
 .قدرت خرید مردم می شود

افــزیش کســری بودجــه نفتــی در ســال      
تیــب برابــر بــه تر ۹۱و  ۹۰، ۸۹، ۸۸هــای 
درصـد  ۶۴٫۴درصـد،  ۵۹٫۳درصد،  ۵۲٫۳

هر چه بودجه دولت نفتی تر  .است ۷۴و 
باشد ضد تولید و ضـد اشـتغال عمـل مـی 

 .کند
متوسط ارز سرانه نفتی به ازای هـر نفـر      
دولـــت در دالر،  ۶۰۸ر دولـــت جنـــگ د

دولت اصالحات در دالر،  ۳۸۴سازندگی 
ـال دولـت نهـم و در دالر و  ۳۶۴ هشت س
ـا  دهم ـار و .سـتادالر  ۸۹۰برابر ب ایـن آم

 .ارقام با اقتصاد مقاومتی سازگار نیست
مــاه اخیــر نشــان  ۶افــزایش نــرخ ارز در     

دهنــده کــاهش ارزش پــول ملــی، کــاهش 
ــد و ســرمایه گــذاری، ســفته بــازی و  تولی
کاهش تقاضای ارزی برای حفظ دارایـی 

  .و فرار سرمایه است
  
ســناریوی دولــت ۴:اســحاق آل٭

  بران کسری بودجه برای ج
  
ــــر  ،۹۱دی  ۴در  ◀ ــــزاری مه ــــر گ خب

اسحاق، رئیس  یحیی آلگفتگوی خود با 
را  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران،

ـال  :انتشار داده است حداقل دولت در س
میلیــارد دالر بــه دلیــل کــاهش  ۳۰آینــده، 

میـــزان فـــروش نفـــت، کســـری بودجـــه 
ـال  خواهد داشت، ضمن اینکه بودجه س

 .نیــز بودجــه بســیار ســختی اســتآینــده 
به طور قطع، نقـش جـدی در  ۹۲بودجه 

های عمومی و  اقتصاد کشور چه در بخش
هــای توزیــع و  خصوصــی و چــه در بخش

تولید دارد، این در شرایطی است که سهم 
تولید از بودجه سال آینده نیز بسـیار مهـم 
است به نحوی که امکاناتی که برای تولید 

ــ ــر بودج ــت از نظ ـارات و الزم اس ه، اعتبـ
امکانات باید جوابگوی نیازهای روز ایـن 

 .بخش باشد
 :۹۲روی تولید در بودجه  شرایط پیش •
ــهیالت      ـا تس ــه بـ ــد در رابط بخــش تولی

ـا  بانکی، به دلیل مشـکالت موجـود بانکه
ای وصل در بودجه است، باید  که به گونه

ایــن صــورت  غیــر حــل شــود، چراکــه در
یــد قــرار مشــکالت زیــادی پــیش روی تول

 .گیرد می
هایی در بودجه بـرای بخـش  اگر ردیف   

تولید و پیمانکاری به دلیل مطالباتی که از 
دولت دارد، دیده نشود، بخش تولید ضرر 

بیند و بر این اساس، اگر نرخ ارزی کـه  می
بنا است در بودجـه در نظـر گرفتـه شـود، 
یــک نــرخ متعــادلی نباشــد و بــا واقعیــت 

ـــ ـــوانی نداش ـادی همخ ـــد،اقتصــ  ته باش
ــروز می ــیاری ب ــکالت بس ــن  مش ــد و ای کن

هشــــــداری اســــــت کــــــه از ســــــوی 
 .شود خصوصی به دولت داده می بخش

ای کـه  روابط حاکم بر تامین مواد اولیه    
ـا پتروشـیمی گرفتـه  از واحدهای داخلی ی

شــود و مجموعــه ارکــان مختلــف، بــه  می
طور قطع در بودجه نقش کلیـدی را دارد 

ــر  ـاکم ب ـاه حـ ــر نگـ ــه اگ ــه ک ، ۹۲بودج
مشـــکل حـــل  حمایـــت از تولیـــد باشـــد،

در غیــر ایــن صــورت، بایــد  .خواهــد شــد
 .منتظر مسائل و مشکالت بسیاری بود

 :، بودجه سختی است۹۲بودجه  •
کننده این است که بودجـه  نکته نگران     

اکنون  سال آتی با توجه به وضعیتی که هم
وقتی  .حاکم است، بودجه انقباضی است

باشد، به این مفهوم است  بودجه انقباضی
ــداری از ســرمایه هایی کــه  گذاری کــه مق

ـام  دولت قرار است در بخش عمرانی انج
 .دهد، مقدار زیادی نخواهد بود

وقتی بودجه انقباضی اسـت، وضـعیت       
ها همخــوانی  درآمــدی دولــت بــا هزینــه

ندارد و کسری بودجه، بار تورمی به دنبال 
را کـم  ها گذاری خواهد داشـت و سـرمایه

ـا و قـدرت  می کند، ضـمن اینکـه پرداخته
 .خرید مردم نیز کاهش خواهد یافت

 :میلیارد دالر ۳۰ ،حداقل کسری دولت•
های عمرانــی  بنــابراین فشــار بــر هزینــه    

شود و کم کردن هزینـه عمرانـی  بیشتر می
روی اشتغال نیز اثر دارد و بنابراین تصـور 
 اینکــه دولــت بتوانــد هزینــه را بــه میــزان

 .متنابهی کم کند، میسر نیست
ـاهش      از ســــوی دیگــــر بــــه دلیــــل کـــ

ــدهای نفتــی، بــه دالیــل مختلــف  درآم
شــکاف بزرگــی در درآمــد و هزینــه ایجــاد 
شده است و به نوعی، درآمد نفتـی نصـف 
ـا کـه اگـر وابسـتگی  شده است به این معن

ــت،  ــه نف ــوده  ۶۰بودجــه ب میلیــاد دالر ب
 ۳۰است، هم اکنون دولت در سال آینده 

ـابع نفـت،  میلیارد دالر از محل فروش من
 .کسری بودجه خواهد داشت

 :سناریوی جبران کسری بودجه ۴ •
ـا  ۳۰ایـــن       ـارد دالر کســـری را بــ  ۴میلیــ

ـناریو از طریــق دولــت جبــران خواهــد  س
ــد  ــت بای ـا دول ــه یـ ـا ک ــن معنـ ــه ای ــد، ب ش

ـات را  دارایی های خود را بفروشد، یا مالی
ـا اضافه کند، یا نـرخ ارز ر ا تغییـر دهـد و ی

جمهـور،  های اخیـر رئیس مطابق با گفتـه
ـای انـرژی  نوع نگرش به درآمـد حامل ه

 .برای مصرف داخلی را عوض کند
صحبت رئـیس جمهـور ایـن اسـت کـه     

بعضا ما چند میلیون بشکه مصرف روزانـه 
نفت داریم که اگر این میزان را به قیمـت 
غیریارانه ای بـه مـردم بـدهیم، مشـکالت 

ـاه  ت حل میدول شود، ولـی ایـن نـوع نگ
  .تبعاتی دارد که باید در نظر گرفته شود

ــتر از روشن اسـت کـه سـهم  :انقالب اسالمی ــه بیش ــد نفــت در بودج ـال . میلیارد دالر است ۶۰درآم وقتـی بودجـه س قتصاد کشـور دولت را برای  دولت و امیلیارد دالر، کسـر بودجـه  ۸۰کمتر از را تهیه می کردند، می گفتند درآمد  ۹۱ ـار . تحمل شـکن مـی کنـد ـــرای میلیارد دالری باشـد  ۴۵همین ساالنه بــدین قــرار، میــزان کســر درآمــد نفتــی . آمــده گویــای درســتی ارزیــابی اســتوضـعیت بب ـــود و اج ـــی ش ـابی م ــ ـــه ارزی ـا، ک ــره امریکـ ـای مصــوب کنگ ــی از ارز مجازاتهـ ــه بخش ــت را از ب ـا فـروش آن بایـد کسردرآمحاصــل از فــروش نفــت کوتــاه نکنــد، دســت دول . میلیارد دالر مـی شـود ۵۰دست کم،     شوند،هزینه های دولت تأمین د ارزی که ب

ــه دســت دولــت مــی بهــای فــروش نفــت بــه هنــد، تــوأم بــا دست کـم، زیـرا هـم اکنـون، نیمـی از  ــرد، ب ـارد دالر بـه قیمـت  ۵۰اما .  رسدخــورد و ب میلی تومــان، کســری برابــر  ۲۵۰۰هــر دالر   . تومان می شودهزار میلیارد  ۱۲۵
  
میلیــارد تومــانی  ۲۷۰افــزایش ٭

  نقدینگی در روز
 

ـاه آ ۲۸در  ◀ ــــــــ ـایت  ،۹۱ذر م ــــــــ س
 :گـــزارش کـــرده اســـت » نیوز زنـــدگی«

ــه یک ــوم کارخان ــران در  س ــکر ای های ش
ـال  .مرحله توقف تولید قرار دارنـد در س

ــه ۱۳۹۱ ــه  ۲۷۰، روزان ـارد تومــان ب میلیـ
نقــدینگی کشــور اضــافه شــده کــه بخــش 

این افـزایش از طریـق چـاپ  ای از عمده
 .پول انجام شده است

حجــم نقــدینگی در اقتصــاد ایــران در  •
ـارد  ۴۰۰حال حاضـر بـیش از  هـزار میلی

 ٬درصـد رشـد نقـدینگی ۹۰ .تومان است
نرخ تـورم  .دهد خود را در تورم نشان می

ــدمــی در آینــده افــزایش  ــورم  .یاب نــرخ ت
ـا در  ای براســاس برخــی گزارش نقطــه هـ

 درصد است  ۳۶از  حال حاضر بیش
 ۵۳بدهی دولت در پایان خرداد ماه با  •

ـان  ۴۵درصد رشـد بـه  ـارد توم هـزار میلی
 .رسیده است

کارخانــه قنــد و  ۲۷در حــال حاضــر از  •
شکر، هشت کارخانـه در مرحلـه تعـادل، 

کارخانـه در مرحلـه حـداقل  ۱۰هشت تا 
ـایر کارخانــه ها در آســتانه  فعالیــت و سـ

  .تعطیلی قرار دارند
ـای  :الب اســـالمیانقـــ   :تجاوزها به حقوق انسان در ایرانو اینـــک خبرهــ

  
  

اعدام و شكنجه و فشار 
ــادي و  زار آاقتصـــــ

خانواده هـا همچنـان   
  :به رواج هستند

  
  

یم خانواده های  ایرانیانی را ژواواک  ◀
ـار  که در رادیو و تلویزیون بی بـی سـی ک

زار مــداوم قــرار داده آتحــت  ،مــی کننــد
شکنجه ایست  ،رازیتبکار بردن پا. است
ـائی ژر ،بدان ،که یم بینندگان فرستنده ه

بــرای  ،را شــکنجه مــی کنــد کــه از خــارج
  .برنامه پخش می کنند ،ایران

ـــزارش فرز ،۹۱آذر  ۲۱در  ◀ ـــه گ ـــب د ن
ـاموران امنيتـی بـه منـزل  محمد ملکی، م
دکتر محمد ملکي، اولين رئيس دانشـگاه 
تهــران بعــد از پيــروزی انقــالب مراجعــه 

ـان دادن حکـم تفتـيش بـه کرده و  ـا نش ب
ـــزل او را  ـــرش، من ـــی و همس ـای ملک ــ آق

ـای  .بازرسی کردند همچنـين بـه گفتـه آق
ماموران پس از تفتيش منـزل نامـه  ملکی،

ــه شــعبه  ـار ب ــه  ۶احضـ ــن را ب ــدان اوي زن
ــــد و از او  ـان دادن محمــــد ملکــــی نشـــ
خواستند تا ظرف سـه روز خـود را بـرای 
گذراندن دوران محکـوميتش بـه زنـدان 

 .رفی کندمع
به گـزارش ایلنـا، دبيـر  ،۹۱آذر  ۲۱در ◀

ـالی انجمن ـانون عـ ــل کـ ــنفی  ک ـای ص هـ
کارگران ايران از تجمع اعتراضی بيش از 

ـارگران شــرکت خــدمات  ۱۰۰ ــن از کـ ت
در ) تـراورس(مهندسی خط و ابنيـه فنـی 

مقابل اداره کل خط و ابنيه فنی راه آهـن 
ــر داد ــه  .تهــران خب ــن کــارگران کــه ب اي
ـای اعتراضـــی  الکاردهمـــراه خـــود پ هــ

ــه  داشــتند، از مشــکالت بيمــه ای خــود ب
ــن  ــيدگی اي ــتار رس ــده و خواس ــتوه آم س

  .مشکالت بودند
  

     ۱۴   در صفحه
 

 ؟!»جنگ ابتدائی«
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دورة    اميدواريهايي بود كه انتخابات  در  مشيرالدوله  محكم بكارچسبيد و

دلبستگي به احزاب  خاص  زمامداري مشاراليه به صحت جريان يابد، زيرا 
سياسـت    طـرف   دسته هـا بـود، از   اشت و مورد اعتماد همة احزاب وند

  .ديده نمي شد خارجي هم نگراني زيادي
 بـا  حسنه مناسبات حفظ و موازنه اصول بر را خود كابينة برنامة مشيرالدوله

 اجـراي  بـر  نظـارت  و انتخابـات  كـار  در تسريع و بيطرفي و ابهحمت دول
 .كرد تشريح ها، بودجه خاصه قوانين،
 در مجلس نمايندة  ميرزا سليمان و يافت پايان روزها همان چهارم مجلس
 :گفت مجلس روز آخرين

 آقـاي  دولـت  مثل دولتي كه يابد مي خاتمه وقتي مجلس دورة بحمداهللا
 داده اعتماد رأي ايشان  به باتّفاق  و وكال عموم اعتماد مورد كه مشيرالدوله

 مشـروطيت   ادوار در ايشان اتخدم سابقة و هستند كار سر در است شده
 ...نيست ذكر  به محتاج و انكار قابل
 كـه  اينسـت  ام عقيده: داشت اظهار و گفت شرحي مدرس مرحوم سپس
 آقـاي  بـه  اسـت  فتـرت  زمـام  سـپردن  دوره ايـن  مهـم  كارهاي از يكي

 مملكت رجال ام كرده عرض مكرّر است، نكته سه اين جهت و مشيرالدوله
 آقايـان،  تمـام  و مـن  بعقيـدة  هسـتند  خوب موقعي يك براي هركدام ما

 يكـي : بـود  مسـأله  سـه  اسـت،  بالنظير موقع اين براي حاليه الوزراء رئيس
 در كـه  خارجـه  سياسـت  در بيطرفـي  يكي انتخابات، در مشاراليه بيطرفي
 افتتاح در تسريع يكي دارد، اهميت العاده فوق مجلس غيبت و فترت زمان
 سـپردن  آقايـان،  و مـن  عقيـدة   به كه است صلا سه اين با و. پنجم دورة
 .است بوده خوب كارهاي از يكي ايشان به فترت زمان
 شـاه . كرد تشكّر وكال از فروغي  و نداشت  حضور مشيرالدوله جلسه درين

 او چنگ از را خود كوشد مي نهاني در و است نگران سپه سردار قدرت از
 همـين   به وزراء رياست ايبر مشيرالدوله و مستوفي به توسل كند، خالص
قانون داني و رعايـت  اصـول  در    است اما  صحبت حساب و بوده منظور

برابرسر نيزه و چكمه،  بنان و بيان در  قدرت و ابراز وجود قلم  و و برابرزور
  !معلوم است كه برد با كه خواهد بود

 تاريخي  ثابت شده است كه حساب و كتاب و در در همة مراحل حساس
ابر زور و قدرت ناچار  به عقب  نشيني بـوده انـد و ايـن ضـرب المثـل      بر

درسـت  دريـن   » حساب  پاره مي شود... زور كه آمد« دهاتي كه گويد 
مـي افتـد وليعهـد را بـه      فكر به  بزنگاه هاي تاريخ  صادق بوده است، شاه

عليـة رضـا    قـدرتي  مركز نجا در آ )1302 سرطان 25(آذربايجان بفرستد 
 . اد كندخان ايج

 شـاه  كننـد،  مـي  خـواني  روضه قشون ادارة در و است رسيده محرم ماه«
 سـردار  اسـت،  آمده نظاميان خواني روضه مجلس به سپه سردار مالحظة به

 .است نشسته دورتر اندكي الوزراء رئيس مشيرالدوله با هم سپه
 حكومـت  فرمـان  سـپه،  سـردار  اطّـالع  بـي  بـود  گفته الوزرا رئيس به شاه

 شـاه  صـحة  بـه  و شـود  صـادرمي  فرمـان . كنند صادر را وليعهد جانآذرباي
 آمـادة  وليعهـد  و كنـد  مـي  تلگـراف  آذربايجان به داخله وزير و رسد مي

 بسـت  و بنـد  عشـاير  رؤساي با درآنجا بوده قصدش اين (شود مي مسافرت
 خـارج  روضـه  مجلـس  از وليعهد از خداحافظي براي شاه). بدهد تشكيل

 چـه  بـراي  و رود مـي  كجا شاه داند مي سپه سردار است بديهي شود، مي
 دمِ آن در... كند مي خودداري و آورد نمي خود روي به  هيچ اما رود، مي

 كـرده  تهديـد  را دولـت  هيـأت  شـود،  روانـه  خواهد مي وليعهد آخركه
 بسيار كوشش و رساند مي وزراء به و شاه به او، مسافرت به را خود نارضايي

 بكلّـي  وليعهـد  فرسـتادن  و فرمـان  دراجراي دولت هيأت و وليعهد و شاه
 خـود  خانـة   بـه  كـرده  مكـان  نقل خفّت نهايت با وليعهد و مانده نتيجه بي

 شـما  گويـد  مي و كند مي گله سپه سردار از اين از بعد شاه،... گردد برمي
 دهـد  مـي  جواب سپه سردار كرديد، منع آذربايجان به رفتن از را وليعهد

 مشورت من با وليعهد آذربايجان حكومت فرمان ردرصدو هم اعليحضرت
ص  4جلـد   - حيـات يحيـي  ( »!نيست صالح كردم مي عرض واالّ نكرديد

300  ( 
ه  ايران قوي مرد كه مقدماتي با سـر  در كـه  آرزوهـايي  و ديـد  مـي  تهيـ 

 دوامـي  مشيرالدوله پرست اصول و قانوني كابينة كه بود معلوم پروراند مي
 فرمانـدة  ايـن  شـود  عملـي  بزرگ آرزوهاي كه اين براي كرد، نخواهد
 و داد تمركـز  موضـوع  ايـن  روي را قوا تمام بايد كه دانست مي هوشيار
 موافق يعني صالح اشخاص از را پنجم دورة نمايندگان بيشتر يا تمام حتماً

 رأس در مشـيرالدوله  مثل شخصي بودن با كار اين و نمود انتخاب مطيع و
 .انداخت را مشيرالدوله بايد پس نيست، آسان دولت

 و دوسـتي  حيثيت آن و داشت وجود ساده راه يك نوري خواجه قول  به
 نشـوند؟  وارد راه همـين  بـه  چـرا  بود؛ مشيرالدوله خود مكاني جنٌت همان
 كـافي  نديده خود در ارجمند مقام و احترام جز عمر تمام كه كسي براي
. ببرد بدر ميدان از ار او اهانتي تهديد فقط يا اهانت كوچكترين كه است

 را آنهـا  هـم  بعـداً  كـه ( پيغـام  دو يكـي  بـا  و كرد را كار همين سردارسپه
 تقديم به وادار را او و برد  درب ميدان از را مشيرالدوله) نهاد نام سوءتفاهم

 :نويسد مي چنين را روزها اين گزارش آبادي يحيي دولت .نمود استعفا
 يابـد  مي حضور وزراء هيأت در گاه گاه جنگ وزارت سمت به سردارسپه«

 اطاعـت  كند، امر هرچه هستند مجبور كه آنها، به دستورهايي دادن براي
 .نمايند

 را، مملكـت  جاري قوانين حفظ خود رياست دستور طليعة در مشيرالدوله
 كـه  درصـورتي  اسـت  دانسته خود وظيفة اول مشروطيت، اساس روي از

 كـلّ  فرماندة و جنگ وزير ديدته در ساعت هر و نيست اختياري او براي
 و نيابـت  بـه  گـاه  گاه كه انصاري، محمودخان اقتدار امير روزي. است قوا

 دسـتور   بـه  شود، مي حاضر وزرا هيأت در جنگ وزير طرف از نمايندگي
 كـه  فهماند مي او به و كند مي خشونت هيأت در مشيرالدوله با جنگ وزير
 ) 249،  4ج حيات يحيي ، (  .»نمايد گيري كناره بايد

 گذرانده پرستيژ حفظ با و نفس عزّت و نيكنامي به را عمري كه مشيرالدوله
 عالوه كند، تحمل را خود جنگ وزير هاي خشونت نبود حاضر مسلماً بود،
 جنـگ  وزيـر  دست در اختيارات كلية كه ديد مي چنان را موقعيت آن بر

 ندارد، وجود كرد حفظ آن با را قانون بتوان كه اتكائي نقطة هيچ و است
 اش عالقه مورد چيز هر از بيش وزرايش آبروي حفظ و او دوستي حيثيت

 و  پاچـه  كـه  برسـد  جايي به كار ببيند كه وقتي شخصيتي چنين البتّه. بود
 .آيد مي ناگوار بس او براي شود، داده كابينه وزراي از وزيري حوالة ران

 شود گفتگو نهج بدين وا وزير با نيست حاضر كه گفت شهامت كمال با او
  .گرفت استعفا به تصميم و شد خارج دولت هيأت جلسة از سپس و

 لرجاله حياته يريد من يا   لحياته رجاله يريد كل
 تهديدي مستقيماً را آن مشيرالدوله كه آمد پيش نيز ديگري مورد اينجا در

 بيـد  بـه  را چوب سردارسپه. بود السلطنه قوام توقيف آن و ديد خود براي
) 1302 ميـزان 16( 1342 صـفر  27 روز كـه  معني بدين! بلرزد چنار كه زد

 مخـالفين ). سـپه  سـردار  قتـل  توطئـة  اتهام به( كرد توقيف را السلطنه قوام
 برابـر  در را خـود  مقاومـت  مشـيرالدوله  كابينة و شده مرعوب سپه سردار

 قـوام  دسـتگيري  از پـس  سـپه  سردار. داد دست از جنگ وزير تهديدات
 را ديگر وزراي از برخي و الوزرا رئيس لشكر، امراي از نفر دو يكي لةوسي به

 اثـر  بـر  و كـرد،  خـواهم  چنـان  و چنين ندهند استعفا اگر كه كرد تهديد
 ازظهـر  قبـل  گرفته استعفا به تصميم مشيرالدوله كابينة هم تهديدات همين
 22( قمـري  1342 االول ربيـع  11 برابـر  خورشـيدي  1302 ميزان 29 روز
 را خـود  اسـتعفانامة  رفتـه  شـاه  حضور به صاحبقرانيه قصر در)  1929 براكت

 .كرد تقديم
 سرش باشد گران من با صبحدم يك فلك گر
 كشورش از آفتاب چون روم مي بيرون شام

 تلفـن،  وسـيلة  بـه   احمدشـاه  سـلطان  ازطـرف 1302 ميزان 20 شنبه روزسه
 رو منـزل  در لدولهمشـيرا  ولي شد، احضار صاحبقرانيه دربار به مشيرالدوله

 از مجدداً. است شده خارج منزل از گويند مي تلفن جواب در نداد؛ نشان
 خيـر؟  يا است آمده مشيرالدوله آيا كه شود مي استعالم وزرا هيأت و دربار

 آمـد  پـيش  ايـن  از شاه. است نيامده دربارهم به كه شود مي داده جواب
 شهر به فوراً كه كند ورميمأم را خود محارم و نزديكان از يكي شده نگران
 كه نمايد حاضر هست طوري هر را او و كرده مالقات را مشيرالدوله آمده

 كـار  بـه  شـده  وزرا رياسـت  دار عهده ملّي شوراي مجلس افتتاح موقع تا
،  2تاريخ بيست سالة ايران ، ج ( .نرفت بار زير مشيرالدوله ولي. دهد ادامه
 )  288ص 

 .نمايند نمي قبول بودند شاه اعتماد طرف كه مه سابق الوزراي  سايررئيس
رنـگ وبـوي آن بـه تـك و     « و مثل اينكه همه يك زبان مي گفتند كـه  

  » پويش  بنير زد  و  گفتگوي آن بجستجوي آن كراي نكند
قوام السلطنه  نيز بعد از جريان  اتّهام ناچار شد با موافقت سـردار سـپه بـه    

 اروپا  برود و درين وقت بود 
 از عمـل  ميـدان « كه ديد چون كرماني الدين افضل قول به مدشاهاح كه

 ،»عاطـل  سـيادت  مبـرزان  از وزارت صـدر  و است خالي كفايت مبارزان
 .داد تن سپه سردار وزرايي رياست به ناچار
 و عـزم  صاحب طبعاً كه سپه سردار«: هدايت مرحوم قول  به طريق بدين
 و» ...داد تشـكيل  كابينـه  ودخـ  خواسته را مشيرالدوله عذر بود، قوي رأي
 :بهار مرحوم روايت به
 زمـام  خود و خواستند عذر وزرا رياست ميز پشت از را پيرنيا مشيرالدولة«

) 1342 االول ربيـع ( 1302 آبـان  6 در وقايع اين» .گرفتند دست به را امور
 آخـرين  ايـن  و بـود،  مشـيرالدوله  زمامداري از بعد ماه چهار قريب يعني

  )  1(  ».تاوس زمامداري
دكتر مصدق در زمان مشـيرالدوله پيرنيـا تصـدي وزارت امورحارجـه را     
: بعهده داشت ،  در باره آن زمان در خاطراتش   اينگونه  شرح مـي كنـد   

 منتخـب  خـان  قلـي  محمـد  ميـرزا  خارجه وزرات به  ورودم روز  اولين
 »لـورن  يسرپرس«  كه نمود ارائه بمن  اي نامه انگليس ادارة رئيس الملك

 اين موضوعش  و نوشته وزير نخست الممالك مستوفي به وزيرمختارانگليس
 متعلّـق  فارس درخليج واقع»  شعيب شيخ«  و»  موسي ابو «جزاير كه بود
 رئـيس .  كننـد  مي دخالت درآنها حقّ برخالف نظاميان و نيست   ايران به

 منتخـب  و شـود  ضـبط  بود نوشته   نامه درحاشية خود  خطّ به هم الوزراء
 را آن يـا  شـود  داده جـوابي  بايـد   نامه اين به نمود سئوال من از الملك

  .گذاريم  بالجواب 
 و  كـنم  اظهـار  نظري باب دراين توانم نمي  پرونده ازمالحظة قبل گفتم
 ترديـد  قابـل  غيـر  جزائرمزبورملـك   شد معلوم و ديدم را پرونده كه بعد

 صـورت   در  كـه  كـردم  طرحم وزيران  درهيئت را  موضوع است ايران
 او با بارهم چند و دادم مختارجواب وزير نامة به سپس. شد نوشته جلسات

 در: اسـت  داده توضيح صفحه زير در مصدق(      .نمودم   شفاهي مذاكرات
 منتخـب  كه اين از. شدم  مذاكره وارد لورن سرپرسي با اول جلسة همان
 بـود،  كـرده  مطـرح  را وعموضـ  و كـرده  جلوگيري  نامه ضبط  از الملك
 ) 2( .) كشيد هم نشاني و خطّ يك او براي و بود  عصباني

 مـي  شـرح  اينگونه  بزرگمهر جليل  براي موضوع اين  زندان در  مصدق 
 مختـار  وزيـر  لـرن  پرسـي  سر روزي بودم،  خارجه وزير وقتي ":   دهيد

: گفت. صندوق  مثل بود دخلكي آنجا. كرد دعوت شميران به مرا انگليس
 دو بـه  قريـب  پولهـايي  اسـناد  صـندوق  اين توي السلطنه مصدق آقاي« 

 تشـريف  اينجـا  يكـروز  ايـم،  داده ايران مأمورين به كه دارم  ليره ميليون
 معـين  را تكلـيفش  بلكـه  كنيد، مالحظه . چيست اسناد اين ببينيد و بياوريد
  ».كنيد
 بـراي  و بودنـد  كـرده  خـرج  جنوب پليس براي كه بود پولهايي اينها آقا

  .بودند داده اشخاص به. نبود  كه ما براي. بود خودشان
 ايـن  اينجـا،  بيـايم  مـن  خواهيـد  مـي  شما. هستم خارجه وزير من: گفتم

 وزيـر  بنويسـيد،  و كنيـد  جلسـه  صـورت  بعـد   و بريزيد جلومن را كاغذها
 كرده خرجهايي  اگر خودتان كار پيشرفت براي شما! ديد آمد هم خارجه

  .است؟ مربوط چه ما به ايد،
...  خير خير،. است صحيح است، صحيح السلطنه مصدق آقاي: گفت "فورا

 وقتـي  بـود   آداب مبـادي   مـردي   ،  مختـار  وزير  لورن  پرسي سر اين 
 كه خارجه  وزير.  فرستاد دعوت كارت  من براي  ، بغداد در كرد عروسي
  :شد دعوايم او با  سخت بار يك  بودم

 قواي  خواستيم مي  فارس خليج در  موسي ابو و  شُعيب شيخ  جزيرة به  
  دو ايـن  گفتنـد  مـي .  كردنـد  مـي  مخالفت ها انگليس .  بفرستيم انتظامي
 شـيخ . بكننـد  نشـين  شيخ جزو كه  هست، شارجه  نشين شيخ جزو  جزيره
 را  جزيـره  دو   يكسره تا اند كرده  خودشان مال كه  هم را  شارجه نشين
  شـديم   رو بـه  رو  روز يك  شد،  وبدل رد  مكاتباتي ، بعد  ماه دچن. ببرند
  گفتم »هستيد؟ طرف كي با دانيد-مي كنيد؟-مي مكاتبه اينقدر  چرا«  گفت
 كاري فقط. بكنيد توانيد-نمي كاري هيچ  بكنيد؟ توانيد-مي چه من با شما

 ) 3( !همين. بكشيد مرا كه است  اين بكنيد توانيد-مي كه
 

  بحرين قعةوا  ◀ 
   

واقعة بحرين  در زمان  حكومت  مستوفي الممالك  اتّفاق افتاد  و حسـين   
 ارديبهشـت  20 بـا  برابر( 1341 رمضان وسوم بييست روز: مكّي مي نويسد 

 يـك  فـروش  و خريد هنگام صبح  9 ساعت در تقريباً ،) خورشيدي 1302
 نزاعي   وهابي نجدي عرب نفر يك با ايراني نفر يك بين بغلي ساعت قاب
 ختم قضيه آنكه گمان به  ايرانيان. شود مي وخورد زد به منتهي و داد رخ
 اشـارة  بـه  يـا  ذاتـي  شرارت به نجدي اعراب ولي  ، كنند مي غفلت شده

. كننـد  مي حمله  برايرانيان غفلتاً شده مسلّح ، ]   ها انگليس تحريك   [   اجانب
 يـك . پردازنـد  مـي  دفـاع  به وبچ با فقط نداشتند اسلحه چون ايرانيان
 نفـر  سه حدود در ايرانيان از اي عده و كشد مي طول  جنگ ونيم ساعت
 تلـف  كسـي  اعـراب  از  و اند شده مفقود نفر 5 و مجروح نفر  37 و مقتول
. اسـت  گرديده هالك آنها خود تير  بواسطة  آنهم كه نفر يك مگر  نشده
 خود هاي خانه به شوند مي رناچا ايرانيان جنگ، نيم و ساعت  يك از پس
  جلـوگيري  بـه   قـادر  هم  محلّي  حكومت.  گردند منزوي و پناهنده رفته
  را خـود   حجـرات  و  دكـاكين   ايرانيان تمام روز  25  قريب و شود نمي

 عـراب  مجـدداً  اينكه تا. بودند خطر و تهديد دچار و نشسته  خانه در  بسته 
   [ نفـر  دو و كشـته  زن 2 و نفرمـرد  8 برده حمله  شيعه   ]   ايرانيان    [   به  وهابي
 روز و وارد انگليسـي   كشتي يك رمضان 26 جمعه روز. شوند مي ]   زخمي

 مـي  بحرين وارد بود بوشهر باليوز حامل كه ديگري كشتي نيز رمضان  27
 28 صـبح . كردنـد  پيـاده   توپ  دوعرّاده با هندي سرباز نفر  چهل  و شود

 از را نفـر   هشـت  فرستاده قونسولخانه  به را خود عرضحال انايراني رمضان
 نماينـد    دفاع رفته محكمه در كه نمايند مي انتخاب  بوكالت خود جانب
 ننمايـد  فوري  عالج دولت اگر كه دهند مي اطّالع ايران دولت به  ضمناً
 هجـرت  به مجبور هم بقيه و بوده و بوده  حتمي   خطر ايرانيان تمام براي

   )  4( .گرديد خواهند  بحرين از
ــئوليت وزارت  امورخارجــه  در      ــر مصــدق   مس ــامي كــه  دكت در هنگ

 در  ايـران  در بريتانيا سفير » لورن سرپرسى«: حكومت را بعهده مي گيرد 
 را) وقت خارجة  امور وزير( مصدق محمد دكتر تا كرد تالش  1302   سال

 كـه  بـردارد،  دست بحرين بر خود ىادعا از ايران دولت كه كند متقاعد
 بخـش  اين باب در موجود ملّى احساسات به توجه با: داشت  اظهار مصدق
 شـيعه  فـارس،  استان جزء هميشه  كه بحرين جزاير( ايران قلمرو از باستانى
 بـدون  توانـد،  نمى ايرانى دولت هيچ) است بوده االصل ايرانى و مذهب

 مورد در يا و شسته بحرين بر ميتحاك ادعاى از دست مشخّص دليل يك 
 )   5(  . بيايد كوتاه آن

امورخارجه  وزارت تصدي زمان در   مصدق دكتر كه موضوعاتي ديگر از  
 موضـوع  :كند  مي اينگونه  اشاره  درخاطراتش با آن برخورد كرده است

 اتّحــاد دولــت وزيرمختــار » روتشــتن «بــود ايــن آمــد پــيش ديگركــه
ـ  كـه  جماهيرشوروي  «  بنـام   وشخصـي  بـود  رفتـه  داشـت  سـابقه  مـن  اب

 اينكـه  بـراي  مـن  بـا  خواسـت  مـي  و  بـود  آمـده  او بجاي»  شومياتسكي
 حسـاب  تفريغ بودم كرده مخالفت كاپيتوالسيون اجراي به درتبريزنسبت

 اي عده كه بود اين و آورده بدست هم مستمسكي اتّفاق برحسب كه كند 
 موقع به و كرده تصويب  وثوق دولت كه عرفي  مجازات قانون با ازعلماء
  .انداختند  كار از را آن و كردند مخالفت بود گذارده اجراء

 از مـا  خواهيـد  مي كه شما نمود سئوال من از نامه يك ضمن وزيرمختار  
 چـه  طبـق  ايـران  در مـا  اتبـاع  بفرمائيد نكنيم  استفاده كاپيتوالسيون رژيم
 قونسول  چنانچه.  نداشت جواب حرف اين كه  شوند؟ مجازات بايد قانون

 را  عرفـي  مجازات قانون چون كرده را سئوال تبريزاين در هم شوروي
 جـواب  بـراي  را مـا  نداشـت  قـانوني  قدرتي و بود  كرده تصويب دولت

 فرسـتادم  دادگسـتري   بوزارت  اصول طبق را نامه. نمود مي دچاراشكال
 داده  جـوابي   يشـورو  سـفارت  نامة به بدهند جوابي نتوانستند چون كه
  .نشد
 بقيـة   كـه  بـود  شـده  تشـكيل  ايـن  بـراي   مشيرالدوله دولت اينكه به نظر

 درسركار پنجم  مجلس افتتاح تا و كند  تمام را تقنينيه پنجم دورة انتخابات
 درايام  مأموركند را دولت مجلس كه كردم مذاكره دولت رئيس با بماند
  موافقـت  آن بـا  كـه  نمايـد   متنظي را عمومي مجازات قانون اليحة فترت
  .داد بدولت را   مأموريت اين مجلس و نمود
 تـا   كـنم  صـحبت  ازعلمـاء  بعضـي  با  من شد قرار اليحه تدوين به  راجع

 بـا  اول رسيد چنين و كنند  تحريك دولت   ضد بر را آنها نتوانند مغرضين
 كـنم   شـور  داشـت  ارتبـاط  ديگـران  از بيش من  با كه جمال آقا حاجي

 بـه  صحبت درضمن  كه شوم  مذاكره وارد ديگران با داد نتيجه وچنانچه
 چنـين  مشمول مسلمين كه نيست اين مقصود   اليجه اين ازتنظيم گفتم او

  جـرائم  نشـود    سـبب  قانون فقدان كه است اين منظور بلكه بشوند قانوني
 هانياصـف  لهجة همان با جواب در كه  بماند بالعقاب ايران در بيگانه اتباع

 نظر كوتاه  جملة اين  از و  »كه كن مي سرايت«  گفت بخود   مخصوص
 اتباع به نسبت و گذشت  مجلس   تصويب از قانوني اگر بود اين اهللا آيت
  .نمود خواهد سرايت ايران اتباع به شد اجرا بيگانه
 اتبـاع  توانسـت  نخـواهيم  مـا  نشـود  تصـويب  قانون اين اگر گفتم سپس

 و  كنـيم  تعقيب شوند مي مرتكب  ايران  در كه ائميجر براي را شوروي
 ازرژيم  باز كه خواهدشد  سبب  قانون فقدان و آوريم در  محاكمه تحت

 آنوقـت  و»  بجهـنّم «  گفـت  مرتبـه  اين كه نمايند  استفاده كاپيتوالسيون
  .رسيد نخواهد نتيجه هيچ به ديگران  با مذاكراتم كه فهميدم
 كشـتي  امتياز به  مربوط شد  مطرح  دولت نآ در باز كه ديگري موضوع
 «و انگلــيس تبعــة »اســتيونس«  دســت   كــه بــود  اروميــه درياچــة رانــي

 شـيالت    امتيـاز  مثـل  را آن السـلطنه   صمصـام   دولـت  و بود »بوداغيانس
 درجواب  نامه يك بوسيلة  خارجه وزراي از يكي بعد و كرده الغا بحرخزر
 سـفارت  نامـه   همـان  باسـتناد  كه بود ودهنم  احياء را  آن انگليس سفارت
   .نمود مي  مكاتبه ها دولت با خود ازتبعة حمايت بعنوان انگليس

  وزيران درهيئت را  آن كه نوشت دولت به رئيس اي نامه لورن سرپرسي  
  

   12در صفحه

  »مصدق تردکتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت،خرداد۲۶«
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 دور  انگلـيس   تبعـة  دردست امتياز اين ادامة  شد اين ونتيجه نمود مطرح
 كمـك  حدود  درآن كُرد دولت يك تشكيل به است ممكن و ازمصلحت

  دعـوا  كـه  شـود  داده  وجهـي  غرامت بعنوان است خوب بنابراين. بكند
 شـد  قـرار   چنين  و گرديد  تعيين تومان هزار 350   اكثر وبحد يابد خاتمه

  آن از باشد ممكن   قدر   هر و  كنم  مذاكره انگليس مختار وزير با من  كه
 320 بـه  را وآن  نمـود   مـذاكره   اسـتيونس  با اوهم و كارشد اين. بكاهم

 سـردار   دولـت  و نمـود  كناره كار از دولت بعد كه كرد قطع  هزارتومان
  .كرد  پيشنهاد مجلس به و تنظيم  را آن اليحة  سپه

 كـه  بـود   ايـن  داد روي مـن  تصـدي  زمان در كه هم  ديگري  موضوع
  ازصــرف پــس و مــودن بناهــاردعوت   قلهــك در مــرا وزيرمختــار روزي

 و  شـما  از  خـواهم  مـي  داريـم  دولـت  از كـه  مطالباتي براي ناهارگفت
 روي كـه   اي جعبه به اشاره(  را ما اسناد كه كنم دعوت وزيرماليه فروغي 

 مي  عنوان بچه مرا  گفتم.  نمائيد اظهار را خود  عقيدة و بخوانيد )بود ميز
 وزراتخارجـه    تصـدي م كـه  اسـت  اين براي اگر. ؟كنيد دعوت خواهيد
 عـادي  فـرد   يك  بعنوان چنانچه  ندارم  دولت از مأموريتي چنين هستم
 هـم  آنوقـت  نمائيـد   دعوتم  شدم  بيكار ازكار وقت  هر  كنيد تأمل است
 بـود  اي فهميـده   بسـيار  مرد چون كه نداريد كاري من با كه است يقين

 اكنـون  و نكرد  مذاكره هيچ من با ديگر كه است  صحيح گفت و خنديد
  .نمايم بيان مطالبات اين به  راجع اي  شمه كه است الزم
 مصـالح  و تبليغـات  نظر از دول از بعضي كه جهاني اول جنگ جريان در

 بـراي  هم انگليس دولت رسانيدند، مصرف  به درايران وجوهي خودشان
 دورمأمورين  پرست نفع عده يك و نمود  خرج پولهائي خود منافع حفظ

 هـم  الملك وقوام فرمانفرما. نمودند  استفاده وسوء گرفتند را آنها بلّغينوم
 يـك   نمودند مي  قلمداد كه مخارجي براي  انگليس  قونسول  درشيرازاز

 و نمودنـد  دريافت برابربود تومان  ميليون سه با آنوقت كه  روپيه لك صد
 را ارجمخـ  ايـن  اقالم از يكي و ندادند قونسولگري به هم سفيد ورق يك

 هـزار  شش  معادل وجهي گفت بمن انگليس قونسول  "ماژرميد" كه هم 
 دينـار  وتـا   گرفتـه   الشهداء سيد حضرت  داري تعزيه براي كه بود تومان
  .بودند كرده خرج را آن آخر

  سياسـت   پيشرفت براي جنگ  آن در كه را  پولهائي تمام انگليس دولت  
 انكـار   دولت و نمود مي مطالبه دولت از   بود كرده خرج  ايران در خود
 فروغـي  علـي   محمـد .  آمد پيش تغييرسلطنت  موضوع  اينكه تا  كرد مي

 دولـت  آن مطالبات  انگليس سفارت به  اي نامه  ضمن و شد  وزير نخست
  .كرد   تصديق را

 را  الدولـه  وثـوق   وزيـر،  نخسـت  الممالـك  مسـتوفي  كه ششم درمجلس
 الدوله بوثوق نسبت. نمود معرّفي جنگ   بوزارت را فروغي و ماليه بوزارت
 و ايـران    الحمـايگي  تحت داد قرار  1919 اوت 9 داد قرار تصويب براي
  كردم اعتراض من انگليس دولت دعاوي  تصديق براي  فروغي به  نسبت
ه  دفاعش  اينكه به  ندارم كار اكنون و نمود  دفاع  خود از وثوق كه موجـ 
 از را  حـق  و بخواننـد   را او مـدافعات  و مـن   اعتراضات دباي. نبود يا  بود

 رفته  اروپا به مأموريتي  انجام براي كه  فروغي ولي.  دهند تشخيص باطل
 مـن  كـه   برانگيخـت  وسـايلي  وجوابگوئي، اتهام رد بجاي آمد بعد  و بود
  عوالمي با گفت و فرستاد را  عالء  حسين يعني  نكنم، دنبال را مطلب ديگر
  كه  شد اين  ونتيجه بشود مذاكرات اين درمجلس نبود  شايسته داشتيم كه

  دربرائـت   آنچه اوهم و بكنم او از  ديدني من آمده سفر از فروغي  چون
 و  رفتـيم  او مالقـات  براي اتّفاق به روزي كه  اظهاركند  دانست مي خود
 بـا   حـق  چون  كه كرديد بمن درمجلس هم ديگري اعتراض شما  گفت
 هـم  اعتراض آن  موضوع.  ننمودم گله  شما از و كردم  سكوت بود  اشم
  امتيـازات   صمصمام  دولت كه جهاني  اول  جنگ درجريان  كه  بود اين
 «انحصـار   حـقّ  امتيـازات  آن از   يكـي  نمود لغو ايران در را  بيگانه اتباع

 آن مـدت   بعـد  سـال  هشت كه بود خزر بحر شيالت به راجع  »ليانازوف
  .يافت مي خاتمه 

 مطـالبي  ازشـيالت  داري بهـره  بـه   راجع 1921 نامة  درعهد  اينكه به نظر
 مـي  آن  اسـتناد  بـه  جماهيرشـوروي   اتّحـاد   دولـت   كه بود شده  درج

  اقـدام  ازهـر  قبـل  كـه  كند  منعقد  دادي قرار  ايران  دولت با  خواست
 ارجاع  حكمت به را  موضع قوام  دولت و كردند  شكايت امتياز صاحبان 

  .نمود
  ايـران  دولت  طرف از و نصر خان اهللا ولي دكتر ليانازوف وراث طرف از

 حكميـت  بـه  فروغـي   علـي  محمد طرفين از  و  اخوي نصراهللا سيد حاج
ة   سال ازهشت امتياز  صاحبان  كه  دادند رأي و شدند انتخاب ت  بقيـمـد 

 يـا  بـود   صحيح رأي اين  اينكه به  نداريم كار اكنون. كنند  امتيازاستفاده
 اتّحاد دولت كه  تغييرسلطنت از بعد كنم عرض را  اين  خواهم مي  نبود،

 اليحـة  وزيـر  نخسـت    فروغي شناخت را  جديد  سلسلة  شوروي جماهير
  دولـت  آن  نفـع  به سال  25  مدت  براي را  شيالت از برداري بهره امتياز

 او بـه   و كـردم   مخالفت جلسه درهمان  من كه نمود  پيشنهاد   مجلس به
 معلـوم  نشده خشك ايد داده  كه رأئي در شما امضاي مركّب هنوز  گفتم
 فرد  يك  وچون  ايد كرده عدول  سابق رأي از كه آمده پيش چه نيست
 موضوع دريك بايست نمي عادي شخص  خواه باشد  دولت رئيس   خواه
  بايسـت  مـي  هم كاري  چنين  هاينك   برفرض كند اظهار متضاد عقيدة دو

 كنـار   كـار  از  بايست مي شما.  نبود  ايمان صاحب  مرد يك  شايستة بشود
  .نمايد  پيشنهاد را آن  ديگري  شخص و  برويد

 روز آن  درمذاكرات فروغي اشاره و جلسه آن در من  اعتراض  بود اين  
 مـن .  بود دهكر  اعتراض اين به  پنجم مجلس  در كه بود بسكوتي  مربوط

 اخيـر  اعتراض  به  گفتم واداركنم، خود از  دفاع به  را او  اينكه  براي هم
 كـه  اسـت  مـن  بـا  حق كه  شد خواهد  معلوم كنيد  سكوت شما اگر هم

 جـواب  مـن  اعتراضـات  به درمجلس كه  انتظارداشتم  و نگفت  ديگرهيچ
 ايـن  بـه  را خـود  ديد   درجلسه مرا اينكه با و آمد مجلس به بعد ولي دهد

 نداشـتم  چيـزي  بـودم  گفته آنچه از بيش  هم من و ننمود  آشنا  موضوع
  .كنم اظهار

  ازمـذاكرات  صـحبت  فرمانفرمـا  بـا  روزي  آمـدم  طهـران  به كه شيراز از
 ايالـت  درزمـان  فرمانفرما بود گفته بمن  كه  آمد ميان به  انگليس قونسول

 الملك قوام   گفت انفرمافرم ولي گرفت، پول  ما از روپيه لك يكصد خود
 نگفت شما به قونسول  كه نمود  سئوال ازمن سپس. بود شريك من با هم

  .نداديم او به بشود. مدرك كه  هم پاره   ورق يك حتّي
  كـدام   بدهـد   تشـخيص  و كند  قضاوت  جامعه است اين به بسته اكنون

 قـوام  و انفرمـا كارفرم.  بـود  مضّر بيشتر   مملكت  براي كار دو  اين از يك
 جـز    نفعـي  كـه  فروغـي  كار يا ندادند  سندي  گرفتند وجهي كه الملك
 هـم   اي سـابقه  و نمـود  عمـل  آن بـه   گفتند  هرچه و نداشت كار ادامه

 بـه  را  آن دهند  انجام خود درنفع كاري  بيگانگان وقت هر كه  گذاشت
 مملكت   براي كه مخارجي  نفوذ اعمال وازطريق بگذارند دولت  حساب
  .نمايند ملّت  تحميل است الجيشي سوق بامور ومربوط نيست  مفيد

 وزيـران   درجلسـات  و بود جنگ وزير  سردارسپه كماكان  دولت دراين
 پـس  مـا  سـرد  ميانـة  و گرفـت  مي تماس  من وبا  نمود مي شركت  مرتّباً

 مـي    زودتـر  كـه   هروقت و بود شده مبدل گرمي به تبريز از ازمراجعت
  درشـكه  از  كـه   هـم  روزي و كرد مي صحبت من با اطاق رگوشةد آمد

 اينحـال  با. نمود  عيادت من از كه بود كسي  اول  شكست، دستم و  افتادم
 مـي  جنـگ   وزير  كرد پيدا  شهرت كه  گذشت نمي چيزي ازعمردولت

 روضـه  ازمجـالس  دريكـي  هم ازوعاظ يكي و دهد تشكيل دولت خواهد
  السـلطنه  مصـدق  و آن  دولـت  رئـيس  مشيرالدوله  كه كشوري  بود گفته

 و كنند  دفاع ازما  كفّار  مقابل در  توانند چطورمي باشد خارجه وزيرامور
  .شد مي گفته  شدند مي  جمع اي عده كه هرجا كالم نحو اين

 كـار  اسبق دولت در وسردارسپه مشيرالدوله بين  بودم شينده  اينكه نظربه
  كنـه  از و تبريزبـودم  در من وآنوقت كارافتاد  از دولت و كشيد بكدورت

 كـدورت  و  بـدلتنگي   كار هم دولت دراين اينكه براي نبودم مطّلع قضايا
 وزيرجنـگ  از  تـوانم  مـي   طـور  هر شد قرار وزير نخست توافق با نكشد

 واقعه هر  وقوع از قبل است نظري چنين صاحب چنانچه  تا  كنم استمزاج
.  نمـود  عملـي  را آن است ممكن   چطور  دانستم مين ولي.  برويم كنار ما

 نظر  از تا من و دولتم تشكيل داوطلب گفت نمي بمن  جنگ وزير چونكه
 قراربـدهم  دولت استعفاي مسئول را خود بايست نمي شدم نمي مطّلع او
  ديـدم   و آمد من نزد كاري براي خان خدايار  سرلشكر اتّفاق برحسب كه
 در چون كه   شود واقع من سئوال مرجع وستا ترازهركسي  مناسب كه

  تـا   كـنم  مـي   توقيـف  را شما  گفتم و خنديدم ، دانم نمي گفت  جواب
  رفتـه  تـا   نكنيـد   توقيـف   كـنم  مـي   خواهش   گفت. بدهيد مرا جواب

  .بيارم  شما براي باشد  صحيح كه جوابي و  كنم  تحقيقات
 وزيـر  شـد  تشـكيل   قرانيهصاحب كاخ در وزيران جلسة كه روز آن فرداي  

  گفـت   مـذاكرات  ضـمن  و نمـود  صـحبت   به  شروع من با و آمد جنگ
 اين  به و خنديد قدري سپس.  بلي  گفتم ؟ بوديد كرده توقيف  را خدايار
 اسـت  صـحت  به مقرون او زمامداري به راجع شايعات كه فهمانيد طريق

 مستحضـر  را او قحقـاي  از و  گفـتم  دولت  برئيس   جلسه ازخاتمة بعد  كه
  .رفت  كنار كار از دولت و گرفت استعفا به  تصميم كه  نمودم
 شـما   وگفـت   خواست مرا  سپه سردار  كه بود  نشده تشكيل دولت هنوز
 بعـد  و  گذرانيـدم   سكوت به من كه كنيد  شركت بايد دولت اين در هم

 بـه   راجـع  و  آمـد  مـن  نـزد  داشت ارتباط انگليس سفارت با كه شخصي
  مـدتي  دولـت  اين اينكه نظربه گفتم نمود،  مذاكره دولت درآن شركتم
 نيسـت  زيبنـده  كنم وظيفه انجام مجلس  در  بايد من و كرد خواهد دوام
 در   وعضـويتم  گردم خارج ازدولت بعد و شوم وارد كوتاهي مدت براي
 دولـت  در معمـرم  ازهمكاران يكي كه  بود شده  شايع آنقدر  دولت آن

 دولـت  درايـن  هم من كه  بكنيد كاري   گفت و آمد من نزد  لدولهمشيرا
 نخواهم  شركت  دولت اين در  خودم  چونكه  معذورم  گفتم. شوم وارد
    )  6( ».كرد

سيف پورفاطمي حكومت  چهار ماهه  مشيرالدوله را  اينگونـه شـرح مـي     
ورت معرّفي كابينةمشيرالدوله درآخرين روزهاي مجلس چهارم ص:  دهد  
مشيرالدوله درنطق خود اظهارداشـت كـه برنامـة جديـد  بـراي      . گرفت

در سياست  خارجي  حفظ  منافع ايران  برهمـه  . دولت  تهيه نكرده است
  .چيز تقدم دارد

درامورداخلي تسريع دركارانتخابات وگشـايش مجلـس پـنجم سـرلوحة     
 تهية بودجة  كشورواحداث خـطّ آهـن سرتاسـري   . برنامة دولت اواست

وتوسعةاقتصاد كه دردولتهاي گذشته آغازشده ادامه خواهد يافت و اميد 
  .است كه افتخاراتمام كاردولتهاي گذشته نصيب دولت اوبشود

پس ازنطق نخست وزير، مدرس و سليمان ميرزا براي اولـين دفعـه روي    
برنامه وشخصيت رئيس دولت اظهارموافقت كرده واعتماد واطمينان خود 

  .ست وزيرابرازداشتندرا به شخص نخ
مدرس خدمات مجلس چهارم را ستود واقدامات مهم آن شامل استخدام  

مستشاران آمريكائي، تهية بودجه، توسعة قشون، قرارداد با شوروي وانتظام 
مالية كشورواليح نفت را ازكارهـاي برجسـتة مجلـس شـمرد وازدولـت      

  .دخواست كه دردورة فترت آزادي انتخابات را تأمين كن
قضاوت دراطراف كارهاي مجلـس چهـارم زيـاد شـده  ولـي متأسـفانه        

آنچـه محقّـق   . موافقين ومخالفين هردو راه اغراق  وافراط را پيموده اند
است مجلس چهارم بعد ازكودتا با كارتخليـة ايـران ازقشـون خـارجي ،     
تأسيس مؤسسة پاستور، كمك بدولت براي حلّ قضاياي گيالن وحـوادث  

ــراي  آذربايجــان و ــة بودجــة مــنظّم ب ايجــاد قشــون  متّحدالشــكل وتهي
  .كشوروالغاي امتيازات خوشتاريا خدمات بزرگي بكشوركرد

قضاوت مخبرالسلطنه راجـع بكابينـة مشـيرالدوله ومجلـس چهـارم بشـرح       
  :زيراست

مگراينكه ازآن دلو آب درمملكـت  . امر دولت  دلو حاجي آقاسي است "
رياسـت بـين دوسـه    . برومـي كاهـد  ايـن دلـو روز بـروزاز آ   . مي افزود

نفردورميزند تغييرمستمرفقط  نتيجه اي كه ميدهد اين است كـه فرصـت   
بسم اهللا  "تا گفتند . تعقيب نقشه كه فرصت  تعقيب  نقشه بدست نمي آيد 

و منـع سردارسـپه ازرسـيدن بـه آرزو بـه        "الحمـداهللا  "مي گوينـد    "
ه اسمي مختلف  انتخـاب   وزراء درجرگة محدود ب. تحريكات اومي افزايد

  ".كابينه صورتي است محلّل.  شدند
جـوزا    28ظاهربـه نصـيخت  دوسـتان    . سردارسپه دو روز تمارض  كـرد 

سركار  آمد  شاه  جنس مقطوع  را مي خواهد ، كابينه  در روزهـاي اول   
.  به پيشنهاد  مشـير الدولـه  برقـرار شـد    .  در مجلس  طرف  مالحظه  است

جنگ  راجع بمداخله در امنيه و نظميه  مسـتمر  اسـت و    تقاضاي  وزارت
  ."تنها  وزارت جنگ مستقر

نقص بزرگ مجلس چهارم اين بود كه نتوانست تجانس فكري وهمكاري 
رجال  كار آزموده  و با تجربه درعـوض  . بين زعماي قوم بوجود  بياورد

ــان     ــند بج ــته  باش ــپه  را درنظرداش ــردار س ــاتوري س ــه  خطرديكت آنك
يگرافتاده ويكديگر را لگد مال  كردند وسردار سـپه هـم در كنـاري     همد

زهر طـرف  كـه    "ايستاده  ونقشة خود را دنبال كرده و با خود مي گفت
  ."شود  كشته  سود اسالم  است

متأسفانه سوسياليستها و طرفداران سردارسپه پيشنهاد دكتر مصدق را اصالح  
كـرده  بودنـد  شـايد سرنوشـت       انتخابات رد كردند و اگر آن را قبـول  

  .بهتري درانتظار كشور بود
درهمين موقع  روسها، روتشتين  وزير مختار و خود را  كه با  دربار سروسرّ 

كه گويا درمسافرتهاي رشـت بـا     "شامياتسگي "احضار، بجاي  او! داشت 
بگفتة . ميرزا كريم خان رشتي آشنائي پيدا كرده بود، مأمور  ايران كردند

معتقد بود كه سـردار سـپه    "شامياتسكي "زا كريم خان رشتي در ابتدا مير
ساخته و پرداخته لندن است ونبايد  به او فرصت داد كـه ديكتـاتورايران   

ولي متأسفانه درمالقاتهايي با شاه به اين نيتجه رسيد كـه اوبسـلطنت   . بشود
وحكومت ايران دلبسـتگي نـدارد وحتّـي شـديداً بـا مسـافرت اوبخـارج        

خالفت كرده و پيشنهاد مي كند كه جـاي شـاه در تهـران دركنـارمردم     م
ولي احمد شاه  به اندرز دوست و دشمن  تـوجهي نكـرده و   . كشوراست

  .تمام  فكرش متوجه  سفراروپا  بود
دركابينة اول مشيرالدوله امريكائي  اظهارعالقه به سرمايه گذاري درايران 

كمك  ميليون دالر وام  درخواسـتي   كرده وعالء  به مشيرالدوله خبر داد 
براي انتقال به تهران حاضر است اما بانگها شركت كمپاني نفت را در امـر  

عالء  براي . مشيرالدوله  فوراً  وام  را رد كرد.  امتياز شمال الزم  مي دانند
بار ديگر اطّالع داد كه آمريكائي ها از دخالت انگليسيها  صرف نظر كـرده  

سـفارت  .  يك ميليون دالر بوسيله بانك شاهي به تهران رسيد بنابراين. اند
انگليس يادداشت تندي به ايران داده كـه  قبـول وجـه  مسـتلزم  قبـول      

مشيرالدوله از قبول  وام  .  شركت  نفت  درامراستخراج  نفت شمال است
  .خودداري كرده  تا آنكه  آمريكائيها  شركت انگليسها را تكذيب  كردند

  
  ف  و تبعيد  قوام السلطنه تو قي ◀ 

  
پس ازآن كه  سردار سپه  از رسيدن  به نخست وزيري مأيوس شد ، بفكر   

اين بـود كـه   . افتاد با تهديد وارعاب شاه و اطرافيانش كار را يكسره  بكند
شروع بدوسيه سازي عليه دشمن قوي خود قوام السـطنه  كـرد و بوسـيله    

رئيس نظمية  قزوين پرونده اي محمد خان درگاهي رئيس نظميه مركز و
براي قوام  درست كرد و او را متّهم  كردند كه درضمن اسـتنطاق  چنـد   
نفرتروريست  توطئة تروري به قصد قتل  سردارسپه كشف شده و درايـن  

) كه بعدها والي و وزيرخارجه وسفير رژيم سردارسپه شـد (امرسردارانتصار
هرسه جلب وتوقيف مـي  . دمنتخب السطان ومكرّم السطان مداخله داشتن

دراستنطاق ، نظمية قزوين اسم قوام السلطنه را پـيش مـي كشـد ،    . شوند 
وزير جنگ بدون اجازه شاه با نخست وزيـر، قـوام را بـه وزارت  جنـگ     

در ضمن سردار سپه  بوسيلة  كـريم خـان   .  احضار و او را توقيف مي كند
كه قـوام  مهمتـرين    رشتي به شامياتسكي وزير مختارروس پيغام  مي دهد 

توقيــف او قطــع ريشــه نفــوذ انگلــيس . عامــل  انگلــيس در ايــران اســت
  .دركشورخواهد بود

بگفته هژيرمترجم شامياتسكي، سردارسپه  قبل ازتوقيف  قـوام السـلطنه  بـا    
  .وزيرمختار روس مالقات  كرده واو را كامالً ازجريان آگاه مي سازد

بائي رئيس مجلس  دوره چهاردهم بگفته مرحوم  سيد محمد  صادق  طباط
شب قبل از دستگيري قوام  السلطنه ، شامياتسكي وزيرمختار  شوروي  به  "

اتفاق هژير مترجم  سفارت  به منزل  طباطبائي رفتـه  و بـه اومـي گويـد     
فـردا سردارسـپه، قـوام السـلطنه مرتجـع      . آمده ام به شما تبريك بگـويم 

يف و فوراً به اتّفـاق شامياتسـكي و   ودشمن هم سوسياليستهاي ايران را توق
هژير به منزل  سليمان ميرزا مي روند  و در آنجا هم شامياتسكي راجع  بـه  
از ميان  بردن قوام السلطنه ونخست وزيري سردار سپه  كه ازميان  تـوده  
هاي مردم  برخواسته  است و بدست  او شالودة ايران سوسياليست ريخته 

  .خواهد شد، صحبت مي كند
پس ازآنكه وزيرمختار شوروي  خبر توقيـف قـوام   « : اطبائي مي گفتطب

السلطنه را داد با آنكه با او  مبارزة سياسي داشتم قلبـاً متأثّرشـدم كـه چـرا     
وزيرمختارشوروي بايد او را از توقيف نخست وزيرسابق  ايران آگاه بكند 

دانسـته  و بچه مناسبت بيگانگان وسائل گرفتاري او را اسباب خوشنودي ما 
  ».وبما تبريك بگويند

سردارسپه  با توقيف  قوام السطنه چند قدمي بروسها  نزديك  شـد وايـن    
طور وانمود  مي كند  كه او دشمن اشـراف ودوسـت انگليسـها درايـران     
است و روسها هم كه درسياسـت ايـران هميشـه ناآگـاه واحمقانـه  قـدم       

تي وقـائم  مقـام را   برميدارند دراين جا  هم گول حرفهاي  كريمخان رش
  .خورده وبتدريج از حمايت  شاه كاسته و به سردار سپه  نزديك مي شوند

ميرزاده عشقي  در باب  نزديكي  سردار سپه  بروسـها  و حمايـت انگليسـها     
  :چنين  مي گويد

  موافق گشت لندن اين سخن را
  كه فوري  خواست سرپرسي لرن را

  بردگر شامياتسكي  سوءظن را
  شان استاد فن رافرستم  پيش

  همان مهترنسيم  رند عيار 
  كريم رشتي آن شياد طرار 

در اين جا  سئوال  پيش مي آيد  كه چرا  قرعه  بنام قـوام السـلطنه  زده   
  شد؟

در مجلس چهارم  قوي  ترين  : جواب ان امروز تا اندازه اي روشن است 
ر با جـديت  مخالف سردار سپه ، مدرس و قوام السلطنه بودند و اين دو نف

سدي درمقابل قدرت رضا خان ايجاد كرده  و تا جائيكـه  زورشـان مـي    
قوام  ومـدرس بـا هـم     . رسيد چوب الي چرخ كارهاي  او مي گذاردند

ولي اگر قوام را با پرونده سازي و قلـدري  . براي سردار سپه  خطرداشتند
 از ميدان  بيرون مي كردنـد مـدرس را مـي شـد بـا تملّـق و چابلوسـي       

  .واطاعت رام  كرد و بعد ازميان برد
اتّفاقاً دراينموقع رعب و بي اعتنائي شاه و حمايت  روسها  بنفع رضا خـان  

   "لنين ايران "بود و بقول قائم مقام روسها فكرمي كردند رضا خان 
  

    13صفحه در 
  

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«
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وبدست اودست انگليسها راكوتاه كرده و يك رژيـم سوسياليسـتي    "است
  .خواهند آورددر ايران بوجود 

خبرتوقيف قوام السلطنه را روزنامه هاي طرفـدار سـردار سـپه و سـفارت     
روس  با آب و تاب تمام  منتشر كرده و در ضمن  تلويحاً پاي شاه را هم به 
ميان  كشيدند و خواستند به مردم  بگويند قوام به امرشاه  بفكر ترورسردار 

  .سپه افتاده است
ــرمال   ــده ب ــده را  پــس ازشــهريور پرون شــد ومعلــوم  گرديــد كــه پرون

بدستورشهرباني تهران درست كرده و بدون هيچگونه دليل ومدركي پاي 
بقول روزنامة بـاختر نگـاهي بـه پرونـده      . قوام وشاه را به ميان كشيده اند

  : نشان  مي داد
  تا بداند مسلم وگبرو يهود   " 

  "كاندرآن پرونده  جز لعنت نبود
په  فشـار آورد كـه بـا مـدارك پرونـده را تسـليم       مشير الدوله  به سردارس

رضـا خـان بـا آزادي    . وزارت عدليه  كرده يا آنكـه قـوام  را آزاد كنـد   
بـاالخره تصـويب نامـه    . موافقت كرد بشرط آنكـه از كشـورخارج بشـود   

  : زيرازطرف هيئت  دولت درروزنامه ها انتشار يافت
مبـارك اعليحضـرت    متعلقة آقاي  قوام السلطنه عريضه اي به خاكپاي  "

اقدس شاهنشاهي ارواحنا فداه عرض واستدعا كرده بودند بعلّت كسـالت  
. مزاج آقاي قوام السلطنه امرفرمايند ايشان را به فرنگسـتان  روانـه نماينـد   

اعليحضرت همايوني به آقاي وزيرجنگ امرفرمودند اين استدعاي متعلّقة 
ميـزان   25نيزدرجلسـه  درهيئـت وزراء   . ايشان را بموقع  اجـرا بگذارنـد  

همين مطلب را از آقاي وزير جنگ ازحقّ خودشـان كـه تعقيـب باشـد     
  ".صرف نظر كردند

قوام السلطنه با آنكه ازتهران به نمايندگي مجلس پنجم انتخاب شده بود،  
  .تحت نظرپليس از ايران خارج شد

  
انقالب ومردم بين النهرين برعليه انگليسها وحكومت فيصل   ◀ 

  : علماي نجفو تبعيد 
  

هنگاميكه حكومت مشيرالدوله سرگرم مبارزه با سردارسـپه بـود، موضـوع    
تبعيد علماي شيعه ازعراق وفشاربه شيعيان بـين النهـرين ازطـرف انگليسـها     
وتحميل سلطنت فيصل به آن سـرزمين نگرانـي شـديد در سرتاسركشـور     

  .بوجود آورد
اجنـاس انگليسـي    "بـايكوت  "درتمامي شهرها راه پيمائي وتعطيل بازارو

حكومت مشـيرالدوله هـم تصـميم گرفـت كـه تبعيـديان بـا        . شروع شد
  .اعزازواحترام زياد پذيرفته ومظالم انگليسها را بگوش جهانيان برساند

پس ازشكست امپراطوري عثماني وتجزيه آن كشـور، انگليسـها بـه اميـد      
ـ    ت  از بلعيدن نفت بين النهرين آن كشوررا اشغال كـرده  و بنـام قيمومي

طرف  مجمع  اتّحاد ملل خواستند يكي از پسرهاي شـريف  حسـن، اميـر    
فيصل  را كه در جنگ  برعليه  تركها خدمات  زياد به  آنان كرده بـود بـه   

ابتدا ازعلماء  و روساي قبابل و زعماي مردم اسـتفتاء   . عراق  تحميل بكنند
طالـب  مردم جنوب عراق شيخ خزعل  را براي رياست جمهوري . كردند
مردم شمال مخصوصاً كردهـا  بـه شـاهزاده فرمانفرمـا كـه سـالها       . بودند

درمغــرب  ايــران حكومــت كــرده و رابطــة خــوبي بــا كردهــا  داشــت 
سرپرسي كاكس كميسرعالي انگليس خواسـته هـاي   .  اظهارتمايل كردند

مردم را به هيچ شمرده و اميرفيصل را بـه بغـداد آورده و بـرخالف ميـل     
ول حقوق بين المللي و اصول آزادي وخود مختـاري  مردم ومخالف اص

اين عمل موجب اعتصاب عمومي . مردم او را سلطان بين النهرين ناميدند
درسرتاسرعراق شده وعلماي نجف بنام مـردم تقاضـاي مراجعـه بـه آراء     
عمومي كرده وازانگليسها خواسـتند كـه انتخـاب حكومـت را بـه مـردم        

عربـي و واعظـين شـيعه وسـنّي ازمظـالم      كلية روزنامه هاي . واگذاركنند
سـربازان  . انگليسها به مجمع ملل و كشورهاي مسلمان جهان متوسل شدند

ايـالت فـرات ودجلـه    . انگليس درچندين شهرمردم را به مسلسـل بسـتند  
به قـول سـرآرنولد   . سربشورش برداشته ومدتي با قشون انگليس جنگيدند

شورش عراق بيش ازبيسـت   ويلسون ،  جانشين سرپرسي كاكس، دربغداد
  .ميليون  ليره واز دست  دادن چند  هزارسرباز  تمام شد

ازآنجائيكه زعامت انقالب در دست علماي شيعه  بود وانگليسها بـه هـيچ       
قيمت نتوانستند آنهارا با زر و زورساكت بكننـد ، تصـميم بـه تبعيـد آنـان      

ميسـر عـالي    فيصـل و ك .  گرفتند حكومت ايران شـديداً اعتـراض  كـرد   
علماي اعالم  ميهمان مـا هسـتند و    "انگليس  به نمايندة ايران  گفته بودند

نهايت  احترام  را نسبت  به آنان مبذول  مي داريم  ولي اگر بخواهند در 
شئون داخلي  و سياست  ملكي  مـا دخالـت  نماينـد مـا آنهـا را اخـراج        

    ".خواهيم كرد
ا به حجاز وسـيد ابوالحسـن اصـفهاني،    انگليسها خالصي زاده وفرزندش ر  

حاج ميرزا حسين نائيني  و فرزندان آيت اهللا خراساني وسـيد هيبـت اهللا   
  .شهرستاني وچند نفرديگررا به ايران تبعيد  كردند

خبرتبعيد علماء موجب شد كه درتهران وشهرستانها جمع كثيري ازمـردم  
ـ     د بهبهـاني  درمساجد ومنزل حاج آقا جمال اصـفهاني وميـرزا سـيد محم

وحاج آقا نوراهللا وفشاركي اجتماع كـرده و نطقهـاي  شـديدتر بـر عليـه       
  .انگليس ايراد و از دولت بخواهند كه با آن  كشور قطع رابطه بكند

هيئتي هم ازطرف شاه مركّب ازشـاهزاده عضدالسـلطان وحكـيم الدولـه     
يرنيا به وازعلماء ظهيراالسالم واز طرف مشيرالدوله، پدرم ومعاضد السلطنه پ

  .كرمانشاه رفته و به اتّفاق مردم شهراستقبال بي نظيري ازآنان  بعمل آمد
ازآنجا همگي عازم قم شدند ومردم قم با شعف وشـادي مقـدم آنـان را     

درنتيجة اقدامات  دولـت خالصـي زاده وپسـرانش هـم     . گرامي شمردند
  .ازحجازبه ايران آمده و به جمع علماء درقم پيوستند

حكومـت عـراق   . د تا نخست وزيري سردار سـپه ادامـه داشـت   اين تبعي  
تنهـا خالصـي زاده   . ازعلماء معذرت خواسته و بتدريج   به نجف برگشتند 

  .در ايران  ماند وبا خانوادة  خود به مشهد رفته  و در آنجا درگذشت
حاج مخبر السلطنه هدايت راجع به تبعيـد قـوام السـلطنه وتبعيـد حجـج      

  :است اسالم  چنين نوشته
باري مخالفت مدرس با سردارسپه و توطئه ايكه به قوام  السلطنه نسـبت  « 

خيال  سردار را روز به روزباال برد،  كشيد  به آنجا  . داده بودند وكشف شد
كه ، در كابينة  سيد ضياءالدين  نقشه مظنون بـوده احمـد شـاه  موافقـت      

  .نكرده است
معلوم . دارسپه كشف مي شوددرضمن استنطاق چند نفرتروري به قصد سر

. مي شود سردار  انتصارمنتخب السطان و مكرّم السطان مداخله  داشته انـد 
هرسه جلب ، توقيف مي شـوند دراسـتنطاق  توطئـه  دامـن گيـر قـوام        

صـفر    27. به وزارت جنگ احضار و توقيف مـي گـردد  . السلطنه مي شود
1342 «  

اع امرازطرف شاه هيئت وزراء درنتيجه التجاي عيال قوام السلطنه وارج« 
ميزان امتثال امرشاه نمـوده مقرّرمـي شـود قـوام        25سردارسپه درجلسه 
  ».السلطنه ازايران برود

. گفته  شد منتخب السطان  تدارك  ترور سردار سپه را ديده بوده  است«
از قوام السلطنه  امر كتبي مي خواهد بطفره ميگذارند سـبب ترديـد وي   

رستد يوسف  ارمني  و فيروز نامي كه نامزد  اجراء  بوده مي ف. شده است 
  ». اند ودرب مجلس  مستعد ازعمل  منع مي كند

اگر چه  احمد شاه  با اين  نقشه موافق نبوده  اين سوء تعبير  دامن  گيـر  « 
  ».او  مي شود

ظاهراً  در كابينة ميرزا  ضياءالدين هم اين  نقشه  در نظـر بـوده اسـت،    « 
اجازه  نمـي دهـد  و ايـن را مـن از يكـي  از وزراء  كابينـه          احمد  شاه

  »شنيدم
حكومت عراق از ترس  آنكه  اكثريـت  نصـيب  شـيعه  شـود و در اثـر      « 

سياستهاي پيچيده برخالف عقل  و مصلحت هجرت آن  ذوات  محترم  را 
از طرف  شاه و دستخط  هاي اكيـد  بسـرحد و  سـاير    .  بعنف  پيش آورد

. در اطراف  قم ساكن  شـدند .  همه جا احترام فائقه بعمل  آمد.  جاها شد
شيعه  آزرده، دولت  عراق پشيمان  نمايندگان  فيصل به تهران  آمدند  كه 

وجود علماي شيعه براي عراق سـرمايه اقتصـادي   . حجج را عودت بدهند
شـوري در  . ازهرطبقه به قم مي آيند وآقايان رازيارت مـي كننـد  . است 

  »غوغائي در كشور سرهاست  و
خالصي زاده  كه به حجاز تبعيد شـده بـود بـه سـعي دولـت  و مداخلـه        

مردي است پرشـور و گـاهي بـي    .  انگليس از طريق بوشهر به ايران آمد
  .نمك  درزي علماء  و كمالي  دارد  برنگ محيط در آمد

  بحران  كابينة مشير الدوله   ◀ 
آن  هنگام  معاون  نخست وزير بود مرحوم  معاضد  السلطنه  پيرنيا  كه در 

پـس ازدسـتگيري قـوام    : در شيراز راجع  به اين  بحران چنين مي گفت
السلطنه ، سردارسپه بوسيلة من به مشيرالدوله پيغام مي دهد كـه موقعيـت    
مملكت  ايجاب  مي كند  كه شما  استعفا داده و بگذاريـد دولتـي  قـوي     

  .كاهدروي كار آمده و از مشكالت  كشور ب
درضمن سردارسپه با تصميم شاه و دولت راجع  به اعزام  وليعهد به تبريـز   

مخالفت كرده  و با آنكه وليعهد  نقل مكان كرده ودرقم  هم با علماء  خدا 
حافظي  كرده بود، وزير جنگ  به شـاه  مـي گويـد  رفـتن  وليعهـد بـه       

اطاق خواب آذربايجان صالح نيست ودرهمانروزنارنجكي در دربار مجاور 
شاه فوراً مشير الدوله را احضار ومـي گويـد كسـالتم     .  شاه منفجرمي شود

ازاومـي  . بازشدت كرده و هر چه زودتربايد سفراروپا  را درپـيش بگيـرم  
خواهد كه هزينة سفرش را تـأمين كـرده اعالميـه اي مبنـي برمسـافرت      

ازم مشيرالدوله درجواب مي گويد اگراعليحضرت ع. اودركشورانتشاردهد
سفرهستيد خوب است ديگري را بجاي من مأموردولت فرماينـد زيـرا بـا    
رفتن شاه ازتهران اموركشـور يكپارچـه تسـليم سـردار سـپه و افسـران او       

  .خواهد شد
هنگاميكه  سردار سپه از مقاومت مشيرالدوله وصحبت هايش با شـاه مطلـع   

  )   7. ( يĤيدمي شود بسراغ وزرا رفته و  با آنها ازدرتهديد و تطميع بر م
حاج مخبـر السـلطنه  هـدايت     : سيف پور فاطمي در ادامه آن مي نويسد

راجع  به تحريكات  سردار  سپه  و نخست وزيري  او چنين  اظهار  عقيـده   
  :مي كند

دو دسته نظامي قزّاق و ژاندارم درمملكت بـه سـعي صـاحب منصـبان      "
ده وهردو قوه خارجه و توجه روس وانگليس خواهي نخواهي تربيت  ش

قدرتي درخود مي بيند وازاطـراف  آواز نابغـه   . در دست سردارسپه است
منتظراست از طرف  شناخته و نشناخته مورد تعظـيم  . هم بگوش مي خورد

دراين زمينـه هـم   . هنوز آن كيفيت دراو پيدا  نشده است.  و تكريم باشد
اد مي شـود در  خود نمائي هائي به ظهور رسيده نمونه را يك با دو فقره ي

ذكروقايع زشت و زيبا هردوموقع دارد شهيد زاده  نابينـا بـود درصـحن    
عدليه در گوشه اي نشسته سرداربراو گذاشت بر نخاست  مـورد ضـرب و   

قضية ديگر نهيـب بـه حسـين خـان      . آوازه  درشهر پيچيد. شتم سردار شد
ر كه بجهتـي  سردا. زياد  بود در قلهك  كه تكريم الزم  را بجا نياورده بود

پياده  شده بود به او نزديك شده گفته بود چه بي ادبي ، ميخواهي با اين 
   ".چوب چشمهاي زاغت را بيرون  بياورم و از اين قبيل  مواردي ذكر شد

پسرعباسـقلي داداش را  . شهرت بين قوم سابقة خانوادگي مـي خواهـد   "
ماتي بيشـترمي  درتهـران مقـد  . ازطايفه پاالني شايد درسوا كوه  بشناسـند 

خواهد وطول مدت شايد عباسقلي درزمرة نواب قزّاقخانه سابقه  شناسائي  
  ".داشته است

بازيهـا  . "وقع القوس في يد "مي بايست به بحران پي د رپي خاتمه داد  
  "پس ازكابينه ميرزا سيد ضياء مي بايست اين امرصورت گرفته باشد

، كابينة مشـيرالدوله گرفتـار    عالوه برمشكالت سردارسپه وعدم تصميم شاه
انگليسـها  بـه    .  فشارانگليسها براي پرداخـت مخـارج  پلـيس جنـوب بـود     

مشيرالدوله و دكتر مصدق  وزير خارجه  فشار آوردند كه سه مليون تومان 
مشـيرالدوله  و دكتـر مصـدق  آن را     . هزينة سربازان  آن هـا را بپـردازد  

  .ارت كردندشديداً  رد كرده و درعوض  دعوي  خس
هنگام تغيير سلطنت  در كابينة فروغي ضمن  نامه اي  به سـفارت  انگلـيس   

  .دولت  اين بدهي را قبول  كرد
قضية امتيازكشتي راني دردرياچة اروميه  كه دست  يك نفر انگليسي  بود  

و دولت  صمصام السلطنه آنرا لغـوكرده بـود و موضـوع  بهـره بـرداري      
راي دولت اشكاالتي بوجود آورد  ولي اسـتقامت و  ازشيالت با روسها  نيزب

بعدها دولت . پايداري مشيرالدوله  وزيرخارجه وادعاي هر دو را رد كرد 
سردارسپه  مبلغ سيصد وبيست هزارتومان براي بازخريد امتيازكشتي راني  
درياچة اروميه به انگليسها پرداخت و در قسمت شيالت هم بدسـتور رضـا   

ه  برداري ازشيالت را براي مـدت بيسـت و پـنج سـال     شاه ، فروغي  بهر
  .بدولت شوروي واگذار كرد

مشيرالدوله كه هميشه مورد سوءظن انگليسها بود و لرد كـرزن علنـاً  او را    

يك نفر ملّي ضد انگليس و مخالف با قرار داد و نفوذ انگليس در ايران  مي 
راجع  بـه شـيالت و    دانست،  روسها  هم كه از جوابهاي تند دكترمصدق 

محاكمة  اتباع  روس در دادگاههاي  ايران  ناراضي  بودند و از شاه  هـم  
مأيوس به طرف سردار سپه  متمايل  شده و با حكومت  او روي موافقـت  

  .نشان دادند
معاضد السلطنه پيرنيا  كه معاون وعموزاده مشير الدولـه بـود،  سـالها  بعـد      

الدولـه را اينطورمقـاوم ومصـمم  بـراي      درشيراز مي گفت هيچگاه  مشير
او حكومت خود را آخرين  تير تـركش  .  ادامة نخست وزيري نديده بود

اين بود كه قبـل از اسـتعفا دو   . مخالفين قدرت تام سردارسپه  مي دانست
مرتبه  با احمد شاه  و يك مرتبه  با مدرس  مالقات كرده و بهر دو صـريحاً  

حيلش  رابه  اقامت تبديل بكند اوهم درسركار ميگويد كه اگر شاه عزم  ر
خود باقي مانده  وبه پشتيباني شاه ومردم انتخابـات  دوره پـنجم  را تمـام    

شـاه  . كرده و بعد هر طور مجلس  تصميمي گرفت  او تسليم  خواهد بود
مشـير الدولـه    .  باسماجت  مي گويد  بايد حتماً به اروپا براي معالجه  بروم

كشور طوري است ك دولت  نمـي توانـد بـدون شـاه     مي گويد  وضع 
رفتن اعليحضـرت بـيش ازهـر چيـز بكـار سـلطنت       . مملكت سركار بماند

مدرس هم درجلسه اي صريحاً بـه  .  وحكومت مشروطه  لطمه  خواهد زد
شاه  مي گويد  كه اين سفر موجب  انقراض خانوادة  شما  خواهد شـد و  

البتّـه  . به نفع  وليعهد  كناره  گيري  كندحتّي پيشنهاد  مي كند  كه موقّتاً  
احمد شاه از اين  پيشنهاد مدرس  بر آشفته شده و مذاكرات با مدرس  را 

  .با سردارسپه  در ميان مي گذارد
پس از اين جريانات ، مشير الدوله  جلسة هيئت دولـت را تشـكيل  داده و   

وزراء  هـم كـه     . جريان  مذاكرات  با شاه  را به آنان  گزارش  مي دهـد 
بعضي  تهديد و برخي  تطميع  شده بودند به او پيشـنهاد  مـي كننـد كـه     

وبهتراســت كــه هرچــه  "بريــدن بــه بــود از آشــنائي "درايــن هنگــام 
مهـر مشـير    29روز . زودتردولت  استعفاء  داده وبه بحران  پايـان  بدهنـد  

اي  دولـت را  الدوله  در قصر صاحبقرانيه  به حضور شاه  بار يافته و اسـتعف 
كتباً  تسليم  مي كند ،  احمد شاه استعفاء را نپذيرفته وازاو مي خواهد  كه 
ــري     ــداي ديگ ــد كاندي ــايد بتوان ــا ش ــد ت ــركار بمان ــد روزي  در س چن

دو . مشيرالدوله از ادامة كار معذرت  مي خواهـد . بجزسردارسپه پيدا كند
عت  راجع به اوضاع  روز بعد شاه باز مشير الدوله  را احضار و مدت  دو سا

كشور  با او صحبت كرده وازاو مي خواهد كـه كابينـة  تـازه اي تشـكيل      
مشير الدوله  باز درجواب  مي گويد  ادامـه  . داده وبكارخود ادامه  بدهد

وظيفة شما اين است كـه در  .  كار دولت  من در دست شخص  شاه است
اساسـي و  اين موقـع خطيـر دركشـوربمانيد و ازحقـوق خـود و قـانون       

حكومت  مشروطه دفاع  كرده واين را بدانيد كه بيشترمردم ايران  گوش  
شـاه درجـواب مـي گويـد مـن      . برحكم  و چشم  بر فرمان  شما هسـتند 

مشيرالدوله با كمال يأس از نـزد  شـاه    . مجبورم براي معالجه به اروپا بروم 
تهـران در  مدرس  وچند  نفـر از روحـانيون  و نماينـدگان     . بر مي گردد

اطاق انتظارشاه منتظر او بوده و از او راجع به تصميم شاه و دولت سـئوال   
مشيرالدوله  جريان مالقات خود و شتاب شاه را بـراي رفـتن از   . مي كنند

تهران براي  آنها وصف مي كند ومي گويد  من منتهاي  سـعي  خـود را    
اي بلنـد  مـدرس بصـد  .  چه كنم سعي من ودل همگي باطل  بود.  كردم

مي گويد شاه نمي داند  كه مرض در اينجاسـت  و اگـر ايـن  مسـافرت      
صورت حقيقت  بخود بگيرد  طولي  نخواهد كشيد  كه برزانو زند دسـت  

  .  تغابن
ولي او از رفتن . روز بعد براي بار ديگر شاه ، مشيرالدوله را احضارمي كند

ردارسپه درشهرشايع دراين گير ودارها دوستان س. دربار امتناع  مي ورزد
كردند كه عنقريب صاحب منصبان  قزّاق كودتا  كرده و ممكن  است شـا  

عـدم اجابـت    .را از ميـان ببرنـد    "حكومت قدرت "ه و  تمام مخالفين 
دعوت شاه  موجب مي شود كه  شهاب الدوله رئيس تشريفات دربـار نـزد   

  .ر بنمايدمشيرالدوله رفته و ازقول شاه او را  ترغيب  به ادامه  كا
مشيرالدوله  صريح و روشن  د رجواب پيغام  شاه  مـي گويـد  اگـر شـاه      
بماند  ما  همه دور او جمع شده و تحـت نظـراو وظيفـة خـود را انجـام       

.  ولي  غيبتش عكس ا لعمـل  بـد دركشـور خواهـد داشـت     . خواهيم داد
دوستان مأيوس  و دشمنان چيره شده  و هواداران  شاه  هـم بـزودي يـا    

اين مسافرت . انه نشين و يا بصف طرفداران  سردارسپه  خواهند  پيوستخ
  .بنابودي حكومت مشروطه تمام خواهد شد

هنگاميكه شاه ازمشيرالدوله مأيوس مي شود، به سراغ  مستوفي و سپهدار و 
آنها  قبـول مسـئوليت را منـوط  و مربـوط بـه فسـخ       . فرمانفرما  مي رود 

  .عزيمت شاه مي كنند
اين جريان افكاردولتمندان تهران را بخود  متوجه  كـرده بـود،    موقعيكه

روزنامه هاي طرفدارسردار سـپه ازحكومـت قـدرت و ثبـات دردولـت       
صحبت به ميـان آورده وسـردار سـپه را آخـرين اميـد وطـن  پرسـتان        

عشقي  راجع  به اين . وعالقمندان  به آزادي واستقالل  ايران مي خوانند
  :داردچاپلوسي ها اشعاري 

  مشيرالدوله  مرعوب وخيالي /  كه مستوفي  است شخص  الابالي 
  بود فيروز اندر فارس  والي / وثوق الدوله جايش هست خالي 

  بغيرازذات اشرف ليس في الدار/ قوام السلطنه مطرود سركار 
عده اي از روزنامه هاي مخالف هم به موافقت حكومـت قـدرت پاسـخ    

  :ن نوشتداده و فرخي درسرمقاله طوفا
ايـن حكومـت   . مي گويند كابينة آتيه حكومت قـدرت خواهـد بـود    "

بدست هركه باشد اگركلمة قدرت  مضاف اليه حكومـت قـرارداد ه مـا و    
تمام عالقمندان به عظمت و اقتدارملّت ايران در مقابل اوسرتسليم  فـرود  

  .خواهيم آورد
ما  اگر مقصود قدرت شخص رئيس دولت وخود سري حكومت باشد،  از

خواهد گذشت، طولي نخواهد  كشيد كـه بـزوال حكومـت و  مملكـت     
  ".فاتحه بخوانند

بحران چند روزديگر ادامه  يافت و باالخره  احمد شاه  با سردار سپه كنار 
  )   8.( آمد و فرمان نخست وزيري  را بنام  او صادر كرد

    
بعلت محدود بودن جا در نشریه انقالب اسـالمی، ادامـۀ   :يحتوض

   .متن خواهد آمد این بخش در سایت انقالب اسالمی همراه با 
  

  »مصدق دکترتولدسالگردصد و سیُ امینبمناسبت ،خرداد۲۶«
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ای برای آلترناتیوسازی مردمی،  وسیله
  قسمت پنجم. رکن چهارم دموکراسی

  
حكـم  بـه معنـي   ) demos(كلمه دموكراسي تلفيقي از لغات يوناني ِ 

در غرب، در ابتدا در يونان ِ قرن ششـم  . كردن و اداره كردن است
آنهـا  . داندن مملكت با سيستم دموكراتيك باب شـد قبل از ميالد، گر

دانسـتند و سـعي در    را بدترين نوع دولت مي ديكتاتورياستبداد و 
جامعـه آنهـا مركـب از چنـد     . تشكيل سيستمي مخالف با آن كردنـد 

ميشـد كـه هركـدام حـداكثر     ) با مقياسهاي آن زمان(استان بزرگ 
نيمـي از شـهروندان    بـيش از در حاليكه  .هزار نفر شهروند داشتند ده

»  آزاد«همة مـردان  ، محروم بودندراي حق از ها  يعني زنان و برده
تصميم العمر و هميشه در باره كلية امور،  اين حق را داشتند كه مادام

از آنجا كـه امـروزه، ايـن نماينـدگان مـردم      . رأي بدهندبگيرند و 
هستند كه پس از انتخاب شدن، بدون رجوع بـه مـردم، تصـميمات    
الزم را اتخاذ ميكنند، آن سيستم، كه ساالري مردم بـدون واسـطه و   

تـر بنظـر مـي     سـاالرانه  نماينده بود، از دموكراسي هاي امروز مردم
ها زودتر از آتن، در دورة سـومريان، مردمسـاالري از    هزاره. ( رسد

همـة مـردان يونـان    ). نوع مستقيم و بدون واسطه برقرار بوده است
هاي امـروزي بودنـد و خـود مسـتقيم      نماينده قديم در حكم معدود

  . گرفتند تصميم مي
هاي مردمساالرانة يوناني بكار  در امپراطوري روم قديم هم ايده      

در واقـع دو  . در اين تمـدن مـردم نماينـدگاني داشـتند    . برده شد
يكي سنا كه اعضاي آن نمايندگان خواص : مجلس وجود مي داشت

فالسـفة  . اينـدگانش از عـوام بودنـد   بودند و ديگري مجلـس كـه نم  
سياسي آن عصر، معتقد بودند كه همة مردم داراي حقوقي هستند و 

بايستي نگهباني كرد و نيز اينكه قـدرت سياسـي و دولـت     از آنها مي
  .بگيرد ءالجرم بايد از مردم مـنـشـا

در عصر ميانه، دموكراسي به آن روش كمتر ديده شد گرچـه بـا        
ي كاتوليك از اين ايده كه تمام بشر در ديدة خداوند تبليغات كليسا

هاي اجتماعي باعث شده بود كه  نا امني. رفت يكي هستند سخن مي
در اين دوران . مالكان و اشراف جنگجو گردن نهند رعايا به امر كالن

. باب شد) لفظي كه از جمله توسط مونتسكيو رواج يافت(فئوداليسم 
هـاي   سـامانه . ي برخـودار بودنـد  لحاظ نظـري، مـردم از حقـوق   ه ب

اما، در عمل، بـا تجمـع قـدرت در    . دادخواهي و دادگاهي برپا بود
از ايـن  . آمد اين مالكان از حق و حقوق، صورتي بيش به چشم نمي

هاي قوة قضائيه دولتهـاي امـروزي    مراجع دادخواهي به عنوان پايه
  . ميتوان ياد نمود

هاي دولت در  شاخهاركان و م تمادر انگلستان ، 1215تا قبل از سال 
گذار بود و هـم مجـري و هـم در امـر      شاه هم قانون. شاه جمع بود

.... سازوكارهاي سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي   . قضا، فعال مايشاء بود
جوامع آن زمان، ايـن تجمـع قـدرت در يـك نفـر را ديگـر تـاب        

 با فشارهاي واردة فراوان از طرف اشراف، جــان، پادشاه. آورد نمي
»  فرمـان كبيـر  «نـاگريز از صـدور   را ميالدي  1215انگليس در سال 

)Magna Carta (  شد كه منجر به بوجود آمدن پارلمان و يا شـاخة
بر اين اساس مقداري از قدرت شـاه  . گشت سانگليمقننة در دولت 

   . به مردم منتقل شد و قدرت و نفوذ خانوادة سلطنتي محدود گشت
 The Petition( »عريضة حقـوق «ر اساس ب 1628 لدر سابعدها،     

of Right  (     قدرت نامحدود و دلبخـواهي ماليـات گيـري، از شـاه
جنبش براي تغييرات اساسي در قضاي انگليس، بـه جنـگ   . سلب شد

بســياري از .  انجاميـد  1649داخلـي و ســرنگوني چـالرز اول بســال   
نظراتي كه به انقالب آمريكا منجـر شـد، از خواسـتهاي آن جنـبش     

  .گيرند منشاء مي
در انگلستان، در زماني كه سـتيز بـين شـاه و مجلـس عـوام اوج            

 Sir)گرفت و شاه براي حفظ قـدرت، در تقـال بـود، رابـرت فيلمـر     
Robert Filmer; 1588-1653)      كه مرد ميانسـالي بـود، بـه خـاطر

وي به تـرويج افكـارش، كـه    . نظراتش، محبوب قدرتمداران گشت
او براي مغزشوئي افكـار  . رتمدار بود، پرداختآبشخور آن، دين قد
ـ  عموي، توسط رسانه سـود  ه هاي همگاني آن زمان، در پروپاگاندا ب

فيلمر با تكيه به تفسيري كـه از  . تمركز قدرت در شاه نقش پيدا كرد
كرد، معتقد بود كـه خداونـد واليـت اوليـه را بـه       متون مقدس مي

دانست  يتي مطلقه ميوي اين واليت را وال. حضرت آدم عطا فرمود
كند و بعدها به نوح به ارث  كه متصل، نسل بعد از نسل ادامه پيدا مي

دنيـاي  «نوح سه فرزند خويش را بر سه قارة شناخته شده در . ميرسد
بدين ترتيب، واليت مطلقه و پادشاهي، . به پادشاهي ميگمارد» قديم

بنا بـر  . ددگر به شكل موروثي و پيوسته به پادشاهان بعدي منتقل مي
پاتريارشيسم، واليت مطلقـه، بـه نسـبت در سـطوح مختلـف پخـش       

د و در نتيجه در نزد آزادگان گرد شود، به فرمانروايان منتقل مي مي
به واحد خانواده نيز سرايت ميكنـد و پـدر بـر كليـة     ) بردگان غير(=

بـه اعتقـاد فيلمـر، انسـانها     . كند امور خانواده، واليت مطلقه پيدا مي
اين قدرت منحصـرا از  . انند براي يكديگر قانونگذاري نمايندتو نمي

خداوند است و از آدم به فرزندانش و از آنها  به نـوح و از نـوح بـه    
واليـت  . فرزندانش به عنوان پادشاهان جهان به ارث رسـيده اسـت  

مطلقه، يك حق ذاتي و طبيعي اسـت كـه بـدين ترتيـب از سـوي      
پادشـاه مسـئوليتي در قبـال     .خداوند به پادشاهان داده شده اسـت 

شاه از هرگونه پاسخگوئي در مقابل مردم . اعمال گذشتگانش ندارد
ست و هيچ انساني حق چون و ا ست و فقط به خداوند جوابگوا مبرا

ولي مطلقه حتي مسئوليتي براي . چرا كردن در اعمال وي را ندارد

اعمال غلط خويش ندارد چون اين خداوند است كـه در او تجسـم   
در اين زمـان  . سته و اعمال شاه، بازتابي از خواست خداوند استج

كه چندين قرن از آن مـاجرا ميگـذرد، آيـا  كلمـه بـه كلمـة ايـن        
ها، سرنوشت امروزة وطنمان و هرروزة هموطنانمـان را    انديشي ياوه

كند؟  آيا در ايران امروز، با به عقب  در تابلوئي غم انگيز  ترسيم نمي
بــه پانصــد ســال قبــل، علمــاي سرســپرده و  كشــيدن ســاعت زمــان

زور و خشونت و تمركز قدرت، با بـه خـدمت گـرفتن     تئوريسينهاي
شدگان در واليت مطلقـه، از جملـه    كلية وسائل ارتباط جمعي ذوب

همان از خود بيگانگي ها را تبليغ و » صدا و سيما جمهوري اسالمي«
هـا،   ط انديشـه كنند؟  ولي ببينم چه شد كه به يمن ارتبـا  تشويق نمي

آنكه مشروعيت حق حاكميت خود  بدونانسانهاي خاكي آن زمان، 
را از عـالم غيرخـاكي اخــذ نماينـد، بـال و پرهــاي واليـت مطلقــة      

چيدنــد و جوامــع غربــي، تــوان  خــدادادة آن زمــان را كــم كــم
  : مردمساالرتر شدن را پيدا كردند

)  John Locke 1632-1704( جـــان الك  1689در ســـال      
 Two(» رسـاله  دو «يلسوف و معرفـت شـناس انگليسـي در كتـاب     ف

Treatises (  خود، نظراتش را در معرض قضاوت افكار عمومي قـرار
فيلمـر را بـه    رابرت وي در رسالة اول اين كتاب، اصول عقايد. داد

در رسالة . چالش كشيد  و واليت موروثي از خداوند را مردود شمرد
را به يمن ) از ولي مطلقه تا مردم عادي(دوم، برابر بودن تمام افراد 

بـر اسـاس ِ   : او گفـت . جريان انديشه،  در اذهان عمـومي انـداخت  
قرارداد ِ اجتماعي، وظيفة دولت دفاع از حقوق طبيعي مردم اسـت  

  . كه شامل حق حيات، حق مالكيت، و آزادي ميباشد
-James Harrington 1611(جيمز هـارينگتون   1656در سال      

جزئيات قانون اساسي را شـرح  ) Oceana(» اوشنا«در كتاب ) 1677
، آزادي )The Bill of Rights(» قانون حقوق« 1689در سال . داد

  . بيان را در انگلستان به ارمغان آورد
كـه فــيــــلـــسوف فــرانـــسوي، ژان ژاك     بـود  1762 سال    

كتـاب قـرارداد اجتمـاعي    ) Jean Jacques Rousseau(روســـو  
  . در آن كتاب، او نظرات جان الك را بسط داد. خود را منتشر كرد

سـومين  فقط چهارده سال بعد، متاثر از افكار فيلسوفان اروپـايي،       
) Thomas Jefferson( جـفـرســن   ، تومـاس رئيس جمهور امريكا

ــال  ــا   1776در سـ ــتقالل «بـ ــه اسـ  Declaration of(« بيانيـ
Independence (سي را در كشور نو پاي آمريكـا  پايه هاي دموكرا

  . ريخت
ــر         ــوفاني چــون ولت ــاير فيلس ــار س ــا افك ــه، و ب ــالب فرانس در انق

)Voltaire ( و مونتســكيو )Montesquieu 1689-1755 ( ــان ــا بي ب
تفكيك قوا، نيز اين نظرات متبلور شد و به طور كلي، بيرون آمدن و 

از يكديگر، اصلي شاخة اجرائيه، قضائيه و مقننه ركن و جدا شدن سه 
  . اجتناب ناپذير براي برقراري دموكراسي گشت

به اين ترتيـب تـا قبـل از پايـان قـرن نـوزدهم، بـا اسـتفاده از              
هاي عمومي، با نقش يابي  بيشتر و بيشتر افكار عمومي، انقالبـي   رسانه

بعد از انقالب ديگر برخاست و بـه تـدريج و بـا هـر انقالبـي ميـزان       
در كشـورهاي  . قـدرت در جامعـه كـاهش يافـت    خشونت و تمركز 

غربي دولتهاي دموكراتيك، جايگزين شاهان و فرمانروايان شـدند و  
قدرتهاي متمركز در يك  فرد را يـك بـه يـك، از او سـتانده و بـه      

ساالري از شاه گرفته و بـه  . كنترل دارندة آن يعني مردم درآوردند
  .  شدطور نسبي به مردم از طريق منتخبين آنها داده 

خواستند به سياق يونان قديم  گذاران دولت نوپاي امريكا نمي پايه    
به همة مردان اجازة دخالت در امور دولتي را بدهند و در نتيجه سه 

» مردم كم اطـالع «شاخة دولتي بر اساس نمايندگي استوار گشت تا 
بينـيم كـه ايـن     مـي . در امور نظر داشـته باشـند  » نخبگان«با واسطة 

ها و  شده و با استفاده از رسانه» گون خداي«در تمام دنيا » ننخبگا«
هـر  دادن افكـار عمـومي،   ار الشعاع قر وسائل ارتباط جمعي، با تحت

حتي اگر عملشان كامال ً به ضـرر مسـتقيم   . كنند خواهند مي آنچه مي
بينـيم كـه    مـي . راي دهندگانشان و آشكارا ناقض حقوق آنهـا باشـد  

ـ   نه، مجريـه و قضـائيه، تحـت نفـوذ مطلـق      چگونه هر سه قـوة مقـنـ
هاي جمعي را در انحصار خـود   گروهي خاص كه كنترل قوة رسانه

مونتسكيو در انتقـاد از خودكـامگي پادشـاهي    . اند، قرار دارند گرفته
هاي سياسي برقرار  فرانسه، اصل تفكيك قوا را مطرح نمود تا آزادي

دد و سـه قـوه   در يك نفر و يا يك گـروه متمركـز نگـر    قواشوند و 
 تاز موقعيبه ترتيبي كه كس يا گروهي نتواند  دمهار كننيكديگر را 

ــه انـــحصار خــود درآوردن قــدرت، اســتفاده كنــد  . خــويش در ب
معتقد بود كه براي پيشـگيري از سـؤ   ) 1748القوانين  روح(مونتسكيو 
. اي بايد تحت مراقبت و كنترل قـواي ديگـر باشـد    هر قوه استفاده،

شاخة دولت تحت كنترل انحصـارطلبانة يـك گـروه     امروزه هر سه
هاي گروهي را تحت كنتـرل   خاص و آنهم گروهي است كه رسانه

دارد و با آن قادر به خط دادن به ابرقدرت اول جهان يعني وجدان 
، )William Blackstone(به قول ويليـام بلكسـتون   . جهاني ميباشد

ـنـيــن و اجـراي   در تمام دولتهاي استبدادي، تـق«: 1765در سال 
در . قانون در كف قدرت يك نفر و يا يك گروه انحصارطلب اسـت 

بعـد از گذشـت سـه    . »چنين سيستمي از آزادي خبري نخواهد بود
جمعي در  ارتباط وسايل كنترلقرن، در دنياي امروز، ميزان انحصار 

، با ميزان برخـورداري مـردم آن كشـور از اسـتقالل و     كشوريهر 
  . معكوس دارد كامالً تينسبآزادي و رشد، 

 كـه )   James Madison 1751-1836 ( ـســـون يمـاد ـمــز يجـ     
 ياساسـ  قـانون  پـدر «   لقـب  به  و بود كايامر جمهور سيرئ نيچهارم

 مقـنــنه،  يقوا تـجمع«: نوشت ستيفـدرال در است، ملقب  »كايامر
 و معدود و محدود ةعد كي اي و نفر، كي دست در هيقضائ  و هياجرائ

ـ  و يموروث صورت  به چه ر،يكثِ  خاص ةعد كي يحت اي  تصـاحب  اي
ـ تعر تمـام،  وضـوح  به و انصافاٌ شده، انتخاب يحت اي و شده ـ  في  كي

 اسـتبداد ٌ  جامعه چيه. »است ظالمانه و يكتاتوريد ،ياستبداد  دولت
 آن در بـزرگ،  و كوچـك   يكتاتورهـا يد كـه  شودينم افتي يا زده

  محـدود  ،يهمگان يها رسانه جامعه، آن در و كنند حكومت ظالمانه
  . نباشد قدرتمداران دست در كنترلشان  و
 ةســامان نــوع در يعمــوم افكــار نقــش تيــاهم دور، يزمانهــا از     

 تمـام  مهم، ةداد نيا نور. است  بوده كتمان رقابليغ مردم يزندگان
 ةبرهـ  هـر  در. است ساخته منور را ايجغراف عرض ةهم و خيتار طول

 افكـار  تعامل در خبرها و اطالعات و افكار ريس روند  هرچه ،يخيتار 
 از حاصــل بيــتخر و خشــونت بــوده،  عتريســر و عتريوســ ،يعمــوم

ـ  در مـردم  نقش و ،يخنث خودكامه، يها ميرژ در اصالحات  و ميتقس
 بـوده  شـتر يب شيخـو  سرنوشت يتصد در و جامعه در قدرت پخش 

 مردم سرنوشت در ،يصرع هر  در متداول يهمگان يها رسانه. است
 كنترل نهيآ هر. است بوده عامل نيمهمتر يبعد ينسلها و زمان آن

 حركت شده، تر يمردم آنها ةادرا و رمتمركزتريغ ،يجمع يها رسانه 
 در را مرسوم خشونت زانيم ،يانقالب  يجهش با يمردمساالر جهت در

 هـر  در. اسـت  داده كـاهش  يبعد ينسلها در و جامعه روز آن نسل
 يهـا  رسـانه  بر مردم كنترل ةدرج چه هر ،يزمان هر در و يا جامعه 

 آن در و  جامعـه  آن در همگـان   نسبت همان به باشد، شتريب يهمگان
 برخــوردار يشــتريب رشــد و يآزاد و اســتقالل موهبــت از زمــان،
  )دارد ادامه(  . اند بوده

 صدارت  يعل
Sedaratmd ( at ) gmail (dot )com 

  .دارد دنباله
     

      ؟!»جنگ ابتدائی«
ــه گــزارش ايســنا، عبــاس جعفــری دولت ،۹۱آذر  ۲۱در ◀ آبــادی در  ب

شـب : ه اسـتگفت) ۲۱ناحيه (مراسم معارفه سرپرست دادسرای ارشاد 
نفـر از عوامـل داخلـی  ۲۸گذشته با همکاری سربازان گمنام امام زمان 

 .کردند دستگير شدند های ضدانقالب همکاری مي که با شبکه
به گزارش کلمه، زهـرا صـدر همسـر حجـت االسـالم  ،۹۱آذر  ۲۲در ◀

احمدرضا احمدپور روحانی دربند با ابراز نگرانی از وضـعيت همسـرش 
ـاد : ه استگفت ـال بـه زنـدان خـرم آب همسرم از هشتم آذر بـه دليـل انتق

دست به اعتصاب غذا زده و خواسته اش اين است که به اعاده دادرسی 
 .م انتقال پيدا کنند به قماش رسيدگی شود و زودتر ه

وكيــل ســتار بهشــتى از مالقــات تعــدادى از نيروهــاى  ،۹۱آذر  ۲۲در ◀
در ايـن ديـدار يکـى از : ه اسـتو گفتـ هپليس فتا با خانواده وى خبر داد

 .بازجويان وبالگ نويس از خانواده وى تقاضاى عفو و بخشش داشـت
ـاریخ  ،شدگزاری درباره قتل او که می باید در مجلس خوانده می   ۴تا ت

 .دی هنوز خوانده نشده بود
به گزارش فعالين حقوق بشـر و دمکراسـی در ايـران،  ،۹۱آذر  ۲۴در ◀

يکی از شيوه های شکنجه های غير انسانی که مدتها در زنـدان زاهـدان 
در يکـی : عليه زندانيان بی دفاع بکار برده می شود به قرار زير می باشد

ـاع از راهروهای زندان به ديوار  ميله های وصل شده اسـت کـه بـه ارتف
دستان زندانی را به حالت آويزان به ايـن ميلـه . می باشد سانتيمتر ۱۸۰

ـا  روز زنـدانی در ايـن حالـت قـرار داده مـی  ۶ها با دستبند می بندند و ت
زنـدانی فقـط . زندانی بطور شبانه روز در اين حالت قرارمی گيـرد .شود

وعـده  ۳سرويسـهای بهداشـتی دارد و  بار حق اسـتفاده از ۳در طی روز 
  .غذا که به لحاظ کيفيت و کميت غير قابل مصرف می باشد

زندانی بی دفاع در معرض هوای سـرد و سـوزناک کـويری زمسـتان      
قرار دارد و در تمامی مدت شبانه روز فقط با لباسـهايی کـه بـر تـن دارد 

رض هـوای سـرد و بايد بسر کند محلی که زندانی در آن قرار دارد در مع
 .سوزناک کويری بيرون می باشد

ـان خـواب بـه  هوای سرد و سوزناک،     نداشتن پوشش کافی، عدم امک
دليــل اينکــه در حالــت نيمــه آويــزان قــرار دارد و عــدم تغذيــه کــافی و 
اســتفاده از سرويســهای بهداشــتی و اســتحمام، تــوان جســمی و روحــی 

ـار  او را د وبـرزندانی را بـه تحليـل مـی  ـاد جسـمی و دچ ـای ح ناراحتيه
  .دکنروحی می 

ـام زنـدانيان قـرار       زندانی را در محلی می بندند که در معرض ديـد تم
گيرد و از اين طريق باعث تحقير وی و ايجاد فضـای رعـب و وحشـت 

  .در زندان نمايد تا زندانيان از حق و حقوق اوليه خود دفاع ننمايند
ار در روز وادار بـه خـوردن روغـن از طرفی ديگر زنـدانی را چنـدين بـ    
رچک مـی کننـد کـه خـود ايـن مسـئله باعـث ايجـاد بيـرون روی و از ک

شرايط بسيار سخت را برای زندانی ايجاد ایجاد  دست دادن آب بدن و
ـای کليـه  .دشومی  پس از بکار گيری اين شکنجه زندانی مـدتها از درده

 .،ناراحتی گوارشی و عضالنی رنج می برد
به گزارش خانوده ستار بهشتی، با پايان مراسم چهلم  ،۹۱ آذر ۲۴در ◀

ستار بهشتی، ماموران به خانواده ستار بهشتی حملـه کردنـد و خـواهر و 
ـادر او را مــورد ضـرب و شــتم قــرار دادنـد بــه طوريکـه روســری از ســر  م

همچنين تالش کردنـد کـه بـرادر سـتار را بازداشـت . خواهر ستار افتاد
ـا يکـی . مردم محلی نتوانستند او را با خود ببرنـدکنند، اما با مقاومت  ام

ـاموران امنيتـی  ـانواده رفتـه بـود توسـط م از اهالی که برای کمک بـه خ
 .بازداشت شد

آذر به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر ، شـهناز سـوگند،  ۲۶در  ◀
ــعبه  ـارگری در ش ـالين کـ ـاتی از فعـ ــی نجـ ــر عل ــالب  ۲همس ـاه انق دادگـ

  .بازجويی و تفهيم اتهام قرار گرفت شهرستان دزفول مورد
به گزارش هرانا، بامداد روز شنبه سه زندانی متهم بـه  ،۹۱آذر  ۲۶در ◀

  .حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان مرکزی اروميه اعدام شدند
  

       ۱۶  در صفحه
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اعالم خطر و ھشداری به نيروھای 
  دمکرات ايران

  : شرايط داخلي 
تحريم ها اقتصادي ايران ناشي . سامان و آشفته استاحوال اقتصادي كشور ناب

از پرونده هسته اي بطور مدام در حال افزايش است و اقتصاد ورشكسته كشور 
صنايع ايران يا تعطيل شده اند و يا نيمه تعطيل . را رو به نابودي سوق مي دهد

ـيده اسـت و   . مي باشند فقرا فقيرتر شده اند و زندگي شان به زير خط فقر رس
ارتش بيكاران انبـوه  . زندگي اقشار متوسط به حد خط فقر سقوط كرده است

  .تر شده و ناكامي و نااميدي از آينده بر همگان غلبه كرده است
عليرغم پـرت  . وضعيت سياسي كشور همانند وضعيت ورشكسته اقتصادي است

كردن اصالح طلبان بعنوان يكي از بال هاي ادامه حيات نظام واليت مطلقـه  
ه به خارج از قدرت حاكمه و انجام كودتاي انتخاباتي توسط خامنه اي در فقي

ـادر   1388خرداد سال  و فروكش كردن جنبش سبز، آقاي خامنه اي نه تنها ق
نشده است حاكميت تماميت خواه خود را يك دست سازد بلكه مشـروعيت  

ـيچ    . ضعيف و نداشته اش ضعيف تر و نداشته تر شده است بطوريكـه امـروز ه
س در درون قدرت حاكمه حرف او را نمي خواند چون بي كفايتي او بـر  ك

تعارض و شكاف هاي درون رژيم آنقدر عميق شده . همگان آشكار شده است
اين تك نوازي ها و عمق شكاف چنان . اند كه هركسي ساز خود را مي نوازد

اصـولگرايان   :حدت و شدت يافته است كه آقاي مهدوي كني گفتـه اسـت  
طغيان باند احمدي نژاد در برابر خامنه اي . قسمت تقسيم شده اند 13خود به 

و دعواي روزمره سه قوه با يكديگر بيانگر اوضاع متزلزل و لرزان نظام واليت 
  . فقيه است

ـاهي بـه       ـافي اسـت نگ ـاعي ك براي اطالع يابي از وضعيت ويران شده اجتم
افزايش بيكاري، فقر، احوال خراب اجتماعي منتج به . نشريات كشور بياندازيم

رواج دروغ، ناامني اجتماعي،  فساد، رشوه خواري، روسپيگري، اعتياد، دزدي،
رواج طالق و گسست خانوادگي، آدم كشي، فاميل كشي، و ديگر آسيب هاي 

ـاد  . اجتماعي شده است نتيجه مستقيم اين آسيب ها منجر به بي اخالقي و فس
ـاعي و     اخالقي غير قابل كنترلي شده است كه همه موجـب فروپاشـي اجتم

  .  بيماريهاي غير قابل درمان روحي و رواني شده اند
ـان  كارگران، مردم ايران به ويژه شرايط فوق قربانيان  زحمتكشان، جوانان، زن
مالي حاكم به جز   –كه از ادامه حيات مافياي نظامي  هاي مختلف اند واقوام

ـارت ثـروت  سياسي، كشتا ،نابساماني هاي اقتصادي، اجتماعي ، ر و خشونت، غ
ـاري و  ، گسترش ، طبيعي و آثار تاريخيمنابع ملي نابودي محيط زيست و بيك

  .و مرگ زود رس سودي عايدشان نشده است فقر
  : شرايط خارجي

. در سطح بين الملي رژيم جمهوري اسالمي در انزواي كامل بسر مـي بـرد    
ـين كـرده   براي خروج از اين انزوا رژيم كشور ايران را وابسته  به روسيه و چ

جبـران ناپـذيري بـراي    خسارت هاي وابستگي ايران به روسيه و چين . است
ـتگي در        ـته اسـت بطوريكـه آن دو قـدرت از ايـن وابس ايران و ايرانيان داش

چين و . مذاكراتشان با كشورهاي اروپائي و آمريكا سودهاي كالني جسته اند
ـامي  روسيه و هند كه به ظاهر از دوستان نزديك اي ران محسوب ميشوند به تم

قطعنامه هاي مكرر شوراي امنيت سازمان ملل بر عليه ايران راي مثبـت داده  
  . اند

ـاتو و بـويژه      ـامي ن ـاي نظ اكنون كشورمان از هر طرف در محاصره پايگاه ه
امروز آمريكا در تمامي كشورهاي اطراف ايران پايگاه نظامي . آمريكا مي باشد

ـاي     دارد و خليج فارس مبدل ـتي ه به ميداني براي محل عبور و مـرور كش
ـا  . جنگي و اقامت ناوهاي هواپيمابر جنگي شده است كشورهاي غربي نه تنه

ـا   مي باشند پادگان نظامي ثابت در كشورهاي همجوار ايران 37داراي بلكه ب
ـا     ـابر و اتمـي آنه ـاي هواپيم ـارس،    پادگانهاي سيار خود كه ناوه ـيج ف در خل

تهديدي براي تماميت طراف كانال سوئز جوالن ميدهند اقيانوس هند و در ا
  .به حساب مي آيندايران  ارضي

ـا و    سياست وحشت از جمهوري اسالمي بدنبال ادامه تنش بين ايـران و اروپ
كشورهاي غربي با  ايجاد جو وحشت از ايران سـعي  . آمريكا اتخاذ شده است

دهند تا در رقابت با  كرده اند كشورهاي همجوار ايران را زير چتر خود قرار
ايران هراسي يكي . چين و روسيه هر چه بيشتر بر منطقه و نفت آن مسلط شوند

ـيله اي بـراي      ـاء و وس از ترفندهاي دولت نژاد پرست اسرائيل براي ادامـه بق
كشورهاي غربي جهت فروش اسلحه هاي خود به كشورهاي مرتجع و نفت 

سعودي، قطر و امارات شـده  خيز حوزه خليج فارس همانند كويت، عربستان 
  . است

منطقه خاورميانه در خون و آتش خشونت بسر مي برد، بنا اسـت ايـن منطقـه    
بعلت رقابت توسعه طلبانه كشورهاي قدرتمند به كشورهاي كـوچكتر مبـدل   

ـال    "نقشه خاورميانه جديد". گردد ـا و در دوران   2006كـه در س در آمريك
   .ه مطرح شده استانتشار پيدا كرده بود دوبارجرج بوش 

ـتان متحـداً  ئدر حال حاضر آمريكا، اسـرا  ـاني تجزيـه طلبـي در    يل و انگلس ، ب
ـاق نيسـت    نطقه خاورميانهكشورهاي م ـتند، از راه اتف ـان     هس كـه تجزيـه طلب

يكي خواهان چتر حفاظتي . كشورمان آستان بوس اسرائيل و آمريكا شده اند
ـام  براي كردستان م "منطقه پرواز ممنوع "و ايجاد   9"ي شود و ديگري به ن

ـتار      "تشكيالت آذربايجاني به دبير كل سازمان ملل نامـه مـي نويسـد و خواس
و عـده اي در  . برگذاري رفراندوم در به اصطالح آذربايجان جنوبي ميشـود 

ـا مـي گردنـد و در       ـتاني ه ـتان و خوزس خوزستان منكر ايراني بودن خوزس
ـتان و  بلوچستان و كردستان گروه هاي سلفي نظير جن داهللا با پول هاي عربس

  . اسرائيل رشد مي كنند
. اسرائيل ادامه بقا و حفـظ خـود را در تجزيـه كشـورهاي منطقـه مـي بينـد       

كشورهاي غربي بويژه انگليس و آمريكا خاورميانـه جديـدي مـي خواهنـد     
بسازند تا عالوه بر مهار نفت اين منطقه بتوانند در رقابت هاي منطقه اي چين و 

 كشورهاي منطقه نظير ايران بـه منطقـه رقابـت    مهار سازند، بنابراينروسيه را 
ـاهم    تبديل شده است و هرجايي كه ايـن قـدرت   مندقدرت كشورهاي ـا ب ه

ـثال   .مي آورند اين كشورها توافق مي كنند، هر باليي كه الزم بدانند بر سر م

ورد در م. عراق توافق شد و عمالً به سه كشور غير رسمي تقسيم گشت در مورد
كه عده اي در شمال خواهان جدائي  ليبي توافق شد و آن بال بر سرش آمد

شده اند و عده اي با در گيري هاي قبيله اي زندگي را بر مردم ليبي تيـره و  
در حال  است، كامالً صورت نگرفتهدر مورد سوريه هنوز توافق . تاركرده اند

به سه منطقـه  كـرد،    حاضر كشت و كشتار ادامه دارد، ولي احتمال تقسيم آن
   .سني و شيعي غير قابل تصور نيست

شرايطي كه رژيـم جمهـوري   . ايران در چنين شرايط خطرناكي بسر مي برد
تماميـت  ، پي در پي داخلي و خارجي بحران سازياسالمي با ماجراجوئي و 

  . ارضي كشور ايران را در معرض مخاطرات بسيار خطرناكي قرار داده است
رايط سه نيروي زورمدار و قدرت پرستي داريم كه همچـون  در مقابل اين ش

گروه هاي القاعده اي و اخوان المسلمين هدفي جز جايگزيني قدرت خـود  
بجاي قدرت حاكم ندارند و در بهترين حالت مي خواهند همچون مرسـي  

  :اين سه راس عبارتند از. مصري فرعون ديگري شوند
يمـي  ژست در پي اصالح رجمهوري اسالمي خواهان رنگارنگي كه سالها - 1

ـا   . هستند كه خود هم عامل و هم موجد اين موقعيت خطرناك است ـان ب آن
( را غيرممكن و غيـرممكن  ) تعيير استبداد( هراس افكني در ميان مردم ممكن 

سال است كه بـه مـردم    25قريب . را ممكن جلوه مي دهند) اصالح استبداد
دهنـد و بـه اصـطالح آزادي    وعده دمكراتيزه كردن استبداد مذهبي را مي 
اينان با استبداد و ديكتاتوري . مردم را از اسير كنندگان مردم، طلب مي كنند

در هر شكلش مرزبندي مشخصي ندارند و از نقد گذشته هراسناكند و هميشـه  
  . حقيقت را فداي مصلحت مي كنند

ـا    -  2 بقاياي نظام سلطنتي و آن بخش از مشروطه خواهاني كه مي خواهند ب
ايـن  . ه به قدرتهاي خارجي تخت و تاج از دست رفته را به دست آورنـد تكي

سرخورده كه تا ديروز دنباله رو  "اپوزيسيون"افراد اكنون بهمراه عده اي از 
اصالح طلبان حكومتي بودند و برخي از گروه هاي قومي گاهاً تجزيه طلب، 

تا شايد بعنـوان   عجالتاً هراز گاهي كنفرانسي در سوئد يا پراگ بر پا مي سازند
حاميان مالي واقعي و دست اندركاران پشت پرده اين . آلترناتيو معرفي شوند

 نشست ها معلوم نيست كيانند؟
ـيدن بـه      -  3 سازمان مجاهدين خلق و شوراي ملي مقاومتش كـه بـراي رس

قدرت زماني دست بدامن صدام حسين شدند و در زمان جنگ ايران و عراق 
امروز دست بدامن  ،مردم ايران اقدام نمودندهمدست صدام گشتند و بر ضد 

روابط سازمان مجاهدين خلق . نئو ليبرالهاي آمريكائي و ديگربيگانگان شده اند
تقويت  2003با سازمان هاي اطالعاتي غرب بعد از سقوط رژيم عراق در سال 

ـا از مجاهـدين خلـق     .شد حمايت تعدادي از سياستمداران سرشناس آمريك
ـان ايـن   . مـي كنـد  اين سازمان كمـك   آلترناتيو سازير به كارزا مسلماً از مي

از روساي سابق سيا، » پورتو گاس«و » جيمز ولسي« ازمي توان  سياستمداران
وزير امنيت ملي در » تام ريچ«مديركل سابق اف بي آي، » فري.لوئيس جي«

و ژنرال  آمريكا دادستان كل سابق» موكاسي. مايكل بي«دولت جورج بوش، 
. ادوارد جـي «و  اولين مشاور امنيت ملي در دوره باراك اوباما» جونزجيمز «

 شهردار سابق نيويـورك،  »جوليانيرادولف «، فرماندار سابق پنسيلوانيا» لندل
نماينـده   »پاتريك كندي«سفير سابق آمريكا در سازمان ملل و »جان بولتون«

  . نام برد، )در مجلس نمايندگان( "رود آيلند"سابق 
آنان مريم رجوي بتازگي از پارلمان فرانسه خواسته است تا اين گروه  رهبر    

اين درخواست به معناي آن . را همچون اپوزيسيون سوريه به رسميت بشناسند
ـتان     است كه همچون اپوزيسيون سوريه كه هم اكنون با پـول قطـر و عربس
سعودي و اسلحه غرب در حال ويراني سوريه هستند به ما مجاهدين كمـك  

  .اي مالي و تسليحاتي نمائيد تا ايرانيان را قتل عام و ايران را ويران سازيمه
چون بدنبال كسب . اين سه نيرو اشتراك فوق العاده اي در چند نكته دارند    

ـند    قدرت هستند و خواهان كسب قدرت جهت اعمال قدرت خود مـي باش
  :دهمواره در حال زد و بند با قدرتمداران خارجي و داخلي هستن

( تز معروف اصالح طلبان و جمهوري اسالمي خواهان رنگارنگ چانـه زنـي   
ـتفاده  . در باال و فشار از پائين بود) بخوانيد زدو بند فشار از پائين معنائي بجز اس

  .ابزاري از مردم ندارد
ـا     تز سلطنت طلبان و مجاهدين همواره آستان بوسي بيگانگان بـوده اسـت ت

ـاوري بـه مـردم    . به قدرت دست يابندبتوانند در ركاب بيگانگان  اينان هيچ ب
ـائي در فكـر   . مردم در معادالتشان هيچ جايگاهي ندارند. ندارند اگر مردم ج

آنان داشت دليل نداشت بدنبال بيگانگان و اجانب باشند، از راه مردم و براي 
  .مردم عمل مي كردند

  
دي به استقالل و نيروهائي كه انديشه راهنمايشان قدرت پرستي مي باشد اعتقا

آزادي مردم و استقرار حاكميت جمهور مردم و نتيجتاً دمكراسي و حقوق بشر 
ـتم     . ندارند ـتبداد خ ـتقرار اس كسب قدرت سياسي براي اعمال قدرت بـه اس
بطور  ،از قبل از مشروطيت تا بحال ،ايرانيان ايجاد و بازسازي استبداد را. ميشود

ما مي گويد استبداد، بدون اعمال قهر و  مدام تجربه كرده اند و اين تجربه به
هرآن كـس  . برقرار كردني نيست ،سركوبگري و پايمال كردن حقوق مردم

كه در پي اعمال قدرت و حفظ آن است، نيازمنـد دسـت بـردن بـه حفـظ      
مستبد تجاوز كردن به حقوق ديگران را . ابزارقدرت يعني قهر و زور مي باشد
خـود  » حقوق ذاتـي «خود را جزئي از  و مجازات و شكنجه نمودن مخالفين

در واقع مي داند كه اين كارها جرم و جنايتهاي ذاتي استبداد است . مي داند
جز اعمال سركوب و شكنجه و زنداني و مرگ  ،قدرت طلب است ،اما چون

  .با مخالف خود، كار ديگري انجام نمي دهد
تقالل و آزادي در اين جا خطاب و هشدارم به نيروهائي است كه امروز به اس

و عدالت اجتماعي پايبندند و در جهت استقرار حاكميت ملت يعني برقراري 
هشدار من به آناني اسـت كـه   . آزادي و دمكراسي در ايران تالش مي كنند

خود را ملتزم به دمكراسي و حقوق بشر مي دانند و قبـول دارنـد دمكراسـي    
دموكراسي ره . نندفرايندي است كه شهروندان و براي شهروندان طي مي ك

هشدار من به نيروهاي دمكرات و آزاديخواه . ورد تحول دروني آنان استآ
ـتقالل،    ) فارغ از باور ديني و مرامي شان(ملي  است كه معتقـد بـه آزادي، اس

ـاد دولتـي         ـاعي، حفـظ تماميـت ارضـي و ايج رشد بر ميزان عـدالت اجتم
كميت ملت و حقـوق  حقوقمدار و قانونمند كه قانون اساسي اش متكي به حا

  .   مردم و حقوق ملي باشد

همانطوريكه در فوق گفته شد كشورهاي خاورميانه و از جمله وطن عزيزما     
اعالم خطر مي كنم، و هشدار مي . در مرحله اي دوران ساز بسر مي برد ،ايران

دهم در زماني كه تمامي تالش رژيم ضربه زدن به حقوق ملت ايـران و هـر   
ـا و ثـروت    ايراني است،  ادامه حاكميت اين نظام چيزي جز تاراج سـرمايه ه

. كشور و نتيجتاً به خطر انداختن تماميت ارضي و تجزيه كشور نمي تواند باشد
ـارجي   رژيم، كشور را با تهاجم خارجي و آلترناتيو سازي متكي به قدرتهاي خ

ـا   و لبا نيروي نظامي  ، عراقاشغال افغانستان ما شاهد. مواجه كرده است يبـي ب
از طريق معين كردن آلترناتيو دست ساخته  و اينكحمله نظامي ناتو بوده ايم 

در اين . ه مي باشيمسوريجنايتكار  تالش براي سرنگوني حكومتشاهد  غرب
ـترند     ايام همان بساط خونين ليبي و بدتر از آن را در سوريه دارنـد مـي گس

هر باليـي بـر    .شته باشندبدون اينكه مردم اين كشور در اين تغييرات نقشي دا
و مردم سوريه مي آيد همان بال مي تواند بر سر ايران و مردم ايران سر سوريه 

ديروز ليبي در آن قرار  موقعيتي قرار گيرد كه ايران مي تواند در همان. بيĤيد
اگر در سوريه با سطح كوچك   .داشت و امروز سوريه در آن قرار گرفته است

ـا       كشور و مرزهايي كه دارد ـار شـدني اسـت، ب و همسايگي اسرائيل، ايـن ك
ي كه دارد چرا ناشدني باشد؟ وقتـي  وسيع كشوري به بزرگي ايران با مرزهاي

ـيد،  و  كه يك رژيم كامالً ضعيف شد بيزاري عمومي از آن هم به حداكثر رس
براي اينكه  در نتيجه راه. ها بر روي مداخله خارجي بسيار باز ترخواهند شدراه

پس اين هشدار  .در ايران انجام بشود، باز مي شود ليبي و سوريه ههمان تجرب
چون نسبت بـه آينـده    ايران بجا است نيروهاي دمكرات و آزاديخواه ملي به

كـه اگـر   دهـم،   را هشـدار مـي   ايـن نگرانم،   .ايران احساس نگراني مي كنم
ـاختن يـك      نيروهاي دمكرات و آزاديخواه مستقل از هم اكنـون در فكـر س

بصورت جبهه اي نباشند بايد مطمئن شوند ايـن خـالء را   يك اتيو دمكراتآلترن
آن خواهيم بود و در معرض  قدرتهاي خارجي براي آنان پر خواهند كرد و

آلترناتيوي همچون افعانستان در برلين و عراق در لندن  هم اكنون هستيم كه
ـان  اجانـب  .... و ليبي در فرانسه و سوريه در قطـر و بـزودي ايـران در     برايم

از خود بپرسيم تشكيل كنفرانس هاي مختلف كه معلوم نيست بودجـه    .بسازند
ـاريس توسـط     يعنـي چـه؟   اش از كجا تامين ميشـود   تشـكيل كنفـرانس در پ

مجاهدين آنهم با حضور سياستمداران راست گراي افراطي آمريكائي يعنـي  
م در صـورت عـد  خواهند ببيننـد كـه    يعني اينكه قدرتهاي خارجي ميچه؟ 

چه بـر سـر ايـران    دست يابي به سازش و مصالحه اي همه جانبه با خامنه اي 
معاذ و چگونه مي توانند كرزاي يا چلبي يا عبدالحكيم بلحاج  و يا شيخ بياورند، 
  . ايراني را به مردم ايران حقنه كنند الخطيب،

ي آيا ما منتظريم تا خاندان آل سعود درعربستان و خاندان آل نهيان در ابوظب
ـاز   و شيخ قطر يعني خاندان آل ثاني كه داراي ميلياردها دالر پول نفت و گ
ـاي     ـاد حكومـت ه مي باشند و در حال حاضر بعنوان بازوي غرب براي ايج

از نوع النهضت و اخوان المسلمين در كشورهاي خاورميانه » !!معتدل اسالمي«
ـازند؟ همانطور   ـاتيو بس ـاتيو   و آفريقائي عمل مي كنند برايمان آلترن يكـه آلترن

ـتان       ـتان، فرانسـه، عربس ـا و حمايـت انگلس سوريه در قطر تحت رهبري آمريك
ـاذ الخطيـب     ـيخ مع سعودي، قطر و امارات متحده عربي و تركيه با انتخاب ش

  .ساخته شد
ـاي     ـا و آق ما نمي توانيم مثالً از خانم نسرين ستوده و يا آقاي فريبـرزرئيس دان

جمهـوري اسـالمي بسـر مـي برنـد       محمد ملكي كه در زندان هاي مخوف
ـام بردارنـد    ـاي   . بخواهيم براي تشكيل آلترناتيو دمكراتيـك گ ولـي از نيروه

دمكرات خارج از كشور كه در محيطي امن تر زندگي مي كنند مـي تـوانيم   
انتظار داشته باشيم كه با همكاري هاي مشترك بر عليه نظام واليت مطلقه فقيه 

نيروهاي دمكرات . اي دمكراتيك قدم بردارندو همگرائي در راه ايجاد جبهه 
ـاري   بعد از سه دهه زيستن در خارج مي توانند بر اساس مباني مشترك همك
نمايند و با نزديك شدن به يكديگر در جهت طرح و ارائه آلترناتيو دمكراتيك 
ـته   گام هاي موثري بردارند و بايد تالش كنند تا كارائي بهترو مثبت تري داش

 .   باشند
بـه   ،ه دهه از استقرار نظام ضد بشري واليت مطلقه فقيه مي گذارد و هنـوز س

ـتقل   ،نهائي كه در اين كار هستندآاستثناي  نيروهاي دمكرات و آزاديخواه مس
ـادل نظـر و نزديـك كـردن        ـاي آزادي بـراي تب نتوانسته اند الاقل بحث ه

يوتر به دنياي مبارزه را از دنياي مجازي و پشت كامپ. مواضعشان برگزار نمايند
ـا    حقيقي بايد كشاند بايد عينك هاي قديمي را برداشت و بايد متحول شـد ت

  . تحول ايجاد كرد
نيروهاي دمكرات و آزاديخواه مستقل همواره سركوبگري هاي نظام مطلقـه  

ديگران هيچگاه بيان نكرده  ،والئي را افشاء كرده اند ولي بجز يكچند از نيروها
نيروهاي . هند جايگزين نظام واليت مطلقه فقيه كننداند چه چيزي را مي خوا

دمكرات و آزاديخواه ملي بايد با صداي بلند نظـر خـود را راجـع بـه رژيـم      
. جايگزيني و ويژگي هايش براي مردم ايران و افكار عمومي جهاني بيان كنند

بـراي فـراهم   . مردم بايد بدانند كه آلترناتيو دمكرات هاي ملي چه مي باشـد 
استقرار دمكراسي در ايران اين نيرو وظيفه دارد از طرفي براي ايجاد آوردن 

يك آلترناتيو دمكراتيك گام هاي موثري بردارد و از طـرف ديگـر ويژگـي    
بديل دمكراتيك خود را مشخص سازد و آن را براي مردم بيان نمايد تا مردم 

  .بدانند چه چيزي را مي خواهند جايگزين استبداد حاكم نمايند
هاي دمكرات ملي مشتركاً مي توانند با ارائه برنامه هاي عملي جـدائي از  نيرو

ما خوشبختانه داراي چهره هاي ملي . مردم را مبدل به نزديكي با مردم سازند
و آبديده اي چون آقاي ابوالحسن بني صدرهستيم كه در حـوزه سياسـت و   

ن كننده حتي در سطح وسيع تر آن مي توانند نقطه وحدت شوند و نقش تعيي
  .اي در راه ايجاد آلترناتيو دمكراتيك ايفا نمايند

ـي ماناحساس مسئوليت خود را نسبت به سرنوشت كشوربنابراين  و م ، بيشتر كن
ـاز  . بدهيماهميت بيشتري به استقالل و آزادي ايران  در اين مرحله دوران س

وظيفه اساسي و مبرم همه نيروهاي دمكرات و آزاديخواه ملي اسـت كـه در   
تجربه تلـخ  . هت تشكيل آلترناتيو دمكراتيك بصورت جبهه اي اقدام نمايندج

ـيم اگـر   آ. افغانستان، عراق، ليبي و سوريه در مقابل چشمان ما است يا نمي دان
آماده تشكيل آلترناتيو دمكراتيك نشويم، بيگانگان نوع غيـر دمكراتيـك آن را   

 برايمان ايجاد خواهند كرد؟ 
Fa_rastgou@yahoo.com 

  



                                                                                                                                                                                       

 

 

16 

 

 
 

1391دي 24تا11  818شماره  2013 ژانويه  13تا  2012دسامبر31از  

 

  زادی انسانآاستقالل و 
  
غافل . پرسش بر اصل دوگانگی تکلیف و حق ساخته شده است  - ۱٫۱

ـان اسـتقالل و آاز اینکه از  شکارترین عالمتهای از خود بیگانـه شـدن بی
نکـه آحال . همین دوگانگی تکلیف و حق است ،زادی در بیان قدرتآ

. تکلیف جز عمل به حـق نیسـت ،زادیآه بیان استقالل و در دین بمثاب
ـا حـق اسـت ،در حقیقت حـل . پرسش  واجـد تنـاقض عمـل واجـب ب

عمـل . تناقض به اینست که عمل واجب باید عمل به حق باشد و هست
ن آحکم زور است و نبایـد بـه  ،که عمل به حقی نباشد) تکلیف(واجب 
  .تن داد

ـاری بـودن آن باعـث       :ورده استآثال پرسش کننده گرامی نماز را م - ۱/۲ ـاز و اجب ـام نم ـام آن و همچنـین یـک حـس بـدهکاری و شده فقط در من یک احساس گناه همیشگی بابت به تاخیر افتادن اما به تجربه دریافتم کـه انج ـامال بـرعکس آن آن یا لذت نبردن از انج ـارت دائمـی ایجـاد بشـود و ک ـالی از هـدف شـده  رسالت اولیـه عمـل میکنـهیک نوع حس حق ـا بقـول شـما خ و ی ـام نـدادم و عهـد کـردم . است   .نگاه می کنم نماز نخوانمحداقل تا وقتی من این جور حـس مـی کـنم و ایـن طـور بـه قضـیه این بـود کـه دیگـر ایـن عمـل را انج
ـاری بـودن  :او می گوید –الف  ـاز و اجب ـام نم ـافتم کـه انج به تجربه دری

اما عمل او نقض می کنـد جبرگرائـی . ردمن را ترک کآ ،از این رو... ،نآ
خـود را مسـتقل و  ،بطـور خـود انگیختـه ،چرا که اگر پرسش کننـده. را
ـاری«نماز را بدین خاطر که  ،نمی دانست ،زادآ ـار نمـی  ،اسـت» اجب کن

زاد است و تکلیفـی آحل این تناقض به اینست که او مستقل و . گذاشت
  . را بر نمی تابد که انجامش جبری است

ـاز را تـرک کـرده اسـت زیـرا حاضـر آو این امر که او بجا  –ب  وردن نم
ـاز را عمـل بـه . باز متناقض است ،نبوده است به جبر تن دردهد زیرا نم

بـه  ،زمانی هم که نماز می خوانـده ،در حقیقت. حقی نمی دانسته است
حل تناقض به اینست کـه او اسـتقالل و . حکم زور عمل می کرده است

ـادی زادی را غافل آ ـاه داشـتن مـدار م معنـوی  ↔نشدن از خدا و بازنگ
ـا آبداند و روشهای غافل نشدن عقل از استقالل و  زادی را تمرین کنـد ت

  .نماز همین است. خلیفه خدا :آن شود که  خود نوشته است
ـالی از  ،هرگاه عمل به حقوق باشند ،اعمال واجب –ج  می بایـد هـم خ

وردن تخریــب نباشــند و هــم آر زور باشــند یعنــی بکــار بــردن زور و ببــا
از راه تمرین غافل نشدن از حقـوق و عمـل بـه  ،خشونت زدائی در خود

خشـونت زدائـی از راه تـن نـدادن بـه قـرار . و در جامعه باشـند ،حقوق
اما انسانها چون معتاد به تنظـیم رابطـه . گرفتن در روابط قوا با دیگران

ل به حـق اسـت را عمل واجب که عم ،می شوند) زور(= خود با قدرت 
ـام مـی دهنـد ـان ایـن کـه . نیز به عمل ویرانگر بدل می کننـد و انج بگم

ـا را ایـن . مقبول تر و ثوابش بیشتر می شود بدین خاطر است که عبادته
بایـد هـرکس را . نماز را بایـد از تـرس خوانـد :میخته اندآسان با زور در 

  ...قبل از تکلیف ، به زور  نماز خوان کرد  و
حل تناقض به خالی کردن پندار و گفتار و کـردار از زور  ،بدین قرار        
ـا اسـتقالل و . است ـا وقتـی رابطـه، رابطـه ب ـا خـدا ،زادی مطلـقآتنه  ،ب

 –کـه بـه ضـرورت زور اسـت  –نچه غیر خدا اسـت آمیشود ،انسان از هر
  .نماز همین است :خالی و  یکسره با خدا است و رها از زور است

دمی با مـرگ آزادی ذاتی آاستقالل و  :رامی می پرسدپرسش کننده گ.  ۲
زادی انسان آمرگ جبر است و با استقالل و  ،تناقض ندارد؟ در ذهن او

دمـی آبدیهی است اگـر . زیرا انسان اختیار نمردن را ندارد. تناقض دارد
ـاوجود . شکایت می کرد که اختیار مردن را ندارد ،این بار ،نمردنی بود ب

  :ها در بردارد پرسش تناقض ،این
فرض اینست که مرگ پایان زندگی انسان است و انسان اختیاری   - ۲٫۱

مرگ نبود زندگی است "اما . مرگ جبر است ،پس. بر مرگ خود ندارد
زیـرا . تنـاقض گـوئی اسـت ،و زندگی را محکوم به حکم جبر پنداشتن"

ـا. زادی می شـودآزندگی استقالل و  ،هرگاه مرگ جبر باشد ـا ایـن ج  ،ت
غیـر از . زادی را ذاتی زندگی دانستن می شودآل تناقض به استقالل و ح

اگـر مـرگ طبیعـی را جبـر  :تناقض دیگری نیز وجود دارد ،این تناقض
  خودکشی و قتل را چه بشماریم؟ ،بخوانیم

چـون زنـدگی بـه مـرگ  :ممکن است پرسش کننده گرامی بگوید – ۲٫۲
  اما . خود نیز جبر است ،می انجامد

ـاده کـه . سان اختیار زندگی و مرگ خود را داردان –الف  به این دلیل س
و اگر مرگ طبیعی را چه کار طبیعـت و خـواه . می تواند خودکشی کند

ـات پیـدا آربطی به استقالل و  ،کار خداوند بداند زادی او در دوران حی
ـان . نمی کند ـا تخریـب او همعن مگر این که بگوید چون زندگی انسان ب
  اما. ستپس مجبور ا ،است

به سـخن . مرگ حاصل تخریبهایی است که موجود زنده می کند - ب 
مرگ   ،هرگاه بتوانیم اندازه ویرانی پذیری تن را به صفر برسانیم ،دیگر

ـا را بـر  ،دینی هم که مرگ را حق شناخته اسـت.  از میان بر می خیزد بن
  .این گذاشته است که زمانی میزان ویرانی پذیری تن بـه صـفر مـی رسـد

دانش عمر بشر را دراز تر کرده اسـت و دلیلـی نـدارد کـه در  ،هم اکنون
ن را آآینده نتواند اختیار  تغییر ساخت تـن و کاسـتن از ویرانـی پـذیری 

  .بیشتر کند
ـا ،هرگاه پرسش کننده و خوانندگان دیگـر       ،درنـگ کننـد ،در ایـن ج

  :تفاوت بنیادی دو اندیشه راهنما و دو روش را در می یابد
به زور در انـواع شـکلهایش  ،چون به جبر تن می دهد ،جبر باور –الف 

در پی بارور کردن استعدادها و فضـل . فعل پذیر می شود. تن می دهد
. رشد نمـی کنـد و دانـش بـر دانـش نمـی افزایـد. های خویش نمی شود

مسلمان و مسیحی و یهـودی (سرنوشتی را پیدا می کنند که دین باورانی 
. از زور پر گشته انـد ،کرده اند که چون از خدا خالی شده اندپیدا ...) و 

  .سپرده اند) زور(= هستی خویش را به داس تقدیر قدرت 
ــتقالل و آ - ب ـاه از اس ــه آگـ ــوردار از اندیش ــویش و برخ ــی خ زادی ذات

فعــال و خــالق مــی شــود و اســتعدادها و  ،زادیآراهنمــای اســتقالل و 
د مـی کنـد و دانـش بـر دانـش مـی فضلهای خود را بکار می اندازد و رش

ایــن داشــتهِ ی همــه ارزش خــویش را جاویــدان مــی  ،زنــدگی ،افزایــد و
  .گرداند

ـان انگاشـتنآاما مرگ را دلیـل نبـود اسـتقالل و  – ۲/۳ ایـن  ،زادی انس
وجـود «نیاز بـه  ،فرض جبری بودن مرگ :تناقض مهم را نیز در بردارد

ل تنـاقض بـه اینسـت کـه حـ ،پـس. اما نیستی وجود ندارد. دارد »نیستی
. زنـدگی ادامـه دارد. و هستی هست. مرگ در بطن هستی روی می دهد

دمـی مـی آاین سان نگرش به مرگ هم خالی از تناقض اسـت و هـم بـه 
ـاندآ . موزد ویرانگری را به حد اقل و سازندگی و رشد را به حداکثر برس

خصـوص حقـوق معنـوی  ،موزد زندگی را عمل بـه حقـوقآدمی می آبه 
 ،زادی خـویشآیعنی از استقالل و . بگرداند...) دوستی و ،امید ،شادی(

خالی شـدن از  ،ویزه گوش کند که غفلت از خداآ. هیچگاه غفلت نکند
هستی و پر شدن از زور ویران گر است چرا که خـالء را همـواره قـدرت 

  . پر می کند) زور(= 
ـاری  :پرسش کننده می پرسد.  ۳ اسـت؟ رفتن بـه بهشـت و جهـنم اختی

  :شکارتر هستندآتناقضهای این پرسش پرشمارتر و 
ربطـی بـه . بخشـی از یـک دیـن اسـت  ،رفتن به بهشـت و جهـنم - ۳/۱

زادی آن را دلیل نداشـتن اسـتقالل و آ. زاد بودن انسان نداردآمستقل و 
رفع این تناقض به اینست که چون . شکاری استآتناقض بس  ،دانستن

زاد آپس انسان مسـتقل و  ،و یا نمی پذیردن را می پذیرد آانسان است که 
ـای بـر جبـر بـود. است ـان و آدیـن و پیشـنهاد  ،چرا کـه اگـر بن ن بـه انس

  . بی وجود و محل می شدند ،پذیرفتن و نپذیرفتنش توسط انسان
تنـاقض گـوئی  ،نیـز ،اما رفتن به بهشت و جهنم را جبری دانستن - ۳/۲

 ،بهشت و دیگری جهنم یکی ،چرا که وجود دو سرانجام. نمایانی است
زیـرا اگـر یـک سرنوشـت . زادی انسان اسـتآگویای استقالل و  ،بنفسه

ـام  ،تازه. جبر محل پیدا می کرد ،بیشتر وجود نداشت دو  ،ایـن دو فرج
ـان  ـا پـر مـی کننـدآانتها هستند که می ـا را فـراوان فرجامه بـه سـخن . نه

  . زادی انسان میل بی حدی دارندآاستقالل و  ،دیگر
شکارتر آتناقضی   ،جبری انگاشتن رفتن به بهشت و جهنم ،و باز  -  ۳٫۳

ایـن تنـاقض حاصـل غفلـت از ایـن امـر . از دو تناقض پیشین در بردارد
  :است که هر فرجامی حاصل پندار و گفتار و کردار انسان است

زادی خـود غافـل شـود و ویرانـی بـر آدمی از اسـتقالل و آهرگاه  –الف 
ـا بـر ایـن کـه بـر خـود افـزا اسـت -  ،اوعمل  ،ویرانی بیافزاید وقتـی  –بن

ورد و ویرانی ها تا بی نهایـت بـر هـم آویرانی ببار می  ،ویران گری است
ن قـرار مـی آدمـی در آورنـد کـه آافزوده می شوند و جهنمی را پدید می 

ـافتن از خاصـیت برخـود افزائـی عمـل. گیرد پرسـش  ،برای اطمینان ی
لـودگی محـیط زیسـت تأمـل آدر  ،نـدکننده و خوانندگان دیگر می توان

حاصــل چگونــه انباشــتی از  ،وضــعیت امــروز  ،کننــد و از خــود بپرســند
و اگـر همـین تأمـل را در . ویرانگریها از گذشته های دور تا امروز است

ـار  ،ن می زیندآاستبدادی بکنند که در  نه تنها در مـی یابنـد کـه هـر چه
ـاآدگی بعد سیاسی و اقتصادی و اجتمـاعی و فرهنگـی زنـ از گذشـته  ،نه

بلکه در می یابند که  تأخیر  ،از زور انباشته شده است ،های دور تا امروز
سبب می شود هسـتی  ،در خالی کردن پندار و گفتار و کردار خود از زور

  .در جهنمی بسوزد که از وطن خویش ساخته ایم ،ملی ما
ـاختنآدمی از استقالل و آهرگاه   - ب بـر  زادی خویش غافل نشـود و س

بنا بر این کـه عمـل برخـود  ،باز ،رشد کند و رشد دهد ،ساختن بیافزاید
 ،بهشت اسـت ،نآساخته ها برهم انباشته می شوند و فرجام  ،افزا است

  . نستآور آرمانی که نوروز ایرانی یادآهمان بهشت 
ـاز بـه غافـل نشـدن از  ،تکرار می کنم که وارد شدن در این راسـت راه نی

  .زادی داردآو رشد کردن در استقالل و زادی آاستقالل و 
  
  :نآپرسش چهارم و پاسخ  ٭
فرهنــگ "شــما گفتــه ایــد کــه  ۲٫۱دربــاره توضــیح شــما در بنــد       

ایـن گفتـه را هـم مـی تـوان  ."حاصل کار خود انگیخته انسان است ذاتی بودن استقالل و آزادی انسان دانسته  نمی تواند لزوما به معنیمسئله که در ابتـدا ذکـر شـد اثبـات کـرد و  ۲با فرض جدا بودن آن    .پاسخ خود را پیدا کندالبته به نظر می رسد با پاسـخ بـه سـوال اول ایـن سـوال هـم . شود
  
  :پاسخ پرسش چهارم •
  

ـارم پرسـش کننـده گرامـی مـی دانسـته اسـت کـه   :پاسخ به پرسـش چه
ـا ایـن . پاسـخ مـی یابـد ،در پاسخ ها به پرسشـهای پیشـینش ،پرسش او ب

ـای«خاطر نشان می کـنم کـه   ،جودو ـا» فرهنگه مجموعـه  ،جامعـه ه
هــائی هســتند شــامل فرهنــگ کــه فــرآورده رشــد انســان در اســتقالل و 

ـا قـدرت آکه فـر» ضد فرهنگ«زادی است و نیز آ ورده تنظـیم رابطـه ب
بـر  ،زادی بیفـزائیمآهر اندازه بر رشـد در اسـتقالل و  ،بدین قرار. است

فزوده و از ضد فرهنگ قدرت کاسـته ایـم و زادی اآفرهنگ استقالل و 
بر ضـد فرهنـگ قـدرت  ،زادی بکاهیمآهر اندازه از رشد در استقالل و 

  .زندگی را زندگی در جهنم گردانده ایم ،در وطن خویش ،افزوده ایم و
  
  :نآپرسش پنجم و پاسخ  ٭
سط این بنـد ذکـر کردیـد ا، در او۳٫۱درباره توضیح شما در بند       ـان پدیـــده هااســـتقـــدرت خـــود فـــ" فرآورده ویرانگـری و ) قدرت(خود "اما در جمله بعد آورده اید که   ."رآورده رابطـــه قـــوا در میــ ـایم میخـواهم بگـویم کـه در   متوجه نشدم که باالخره قدرت فرآورده چیست؟." مرگ است ــه با توجـه بـه طـوالنی شـدن پرسـش ه ــد ب ــی توانی ــریه م ـاپ در نش ــرای چـ ــری ب ـافی دارد  صالحدیدصــورت تصــمیم گی ـایی را کـه توضـیحات اض   . حذف نمائیدخود آن قسـمت ه
هرگاه پرسـش کننـده گرامـی توجـه کننـد کـه  :پاسخ به پرسش پنجم •

قـدرت را  ،همان رابطه ویـران شـدن و ویـران کـردن اسـت ،رابطه قوا
ورده ویرانگری و میرانـدن مـی آفر ،فرآورده روابط قوا و در همان حال

ـاد . یابد ـاه مـی دارد ایـن واقعیـت را کـه نظریـه جبـر و همـواره در ی نگ
بـر  ،زادیآهیچگاه برای توجیه دوستی  در رشـد و رشـد در اسـتقالل و 

  .بکار نرفته است ،میزان عدالت اجتماعی
  
   

  
  

  ؟!»جنگ ابتدائی«
  
  

بــه گــزارش هرانــا، در اعتــراض بــه برخوردهــای رئــیس  ،۹۱آذر  ۲۷در 
ـای  ۳۵۰دانیان سیاسی بنـد دادگاه انقالب با دو تن از زن ۱۵شعبه  بنامه

علی معزی و وحید اصغری که منجر به انتقال ایشان به سلول انفـرادی 
و ممنوعیتشان از مالقات شده بود، مجیـد اسـدی بـه مـدت یـک هفتـه 

 .دست به اعتصاب غذا زد
بــه گـــزارش کیهـــان، دادســتان عمـــومي و انقـــالب  ،۹۱آذر  ۳۰در ◀

ي مواد مخدر و متجاوز بـه عنـف نفر قاچاقچ ۷اصفهان اظهار داشت ، 
ـان اعـدام  ۶ .صبح ديروز در زندان اصفهان اعـدام شـدند نفـر از مجرم

شده از فعاالن در امر تهيه، توزيع، خريد، فروش و قاچاق عمـده مـواد 
 .نده امخدر بود

، مجمع عمومی سازمان ملل متحد نقض حقـوق بشـر ۹۱آذر  ۳۰در ◀
ـازمان ملـل در ایـن نشسـت . در ایران را محکوم کرد مجمـع عمـومی س

ـا  قطعنامه ـالف و  ۳۲رای موافـق،  ۸۶ای علیه ایـران ب رای  ۶۵رای مخ
در  .ممتنــع بــه تصــویب رســید کــه بــه پیشــنهاد کانــادا تهیــه شــده بــود

ای که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، همچنـین  قطعنامه
ــدانیان سیاســی ـا زن ــران آزاد شــوند و - خواســته شــده تـ ــدتی در ای عقی

 .همکاری با کمیساریای عالی حقوق بشر نیز صورت پذیرد
ـاه تجدیـد  ۵۴به گزارش ندای سبز آزادی، شعبه  ،۹۱دی  ۲در ◀ دادگ

نگار و فعال اجتماعی را به اتهـام اخـالل  نظر تهران، علی شریعتی وب
 .ماه حبس تعزیری محکوم کرد ۸در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام به 

 »فعالین حقوق بشر و دمکراسـی در ایـران«به گزارش  ،۹۱دی  ۲در ◀
ـان و شـرایط غیـر  زندانی سیاسی افشین بایمانی در اعتراض به عدم درم

  .انسانی که علیه وی بکار برده شده است دست به اعتصاب غذا زد
ماهــه امــین روغنــی  ۹بــه گــزارش هرانــا، محکومیــت  ،۹۱دی  ۲در ◀

 .دشنظر تایید فعال دانشجویی دانشگاه سمنان در دادگاه تجدید 
به گزارش کلمه، آریا آرام نژاد که سـابقه زنـدانی شـدن  ،۹۱دی  ۳در ◀

در پرونده خود دارد بار دیگر بـه  را به خاطر انتشار آهنگ های حماسی
 .سه ماه حبس تغزیری محکوم شد
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