
  

ن بدين خاطر است كه امريكا بمثابه تنها ابرآبخشي از .حقايق بسياري از پرده بيرون انداخته مي شوند،اين زمان:انقالب اسالمي
انيان و نيز ملتهاي ديگري را كه حق مي بايد اير ،حقايقي كه از پرده بيرون مي افتند ،با اين حال. در انحطاط است ،قدرت جهان

ورد و نگران سرنوشت خويش كند و بـه كوشـش بـراي در دسـت     آبه خود  ،زادي خود را بازجويندآدارند و مي توانند استقالل و 
  .خود گرفتن اين سرنوشت برانگيزد

س روشنگري در اختيار خوانندگان اطالعات ب ،قسمت سوم تحقيق داويد گراو را مي خوانيد كه در اين قسمت ،در فصل اول      
اين اطالعات مي گويند هدف از جنگ عراق و افغانستان مهار منابع نفت بوده است و معلوم مي كنـد كـه احتمـال    . قرار مي دهد

  .توسعه جنگ به ايران و پاكستان بس قوي است
و بسيار متأسـف اسـت كـه گـزارش سـازمانهاي      ا. ورده ايم كه در باره ايران استآقسمتي از خاطرات بوش را  ،در فصل دوم      

در قسمت دوم اين فصل ارزيابي اين قسـمت از خـاطرات و دروغهـاي بـوش را     . اطالعاتي دست او را در جنگ با ايران بسته است
 خـود را بـه روز كـرده و    2007سازمانهاي اطالعاتي امريكا گـزارش سـال   : نويسنده اطالع مهمي را فاش مي سازد. نقل كرده ايم

  .رها كرده است 2003همچنان به اين نتيجه رسيده اند كه ايران اجراي برنامه توليد بمب اتمي را در اواخر سال 
اين قسمت كسي را مي شناساند كه برغم . قسمت دوم گزارش در باره سفرهاي خامنه اي به قم را مي خوانيد ،در فصل سوم     
در عـين  . ز نتوانسته است هويتي بجويد و همچنان از دشمن هويت مي گيردهنو ،سال وكيل و رئيس جمهوري و رهبر بودن 30
  .فراوان تكرارهاي او گوياي اضطراب شديد او از سقوط است ،حال

  3در صفحه      
  

دو بيست وھشتمين خرداد، بمناسبت ص ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )١۴( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  
  جمال صفری

نشريه انقالب اسالمي درمقدمه شـرحي   763درشماره : توضيح
شخصـيت مظفرالـدين   «ازمظفرالدين شاه تاكيد كرده بودم كـه  

 او نمونه اي است ازحكومـت هـاي جبـارو    وضعيت دربار شاه و
تحقـق   ران كه امتيازدادن به بيگانگان درزمـان آنهـا  اي مستبد در
قـرارداد   بعنوان مثال درتـاريخ معاصـرايران تمديـد   . يافته است

 1333بوسيله رضاخان، قرارداد كنسرسيوم نفت  1312 در  دارسي
قـرارداد   دست نشانده محمد رضـا شـاه و   يدرزمان رزيم كودتا

روش  مـنش و  توسط شـخص خمينـي بيـان از     1359در الجزاير
  » .اطرافيان سرسپرده شان است شخصيت آنها و

  :بنابراين، به نظرنگارنده 
رسي، درباره شخصيت مظفرالـدين  بررسي تاريخ قرارداد دا - 1

چگونگي جريان مذاكرات تمديد قرارداد دارسي و انعقاد  و شاه
قرارداد جديد زيانبار توسط رضا خان و كارگزارانش كه عواقب 

بـدنبال داشـت،   عظيم وغيرقابل جبرانـي  ي و تبعات مالي وسياس
كه دفاع مصدق ازحقوق ملي برضد قـرارداد   زمينه اي مي باشد

  . انتزاعي نگردد براي خوانندگان مجرد و ،دارسي و تمديد آن
اعيـان   وزراء ورجـال و  "مظفرالـدين شـاه و   و كردار رفتار – 2

 در يك واقعيت مستمرو تلخ درتاريخ معاصرو"درجه اول مملكت
  . استبدادزده ايران است جامعه دولت و رون د

  13در صفحه

  فريد راستگو
 )۴(انقالب فرهنگی،ابزار بازسازی استبداد

  
  

انسان بخاطر اينكه بداند در چه محيط  و خانواده اي رشد كرده 
است و اصوالً اين محيط و خانواده در رشد او چه نقشـي داشـته   

و اصـل و   اند، عالقه مند است بداند از چه خانواده اي مي باشد
او مـي خواهـد بدانـد    . نسب اش از كجا سر چشـمه مـي گيـرد   

اجدادش از كجا آمده اند و به چه شيوه اي زندگي كرده اند و 
يعنـي  . چه مسيري را پيموده اند، چه بوده اند و چـه شـده انـد   

انسان براي شناخت خود به ريشه يابي خود مـي پـردازد، او بـه    
 زخواني و ارزيابي مي كندعقب بر مي گردد و گذشته خود را با

دقيقا همين گونه اسـت  . چون حال او از گذشته او ناشي ميشود
نياز انسان به تاريخ كه از نياز انسـان بـه دانسـتن و آگـاه شـدن      

اگاه شـدن از آن سـاختار ذهنـي و معرفتـي كـه      . حاصل ميشود
  . امروز او را اين گونه ساخته است

  
   12در صفحه 

 علي شفيعي

  )۱(روانشناسی استقامت 
 

  :مقدمه
آيا در هر جامعة بشري رفع مشكل، يا بهتر بگويم، دفع مصـيبت  

طريق استقامت در برابر او تـا سـقوط حتمـي و     استبداد جز از
قطعي اش، راهكار ديگري وجود دارد؟ سئوال را عمـومي تـر   

آيا رشد و پيشرفت چـه در سـطح فـردي و خصوصـي و     . كنيم
و فرهنـگ مشـترك، بـدون پايـداري و      خواه در زمينـة ملـي  

استقامت در هر زمينه اي، قابل دسترسي و يا اصالً تصور خواهد 
بود؟ در بعد سياسي نيز آيا ميتوان جامعـه اي مردمسـاالر را در   
تصور آورد بدون دهها و يـا صـدها سـال تـالش و كوشـش و      
استقامت مردم آن جامعه، جهت دفع استبداد و جانشين كردن 

  ر؟ظامي مردمساالآن با ن
، جمهـور  57در ميهن خود ما ايران اگر پـس از انقـالب سـال    

دسـتگيري و شـكنجه و    مردم ايران از همان روز اول در برابـر 
  اعدام مخالفين، از هر عقيده و مرام و گرايشي، استقامت بايسته 

   15در صفحه 

 
 
 
 
 
 

New  
  14در صفحه   
    

  
  ایرانیان ی پرسشهاپاسخ به 

    ابوالحسن بنی صدر
  

  والیت جمهور مردم چیست؟
  
 

 استاد محترم جناب آقاي بني صدر
 راي شما و خانواده محترمبا سالم و آرزوي تندرستي ب   
، از جنبش مشروطيت تا به امـروز  همانطوريكه خود آگاه هستيد   

نظر اكثريت گروه ها و گرايشات سياسي، چگونگي حاكميت كردن 
بخـش وسـيعي    بر مردم بوده است و مـي باشـد؛ در همـين راسـتا    

چون قشـر روحانيـت مـردم را عـوام      يا ،كنشگران سياسي ايران از
خـود را وكيـل    ر مـي داننـد و يـا در بهتـرين حالـت     صغي الناس و

و مـي خواهنـد بـه نيابـت از مـردم       پندارنـد مـي   تسخيري مـردم 
در . حكومت كنند و به حكومت خبرگـان و نخبگـان اعتقـاد دارنـد    

مي  حاكميت جمهور مردم صورتيكه شما مبلغ و معتقد به واليت و
  سئوال اين است . باشيد

   ؟م چه معنا و مفهومي داردجمهور مرد ،از ديدگاه شما -1
چـه   عنوان راهبرد سياسي، بهجمهور مردم ب حاكميت و واليت  -2

 . ؟شيوه اي صورت پذير است
 پايدار و موفق باشيد

 راستگوفريد 
  

  :پاسخ به پرسش اول
  

ــروز      ــان ام ــی از جه ــت را از  ،در بخش ــه حاکمی ــی آک ــردم م ن م
بـه نماینـدگان هنوز حاکمیـت حـق قابـل انتقـال اسـت و  ،شناسند

ــد نامزدهــا برنامــه هــایی . منتخــب مــردم منتقــل مــی شــود هرچن
پیشنهاد مـی کننـد و بنـا بـر  رأی مـردم بـه قابلیـت حـزب و نـامزد و 

 ،بنـا بـر صـورت ،اکثریت و اقلیت پیدا می شـود و ،برنامه پیشنهادی
امـا بنـا بـر . ن را اجـرا مـی کننـدآتصمیم را مردم می گیرند و منتخبـان 

در کشـورهای دارای .  کمیـت بـه منتخبـان منتقـل مـی شـودحا  ،واقع
  :بدین قرار. جمهوری، موروثی نیز شده است ،دولت های استبدادی

  
  2در صفحه      

 Nr.764   6 – 19  Dec . 2010               
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افغانستان برسـر مهـار منـابع نفـت و گـاز روی داده اسـت و مـی توانـد بـه جنگ عراق و  ◀
  ۴  ص : جنگ جهانی سوم بیانجامد

  اما بسیاری ،ه قصدش به جنگ با ایران می گویدبوش دربار◀
  ۵ ص:واقعیتها را نمی گوید از 

  بی هویتی که هویت از دشمن می گیرد و پیشاروی مسئله های خود ساخته،  ◀
  ۶  ص:  گرفتار اضطرابی شدید است

  ۷ ص :  کنار زدن رفسنجانی و جانشین خود کردن مجتبی خامنه ای و فراوان مشکلها ◀
بـه سـرطان  هاشمی رفسنجانی خامنه ای را مبـتال: یکسلسناد منتشره توسط ویکیبنا بر ا ◀

   ۹  ص: ...ایران را در لبه پرتگاه جنگ نگاه داشته و ،احمدی نژاد. خون می داند
  ۱۰ ص  :آینه تمام نمای بی کفایتی نظام والیت فقیه» برنامه پنجم توسعه«: ژاله وفا ◀
 ۱۱  ص :ستمر ایران شده اندشکنجه و اعدام و ترور از امور م ◀

   جنگ نفت ؟
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والیت جمهور مردم تحقق پیدا می  – ۳
کنــد زمــانی کــه اســتقالل در گــرفتن 

زادی در انتخاب نوع تصمیم آتصمیم و 
بـه سـخن . را هیچ قدرتی محدود نکند

هــر گــاه  یکایــک مــردم از حــق  ،دیگــر
دانســـتن برخـــوردار باشـــند و گـــروه 

ز ا ،بندیهای صـاحب ثـروت و موقعیـت
راه انحصار وسائل ارتباط جمعی و غیـر 

زادی اعضـای جامعـه و آاستقالل و  ،نآ
 ،بســا جامعــه ملــی را  محــدود ســازند

ــت  ــه آحاکمی ــت ک ــه اس ــر جامع ــا ب نه
واقعیــت پیــدا مــی کنــد و نــه والیــت 

  .جمهور مردم
هستند کسانی که نمی دانند تمایـل   -  ۴

بــه اســتبداد فراگیــر دارنــد امــا گفتــار و 
. تمایلشـان را لـو مـی دهنـد ،نهـاآکردار 

توضیح این که از خاصـه هـای اسـتبداد 
فراگیر، یکـی اینسـت کـه بسـاط تفتـیش 
عقیده را می گسترد و  نه تنها انسانها کـه 
هر جمله و کلمه ای را  که بکار می برند 
ــد ــی دهن  ،و هــر کــاری را کــه انجــام م

بـه ایـن . موضوع تفتیش عقیده می کند
ا کلمـه، ترتیب کـه مفتشـان بـه جملـه یـ

معنــی دلخــواه خــود را مــی دهنــد و بــه 
ــی خــود ســاخته ــان  ،اســتناد معن ــر زب ب

ن کلمه یا جمله را  محکـوم  بـه آورنده آ
از جملـه کلمـه . حکمی غیابی می کننـد

 ،هایی که گرفتار تفتیش عقیـده هسـتند
یـــم ژکلمـــه جمهـــوری اســـت بـــرای ر

مافیاها و پهلوی طلبهـا و کلمـه والیـت 
 نی که ضد دیناست برای بخشی از کسا

کلمه والیت نه تنها گناه و جرم . هستند
رهبـری بـر  در بلکه شـرکت ،لود نیستآ

. دهـد معنی می میزان برابری و دوستی
نکه حاکمیت گویـای روابـط قـوا آحال 
والیـــت، ترجمـــان اســـتقالل و . اســـت

آزادی انسان است و حاکمیت ترجمان 
از ایـن .  ن داردآقدرتی کـه بکـار برنـده 

چهارم والیت جمهور مـردم  گیژوی ،رو
 ،اینست که بر میـزان برابـری و بـرادری

تحقق پیـدا مـی  ،خواهری و نیز دوستی
  .کند
والیت جمهور مردم تحقق پیدا می  – ۵

( کند وقتی یکایک مردم از حق دانستن 
و ) نهـاآضرورت گزارش امـور مـردم بـه 

حق اطالع گرفتن و اطالع دادن و نیـز 
و حــق  )کثــرت گرائــی (حــق اخــتالف 

ــرار. اتحــاد برخــوردار باشــند ــدین ق  ،ب
استبداد فراگیر تاریکی مطلق و والیـت 
جمهــــور مــــردم روشــــنائی مطلــــق و 

ــت ــل اس ــفافیت کام ــر اســتبداد . ش بش
والیـت . فراگیر را به خـود دیـده اسـت

جمهـــور مـــردم نیـــز در جامعـــه هـــای 
پـس قاعـده . کوچکی برقرار شده است

ورد تجربــه انســان آزیــر را مــی تــوان ره 
  :دانست

ــر     ــفافیت کمت ــدازه ش ــر ان ــت  ،ه والی
جمهور مردم کمتـر و حاکمیـت قـدرت 

  . مدارها بر مردم بیشتر
والیـت جمهـور  ،گـی اولژبنا بر وی – ۶

مــردم تحقــق مــی یابــد بــه برخــورداری 
زادی آهمگان از اسـتقالل در تصـمیم و 

ـــرکت  ـــمیم و ش ـــوع تص ـــزینش ن در گ
ـــتآمســـتقیم  ن آ. نهـــا در اعمـــال والی

گی که عبـارت ژمراه است با ویگی هژوی
ــد از ــانی : باش ــر انس ــه ه ــن ک ــر ای ــا ب بن

والیـت جمهـور  ،استعداد رهبـری دارد
نـه . مردم همه زمانی و همه مکانی است

تنها به این معنی که حق تصمیم در باره 
 ،ن جمهـور مـردم اسـتآحقوق ملی از 

بلکه  هر جامعه ای در باره حقـوقی کـه 
حـق  ،دبه جامعه جهانی مربوط می شو

 ،افزون بـر ایـن. شرکت در تصمیم دارد
از  –بـــدون اعمــال قـــوه  –جانبــداری 

اســتقرار والیــت جمهــور مــردم در هــر 
وظیفـه  ،بنا بـر ایـن ،جامعه ای نیز حق

هر جامعه برخوردار از والیـت جمهـور 
  . مردم است

چــون اســتعداد رهبــری را همگــان  -  ۷
 ،پــس هرگــاه بخشــی از جامعــه ،دارنــد

ش و برخوردار نشـدن بخاطر ضعف دان

ــائی شــرکت در  ،از حقــوق خــویش توان
 ،والیت جمهور مـردم را نداشـته باشـند

تحقــق والیــت جمهــور مــردم، در گــرو 
نهــا را بــه آاینســت کــه دیگــران نــاتوانی 

ـــد ـــائی برگردانن ـــاتوانی، مجـــوز . توان ن
حاکمیت اقلیت بر اکثریـت نمـی شـود 
بلکه مجوز بسط والیت جمهور مردم از 

دادن روش بکار بـردن حـق راه تمرین  
والیـــت و نیـــز از راه  بســـط دانـــش و 
برخوردار کردن همگان از حقـوقی کـه 
شرکت در والیت جمهور مردم را میسـر 

  . می سازند
بجا است خـاطر نشـان کـنم کـه هـر       

جامعــه ای وجــدان تــاریخی و وجــدان 
همگـــانی و وجـــدان اخالقـــی و نیـــز 

ـــی دارد ـــدان علم ـــان آ. وج زادی جری
وردهای دانـش و فـن و آها و ره  اندیشه

زادی جریان اطالعـات، سـبب مـی آنیز 
شوند که این چهار وجدان بـه یکـدیگر 
غنا جویند و سـطح دانـش همگـان بـاال 

ــــز. رود ــــوق  ،و نی برخــــورداری از حق
دانستن و اطالع گرفتن و اطـالع دادن 
و اختالف و اتحاد، سـبب بسـط والیـت 

  ،از این رو. جمهور مردم می شود
والیت جمهور مردم زمـانی تحقـق  – ۸

می یابد کـه رابطـه انسـان بـا بنیادهـای 
ــد ــر کن ــه تغیی  ،در حــال حاضــر. جامع

بنیادهـــا تصـــمیم گیرنـــده و انســـانها 
. مجریــان تصــمیمهای بنیادهــا هســتند

هرگـــاه رابطـــه اعضـــای جامعـــه بـــا 
دولــت و حــزب در (بنیادهــای سیاســی 

و  ) روحانیـــت (و دینـــی ) درجـــه اول 
و اجتمـاعی ) ایه ساالریسرم(اقتصادی 

موزشـــی آو ...) ســـندیکا و ،خـــانواده(
ســینما و (و هنــری ) مدرســه، دانشــگاه (

و اطـالع ...) تآتر و موسیقی و نقاشـی و 
ـــانی  ـــی (رس ـــاط جمع ـــائل ارتب و ) وس

ـــی  ـــی، ( فرهنگ ـــات ادب ـــواع تأسیس ان
ــــانی و  ــــوی و عرف ــــنفکری و معن روش

در جامعــه تغییــر کنــد بــه ... ) عــاطفی و
ــه  ــی ک ــان و ترتیب ــده انس ــمیم گیرن تص

وســیله او بنیادهــای اجتمــاعی و هــدف 
زادی و آنیز رشد انسـانها در اسـتقالل و 
والیت  ،بر میزان عدالت اجتماعی باشد
  .جمهور مردم برقرار شده است

والیت جمهور مردم تحقق پیدا می  – ۹
کند وقتی اعضـای جامعـه بـا واقعیتهـا، 

در . رابطــه مســتقیم برقــرار مــی کننــد
رابطه اعضای جامعه با  ،داد فراگیراستب

واقعیتهــائی کــه موضــوع والیــت مــی 
یـا قطـع اسـت و یـا از راه دولـت  ،شوند

از  ،در دموکراسی ها نیز. برقرار می شود
ن آجمله وسائل ارتبـاط جمعـی، بـرای 

نیستند که از راه برقـرار کـردن جریـان 
اعضای  ،زاد اندیشه و دانشها و اطالعهاآ

واقعیتها رابطه مستقیم جامعه بتوانند با 
ن هسـتند کـه ایـن آبـرای . برقرار کننـد

اعضاء، از طریق این وسائل با واقعیتهـا 
ــت را  ــر واقعی ــد و ه ــرار کنن رابطــه برق
همــانطور ببیننــد کــه ایــن وســائل مــی 

وســائل ارتبــاط  ،بــرای مثــال. نمایاننــد
جمعی امریکا و انگلستان، مردم این دو 

قعیت کـه کشور را در رابطه مستقیم با وا
نبود بمب اتمی و اسلحه کشـتار جمعـی 

دروغــی را . قــرار ندادنــد ،در عــراق بــود
واقعیـــت باوراندنـــد کـــه بـــوش و بلـــر 

 ،نتیجــه رابطــه غیــر مســتقیم.  ســاختند
یعنــی بواســطگی قــدرت، اینســت کــه 

از والیــت برخــود نیــز  ،اعضــای جامعــه
تضاد کامـل اسـتبداد . محروم می شوند

ایــن  ،دمفراگیــر بــا والیــت جمهــور مــر
  : قاعده را در اختیار همگان می گذارد

هر اندازه رابطه انسان با واقعیتها غیر     
آدمــی از بکــار بــردن حــق  ،مســتقیم تــر

هرگاه رابطه انسان بـا . والیت ناتوان تر
او   ،واقعیتها بطور کامل مسـتقیم بگـردد

ــــود ــــال خ ــــت در کم ــــق والی   ،از ح
  .برخوردار شده است

ی اول دیدیم کـه گژدر تعریف وی  -  ۱۰
ــت ــق والی ــورداری از ح ــرو  ،برخ در گ

گی های باال ژوی. الغای تبعیض ها است
از  ،نیز گویای ضرورت الغای تبعیض ها

هر نـوع هسـتند تـا کـه والیـت جمهـور 
تبعیض  ،با این وجود. مردم برقرار شود

در . بسود قدرت نیز می بایـد الغـا گـردد
 ،در دموکراســی هــای کنــونی ،حقیقــت
 ،بنــا بــر صــورت ،تبعــیض هــا یکچنــد از

امـا . وجود دارند ،ملغی و بنا بر واقعیت
همگــانی تــر از همــه تبعــیض هــا کــه 

تبعیض بسود  ،ن نیز نمی شوندآمتعرض 
در دموکراسی  ،برای مثال. قدرت است

نامزدهـــائی کـــه پـــول و امکانـــات  ،هـــا
تبلیغاتی و نیز سـازمان و یـا سـازمانهای 

دهـائی از نامز ،سیاسی در اختیـار دارنـد
پیشــی مــی  ،کــه ایــن امکانــات را ندارنــد

نهــا آبســا لیاقتهــا کــه جامعــه از . گیرنــد
محروم می شـود بخـاطر تبعـیض بسـود 

خــانواده هــای . قــدرت در غــرب اســت
نهـا کـه سـرمایه و وسـائل آحاکم، یعنی 

ــا  ،ارتبــاط جمعــی را در اختیــار دارنــد ب
ــهای راســت و  ــؤثر از گرایش ــت م حمای

یـز در اختیـار دولـت را ن ،راست افراطی
نـه تنهـا رشـد دموکراسـی ســبب . دارنـد

نشده است کـه دولـت از جمهـور مـردم 
 ،بلکه خدا شـدن قـدرت ،نمایندگی کند

موجــب کاســته شــدن از قلمــرو والیــت 
جمهور مـردم و بیشـتر شـدن فسـاد نیـز 

 ،ضد ارزشی که قدرت اسـت. شده است
مــی بایــد ضــد ارزش شــناخته و خــود و 

جامعــه  نقــش صــورتهای گونــاگونش در
  .  حذف شود

چون قدرت محـدود  ،بدین سان – ۱۱
پـس مـزاحم اول والیـت  ،کننده اسـت

 ،بنا بـر ایـن. جمهور مردم، قدرت است
هرگــــاه محــــدودیت هــــا را از میــــان 

والیت جمهور مردم می توانـد  ،برداریم
ـــــد ـــــق بیاب ـــــن . تحق ـــــد از ای یکچن

  :محدودیتها
محــدودیتی کــه ســاختار کــار ایجــاد  •

ح ایـن کـه اکثریـت توضـی. کرده اسـت
بـدین خـاطر کـه  ،بزرگی از جامعـه هـا

تمام روز را بایـد کارکننـد تـا بتواننـد در 
مدی برای گذران زندگی خود بدسـت آ
. ناتواننــد ،از دو نــوع کــار دیگــر ،ورنــدآ

یکی شرکت در رهبری جامعه و دیگری 
ــرار. شــرکت در مســابقه رشــد ــدین ق  ،ب

 ،عــــدالت اجتمــــاعی بمثابــــه میــــزان
دارد تا که توزیـع کارهـا و  ضرورت تمام

مدها به همگان امکان دهد فرصت آدر 
کــافی بــرای پــرداختن بــه ایــن دو کــار 

  .بسیار مهم را پیدا کنند
ســاختار خــانواده و ایــن واقعیــت کــه  •

سبب مـی شـود کـه  ،زنان مادر می شوند
. محــدودیت زنــان بــاز هــم بیشــتر شــود

ساختار  ،بر میزان عدالت اجتماعی ،لذا
 ،مـی بایـد تغییـر کنـد تـا زنـانخانواده 

 ،برای شرکت در اداره جامعه و نیز رشد
  . در موقعیت برابر با مردان قرار گیرند

دسترسی به  ،در وضعیت کنونی ،هنوز •
. در جامعــه هــا نــابرابر اســت ،امکانــات

اقلیــت جامعــه هــا صــاحبان ثروتهــای 
بـــزرگ و اکثریـــت بـــزرگ محـــروم از 

ــد ــ. ثروتن ــی غی ــه گرائ ــبب نخب ــه س ر ب
دو کار رهبری و رشـد علمـی و  ،عادالنه

کـم و بـیش  ،ن جامعهآبنا بر این و  ،فنی
بـا ایـن . در انحصار اقلیت جامعه اسـت

انـدک  ،زیر فشار اکثریت بزرگ ،وجود
شــماری از فرزنــدان ایــن اکثریــت مــی 

ن دو نوع کـار دسترسـی پیـدا آتوانند به 
امــا هنــوز بــر میــزان عــدالت . کننــد

ــابرا ،اجتمــاعی بری مــی بایــد بــه ایــن ن
برابری نزدیک شود تا جمهـور مـردم از 

  .حق والیت برخوردار شوند

بـــدین خـــاطر کـــه نظامهـــای   -  ۱۲
بـاز و  ،حتی در دموکراسی ها ،اجتماعی

ــذیر نیســتند اقلیــت صــاحب  ،تحــول پ
امتیاز برای این کـه موقعیـت خـویش را 

بخشـــی از نیروهـــای  ،از دســـت ندهـــد
رشـد  محرکه را از وارد شدن در جریـان

ــــاعی و  ــــی و اجتم ــــادی و سیاس اقتص
ایـن کـار را از راه . فرهنگی باز مـی دارد

ـــدیل  ـــب بخشـــی از نیروهـــا و تب تخری
بخشی دیگر بـه قـدرت در اشـکال مـالی 

انتقال سرمایه های عظـیم  ،برای مثال(
و اجتمــاعی ) از تولیــد بــه بــورس بــازی

صـــرف نیروهـــای محرکـــه در حفـــظ (
موقعیت صاحب امتیـازان کـه تحصـیل 
موقعیت اجتماعی از راه مصـرف انبـوه، 

ن و نابســـامانی هـــای آیکـــی از اشـــکال 
و سیاسـی ) نسـت آاجتماعی شکل دیگر 

ارتش و دیوان ساالری و دسـتگاههای (
امنیتی و انتظامی و اطالعاتی و تخریـب 
نیروهـــــای محرکـــــه از راه گســـــترش 

ــــر(و فرهنگــــی ...) خشــــونت ورده آف
که در واقع ضد » فرهنگی«و » هنری«
ر و فرهنگ هستند و انسـان را معتـاد هن

بــه پرســتش اســطوره قــدرت نگــاه مــی 
بکـار  ،از این رو. انجام می دهد ،)دارند 

انــداختن نیروهــای محرکــه در رشــد و 
بـاز و تحـول پـذیر  ،برای ممکن شدنش

دو کار ضرور هستند کـه  ،کردن جامعه
  . همراه با یکدیگر می باید انجام پذیرند

ر بردن حق والیـت نجا که بکاآاز  -  ۱۳ 
اسـتقرار  ،نیازمند دانش و اطـالع اسـت

والیت جمهور مردم، نیازمند بی محـل 
شدن ضد اطالعات و نیز غیر عقالنی ها 

از . از مجاز و گمـان و خرافـه هـا اسـت
ضـــرور اســـت کـــه از دو نـــوع  ،ایـــن رو
ــب ــن و  ،ترکی ــش و ف ــب دان ــی ترکی یک

نیروهــای محرکــه بــا قــدرت و دیگــری 
. زادی انسـانآسـتقالل و نها با اآترکیب 

ترکیب اولی بطور روز افزون بی محـل 
بـا  ،بطور روز افـزون ،تر و ترکیب دومی
نیروهـای  ،در حقیقت. محل تر بگردند

انسان و اندیشه راهنما و دانـش (محرکه 
و فن و سـرمایه و کارمایـه و مـواد اولیـه 

را در دو نوع ترکیب می توان بکار ...) و
  :برد
ه بنوبه خود نیـروی از ترکیب با زور ک• 

خود بیگانه است و قدرت را بوجود می 
  و. آورد

ترکیب بـا اسـتقالل و آزادی انسـان و • 
جامعه ای که در آن زندگی می کنـد کـه 
توانائی او  و جامعه را، از راه رشد، پدید 

  .می آورد
جامعه های نیمه باز که در رابطـه در      

ه زیر سلطه هستند، بنا بر این ک –مسلط 
موقعیت مسلط یـا زیـر سـلطه را داشـته 
باشند، از این دو ترکیـب، یکـی بیشـتر و 

ــی شــوند ــر، ســاخته م در : دیگــری کمت
جامعــه هــای مســلط، چــون نیروهــای 
محرکــه جامعــه زیــر ســلطه را وارد مــی 

دیگـر  ،کنند، تا زمانی که نظام اجتماعی
نتواند نیروهای محرکه را در رشد فعال 

نســان و کنــد، ترکیــب مســاعد رشــد ا
جامعــه بیشــتر و ترکیبــی کــه قــدرت را 

در جامعـه . پدید مـی آورد، کمتـر اسـت
های زیر سلطه، پـیش از آنکـه اسـتقالل 

بیشـتر ) با زور ( جویند، ترکیب نوع اول
با استقالل و آزادی (  و ترکیب نوع دوم

ــتند)  ــر هس ــای . کمت ــه ه ــا در جامع ام
مسلط نیـز زمـانی مـی رسـد کـه یـا بایـد 

ه را تخریب کرد تا نظام نیروهای محرک
نظـام یـا بایـد اجتماعی تحـول نکنـد و 

گاه  هر .اجتماعی باز و تحول پذیر شود
بنـدیهای صـاحب امتیـاز توانـائی ه گرو

داشـــته را تخریـــب نیروهـــای محرکـــه 
 باشند و قشرهای زیر سلطه این جامعـه

در حالت تسلیم بمانند، ایـن جامعـه  ها
ا ها نیز گرفتار انحطاط مـی شـوند و بسـ

. موقعیــــت زیــــر ســــلطه مــــی یابنــــد
ـــانی ـــران و عثم ـــای ای دو  ،امپراطوریه

  . هستندها  نمونه از این جامعه
بنا بـر ایـن کـه نیروهـای  ،بدین قرار      

محرکه با قـدرت ترکیـب شـوند و یـا بـا 
جمهـور مـردم  ،زادی انسانآاستقالل و 

ــت خــود   ــتر از حــق والی ــا بیش ــر ی کمت
ی در جامعــه هــا. برخــوردار مــی شــوند

ـــر ـــتبداد فراگی ـــت اس ـــای  ،تح نیروه
از . محرکه با قـدرت ترکیـب مـی دهنـد

جمهور مردم یکسـره از والیـت  ،این رو
در جامعه کامال . خویش محروم هستند

زادی آایــن نیروهــا بــا اســتقالل و  ،بــاز̋ 
جمهــور  ،در نتیجــه. ترکیــب مــی شــوند

مــردم از حــق والیــت برخــوردار مــی 
  .شوند
ـــا  وقتـــی نیروهـــای محرکـــه  -  ۱۴ را ب

بلحـاظ تضـاد  ،قدرت ترکیب مـی کننـد
قدرت با حقوق انسان و حقوق ملی هـر 
ملت و نیز بدین خاطر که رابطـه هـای 
ــا فــرد و گــروه بــاگروه را قــدرت  فــرد ب

مصــلحت بمعنــای  ،تنظــیم مــی کنــد
تنظیم رابطه بـه ترتیبـی کـه رابطـه قـوا 

 ،ن طــرف رابطــه بگــرددآبســود ایــن یــا 
 ،جامعه در سطح. جای حق را می گیرد

بخوانیـد منـافع (مصالح و یا منافع ملی 
جای حقوق ملـی و در ) قشرهای مسلط
مصلحت بمثابه وسیله  ،سطح هر انسان

جـای  ،سنجش پنـدار و گفتـار و کـردار
در جامعه هـای تحـت . حق را می گیرد

 ،اســتبداد فراگیــر و نیــز غیــر فراگیــر
شکلهای  ،جانشین حق شدن مصلحت

  :زیر را به خود می گیرد
چون انسانها ناگزیرند رابطه خـود را  •

حق بی محل می  ،با قدرت تنظیم کنند
مثـال . شود و مصلحت با محل می شود

در  ،بارز ایـن از خـود بیگـانگی ایـن کـه
جامعه هـای قدرتمـدار و نـزد عقلهـای 

حقوق ذاتی انسان، مقدم بـر  ،قدرتمدار
بـد کـردن . خوب یا بد بـودن او نیسـت
قــوق ذاتــی کســی عــاری کــردن او از ح

برای اینکه کسی را از داشـتن هـر . است
کافیســت او را بــد  ،حقــی محــروم کننــد

با غافل از این حقـوق و یـا . جلوه دهند
هر اندازه بیشـتر  ،متجاوز به این حقوق

 ،از حقــوق ذاتــی قربــانی ســخن بگــوئی
زشتکاریهای بیشتری را به او نسبت مـی 

از خود بیگانگی تـا بـدانجا اسـت . دهد
  . یندآقوق به یاد  او نیز نمی که این ح

مصـــلحت را دولـــت و نیـــز گـــروه  •
بندیهای مسلط می سـنجند و حقـوق را 

مصـلحت قـدرت . جمهور مردم دارنـد
ن می آسنجیده جانشین حق دارندگان 

  :این جانشینی همراه است با. شود
ن قدرتمــداران و آحــق تصــمیم از " •

در ". ن مردم هسـتندآوظیفه اطاعت از 
حـــق تصـــمیم  ،فراگیـــر اســـتبدادهای

 ،رهبـر(ن نمـاد ایـن اسـتبداد آمطلقا از 
از «و وظیفه اطاعـت مطلقـا ...) پیشوا و

  . مردم می شود» نآ
ــان در تنظــیم  • ــار همگ مصــلحت معی

بمثابـه  ،بخصـوص  بـا دولـت ،رابطه ها
 ،از ایـن رو. مـی شـود ،قدرت زبر دست

بهمان اندازه که حـق در تنظـیم رابطـه 
انسـانها از  ،کنـد ها کمتر نقـش پیـدا مـی

ــی  ــر م حــق والیــت خــویش محــروم ت
 ،از راه اتفاق نیست که استبدادها. شوند

ــی  ــر م ــتر فراگی ــه بیش ــدازه ک ــان ان بهم
ــــد ــــد  ،گردن مجمــــع «بیشــــتر نیازمن

  .می شوند» تشخیص مصلحت
 ،از استبداد هـای فراگیـر ،بدین قرار      

  نها مصلحت ها یکسره جانشین آکه در 
مردم از حـق  حقوق می شوند و جمهور

تــا جامعــه  ،والیــت محــروم مــی گردنــد
ــاز̋ کــامال کــه حقــوق تنظــیم کننــده  ،ب

رابطه ها مـی شـوند و جمهـور مـردم از 
 ،حقــوق خــویش برخــوردار مــی گردنــد

ــاعی  ــای اجتم ــواع نظامه ــی  –ان سیاس
   ،پس هر گاه. قابل تصور هستند

  3در صفحه      
  

 والیت جمهور مردم چیست؟
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مصلحت جانشین حـق نشـود و تنظـیم 
نظام اجتمـاعی  ،نگرددکننده رابطه ها 

باز و والیت جمهور مـردم قابـل تحقـق 
  .می شود

خــود  ،گــی بــس مهــم والیــتژوی - ۱۵
چـــرا کـــه محـــک . انگیختگـــی اســـت

ـــــتقالل و  ـــــانآاس ـــــود  ،زادی انس خ
توضــیح ایــن کــه . انگیختگــی او اســت

یکســـره  ،زنـــدگی در اســـتبداد فراگیـــر
ایــن اســتبداد پنــدار و . دســتوری اســت

ا به مهار خود در گفتار و کردار، انسان ر
ن را بـا اوامـر و نـواهی خـود آورد و آمی 

نکـه عقـل، وقتـی آحال . تنظیم می کند
ورد آزادی طبیعی خـود را بدسـت مـی آ

ــار  ــی گــردد و بک ــه م ــه خــود انگیخت ک
ــق  ــداع و خل ــار و اب ــه ابتک ــیش ک طبیع

اسـتقرار  ،بدین قـرار. می پردازند ،است
والیــــت جمهــــور مــــردم بــــه خــــود 

  . میسر می شود ،نهاآانگیختگی یکایک 
ــردم از       ــور م ــه جمه ــه ای ک در جامع

هر انسـانی نـه  ،حق والیت برخوردارند
از دیگــری کــه از کــار خــویش نــان مــی 

در تولید و بکـار  ،خورد و توانائی جامعه
بـه  ،انداختن نیروهای محرکه در رشـد

اسـتثمار  ،بدین قـرار. حداکثر  می رسد
دن ورده  دستوری شـآانسان از انسان فر

زندگی ها و از خود بیگانه شـدن انسـان 
بنــا بــر ایــن محــروم  ،»نیــروی کــار«در 

شـدنش از اســتقالل اســتعداد رهبــری و 
  و. زادی این استعداد استآ

ــتوری اســت و  – ۱۶ ــدگی دس ــی زن وقت
 ،انسان تابع اوامر و نواهی قـدرت اسـت

دیگر او نیسـت کـه خـود را رهبـری مـی 
عل  لت فآکند بلکه قدرت است که او را 

پس عالمتی از عالمتهـای . خود می کند
 ،لت فعل شـدنآغفلت از حق والیت و 

یکی اینست کـه رهبـر کننـده در بیـرون 
ــار و  ــدار و گفت ــل پن ــان اســت و دلی انس
کردار او را نیز نه خود که دستور دهنده 

در دموکراسـی هـا نیـز نخبـه . می تراشد
ها هستند که رهبری می کنند و جمهور 

پیروی . پیروی می کنندمردم هستند که 
امـا . کنندگان حق چون و چرا را دارند

 ،فرق فهمیدن دلیلی که نخبه می سـازد
ن را حـق مـی آبا عملی که انسـان خـود 

ــد  ــل حــق - یاب ــل در عم ــودن دلی  ،و ب
از  ،و مـی کنـد –نسـت آگویای حقانیت 

اگر جمهور مردم . زمین تا آسمان است
بدانند که رهنمود نخبه ها هرگاه حـق 

نـه در توجیـه  ،نآدلیـل صـحت  ،دندبو
نخبه که در خود رهنمـود مـی بایـد مـی 

ــود ــم در  ،ب ــدی مه ــا رش ــی ه دموکراس
جهت برخورداری جمهور مردم از حق 

  . والیت می کردند
چــــون  ،در اســــتبدادهای فراگیــــر      

جمهــور مــردم تنهــا وظیفــه اطاعــت را 
حـــق چـــون و چـــرا کـــردن را  ،دارنـــد
عملی کـه  حق پرسیدن از دلیل. ندارند

بــه انجــامش موظــف مــی شــوند را نیــز 
هـم . بسـا پرسـیدن جـرم اسـت. ندارند
یـم والیـت ژکسـانی در زنـدان ر ،اکنون

مطلقه فقیه هستند که جـرأت پرسـیدن 
 ،»رهبـر«دلیل سرکوبهای سـبعانه را از 

تفـاوت دو  ،بـا مثـالی. به خود داده انـد
یکــی قــدرت فرمــوده و دیگــری  ،عمــل

  : کنیم حق فرموده را روشن  تر
ــه ای کــه       در  ،قــای خمینــیآدر بیانی

صـادر  ،۵۹۸توجیـه پـذیرفتن قطعنامـه 
از مــردم خواســت از چرائــی تــن  ،کــرد

. سئوال نیز نکنند ،ن قطعنامهآدادن به 
یـم نسـل جـوانش را نفلــه ژمردمـی کـه ر
حق پرسش کردن و دانسـتن  ،کرده بود

سال  ۸دلیل چرائی ادامه جنگ بمدت 
ی قطعنامـــه را نیـــز و پـــذیرفتن ناگهـــان

دلیـل  ،اما هرگاه قـرار مـی شـد. نیافتند
ادامه جنگ دلخـواه خمینـی و تـاچر و  
ریگــان و بگــین نبــود و در خــود جنــگ 

هـر  ،)دفاع از وطن در برابر تجاوز(بود 
کــار خــود را  ،شــرکت کننــده در جنــگ

حق می دانست زیـرا بـه حقـوق ذاتـی و 
زادی آزندگی در استقالل و (حقوق ملی 

. خود  عمـل مـی کـرد) ن خویشدر وط
بمحـض بوجـود  ،هرگاه چنین می شـد

جنـگ پایـان  ،مدن امکان رفع تجـاوزآ
جنـگ مـی  ،بنا بر این میـزان. می یافت

بــا پیــروزی  ،۱۳۶۰توانســت در خــرداد 
پایـان  ،صاحبان حق بر متجاوز به حـق

  .پذیرد
ــرار      ــدین ق ــردم  ،ب والیــت جمهــور م

به  برقرار می شود وقتی هر عضو جامعه
حقوق خود و حقوق ملـی عمـل کنـد و 
عالمت عمل بـه حـق را ایـن بدانـد کـه 
دلیل حقانیت حق در خود حق است و 

ـــتقالل و  ـــان اس ـــل او ترجم زادی آعم
  .استعداد رهبری او است

مارکسیســــــتها مــــــی گفتنــــــد  -  ۱۷
دموکراســــیهای غــــرب، هــــیچ جــــز 

از بسیاری . وازی نیستندژدیکتاتوری بور
جهــت کــه در از جملــه از ایــن  ،جهــات

مردم  ،ازحق رهبری ،این دموکراسی ها
تنها مـی تواننـد رأی بدهنـد و  صـاحب 

ایـراد  ،حاکمیت شـوندگان را برگزیننـد
حق  ،در حقیقت. نها وارد بود و هستآ

 ،غیر قابل تجزیه در این دموکراسـی هـا
رأی » حـق«: تجزیه  می شود ،به ظاهر
ن مــردم مــی شــود کــه حــق آدادن از 

مــل بــه حــق اســت و نیســت و وســیله ع
ن نخبــه هــا مــی آحاکمیــت از » حــق«

شود که باز حـق نیسـت بلکـه تصـاحب 
ــت اســت ــه. حاکمی ــع ،چــرا ک  ،در واق

مردم از اعمال حق والیت بازداشته می 
شوند و نخبه ها صـاحب حاکمیـت بـر 

  .  مردم می گردند
ـــد مـــارکس       ـــاتوری  ،از دی کـــار دیکت

ــا برداشــتن مــانع یعنــی نظــام  ،پرولتاری
از سـر  ،نستآاتی و دولتی که تجسم طبق

یعنـی  ،راه استقرار والیت جمهور مردم
 ،جمهـور مـردم ،نآجامعه ایست که در 

ــاتی ــط طبق ــا از رواب ــور  ،ره در اداره ام
ــویش ــور  ،خ ــت و بط ــطه دول ــی واس ب

او  ،اال اینکـه. مستقیم شـرکت مـی کننـد
غافــل شــد از ایــن واقعیــت کــه قــدرت، 

  ،بــدتر .قــدرت را از میــان بــر نمــی دارد
بـه  ،ن وابسته شـودآدولتی که جامعه به 

بـه اسـتبداد  ،میزانی که وابسته می شـود
ــر مایــل ترمــی شــود چنانکــه در . فراگی

یم های کمونیستی چنـین شـد و هـم ژر
ــران و اســتبدادهای نفتــی  اکنــون در ای

ـــت ـــین اس ـــیم . چن ـــته تعم روش بایس
دموکراســــی و برخــــوردار کــــردن روز 

ــردم از حــق و ــزون جمهــور م الیــت اف
این واقعیت که بیماری با تشـدید . است

ن درمان نمی شود به انسانی که عقل او آ
هشدار می دهـد کـه  ،بنده قدرت نیست

برقرار کردن اسـتبداد بـه ایـن عـذر کـه 
ــویش ــوق خ ــد و از حق ــردم نادانن از  ،م

زنـدانی  ،گاه نیستندآجمله حق رهبری 
شدن و زندانی کردن مردم در مدار بد و 

اه حل نه تصـاحب والیـت ر. بدتر است
و جانشین کردنش با به بندگی قدرت در 

که فـراهم کـردن امکـان  ،وردن انسانآ
برخوردار شدن همگان از حـق والیـت 

غیــر از کارهــا کــه بایــد کــرد تــا . اســت
والیت جمهور مردم برقـرار شـوند و در 

ــه پرســش اول ــی  ،پاســخ ب ــمرده م برش
در پاسخ به پرسش دوم مـانع هـا  ،شوند

باید برداشت و کارهـای دیگـری یی که 
  . که باید کرد را فهرست می کنم

 ،امــا بــرای تصــاحب حاکمیــت – ۱۸
 ،بنفسـه ،نخست به این عنوان کـه ملـت

ــده اش ــکیل دهن ــراد تش ــتقل از اف  ،مس
حاکمیت دارد و مقامهای منتخب ایـن 

حاکمیـت را  ،حاکمیت را بکار می برند
بنابر نظر  ،و سپس. از آن نخبه ها کردند

ــتهاپوز ــردم را  ،یتیویس ــور م نقــش جمه
ــال  ــان را اعم ــش منتخب دادن رأی و نق

 ،از لحـاظ نظـری. حاکمیت گرداندنـد
 ،والیت به جمهور مردم تعلـق دارد امـا

ن نخبـــه هـــا آحاکمیـــت از  ،در عمـــل
استقرار والیت جمهـور مـردم در . است

گرو شکسته شـدن اسـطوره نخبـه هـا و 
نهـا بـر مـردم آسلب حاکمیت غاصـبانه 

هر گاه بنـا بـر اسـتقرار : بازگوئیم .است
ــردم بگــردد ــت جمهــور م ــی  ،والی مش

ــتقرار  ــمت اس ــه س ــد ب ــی بای ــومی م عم

دموکراســــی شــــورائی و برخــــورداری 
پیش . جمهور مردم از حق والیت باشد

یعنـــی در دموکراســـی بـــر اصـــل  ،نآاز 
حق تصمیم می بایـد بـا مـردم  ،انتخاب

باشــد و منتخبــان مــردم تنهــا مجریــان 
  .ندتصمیم باش

بــدیهی اســت کــه والیــت جمهــور  - ۱۹
اصـل . نیازمند اصل راهنما است ،مردم

ثنویـت تـک  ،راهنمای استبداد فراگیـر
چرا کـه دولـت توتـالیتر . محوری است

تصـــمیم مـــی گیـــرد و جمهـــور مـــردم 
محکــوم بــه اطاعــت و اجــرای تصــمیم 

اصـل راهنمـای دموکراسـیهای . هستند
یــک . ثنویــت دو محـوری اســت ،غـرب

هــا و یــک محــور جمهــور  محــور نخبــه
هرچنــد حاکمیــت در . مــردم هســتند

اما جمهـور مـردم  ،دست نخبه ها است
 ،کمــا بــیش. فعــل پــذیر نیســتند̋ کــامال 

فعـال هسـتند و بـه یمـن مبـارزه مســتمر 
بـر قلمـرو والیـت  ،زمان به زمـان ،خود

امــا اصــل راهنمــای . خــود مــی افزاینــد
ــه عــدمی  ،والیــت جمهــور مــردم موازن

ن انسانها از روابط قوا و بمعنای رها شد
مــدن امکــان مشــارکت مســتقیم آپدیــد 

همگــان در اداره امــور جامعــه خــویش 
بر این اصـل اسـت کـه در سـطح . است

جهان نیز می توان مرزها را برداشـت و 
ورد بـه ترتیبـی آجامعه جهانی را پدیـد 

ــت خــویش را  ــه ای هوی ــر جامع ــه ه ک
داشته باشـد و جمهـور جامعـه هـا امـور 

ر صـلح و در رشـد بـر میـزان جهان را د
  .اداره کنند ،عدالت اجتماعی

زادی انسان آاستقالل و  ،بر این اصل      
ــان  ــد و بی ــدا مــی کن  ،زادیآواقعیــت پی
از . یـدآبمثابه اندیشه راهنما جسـته مـی 

وردن بیـان هـای آکار بایسته باز  ،این رو
 ،قدرت که دین و مـرام مـردم شـده انـد

ر سـخت کـه ن کـاآ. زادی استآبه بیان 
 ،عقلهای آزاد می توانند بـدان بپردازنـد

  ،نآهمراه با . این کار است
والیت جمهور مردم به فرهنـگ   -  ۲۰
ــــاز داردآ  ،در حــــال حاضــــر. زادی نی
ورده های عقلهای قدرتمـدار دارنـد آفر

 ،زادآورده های عقلهای مستقل و آبر فر
هرگاه بتوان انسانها را . فزونی می گیرند

رف و عـادت و سـنت و گاه کـرد کـه عـآ
فکرهای جمعی جبار و خرافه ها و غیر 
عقالنی های ویرانگـر و نیـز تولیـدهای 
ویرانگــــر کــــه افــــزون بــــر دو ســــوم 

ــد ــدهای جهانیانن ــگ  ،تولی ــد فرهن ض
نهـا آنها است که خـود را از آهستند و بر 

زاد کنند و هر گـاه  صـاحبان عقلهـای آ
ـــگ آ ـــی ســـازندآزاد فرهن  ،زادی را غن

ار والیــت جمهــور مــردم امکــان اســتقر
  .بیشتر می شود

بسا پرسش کننده گرامـی و بسـیاری از      
والیــت : بــا خــود بگوینــد ،خواننــدگان

بــه  ،گــی هــاژجمهــور مردمــی بــا ایــن وی
نهـا آبـه . روزگاران نیز  برقرار نمی شـود

نخسـت ایـن کـه هنـوز : ور می شـودآیاد
زادی آاسـتقالل و  والیت جمهور مردم،

والیــت بــر یکــدیگر کامــل انســانها از 
و سپس این که سـمت یـاب الزم . نیست

است و الگو و امام می بایـد تـا بتـوان در 
اگـر . راست راه رشد افتاد و پـیش رفـت

انسانها در مدار بسـته بـد و بـدتر مـی  ،نه
نمــی بینــیم کــه ضــد دیــن هــا و . ماننــد

والیت مطلقه فقیـه را دسـت  ،وابسته ها
ی ویز سـفید کـردن سـیاه و زمینـه سـازآ

برای بازسازی استبداد سـیاه رضـاخانی 
  کرده اند؟ 

  
  :پاسخ به پرسش دوم

  
در پاســخ بــه پرســش  ،بــه پرســش دوم    

 ،با ایـن وجـود . بیست پاسخ دادم ،اول
  ور می شوم کهآیاد
دانستیم کـه والیـت جمهـور مـردم  – ۱

واقعیت پیدا مـی کنـد وقتـی هـرکس در 
اما ایـن . زاد باشدآدین و مرام مستقل و 

زادی از رهگــذر الئیســیته آســتقالل و ا
از ) روحانیت(بمعنای جدائی بیناد دین 

بــی . حاصــل نمــی شــود ،بنیــاد دولــت

نچـه بـه آطرف کـردن کامـل دولـت در 
نیز  ضـرور  ،دین و مرام مربوط می شود

ن آقــدم ســومی بایــد برداشــت و . اســت
بـه  ،تغییر رابطه انسان اسـت بـا بنیادهـا

ه قــدم و هــر گــا. ترتیبــی کــه شــرح شــد
زادی آاستقالل و  ،چهارمی هم برداریم

انسان در دین و مـرام کامـل مـی شـود و 
اســـتقالل  بنیادهـــا از بنـــد قـــدرت  ،نآ

نکــه دولــت مالتاریــا آپــیش از . اســت
حکم شـرع را «: می گفتند ،تشکیل شود

خوند به دست بـازاری معـین مـی آنگاه 
می  ،خوند درباری می شدآو وقتی . کند
اقدس وسیع اسـت دامنه شرع «: گفت

در غـرب . »تا میل شاه و وزیر چه باشـد
سـگ «یکی  ،از تعریفهای روشنفکر ،نیز

بود » پاسبان قدرتمداری و قدرتمدارها
زادی در کار آیـد آهر گاه بیان . و هست

ن و حقوق انسان و حقوق آگیهای ژو وی
ملی و حقوق جهانیان میـزان  سـنجش 

اندیشه هـای خـالق، اسـتقالل و  ،شوند
ورده هایشان  آی را باز می یابند و فرزادآ

  .یندآبکار استقرار جمهور مردم می 
از چهـــار پایـــه اصـــلی کـــه دولـــت  – ۲

اســتبدادی و نظــام اجتمــاعی قــدرت 
پایه سـلطنت  ،نها تکیه داشتآمحور بر 

از » بـازار سـنتی«و پایه بزرگ مـالکی و 
ــــد ــــده ان ــــته ش ــــان برداش ــــه . می پای

در حـــال فـــرو ریخـــتن » روحانیـــت«
قــای خامنــه ای روحانیــان را از آ. اســت

نکـه آحال . این فروپاشی ترسانده است
این خود او است که بـا اسـتقرار دولـت 

پایــــه  ،مــــالی –مافیاهــــای نظــــامی 
را ویران کرده است و مـی » روحانیت«

کند و هر گـاه اسـتبداد کنـونی از میـان 
نخست روحانیان هستند که از  ،برخیزد

 ،حاضـر در حـال.  ن رها می شوندآبند 
ــامی ژر ــای نظ ــم مافیاه ــالی از راه  –ی م

رابطه قوا با پایه ای کـه قـدرت خـارجی 
ــت تغییــر رابطــه بــا . برجــا اســت ،اس

ن بـر آکشورهای جهان و استوار کردن 
اســتبداد تــاریخی  ،اصــل موازنــه عــدمی

هرگـاه . ایران را یکسره بی پایه می کنـد
یم به ژگروه هائی که برای برانداختن ر

 ،ابســـته مـــی شـــوندقـــدرت خـــارجی و
واقعیت را همان سان که هست ببینند و 

 ،ینـدآزادی باز آبه راست راه استقالل و 
یم و استقرار والیـت جمهـور ژبا تغییر ر

نها نیز شرف و کرامت زندگی در آ ،مردم
زاد را بـاز مـی آوطن انسانهای مسـتقل و 

  . یابند
ستون پایه های قدرت را می باید از  – ۳

در دوران  ،ع مــاجمــ. میــان برداشــت
این ستون پایه هـا  ،مرجع انقالب ایران

را شناســـائی کـــرد و تـــدابیری بـــرای 
نها با سـتون پایـه هـای آجانشین کردن 

ن آ. قـــدرت ســـنجیدیم و بکـــار بـــردیم
از رهگذر فایـده . تجربه در اختیار است

ــرار ــد  ،تک ــه بای ــائی را ک ــه ه ــتون پای س
  :فهرست می کنم ،برداشت

ت مطلقـه فقیـه جانشین کردن والی – ۱
  با والیت جمهور مردم

دمــوکراتیزه کــردن ســاختار دیــوان  – ۲
در حـاال  ،ساالری و نیروهای مسـلح کـه

بر اساس تمرکز و تراکم قـدرت  ،حاضر
  .سازمان یافته اند» رهبر«در 
رکنی از ارکان والیت جمهور مـردم  - ۳

ــه  ــی ک ــاط جمع ــائل ارتب ــدن وس گردان
یـــم متمایـــل بـــه ژاینـــک در انحصـــار ر

بـه ترتیبـی کـه . تبداد فراگیر هسـتنداس
هر انسان بتواند واقعیت را همـان سـان 

ن رابطـه مسـتقیم آکه هست ببینـد و بـا 
شفاف کردن فعالیت دولت . برقرار کند

عاملی از عاملهـائی اسـت  ،و منتخب ها
کــه مــانع از بــه خــدمت قدرتمــداری و 

ــدارها در  ــاط آقدرتم ــدن وســائل ارتب م
  .جمعی می شود

وردن اختیـــــار مطلـــــق آبیـــــرون  – ۴
ــا الغــای  ،»رهبــر«قــانونگزاری از یــد  ب

امـا . والیت مطلقه فقیه حاصل می شود

قــــوه قــــانونگزاری و قــــانون وســــیله 
ــد پــس  ایــن . صــاحبان قــدرت مــی مان

اسطوره قانون است که بایـد شکسـت و 
: محتوای قانون است که باید تغییـر داد

محتوای قـانون مـی بایـد حقـوق ذاتـی 
در . جمعی انسانها باشـدانسان و حقوق 

ــوق  ــانون حق ــوای ق ــه محت ــواردی ک م
نباید با حقـوق ذاتـی  ،موضوعه می شود

  . تعارض داشته باشد
اســتقالل قــوه قضــائیه و تضــمین  – ۵

برابری نـه صـوری کـه واقعـی طرفهـای 
  .دعوا
زادی انسانها در دیـن و آاستقالل و   -  ۶

  به شرح باال. بی طرفی دولت
مالکیـت قـدرت پایان بخشیدن بـه   – ۷

انسـان «بر انسان یا برقرار کـردن اصـل 
  . »تنها مالک سعی خود است

ــه   -  ۸ رهــا کــردن مــردم از وابســتگی ب
دولت و رهاکردن وابسـتگی دولـت بـه 

  . اقتصاد مسلط در بودجه خویش
انحــالل ســتون پایــه ای کــه تــار   -  ۹

ــد  ــای پدی ــوت ه ــط آعنکب ــده از رواب م
شخصـــی  هســـتند و بقصـــد تصـــاحب 

ـــدرت  ـــام و ثـــروت و ق ـــکال مق در اش
  .مده اندآموقعیت بوجود 

از میان برداشتن مرزهای جنسـی   -  ۱۰
و قومی و طبقاتی که قدرت ایجاد کرده 

  .است
  از میان برداشتن تبعیضها   -  ۱۱
بــاز و تحــول پــذیر کــردن نظــام   -  ۱۲

اجتمـــاعی بـــه ترتیبـــی کـــه نیروهـــای 
محرکـــه در رشـــد بـــر میـــزان عـــدالت 

 ،بـه سـخن دیگـر. نـداجتماعی بکـار افت
ــران گــر و آکاســتن از فــر ورده هــای وی

در . در روابط انسـانها ،کاستن از بار زور
کاستن از بکار افتـادن نیروهـای  ،نتیجه

  .محرکه در ویرانگری ها
ــا   -  ۱۳ همــراه کــردن حــق اخــتالف ی

کثرت گرائـی بـا حـق اتحـاد در اصـول 
  راهنمای دموکراسی و حقوق 

ون پایه ایکـه از میان برداشتن ست  -  ۱۴
دستگاههای جانشین کننـده حقـوق بـا 

 ،در حـــال حاضـــر. مصـــلحتها هســـتند
ــخیص مصــلحت« ــع تش ــافی » مجم ک

شورای نگهبان پیشـنهاد مـی کنـد  ،نبود
افزون بر این . ارگان دیگری ایجاد شود

ــراوان گروههــای مصــلحت  ،مجمــع ف
سنج وجود دارند که کارشـان جانشـین 
کردن حقوق مردم است با مصلحتهای 

  . قدرت بدست ها
پایان بخشـیدن بـه سـلطه حـزب   -  ۱۵

زادی تشـکیل آاز راه  ،حاکمان بر کشور
  .حزب
از اصـــــالت و ارزش انـــــداختن  – ۱۶

ورده هــای غیــر عقالنــی و آقــدرت و فــر
باز سازی اقتصـاد  :نآخرافی و ویرانگر 

زادی و بـر میـزان آبر اصول اسـتقالل و 
  .عدالت اجتماعی

در حـال : متغییر محل عمل مـرد  – ۱۷
حاضر قدرتمـدارها محـل رهبـری را از 

مــردم را در محــل . ن خــود کــرده انــدآ
لت نشانده انـد و هـدف را نیـز آوسیله و 

مردم مـی بایـد در . خود تعیین می کنند
بنیادهای جامعه . محل رهبری بنشینند

محل وسـیله را بجوینـد و هـدف را نیـز 
  .مردم معین کنند

وقتی فعال کردن وجدان اخالقی  -  ۱۸
زادی و حقــوق ارزشــهای آاســتقالل و 

و ایجــاد ارتبــاط میــان . ننــدآراهنمــای 
وجدانهای تـاریخی و همگـانی و علمـی 
به ترتیبی که ایـن وجـدانها از راه رشـد 

  .غنی جویند
پایان بخشیدن بـه حقـی را دسـت  - ۱۹
ویز تجاوز بـه حقـی کـردن و حقـوق را آ

مجموعــــه ای کــــه هســــتند دیــــدن و 
شـــدن انســـانها از امکانـــات برخـــوردار 

در .  مجموعــه حقــوق را فــراهم کــردن
    ،نتیجه
(= کاستن مداوم از نقـش قـدرت   – ۲۰
از میــان برداشــتن   ،بنــا بــر ایــن ،)زور

تدریجی ستون پایه ای که ضد فرهنـگ 
ـــت از راه غنـــا بخشـــیدن بـــه  ،زور اس

ورده آزادی کـه فـرآفرهنگ اسـتقالل و 
ــا و دســتهای انســانهای مســتقل و  عقله

  .ستزاد اآ
  

 والیت جمهور مردم چیست؟



                                                                                                                                                                                       

 

 
4 
 

 
 

  1389آذر   28تا15زا 764 شماره  2010دسامبر   19تا    6از  

 

درفصــل چهــارم، خبرهــاي بــس      
تقالي خامنه : ورده ايمآمهمي را گرد 

اي براي كنار زدن هاشمي رفسنجاني 
 ،و جانشــين خــود كــردن پســرش   

مجتبي و انفجـار در پايگـاه موشـكي    
بـاد و ويروسـي كـه بـه برنامـه      آخرم 

اتمــي ايــران حملــه كــرده اســت     
بخشي مهم از گزارشهاي محرمانـه  ...و

  انتشار داده است سكويكيليرا كه 
و اطالعاتي در باره بيماري خامنـه اي  
و زمينــه ســازي هاشــمي رفســنجاني 
ــدن و   ــه اي ش ــين خامن ــراي جانش ب
توسل او به غرب و قول احمدي نـژاد  
به نخست وزير ابـوظبي كـه بمعنـاي    
نگاه داشـتن كشـور در كنـار پرتگـاه     
جنگ است و اصـرار سـران دولتهـاي    

را در فصل  ...عرب به حمله به ايران و
  .ورده ايمآپنجم 

الـه وفـا در   ژدر فصل ششم نوشته     
و در . باره برنامه پنجم را مـي خوانيـد  

ــه   فصــل هفــتم خبرهــاي تجاوزهــا ب
  :  حقوق انسان را

  

جنــــگ عــــراق و  
افغانســتان برســر مهــار 
منابع نفت و گاز روي 
داده است و مي تواند 
به جنگ جهاني سـوم  

  :بيانجامد
  

سمت سوم نوشـته داويـد   ق: انقالب اسالمي
اطالعات مهمـي در بـاره رويـاروئي     ،دو گراو

امريكـا بـا چـين و احتمــال بـروز جنـگ بــا      
بر سـر مهـار    ،پاكستان و ايران و بسا با چين

در اختيــار  ،بــاقي مانــده منــابع نفــت و گــاز
نويسنده مي پرسد آيـا  . همگان قرار مي دهد

ــدار مــي شــوند؟ و از   ــع بي امريكائيــان بموق
ن كه هـم صـاحب منـابع نفـت و گـاز      ايرانيا

بايـد   ،هستند و هم در معرض حمله نظـامي 
چه وقت شما بيدار مي شويد؟ پيش : پرسيد

نكـه از هسـتي   آنكه دير شود و يا بعـد از  آاز 
  ساقط شديد؟

ــنبه       ــه و ش ــاي جمع  20و  19 ،در روزه
اجالس سران كشورهاي عضو  ،2010نوامبر 

تشـكيل   پايتخـت پرتقـال   ،در ليسـبون  ،ناتو
اين اجالس را مهمترين اجـالس تـاريخ   . شد

قسمت سـوم نوشـته داويـد دو    . ناتو خواندند
ايـن قسـمت   . گراو به خواننده مي گويد چرا

واقعيتهائي را تشريح مي كنـد كـه بـه قـول     
وســائل ارتبــاط جمعــي در مهــار  ،نويســنده

 ،نهاآسرمايه ساالران و دستياران سياسي كار 
سا سانسور مي كنند تا ب. نها نمي پردازندآبه 

امريكائي و غير امريكائي نداند كه جنـگ در  
بر سر مهار منابع نفت و ... عراق و افغانستان و

  :گاز است
   

ــد دارد راه  ــم جدي ابريش
بـه  راهي مـي شـود كـه    

مـي   جنگ جهـاني سـوم  
  :انجامد

  
جنگ بخاطر كشيدن خطوط لوله نفـت     

 هنوز ،سياي ميانه به اقيانوس هندآو گاز از 
كشوري كه منـافع   ،چين. تمام نشده است

نفتي امريكا ايجاب مـي كننـد دسـتش از    
 ،سياي ميانـه دور بمانـد  آمنابع نفت و گاز 

ورد و آدارد مهـار منطقـه را بدسـت مــي    
  . دست باال را پيدا مي كند ،نسبت به امريكا

زيـر عنـوان    ،در گزارش توم ديسـپاچ      
خط لوله نفـت و گـاز يـا جـاده ابريشـم      «
ــدج ــدرج در  ،»دي ــايمزآمن ــيا ت ــي  ،س م

  :خوانيم
ينده بسا قبول خواهنـد  آتاريخ دانان «     

كرد كه راه ابريشم قرن بيسـت و يكـم در   
 ،در ايـن روز . افتتاح شد ،2009دسامبر  14

بـا عبـور از   (خط لوله گاز از تركمنسـتان  
بـه سـينك چيانـك    ) قزاقستان و ازبكستان

Xinjing ، ايالتي در چين رسيد .  
ــانگهاي و گو ،2013در        ــگ زو و آش ن

از  ،هنــگ كنــگ نيــز گــاز تركمنســتان را
طريق  لوله گازي دريافت خواهند كـرد  

  .كيلومتر طول خواهد يافت 1833كه 
وقتي حكومت بوش جنگ عمومي بـا       

نچـه  آ ،تروريسم بين المللي را اعالن كـرد 
ن آ. اين نبود كه واقع شـد  ،در سر داشت

سياي ميانه آطه بر نفت حكومت در پي سل
اما او در بازي بـزرگ بـا   . و خاورميانه بود

چين عقـل بخـرج   . سيا بازنده شدآاروپا و 
داد و وارد جنگ پايـان ناپـذير افغانسـتان    

چين وارد معامله مستقيم با  ،در عوض. نشد
تركمنستان شد و از ناسازگاري تركمنستان 
با روسيه سود جسـت و خـط لولـه اي را    

نچه مي خواست گاز آيشتر از ساخت كه ب
  .در اختيارش مي گذارد

و نبايد تعجب كرد از اظهارات ريچارد      
سياي آمسئول گاز و نفت  ،مورنينك استار

. در كنگره امريكـا  ،ميانه در حكومت اوباما
ما توانا به رقابت با چـين بـر سـر    : او گفت

اگـر  . سياي ميانه نيستيمآثروت نفت و گاز 
ا به وزارت دفاع امريكا نيـز  او همين پيام ر

  ...مي داد
اگر چـين توانـائي خـود را در بـازي           

كارتهاي خود در جنگ خط لولـه نشـان   
كار امريكـا در پـس زدن    ،در عوض ،داد

چـه   ،دست روسيه و منزوي كردن ايـران 
  ». شكار خواهد كردآباخت امريكا را  ،زود
 اگر از حضور اينهمه قواي امريكا و ناتو       

در افغانستان و پاكسـتان در شـگفت شـده    
توجه بكنيد كه چين كه با افغانستان و  ،ايد

قوا بـه منطقـه    ،نيز ،پاكستان هم مرز است
و نيز مهم است كـه بـدانيم   ( ورده است آ

ايران ميان عراق و افغانستان قـرار گرفتـه   
  ). است
همانطور كه نيويورك تايمز گـزارش        

 ،نيمـه رسـمي   پاكستان بطـور  ،كرده است
يك گيليگيت بيلتاسـتان  ژمهار منطقه استرات

(GILLIgate biltastan)،  ــع در واقـ
شمال غربي كشـمير را بـه چـين واگـذار     

نماي منطقه غربـي كشـمير   « . كرده است
كه شمال منطقه گيليگيـت در شـمال  تـا    

بر روي دنيـا بسـته    ،زاد در جنوبآمنطقه 
منطقه شرقي كشمير كـه   ،در عوض. است

بروي خبرنگاران بـاز   ،دست هند استدر 
در اين منطقه است كـه چريكهـاي   . است

  .طرفدار  پاكستان با قواي هند مي جنگند
اما گزارشها از منابع اطالعاتي مختلـف       

 –گوياي دو رويـداد مهـم در گيليگيـت    
جنبش مسلحانه اي نيز بـر  : بيلتاستان هستند

مـده اسـت و   آضد دولت پاكستان پديـد  
هزار نفـري قـواي    11تا  7سلحانه نيروي م

  . چين نيز در اين منطقه حضور دارد
چين مي خواهد در اين منطقه حضـور      

نظامي داشـته باشـد تـا  امنيـت راه و راه     
 ،هني را  حفظ كند كه با عبور از پاكستانآ

تـا   16  ،در حال حاضر. به خليج مي رسد
روز طول مي كشد تـا كـه تانكرهـاي     25

امـا وقتـي   . خلـيج برسـند  نفت چين  بـه  
ظرف   ،ساختمان اين دو راه به پايان رسد

چـين مـي توانـد نفـت را  از      ،ساعت 48
غرب چين به پايگاه دريائي پاكسـتان كـه   

ايـن پايگـاه در   . برساند ،چين ساخته است
  .شرق خليج واقع است

همچنان كه جنگ در مرزهاي پاكستان     
 چين و روسيه ،و افغانستان شدت مي گيرد

قـواي   ،براي دفاع از منابع خـود  ،و ايران
. نظامي خـود را بيشـتر بكـار مـي گيرنـد     

بــا  ،پاكســتان هــر روز بيشــتر از روز پــيش
عمليــات قــواي نظــامي امريكــا و نــاتو در 

حتي دارد . مخالف تر مي شود ،مرزهايش
از  ،شكارا از طالبـان حمايـت مـي كنـد    آ

از راه قطع راه رسـاندن مهمـات و    ،جمله
  .به قواي ناتو در افغانستان تجهيزات

پاكستان نيز به تازگي موشـكهاي ضـد         
هوائي خود را در مرزهايش بـا افغانسـتان   

گزارشــهاي جــاري . مســتقر كــرده اســت
دستگاه اطالعاتي امريكـا بـر اينسـت كـه     
جنگ بسا به پاكستان دامن بگسـترد و هـر   

چين و ايران بيش از پيش  ،گاه چنين شود
مداخلـه   ،امريكـا و نـاتو  در جنگ با قواي 

  . خواهند كرد
ما داريـم وارد مرحلـه از    ،بدين سان       

نهم بر سر منابع آجنگ گسترده مي شويم 
عمليات جنگي . نفت و گاز درحال كاهش

بخشي از جنگ بر  ،در پاكستان و افغانستان
سر مهار باقي مانده منابع نفت و گاز جهان 

  . است
بيرون بـردن   هرگونه صحبت در باره       

 ،قواي امريكا و ناتو از پاكستان و افغانسـتان 
طرفهـاي  .  جز انجام عمليات رواني نيست
هـم اكنـون    ،قرارداد با قواي امريكا و ناتو

در كار ساختن بـزرگ تـرين پايگاههـاي    
اين قوا چنين . نظامي دنيا در منطقه هستند

پايگاه هائي را رها نمي كننـد و پـي كـار    
  .خود بروند

اين پايگاهها ساخته مـي شـوند بـراي           
و بهمـان نسـبت   . اين كه عملياتي بگردنـد 

اين پايگاههـا   ،كه نفت كمياب تر مي شود
بكار مهار باقي مانـده نفـت و گـاز منطقـه     

  . مدآخواهند 
نايب رئيس شركت  ،كريس مارتنسون      

زيـر عنـوان    ،به تازگي ، SAICاطالعاتي 
  :نوشته است»  يندهآبلبشوي فاجعه بار «

ن آينده بسا بلبشوئي فاجعه بار تـر از  آ«      
ايـن نتيجـه   . خواهد شد كه فكر مي كنيد

با شركت در مطالعه در باره  ،ايست كه من
 ،انجـام شـد   2010نفت و گاز كه در اكتبر 

اثر رسيدن استخراج نفت . بدان رسيده ام
ن آكـاهش   ،ن پـس آبه حداكثري كه از 

و شيوه زنـدگي و  بر بازار  ،شروع مي شود
مـي بايـد بيشـترين     ،حتي تنگدستي ملـي 

 76گزارش . توجه ما را به خود جلب كند
صفحه اي كه گرايشهاي اصلي و تهديدها 
كه متوجه جهاننـد را درياسـاالر الورنـس    

  . رايس ارائه كرد
رسيدن استخراج نفت به نقطـه اوج و        

غاز سير نزولي جستن توليد آنزديك شدن 
در ميان نتيجه . حثات حاكم بودبر مبا ،نآ

ايـن   ،)گـزارش  29در صـفحه  (گيري ها 
 ،2010در سـال  «: نتيجه گيري را مي يابيم

يكســره پــر  ،اضــافه ظرفيــت توليــد نفــت
كاهش  ،2015و از اوائل سال . خواهد شد

ميليون بشكه خواهد  10توليد نفت روزانه 
  ». شد

براي پاسخ دادن بـه  «   ،بنا بر گزارش       
اوپك مي بايد توليد روزانه خود را  ،ضاتقا
ميليـون بشـكه در    50ميليون بشكه تا  30از 
امــا هيچيــك از  . افــزايش دهــد  ،روز

شـايد بـه اسـتثناي     ،كشورهاي نفت خيـز 
ــتان ســرمايه گــذاري الزم  را در   ،عربس

ي جديد و روشـهائي كـه امكـان    ژتكنولو
بهره برداري از تمامي نفت مخازن را مي 

در پي باال رفـتن  . اورده اندبعمل ني ،دهند
مثـل   ،برخي از اين كشـورها  ،قيمت نفت

روسيه و ونزوئال منابع نفت خويش را به ته 
  .رسانده اند

ن آهرگاه طرفيت توليد نفت و تصفيه        
ي ژدنيا با بحران جـدي انـر   ،افزايش نيابد

مشـكل اسـت بتـوان    . روبرو خواهد شـد 
مدهاي اقتصادي و سياسـي و  آبدقت پي 

ورد آيك كمبود توليد نفـت را بـر  ژستراتا
قدر مسلم اينسـت كـه ميـزان رشـد     . كرد

اقتصادي را هم در بخش رشد يافتـه و در  
  . كاهش خواهد داد ،حال رشد

 30افــزايش توليــد اوپــك از روزانــه       
ميليـون بشـكه    50ميليون بشكه بـه روزانـه   

 ،ن نيـز آحتي تصور امكـان  . ناشدني است
يك بحـران   ،نا بر اينب. پوچ انگاري است

  ».ي جدي اجتناب ناپذير استژانر
نست كـه تصـور   آوضعيت بازهم بدتر       

چـرا كـه ميـزان توليـد رو بـه      . مي كنيم
 ،بـدين سـان  .  كاهش خواهـد گذاشـت  

جنگ با پاكستان و چين و روسيه و ايـران  
و ادامــه عمليــات نظــامي در افغانســتان و 

  . احتمالي روز افزون دارد ،عراق
يد هرگاه آي به چشم مي ژاين استرات       

بنگـريم بــه تمــرين هـاي نظــامي كــه در   
بخصـوص  . انجام مي گيرند ،اطراف چين

مي بايد توجـه كـرد بـه متمركـز شـدن      
. قواي امريكا در شبه جزيره كـره   86000

ميليـــارد دالر اســلحه بـــه   123فــروش  
كشورهاي عرب واقـع در سـاحل خلـيج    

لحه فارس كـه بـزرگ تـرين فـروش اسـ     
ميليـارد   67.8 ،نآاز  ،توسط امريكا است و

دالر بهاي اسلحه ايست كه عربسـتان مـي   
ــد  ــرد و  خري ــد اف  20خ ــه  35 –فرون ب

ميليــارد دالر و بــزرگ تــرين  2.5 ،ارزش
مانور نظامي اسرائيل و امريكا كـه بتـازگي   

ي سخن ژهمه از اين استرات ،انجام گرفت
  .مي گويند

 ،ن جـا داده ايـم  با توضيحاتي كه تا اي      
سياي آتقالي امريكا براي مهار نفت و گاز 

اينـك  . فهميده مي شود ،ميانه و خاورميانه
مي دانيم كه تقاضاي نفـت افـزايش و در   

ن كاهش مـي يابـد و   آتوليد  ،همان حال
وضعيت خطرناكي را بوجود مي  ،اين امر

 ،هرگــاه همــين رونــد ادامــه يابــد. وردآ
ي ژبه اسـترات ي جاده ابريشم جاي ژاسترات

  . جنگ جهاني سوم مي سپارد
  

  : جنگ موشكي
  
ــن        ــه اي ــي ك ــهاي كس ــي از واكنش يك

بسـا ايـن واكـنش     ،اطالعات را مي خواند
شود كه جنگ براي مهار باقي مانده نفـت  

بسـا  . شايد بسود مردم امريكـا باشـد   ،و گاز
ويـز تبليغـات بسـود    آاين اطالعات دست 

ــظ   ــراي حف ــگ ب ــدگي  «جن ــيوه زن ش
با اين توجيه كه حفظ . بگردند» ائيانامريك

سطح زندگي كنـوني در گـرو سـلطه بـر     
  .منابع نفت و گاز جهان است

 ،ن رسـد آاما اين فكر هرگاه كسي بـه        
زيرا همانطور كه تاريخ . ساده لوحانه است

منافع نفتي امريكـا   ،اخير ثابت كرده است
منافع بانكداران و سـرمايه داران   ،در واقع
ن آست و اينان هيچگاه سـهمي از  امريكا ا

همـانطور كـه   . به مردم امريكا نـداده انـد  
اينان  ،نها به روشني نشان داده استآعمل 

ــد آنفــت و در ــي آن را از آم ن خــود م
لــودگي آشــمارند و هزينــه ســنگيني كــه 

محيط زيست ايجاد مي كنـد را بـه پـاي    
امريكائيــان و تمــامي مــردم جهــان مــي  

  . گذارند
زوده شدن بر ثروت و قدرت بخاطر اف      
ميليونهـا امريكـائي و غيـر امريكـائي      ،نانآ

. معلول و كشته و از هستي ساقط مي شوند
 ،هرگاه اين جنگها همچنان شدت بجويند

سبب حمله هاي بيشتري به خاك امريكـا  
  .خواهند شد

سودهائي كه از اين جنگ به جيبهاي        
سلطانهاي اسلحه و سـرمايه داران بـزرگ   

عامل ديگـري بـر مسـئله     ،ان مي شوندرو
اول شدن جنگ و بر انگيختن بـه جنـگ   

ميلياردهــا دالر پــول ماليــات   . هســتند
ــگ و    ــرج  جن ــائي خ ــدگان امريك دهن

  .تدارك جنگ مي شود
شركتهاي نظام و بانكداراني كه پشـت         
نها قراردارند سودهاي بزرگ بدست آسر

نها حامي جنگهاي آ ،از اين رو. ورندآمي 
وردن منـابعي  آور براي بدست آس سودب

جنـگ  . كه منافع بزرگ عايد مـي كننـد  
ور يعنـي بـه   آور براي منـابع سـود  آسود 

مـد و ايـن همـان    آحـداكثر رسـاندن در  
الگوئي است كه نظام بانكي راهنماي خود 

  .كرده است
امري كه طبيعت انگلي و عدم انسانيت       

كامل اين سودجوئي را بروشني ثابت مي 
اينست كه مصرف كننده اول نفت و  ،كند

ماشـين   ،لوده كننده اول محيط زيسـت آ
بـدين خـاطر   . نظامي امريكا و نـاتو اسـت  

نها بخاطر نفت و گاز اين سـان  آاست كه 
  .مأيوسانه مي جنگند

اين امر كه امريكائي متوسط هيچگـاه        
ــاير   ــق و نظ ــن تحقي ــائل آاي ن را در وس

روزنامـه  در مـورد  ( ژارتباط جمعي پر تيرا
تلويزيـون و  ( ،و پربيننده و پـر شـنوند  ) ها

نمي خوانند و نمـي بيننـد و نمـي    ) راديو

نست كه اين وسائل ارتباط آبخاطر  ،شنوند
جمعــي را همــان صــاحبان ســرمايه و    

بـاز بـه   . شركتهاي بزرگ كنترل مي كنند
روشني ثابت شده است كه كارتل بانكهاي 
بزرگ نمي خواهنـد شـهروندان امريكـا    

ــافع اطــال ــز از من ــو ژع حــداقل را ني  –ئ
يك نيابند و ندانند قـدرت چگونـه   ژاسترات

  .عمل مي كند
مردم امريكا مي بايـد   ،نهاآاز ديد همه      

نگـاه داشـته    ،در جا و موقعيتي كه هسـتند 
كارتل سرمايه داران خود را شـاه و  . شوند

ما مردم امريكا را رعاياي خود مي انگارد و 
  .چگونه رفتار مي كنند نهاآبما ربط ندارد 

اگــر شــما يــك ميليــاردر و يــا مــولتي      
نهـا  آپس يا بايد خـدمتكار   ،ميلياردر نيستيد

اين امـر يـك واقعيـت    . باشيد و يا بميريد
اما در دنيـائي كـه منـابع در    . سخت است

اين واقعيت تلـخ   ،حال تمام شدن هستند
يكـي  : همراه است بـا دو واقعيـت ديگـر   

ــاول شــ   ــادهاي چپ ــري اقتص ده و ديگ
  .لودگي ميحيط زيستآ

تا وقتي كـه مـردم امريكـا از خـواب           
 ،برنخيزند و تلويزيـون را خـاموش نكننـد   

هنگـي كـه   آبا  ،سطح زندگي ما همچنان
سير نزولي خود  ،زيادت و شدت مي گيرد

  .را ادامه خواهد داد
ايــن تحقيــق بيشــتر از : انقــالب اســالمي

ــان و ملت   ــار ايراني ــان، بك ــاي امريكائي ه
نهـا بـه   آيد كه ثروت نفـت  آديگري مي 

در حـالي كـه سـخن از    . غارت مـي رود 
جنگ جهاني سوم بـر سـر بـاقي مانـده     

در كشـور مـا    ،منابع نفت و گاز مي شود
يمي بركار است كه ذخاير نفتي ژر ،ايران

نفت و گاز مـي فروشـد   . را نفله مي كند
هرگـاه در طـول   . تا نيروگاه اتمي بسـازد 

ايران راه  ،ويرانگري ها به جاي ،سال 30
امروز كشـوري   ،رشد به پيش گرفته بود

توانا بود و بسا توانمنـدي ايـران مـانع از    
زيـرا  . جنگ و تهديد به جنگ مـي شـد  
ويــز آتروريســم و خشــونتي كــه دســت 

از  ،جنگ بر سر نفت و گـاز شـده اسـت   
خشونت سـتائي و خشـونت گسـتري و    

ترور مايه مي گيرد كـه  » شرعي«تجويز 
  .باب كردند ،يم اوژو ر خميني

خاطرات جرج بوش در قسمتي كـه        
بيـانگر همـه    ،به ايران مربوط مـي شـود  
شكار كـردن  آحقيقت نيستند، اما امكان 

بخــش بــزرگ تــري از حقيقــت را مــي 
  :دهند

  
ــر ــر ان ــتانژوزي : ي انگلس

نفتـي  » چندين  شـوك «
  :در راهند

   
 ،2010اكتبـر   12به گـزارش لومونـد در     

ينده، آدر : ي انگلستان گفته استژوزير انر
  :چندين شوك نفتي وارد خواهد شد

 ،ايران و عراق ،دو دشمن ،در يك هفته •
نهـا افـزايش   آاعالن كردند كه منابع نفتي 

بدون اينكه معلوم كننـد  . عظيم يافته است
اين بزرگ كردن رقم منابع نفتـي از چـه   

اعالن كرد كه  ،اكتبر 4در  ،عراق. رو است
اين كشور بر اثـر  » ثابت شده«تي منابع نف

. افـزايش يافتـه اسـت    ،كشف منابع جديد
گفـت   ،حسين شهرستاني ،وزير نفت عراق
نفت مجموع منابع عـراق،   ،كه از اين پس

اين رقم . ميليارد بشكه مي زند 143.1سر به 
وردهاي پيشين منابع آدرصد بيشتر از بر 25

  .عراق است
را از  عـراق مقـام سـوم    ،با اين اعـالن      

مقـام اول  . ن خود كردآايران ستاند و از 
ن ونـزوئال  آن عربستان و مقـام دوم از  آاز 

  .هستند
: تهران ضربه متقابلي را وارد كرد ،درجا •

وزير نفت  ،مسعود ميركاظمي ،اكتبر 11در 
» ثابـت شـده  «ايران اعالن كرد كه منابع 

  ميليارد بشكه  150.31افزون بر  ،نفت ايران
  .است

       
  5در صفحه

  

 جنگ نفت ؟
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ثابـت  «منـابع   ،وردهـاي پيشـين  آبنا بر بر 
 ،با اين اعالن. ميليارد بشكه بود 138»  شده

كار ايـن  . وردآايران مقام سوم را بدست 
  .دو كشور به مزايده مي ماند

سهميه هر كشور از ميزان عرضه نفت به  •
ن كشـور  آبازار جهاني را انـدازه ذخـاير   

كه يك  هر اندازه ذخايري. معين مي كند
سـهم   ،بيشـتر باشـد   ،كشور اعالم مي كنـد 

  . وردآبيشتري از عرضه نفت را بدست مي 
كـه   ،ان الهـرر ژ ،كارشناس منابع نفتي     

پيشــتر مــدير قســمت اســتخراج نفــت در 
در بـاره روي دسـت    ،شركت توتال بـود 

يكديگر بلنـد شـدن ايـران و عـراق مـي      
مسلم است كه منابعي كـه اعضـاي   : گويد

سياسـي   ˝كـامال  ،ن مـي كننـد  اوپك اعال
زيرا سهميه هر كشور بر پايه منـابع  . هستند

. ن كشـور تعيـين مـي شـود    آاظهار شده 
بديهي است كه اعـالن افـزايش منـابع از    

 ،نزد اعضـاي اوپـك   ،سوي اين دو كشور
سئوال بر مي انگيزد و اوپك را ناگزير مي 
كند براي تشخيص ميزان ذخاير نفتي هـر  

  .نندضوابط معين ك ،كشور
ــاري      ــا هوس  ،Ruba Husari)( روب

ــانگزار ــه  ،.iraq oil forum.Comبني ب
اعــالن : خبرگــزاري فرانســه گفتــه اســت

افزايش منابع نفتي عراق از سـوي وزارت  
ــرا   ــز اســت زي نفــت عــراق شــگفت انگي
هيچگونه كاوشي براي يافتن منابع جديـد  

  . بعمل نيامده است
 ،كسي چه مي داند؟ بسا ايـران و عـراق   •

يـك و  ژئولوژداليـل   ،در اجالس اوپـك 
فني ارائه كنند گوياي افزايش منابع نفتي 

اول بار  ،هرگاه چنين كنند. اين دو كشور
خواهد شد كه اعالن كنندگان منـابع، در  

  .يندآصدد اثبات ادعاي خود بر مي 
برغم اهميـت تعيـين كننـده نفـت در          

اثـري بـر    ،در اين اقتصـاد  ،اقتصاد جهاني
  . منابع بيشتر مترتب نيستاعالن 

اوپــك تصــميم گرفــت كــه  ،1985در  •
ن آســهميه هركشــور را بــر اســاس منــابع 

زمـان ضـد    ،ن زمـان آ.  كشور معين كند
ضربه نفتي بود و قيمتهاي نفت بسيار پـائين  

كشورهاي توليد كننده نفت سخت . بودند
بخصوص ايران  ،مد نفت بودندآنيازمند در

يكـديگر   و عراق كـه در حـال جنـگ بـا    
تا  1985نتيجه اين شد كه در فاصله . بودند
 ،كه سال جنگ خلـيج فـارس بـود    1991

دو برابر  ˝ميزان ذخاير نفتي خود را تقريبا 
ايـران ذخـاير    ،1988تـا   1987از .  كردند

 95ميليـارد بشـكه بـه     49نفتي خـود را از  
عـراق   ،در همان سال. ميليارد بشكه رساند

در . و برابـر كـرد  نيز منابع نفتي خـود را د 
ميزان افـزايش منـابع اعضـاي     ،ن مدتآ

بيشـتر از  . ميليارد بشكه زد 300اوپك سر به 
ذخايري كه امـروز عربسـتان مـي گويـد     

  ).ميليارد بشكه 264(دارد 
سادات الحسيني معاون پيشـين شـركت    •
ميليـارد   300: گفته بود ،2007در  ،رامكوآ

. اسـت » اغـراق آميـز  «بشكه ذخاير جديد 
س كمي وجود دارد كه اين ذخاير بـه  شان

ــدازه باشــند و روزي قابــل بهــره   ايــن ان
ــد ــرداري بگردن اعــالن ذخــايري كــه . ب

. بدون اثر نيست ،وجودشان ثابت نشده اند
: گفت) لوموند(رامكو  به ما آمعاون پيشين 

 ،بــرخالف اعــالن رســمي ذخــاير جديــد
استخراج نفت در جهان، ديگر نمي توانـد  

ود است كه شروع بكاهش افزايش يابد و ز
  .نيز بكند

رئيس مؤسسـه فرانسـوي    ،پرتآاوليويه  •
هيچگونـه كشـف علمـي،    : نفت مي گويد

اين افزايش منابع را توضيح نمـي دهـد و   
  .توجيه نمي كند

افزايش : تازه وزير نفت عراق مي گويد •
ميزان ذخايري را كه اعالن كـرده اسـت   
شامل منطقه خود مختـار كردسـتان نمـي    

  .!شود
با توجه به اين واقعيتها است كه كـريس   •

ي ژوزيـر انـر   ،Chris Huhneهون   
: گفتـه اسـت   ،2010اكتبـر   5در  ،انگلستان

بلكه من مي دانم كـه در دنيـائي زنـدگي    
چند ضربه وارد خواهند شد  ،مي كنيم كه

ن آو بهاي نفت بسا دو برابر و معادل بهاي 
من از اداره . خواهد شد 1970در سالهاي 

ي خواسته ام مطالعه در بـاره اثـر   ژل انرك
اين ضربه ها بر صـنايع انگلسـتان را بعمـل    

اداره مأمور انجـام مطالعـه حاضـر    . بياورد
  .منتشر كند ˝نيست مطالعه خود را فعال

 ،مشاور ارشد توني بلر و گردون براون      
: دو نخست وزير پيشين انگلستان مي گويد

و مجاز وهم  ،درصد ذخاير اعالن شده 30
زود است كه ضربه نفتـي   ،بنابراين. هستند

  .وارد شود
با وجود اين واقعيـت كـه   : انقالب اسالمي

يـم مافياهـاي   ژر ،نفت بس گرانبها است
مالي در كار غارت كردن و بـه   –نظامي 

ايراني . غارت دادن منابع نفت ايران است
زاد بودن از هـر فشـار و رهـا    آكه نياز به 

فرصـت شـمردن    بودن از هـر بحرانـي و  
بحـران مـي    ،موقعيت را براي رشـد دارد 

ن را تشديد مي كند و كشـور را  آسازد و 
گرفتــار تحــريم اقتصــادي و تهديــد بــه 

جنگي كه اگر بوش مـي  . جنگ مي كند
لترنـاتيو دلخـواه خـود را بـراي     آتوانست 

يم ايران بسازد و سازمانهاي اطالعـاتي  ژر
هـم در زمـان    ،دست او را نمـي بسـتند  

  :ن شده بودآايران قرباني  ،بوش
  
  

بوش در باره قصـدش  
به جنگ با ايـران مـي   

امـا بسـياري از    ،گويد
  :واقعيتها را نمي گويد

  
  

، خـاطرات  "نقـاط تصـميم   "ازكتاب  ◀
،  Crownجــرج دبليــو بــوش، انتشــارات 

 :420تا  415صفحات 
عـازم   ) كانـدوليزا رايـس  (وقتي كاندي   

زيـر  اولين سفر اروپايي خود بـه عنـوان و  
امور خارجه  بود، به من گفت كـه انتظـار   
دارد اختالف نظـر در بـاره مسـاله عـراق     

امـا هفتـه اي   . موضوع اصلي سفرش باشد
ديرتر پيامي غافلگيرانه از رهبراني كـه در  
. اروپا مالقات كرده بود براي من داشـت 

آنهـا دربـاره عـراق     "او گزارش داد كه 
 همه آنها نگران ايـران . صحيت نمي كنند

  ...... ".هستند
يــك گــروه اپوزيســيون  2002در اوت    

) ايران(ايران مداركي، دال بر اينكه رژيم 
در حال ساختن يك تاسيسات سري غنـي  
سازي اورانيوم در نطنـز، همـراه بـا يـك     
تاسيســات مخفــي توليــد آب ســنگين در  

دو نشـانه   –اراك مي باشـند، ارايـه كـرد    
. ستگوياي يك برنامه توليد سالح اتمي ا

رژيم ايران غني سازي را تاييـد كـرد امـا    
ادعايش اين بود كه اين كـار تنهـا بـراي    

اما اگر اين ادعا درست . توليد برق ميباشد
اين كـار را مخفـي   ) ايران(بود چرا رژيم 

كرده بـود؟ در حـالي كـه ايـران هنـوز      
داراي يك نيروگاه هسته اي فعـال نبـود   
   چه نيازي به غني سازي اورانيوم داشت؟

ديگر شكايت هاي چنداني در رابطـه بـا     
قراردادن نام ايران در ليسـت كشـورهاي   

  . محور شرارت  شنيده نمي شد
ــر     ــس از   2003در اكتب ــاه پ ــت م ، هف

براندازي صدام حسين از قـدرت، ايـران   
عنـي  ) فعاليـت هـاي   (تعهد كرد كه تمام 

. سازي و بازتوليد اورانيوم  را متوقف كند
ان، آلمان و فرانسه موافقت در مقابل انگلست

... كردند تا كمك هاي مالي و ديپلماتيك 
اروپايي ها به .  در اختيار ايران قرار دهند

. سهم خود عمل كردند و ما نيز همينطـور 
اين توافق گامي مثبت در راستاي هـدف  
نهايي ما در توقف غنـي سـازي اورانيـوم    
توسط ايـران و نيـز جلـوگيري از مسـابقه     

  . سته اي در خاورميانه بودتسليحاتي ه

. همه چيز تغييركـرد  2005در ماه ژوين    
انتخاباتي براي رياست جمهوري در ايران 
برگزار شـد كـه حـداقل ميتـوان گفـت      

شــهردار . ...... مشــكوك بــود) انتخابــاتي(
تهران، محمود احمدي نـژاد، بـه عنـوان    

احمدي نژاد . .... برنده انتخابات اعالم شد
سير تهاجمي تازه اي هدايت ايران را به م

در داخــل كشــور ) ايــران(رژيــم .  كــرد
سركوبگر تر، در عراق تخاصـمي تـر، و در   
جهت بي ثبات كـردن لبنـان و سـرزمين    

ايـن  . ...... فلسطين و افغانستان فعـالتر شـد  
نگراني در من شروع شد كه ما با بـد تـراز   

اين فرد . يك رهبر خطرناك روبرو هستيم
  . ه باشدميتواند يك ديوان

بــه عنــوان يكــي از اولــين اقــداماتش،    
احمدي نژاد اعالم كرد كـه ايـران عنـي    

وي ادعـا  . سازي اورانيوم را از  سر ميگيرد
ميكرد كه اين كار بخشي ار برنامـه هسـته   

جهان ) بقيه(اي غير نظامي ايران است اما 
اين حركت را گامي به سوي عني سـازي  

. شناختسالح هسته اي مي ) توليد(براي 
به ايـران   - با جمايت من - والديمير پوتين

پيشنهاد كرد هرگاه نيروگاه هسته اي غيـر  
نظامي ايران ساخته شـد روسـيه سـوخت    
غني شده نيروگـاه را بـه ايـران تحويـل     
ميدهد، تا ايران ديگر نيازي بـه تاسيسـات   

احمـدي  . غني سازي خود نداشـته باشـد  
ا هم اروپايي ه. نژاد اين پيشنهاد را رد كرد

پيشنهاد كردند كه در مقابل توقف فعاليت 
هاي هسته اي مشـكوك ايـران از برنامـه    
. هسته اي غيرنظامي ايران حمايـت كننـد  
. اين پيشنهاد را هم احمدي نژاد رد كـرد 

ــا يــك توضــيح منطقــي وجــود   ديگرتنه
ايران در حال عني سازي اورانيوم : داشت

  .است) اتمي(براي استفاده در بمب 
يك تصميم گيري اساسـي روبـرو   من با    

آمريكـا نمـي توانسـت اجـازه     . شده بودم
. دهد ايران سالح هسـته اي داشـته باشـد   

  رژيم ) اين امر(
را قادر مـي سـاخت تـا    ) ايران(دين ساالر

برخاورميانه تسلط يابد، از جهان باج سبيل 
بگيرد، فن آوري توليد سالح هسـته اي را  

، و يا به تروريست هاي وايسته به خود دهد
. آنكه از بمب بر ضد اسرائيل استفاده كنـد 

به نظر مي رسيد با حركت عقربه هـاي دو  
يكـي سـرعت   . دستگاه ساعت روبرو هستم

حركت ايران در جهت سـاخت بمـب را   
اندازه ميگرفت و ديگري توانايي اصـالح  

هـدف مـن ايـن    . طلبان را در ايجاد تغيير
بود كه حركت عقربـه اولـي را آهسـته و    

  . را تسريع كنمدومي 
. سه راه حل پيش روي من قرار داشـت    

برخي در واشنگتن پيشنهاد ميكردند بايد با 
مـن معتقـد   . ايران مستقيما مـذاكره كـرد  

بودم مـذاكره بـا احمـدي نـژاد بـه او و      
ــروعيت داده و موجـــب   ــراتش مشـ نظـ

.... دلسردي جنبش آزادي در ايران ميشود
ت مذاكرات مستقيم با يك مستبد بـه نـدر  
  .....براي يك دمكراسي مفيد واقع ميشود

ــه      راه حــل دوم مــذاكرات چنــد جانب
ديپلماتيــك همــراه بــا سياســت هــويج و 

ميتوانسـتيم بـه سياسـت ارايـه     . چماق بود
مشوق هـايي بـه ايـران در مقابـل تـرك      
. فعاليت هاي هسته اي مشكوك بپيونـديم 

هرگــاه ايــران حاضــر بــه همكــاري نشــد 
انستند، هم جداگانه كشورهاي موتلف ميتو

و هم از طريق سازمان ملل، تحريم هـاي  
ايـن  . سختي را برضد ايران اعمال كننـد 

تحريم ها هم ميتوانستند دسترسي ايران به 
فن آوري هسته اي براي توليـد بمـب را   
مشكل كرده و عقربـه آن سـاعت را كنـد    
نمايند و هم ميتوانستند كار احمـدي نـژاد   

قتصـادي را  براي برآوردن وعـده هـاي ا  
دشوارتر بسـازند، كـه ميتوانسـت موجـب     

  . تقويت جنبش اصالح طلبانه ايران شوند
راه حل آخر، حمله نظامي به تاسيسـات     

هـدف از ايـن كـار    . هسته اي ايران بـود 
توقف عقربه ساختن بمـب، الاقـل بطـور    

مطمين نبوديم چه اثري  ) اما. (موقت، بود
بر عقربه جنـبش اصـالح طلبانـه خواهـد     

برخي فكر ميكردند از ميان بـردن  . داشت
پروژه ممتاز رژيـم بـر جسـارت نيروهـاي     

ديگرانـي نگـران آن   . مخالف مي افزايـد 
بودند كه حمله نظامي خـارجي موجـب   
برانگيختن حس ملي ايرانيان و اتحاد آنهـا  

به پنتاگون دستور . برضد ما خواهد گشت

دادم  تا آنچه كه براي حمله الزم است را 
عمليات نظـامي همـواره بـر    . ندبررسي ك

روي ميزقرار خواهد داشت، اما به عنـوان  
  . آخرين راه حل

اين راه حل ها را بطـور   2006در بهار      
جدي با تيم مشاوران امنيت خارجي خود 

با والديميرپوتين، آنگـال  . به بحث گذاشتم
مركل و توني بلر خيلي نزديـك مشـورت   

دادند در آنها به من اطمينان خاطر . كردم
صورتي كه ايـران  رفتـار خـود را تغييـر     
ندهد از تحريم هاي سخت برضد ايـران  

) 2006(در ماه مي . حمايت خواهند كرد
اعالم كرد كه  ما ) كاندوليزا رايس(كاندي 

به مذاكرات اروپاييان با ايـران  خـواهيم   
پيوســت، البتــه تنهــا در صــورتيكه رژيــم  

سـازي    نيز تعليق قابل تضمين عني) ايران(
  .     را بپذيرد

وي سپس براي تعيين مهلتي بـراي پاسـخ   
گويي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل 

را پايان مهلت   2006(اوت  31كار كرد و 
تابسـتان گذشـت ولـي    ).  پاسخ معين كرد

  . هرگز پاسخي از ايران نرسيد
چالش بعـدي تـدوين برنامـه تحريمـي        

ـ . موثر بود داني نمـي  ما به تنهايي كار چن
چند دهه بود كه مـا  . توانستيم انجام دهيم

. ايران را خيلي سنگين تحريم كرده بوديم
شـركاي موتلـف ديپلماتيـك مـا هـم      ..... 

در . تحريم هاي خـود را اعمـال كردنـد   
شوراي امنيت سازمان ملـل نيـز قطعنامـه    

ــاي  ــويب   1747و  1737هـ ــه تصـ را بـ
  ......رسانديم

ا و چينـي هـا   ترغيب اروپايي ها، روسه    
براي موافقت با تحريم هـا يـك پيـروزي     

امـا هـر يـك از اعضـا بـا      . ديپلماتيك بود
وسوسه جدا شدن از جمع و بهره برداري 

من مكـرر  . روبرو بود) وضعيت(تجاري از 
به شركاي خود در رابطه با خطرات يـك  

  ايران مجهز به سالح 
  ......هسته اي يادآوري ميكردم 

سازمان هاي اطالعـاتي   2007در نوامبر     
آمريكا گـزارش ارزيـابي اطالعـات ملـي     

را در رابطه با برنامه هسته اي ) "گزارش"(
ايـن گـرازش   . ايران تهيه و منتشر كردنـد 

ظن ما را تاييد كـرد كـه ايـران بـرخالف     
تعهدات بين المللي خود يك برنامه سري 

سالح هسته اي بـه احـرا در   ) توليد(براي 
هم چنين  "گزارش "اما  در. آورده است

ايران فعاليـت   2003آمده بود كه از سال 
هاي مخفي خـود بـراي طـرح كالهـك     

اين فعاليتها به . اتمي را متوقف كرده است
باور برخي پر چالش ترين بخـش سـاخت   

عليـرغم آن كـه   . ميباشد) هسته اي(سالح 
ايران در حال آزمايش موشك هايي بـود  

د كه ميتوانستند بـراي پرتـاب بمـب مـور    
استفاده قرار گيرند و نيز اعالم از سرگيري 

بـا بيـاني    "گزارش"غني سازي اورانيوم، 
قضـاوت مـا    ": خيره كننده آغاز شده بود

با درجه بااليي از اطمينان اين اسـت كـه   
فعاليت هاي خود  را  2003تهران در پاييز 

در اجراي برنامه سالح هسـته اي متوقـف   
  . "كرده است

آن چنان خيره  "رشگزا"نتيجه گيري    
كننده بود كه مطمئن بـودم بالفاصـله بـه    

عليرغم عدم . مطبوعات نشت خواهد كرد
عالقه زيـادم، تصـميم گـرفتم كـه نكـات      
كليدي ايـن گـزارش را از طبقـه بنـدي     
محرمانه خارج كنم تا بتوانيم گزارش هاي 

واقعيت هـا شـكل   ) انتشار(مطبوعاتي را با 
ه آغـاز  واكنش هاي شديد بالفاصـل . دهيم
بـه   "گـزارش "احمـدي نـژاد از   . شدند

اسـتقبال   "يك پيروزي بـزرگ  "عنوان 
شتاب جريان تحريم هاي جديد در . كرد

ميان اروپايي ها، روس ها و چيني ها رو به 
  . .... كاهش گذارد

ســفري بــه خاورميانــه  2008در ژانويــه     
كردم و آنجا كوشـيدم بـه رهبـران آنهـا     

ن به تعهد خود اطمينان دهم كه ما همچنا
اسراييل . در حل مساله ايران پايبند هستيم

و هم پيمـان هـاي عـرب مـا خـود را در      
لحظه اي اسـتثنايي از اتحـاد بـا يكـديگر     

هر دوي آنها عميقا نسبت به ايـران  . يافتند
به شـدت از   "گزارش"نگران، و به لحاظ 

در عربسـتان  . دست مـا خشـمگين بودنـد   
ــداهللا و    ــك عب ــا مل ــعودي ب ــ "س ت هف

، برادران تني با نفوذ ملك فهد "سوديري
  . ديدار كردم) رهبر پيشين عربستان(

اطمينان دارم هر يك از  ".... من گفتم    
 "گـزارش "شما بر اين باور است كه اين 

را من به منظور خودداري از اقدام بر ضد 
صــدايي از كســي در . "ايــران نوشــته ام

سعودي ها مودب تـر از آن بودنـد   . نيامد
. كه شك خود را با صداي بلند بيان كننـد 

شما بايـد سيسـتم مـا را درك     "من گفتم 
به طور مسـتقل توسـط    "گزارش". كنيد

مـن هـم   . جامعه اطالعاتي تهيه شده است
   ".به اندازه شما از اين بابت عصباني هستم

تنهــا ديپلماســي را زيــر پــا  "گــزارش"   
نگذاشته بود بلكه دست هاي مرا در رابطه 

داليـل  . سياست هاي نظامي نيز بسته بودبا 
بســياري بــراي نگرانــي مــن از اقــدامات 

ــه عــدم . نظــامي وجــود داشــت از جمل
اطمينان از موثر بودن آن، و نيز مشـكالتي  
كه ميتوانسـت بـراي دمكراسـي جـوان و     

 "اما پس از اين . شكننده عراق ايجاد كند
استفاده از نيروي نظامي براي از  "گزارش

اسيسات هسته اي كشوري كـه  بين بردن ت
ميگويد هـيچ برنامـه   )  ما(جامعه اطالعاتي 

سالح هسته اي ندارد،  )  براي توليد(فعال 
  را چگونه خواهم توانست توضيح دهم؟   

به اين صـورت   "گزارش"نميدانم چرا     
توضيح آن هر چه باشد اين ..... نوشته شد

تاثير بزرگي برجـاي گـذارد،    "گزارش"
  .چندان خوبتاثيري نه 

وقت زيادي  را صرف باز  2008در سال     
سازي ائتالف ديپلماتيـك بـر ضـد ايـران     

در ماه مارس توانستيم دور ديگري . كردم
از تحريم هاي سـازمان ملـل را تصـويب    

همزمان براي سرعت بخشيدن به ..... كنيم 
عقربــه اصــالحات در ايــران بــا مخــالفين 

ي ايرانــي ديــدار كــردم، خواســتار آزاد
زندانيان سياسي شـدم، بودجـه اي بـراي    
فعالين جامعه مدني ايران مقرر كـرديم، و  
براي ارسال پيام هـاي آزاديخواهانـه بـه    
سوي ايران، راديو و اينترنـت را بـه كـار    

ما هم چنان طيف گسـترده اي از  . گرفتيم
برنامه هاي اطالعاتي و سياست هاي پولي 
را به منظور كاهش سـرعت و يـا افـزايش    

ينه براي برنامه هاي هسته اي ايـران را  هز
  . مورد توجه قرار داديم

خيلي متاسفم كه رياست حمهوري مـن     
مـن  . بدون حل مساله ايران به پايان رسيد

ايراني را به جانشـين خـود تحويـل دادم    
كه بـيش از هميشـه در جهـان منـزوي و     
سنگين تر از هميشه زيـر تحـريم هـا قـرار     

ه افزايش نيـرو در  اطمينان داشتم ك. دارد
عراق و ظهور يك عراق آزاد در مرزهاي 
ايران موجب تشويق مخالفين ايراني گشته 
و به فرايند تغيير در ايران يـاري خواهـد   

از اينكـه شـاهد آن بـودم كـه در     . رساند
، بـه دنبـال انتخـاب دو بـاره     2009ژوين 

احمدي نـژاد در يـك انتخابـات تقلبـي،     
ــاهرا  ــران در تظـ ــبش آزادي ايـ ت جنـ

سراســري مخالفــت خــود را ابــراز كــرد 
در چهـره آن معترضـين   . خوشحال بودم

اگر آمريكـا  . شجاع، آينده ايران را ديديم
ايران فشار ) رژيم(و جهان در حالي كه به 

ــار معترضــين بماننــد  ــد در كن . مــي آورن
و سياسـت  ) ايـران (اميدوارم كـه دولـت   

اما يـك مسـاله   . هايش تغيير خواهند كرد
آمريكا هرگز نبايـد بـه   : نيستقابل ترديد 

ايران اجازه دهد با بمب اتمـي جهـان را   
  .تهديد كند

شن است كه بسـياري  رو: انقالب اسالمي
از جمله ايـن  . از واقعيت ها را نمي گويد

  :واقعيتها
پيشنهاد گفتگوي همه جانبه بـراي   – 1

حل تمامي مسائل في مابين كه در دوره 
و سفير سـوئيس   صادق خرازي ،خاتمي

با موافقت خامنه اي و خاتمي  ،در تهران
ن آتهيــه كــرد و حكومــت او وقعــي بــه 

به . زيرا قصدش حمله به ايران بود. ننهاد
ورد كـه شـعار ديـك چنـي و     آياد مـي  
اولي معاون و دومي وزير دفـاع   ،رامسفلد

بعـد از عـراق    ،او و محافظه كاران جديد
  .بود ،نوبت ايران است

. لترنـاتيو آ كوشش ناكام براي ايجـاد  – 2
پيش از حمله به عراق و در  ،اين كوشش

. بسيار شديد بـود  ،نآماههاي اول بعد از 
  يم ژن زمان هدف حكومت بوش تغيير رآ

  
  6در صفحه 

 جنگ نفت ؟
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واقعيتي كه . ايران از راه حمله نظامي بود
تنهـا دسـتور او بـه     ،نآاز  ،در خاطراتش

بــراي تهيــه نقشــه  ،وزارت دفــاع امريكــا
لترنـاتيو سـازي   آاز  .مده استآجنگ به 

تنهــــا پــــذيرفتن افــــرادي از  ،نيــــز
  .ذكر شده است» اپوزيسيون«
» مجاري ارتباط«از روابط پنهاني و  – 3

وزيـر خارجـه اش    ،كه كنـدوليزا رايـس  
كلمـه اي   ،نها را تصديق كرده بودآوجود 

  .نيامده است
اين واقعيت را كه جنگ بـا عـراق و     – 4

سـياي  آ افغانستان بر سر مهار منابع نفت
ميانه و خاورميانه بوده اسـت را بـر قلـم    

  .جاري نمي كند
بعــد از انتشــار گــزارش ســازمانهاي  – 5

كه اينك بوش خشـم   –اطالعاتي امريكا 
ن سازمانها و گزارشي ابراز مي آخود را از 

بوش و حكومـت او   ،كند كه انتشار دادند
. ن بدهنـد آكوشيدند معناي دلخواه را به 

لـت فعلـي   آاسـتفاده از   با ،از زماني ببعد
خبـر از سـرگيري توليـد     ،خود» ايراني«

ري مـك  . بمب اتمي را نيز انتشار دادنـد 
نـوامبر   22بـه تـاريخ    ،اي در مقاله ،گون

علت خشم بوش را از سازمانهاي  ،2010
    :اطالعاتي عيان مي كند

علـــت عصـــبانيت بـــوش از 
گزارش سازمانهاي اطالعـاتي  
: امريكــا و ايــن اطــالع مهــم

ــزا ــز  گ ــده ني ــه روز ش رش ب
حاكي از اينست كه ايران در 
  :حال توليد بمب اتمي نيست

  
چرا جرج بوش مـي بايـد از گـزارش        

شده » عصباني«سازمانهاي اطالعاتي امريكا 
باشد؟ او از همان گزارش عصـباني شـده   

در  ،سازمان اطالعاتي امريكـا  16است كه 
ــد ،2007اواخــر  ــر . انتشــار دادن ــا ب ن آبن
ديگر  ،2003ايران از اواخر سال  ،گزارش

ادامـه   ،به اجراي برنامه توليد بمب اتمـي 
عصبانيت او از ايـن رو اسـت   . نداده است

بــا توجــه بــه  ،كــه ســازمانهاي اطالعــاتي
ن را مجـوز  آدروغي كه بوش سـاخت و  

ن شده اند مانع از آبر ،حمله به عراق كرد
با ساختن دروغي در بـاره   ،جنگ ديگري

  .بگردند ،توسط ايران توليد بمب اتمي
خاطرات بوش اين واقعيت را عيان مي      

كنند كه اعتقاد بوش بر اين بوده است كه 
توانائي او » تصميم گيرنده«نقش او بعنوان 

 ،را در ايجاد واقعيت و حقيقت دلخواهش
  . در بر مي گرفته است

چرا بجاي : اما كسي بايد از بوش بپرسد     
از  ،از گـزارش سوده خاطر و شاد شـدن  آ
 ،ناراحت و عصباني شده است؟ و بـاز   ،نآ

چرا بابت گـزارش  : كسي بايد از او بپرسد
اسـرائيل مـي    ،سازمانهاي اطالعاتي امريكا

  بايد نسبت به امريكا خشمگين شده باشد؟ 
بـوش   ،اين قسمت از كتاب را ˝احتماال     

ن رو آاين احتمال را از . خود نوشته است
او نسبت به گـزارش   مي دهيم كه واكنش

سازمانهاي اطالعاتي امريكا تصـديق قـول   
اسـتاد روانشناسـي    ،دكتر جوستين فرانك

او به مـا  . است ،در دانشگاه جرج واشنگتن
توضيح داد چسان بوش با واقعيـت رابطـه   

  :برقرار مي كند
ــي از          ــه اجزائ ــت ك ــاري او اينس بيم

بهـم   را باورهاي دروغ و اطالعات نـاقص 
د و ساخته خود را واقعيت مي ربط مي ده

بـه   ،نه به ما تنها. او دروغ مي گويد. انگارد
امـا علـت ايـن    . خود نيز دروغ مي گويد

سـان دروغ گفتـنش بـه ديگـران و     آسان 
خودش چيسـت؟ علـت، حـس تحقيـر او     
نسبت به زبان و قانون و هركسي است كه 

 ،از ايـن رو . جرأت كند از او پرسش كنـد 
براي مردم بسيار . حرفهاي او دروغ هستند

مهم است كه دريابند بوش بيمـار اسـت و   
  .بدانند بيماري او چيست

  
دمهاي چاپلوس به انـدازه كـافي   آ •

  :نبودند
  

در  ،وقتي سازمانهاي اطالعـاتي امريكـا       
گزارش خود را در باره برنامه  ،2007سال 

ــد  ــران انتشــار دادن ســر دســته  ،اتمــي اي
كـه در  رئيس سـيا   ،جرج تنت ،چاپلوسان

با شركت در سـاختن دروغ، زمينـه    2002
در كار نبود كه جلـو   ،ساز جنگ شده بود

 ،2004او در سـال  . انتشار گزارش را بگيرد
 ،وقتي نقشش در فريب دادن مردم امريكـا 

  .استعفاء داده بود ،مسلم شد
تنت و دسـتيارانش در سـيا كارشـناس         

. مجوز سازي براي ورود در جنگ بودنـد 
بر سرساختن اطالعات مطلـوب   در رقابت
 Culinary Instituteنها از  آ ،كاخ سفيد

of America  پيشي گرفتند .  
ي » اطالعات«نها به ساختن آ ،در عراق     

سـال   5پـس از   ،پرداختند كه كميته سـنا 
نها را بـي پايـه و اثبـات نشـده و     آ ،تحقيق

البته وسائل ارتباط . ساختگي توصيف كرد
ايــن تحقيــق را بــه  حمعــي الزم نديدنــد

  .اطالع مردم امريكا برسانند
 ،نچه در مورد ايران شگفتي افزا استآ     

بوش از اينكه سـازمانهاي   جرجاينست كه 
اطالعاتي امريكا به اين نتيجه رسيدند كـه  

ايران برنامه توليـد بمـب    ،2003در اواخر 
ابراز تأسف  مـي   ،اتمي را رها كرده است

ايـن  : يـا اسـت  اين ابراز تأسـف گو . كند
گزارش خالف ادعاي بـوش و معـاون او   

يعني محافظـه   ،نهاآديك چني و متحدان 
و سخني بود كـه   ،كاران جديد و اسرائيل

علت تأسف . نها به ما امريكائيان مي گفتندآ
 ،او اينست كه گزارش سازمانهاي اطالعاتي

  .نها شده استآمانع كار 
بوش شـكايت مـي كنـد از ايـن كـه           

ازمانهاي اطالعاتي دسـت او را  گزارش س
گزارش اين سازمانها «: مي نويسد. بسته اند

نهـا   آزيرا » دست مرا از جنبه نظامي بستند
داوري  ما اينست كه بنا بـر  « : نوشته بودند

در  ،تهران ،اطالعات با درجه باال از صحت
اجراي برنامه اتمـي خـود را    ، 2003سال 

رئـيس جمهـوري   . »متوقف كـرده اسـت  
ــ ــد پيش ــي افزاي ــه  « : ين م ــه اي ك نتيج

ن رسـيده  آسازمانهاي اطالعاتي امريكا بـه  
ور بـود كـه مـن    آچنـان حيـرت    ،بودند

ــار     ــد در اختي ــي باي ــردم م ــاس ك احس
اجـازه داده از قيـد   . مطبوعات قرار گيرد

خارج شود به ترتيبي كه مـا  » سري است«
  . »عمل كنيم ،بتوانيم براساس امرهاي واقع

كــار اســتفن  ،گــزارش پـس از انتشــار       
. مشاور امنيتي بوش سخت تر شـد  ،هادلي

زيرا او مي بايد سياسـت بـوش را توجيـه    
بخصـوص  . كند و زهر گزارش را بزدايـد 

كه تهيه كننـدگان گـزارش بـراي اينكـه     
دقـت   ،همان نشود كه در مورد عراق شد

. كافي در تهيه گزارش بكـار بـرده بودنـد   
ه بودند نتيجه گيري را در بياني شفاف نوشت

و راه را بر توجيهي سازگار با دلخواه بوش 
  .بسته بودند

بــي  ،از گــزارش: بــوش مــي نويســد      
ـ  . درنگ بهره برداري شـد  اد ژاحمـدي ن

« گزارش سازمانهاي اطالعـاتي امريكـا را   
منظـور بـوش از   . خواند» پيروزي بزرگ

بهــره جســتن از  ،نوشــتن ايــن دو جملــه
تبـار  اد بقصـد بـي اع  ژمغضوبيت احمدي ن

. كردن گزارش سازمانهاي اطالعاتي است
يـا بايـد بـوش را بخـاطر غمـي كـه       آاما 

ــود  ــارش كــرده ب ــدان گرفت  ،گــزارش ب
ســرزنش كـــرد؟ گــزارش ســـازمانهاي   
اطالعاتي، ماشين تبليغـات بـر ضـد ايـران      
اسرائيل و محافظه كـاران جديـد و كـاخ    

نهـا را  آالبته همه . سفيد را از كار انداخت
سـازمان   16يـرا گـزارش   ز. وردآبه ستوه 
بـا امضـاي مـدير امنيـت ملـي       ،اطالعاتي

شكار مي كرد كه بوش و ديك چني در آ
دروغ مـي گفتـه   » خطر اتمي ايران«باره 
 ،از ماهها پيش از انتشار گـزارش  ،خرآ. اند

ورود زبان بوش شده بود كه تهديد اتمي 
ايران مي تواند كار را بـه جنـگ جهـاني    

  .سوم بكشاند

  
  :افتمند بودندروسها شر •
  

رئيس  ،خوشمزه اين كه والديمير پوتين    
گزارشــها و  ،جمهــوري وفــت روســيه  

اطالعات نادرست كه در اختيـارش قـرار   
بهمان نتيجه رسيد كه سـازمانهاي   ،گرفتند

 ،2007در اوائـل اكتبــر  . اطالعتـي امريكــا 
رئـيس جمهـوري    ،پوتين بـه سـاركوزي  

ما اطالعي كه نشـان دهـد   «: فرانسه گفت
در  ،ايران در حال توليد بمب اتمي است

بدين خاطر است كه بر اين . اختيار نداريم
اساس عمل مي كنـيم كـه ايـران برنامـه     

  .»توليد بمب اتمي را ندارد
: ميـزي پرسـيد  آپوتين با لحن تمسخر       

امريكا و فرانسه كـدام مـدرك حـاكي از    
اين كه ايران در كار ساختن بمـب اتمـي   

ر دارند؟ و در سفر خود به است را در اختيا
پوتين ناسـزا را   ،2007اكتبر  16در  ،تهران

ما نه تنها بـا  «: بر توهين افزود وقتي گفت
بلكـه   ،بكار بردن زور بر ضد ايران مخالفيم

اشاره به امكان استعمال قوه قهريـه را نيـز   
پرزيـدنت   ،اين جمله. »نادرست مي دانيم

در  ،ن داشـت كـه روز بعـد   آبوش را بـر  
  :واكنش نشان دهد ،فرانس مطبوعاتيكن

از او در باره هشدار پوتين به امريكا در       
باره خودداري از حمله نظامي پرسيدند و 

همانطور كه گفته  ،من«: او در پاسخ گفت
هرگـاه  . من بـه جلـو نگـاه مـي كـنم      ،ام

من به  جلو نگـاه مـي    ،برداشت او اينست
 ...كنم تا كه او موضع خود را روشن كنـد 
  .»من با او در اين باره ديدار خواهم كرد

يا شما بطـور  آ: خبرنگار از او مي پرسد      
قطع براين باوريد كه ايران مـي خواهـد   
: بمب اتمي بسازد؟ و او پاسـخ مـي دهـد   
تا .  مدتها است كه من اينطور فكر مي كنم

وقتي كـه ايرانيهـا برنامـه اتمـي خـود را      
نهـا  آ متوقف نكنند و يا روشـن نكننـد كـه   

من  ،بله ،)قصد توليد بمب اتمي را ندارند(
نها مي خواهند توانـائي  آبر اين باورم كه 

و مـن  . ورنـد آتوليد بمب اتمي را بدست 
نها آمي دانم كه در سود جهانيان است كه 

. از توليد سالح هسـته اي بازداشـته شـوند   
من مي دانم كه اگر ايران به بمـب اتمـي   

يد خواهـد  صلح جهان را تهد ،دست يابد
  . كرد
بـا رهبـري    ،ما در ايران ،افزون بر اين      

روبرو هستيم كـه مـي گويـد قصـد دارد     
و مـن بـه مـردم    . اسرائيل را ويران سـازد 

گفته ام اگر مي خواهيـد از جنـگ سـوم    
ن شـويم  آبايد مانع از  ،جهاني پرهيز شود

كه ايرانيان دانش و فن توليد بمب اتمـي  
ايران مجهز به  من تهديد. ورندآرا بدست 

سالح اتمي را بسـيار جـدي مـي دانـم و     
همچنان با ملتهاي ديگـر در بـاره جـدي    

  .»بودن اين تهديد كار خواهم كرد
با توجه به تحقيق داويـد  : انقالب اسالمي

ترجمه قسمت  ،دو گراو كه در فصل اول
ــوم  ــتآس ــوش و   ،ن درج اس ــف ب تأس

اصرارش بر  اينكه مجهز شدن ايـران بـه   
جنــگ ســوم را بــه دنبــال  ،بمــب اتمــي
آماده كردن افكـار   ،در واقع ،خواهد آورد

عمومي براي جنگ عمـومي در منطقـه   
  .بر سر منابع نفت و گاز بوده است

  
حقیقــت را نمیتــوان دســتکاری  •

  :کرد
  

بــوش زاري مــي  ،در خــاطرات خــود     
مـن نمـي دانـم چـرا سـازمانهاي      « : كند

. ..اطالعاتي چنان گزارشي را تهيه كردنـد 
گزارش سازمانها اثري بزرگ كرد اما اين 

: پس از اين كه مي نويسد. »اثر خوب نبود
گزارش سازمانهاي اطالعاتي دست مرا از 

: بوش مي پرسد ،لحاظ اقدام نظامي بستند
ــاتي  « ــازمانهاي اطالع ــد از گــزارش س بع

چگونه مي توانسـتم حملـه نظـامي     ،امريكا
براي از ميـان برداشـتن تأسيسـات اتمـي     

ر را  توضـيح بـدهم كـه سـازمانهاي     كشو
اطالعاتي كشورم مي گفتند برنامـه توليـد   

  » بمب اتميش را ديگر اجرا نمي كند؟

ديك چني نيز نتوانست او  ،خوشبختانه      
را متقاعد كند كه تبليغات برسر خطر ايران 
و روي ميـز بــودن گزينـه نظــامي را پــي   

 ،معاون رئيس جمهوري ،ديك چني. بگيرد
ت كه با نظر بوش موافق نبـوده  واضح گف
ــوكس  ،2009اوت  30در . اســت ــه ف او ب
در پاسخ پرسـش پرسشـگر كـه مـي      ،نيوز

يا حكومت بوش بنا داشت پيش از آپرسيد 
پايان دوران رياست جمهوري بـه ايـران   

در باره جنگ با : گفت ،حمله نظامي كند؟ 
ــران ــوش  ،اي ــاوران ب ــان مش در  ،او در مي

در اين مصاحبه . حمايت از جنگ تنها شد
من  ˝احتماال ،در ميان همكارانم«: او گفت

بزرگ ترين وكيل مدافع حمله نظامي به 
  . »ايران بودم

پــيش از انتشــار گــزارش ســازمانهاي        
نخسـت   ،بوش اهـود اولمـرت   ،اطالعاتي

ديرتـر او  . وزير اسـرائيل را توجيـه كـرد   
با نتيجه گيري سازمانهاي اطالعاتي : گفت

  . ق نيستامريكا مواف
اگر مخالفـت قـاطع سـران     ،با اينهمه       

اي بسا  ،نظامي امريكا با جنگ با ايران نبود
بوش تحت تأثير ديك چني و اولمـرت و  

دسـت بـه    ،دوستان محافظه كارجديدش
ــي زد  ــران م ــا اي ــگ ب ــت. جن  ،در حقيق

رئــيس ســتاد ارتــش و  ،درياســاالر مــولن
: درياساالر ويليـام فـالن بـه بـوش گفتنـد     

با ايران بلبشوئي فاجعه بار ببـار مـي    جنگ
اين دو در شـمار كسـاني    ،و از قرار. وردآ

بوده اند كه به بوش گفته اند اگر دسـتور  
ن را بــه آنهــا آ ،انتشـار گــزارش را ندهـد  
  .روزنامه ها خواهند رساند

  
  :و اما وضعیت کنونی •
  

خبر خوب اينست كه ديك چني رفتـه       
ئـيس سـتاد   و درياساالر مـولن همچنـان ر  

خبر بد اينست . مشترك ارتش امريكا است
ــالن   ــاالر ف  .William J( كــه درياس

Fallon (از كار كناره گرفت زيرا گفت :
تا وقتـي مـن در مقـام قـواي امريكـا در      

امريكـا بـه ايـران حملـه      ،خاورميانه هستم
  . نخواهد كرد

پرزيدنت اوباما، همچنان خود  ،با اينهمه     
يل و دوســتان محافظــه را در برابــر اســرائ

. مصـمم نشـان نمـي دهـد     ،كارجديدش
در اوائـل   ،گزارش سـازمانهاي اطالعـاتي  

امـا صـدايش در   . به روز شد ،سال جاري
ضد ايران هاي اطراف اوباما  ،از قرار. نيامد

در گزارش . ن وحشت داشته اندآاز انتشار 
نتيجــه گيريهــاي گــزارش  ،بــه روز شــده

  . پيشين تأييد شده اند
: عالمتهاي ديگري مشاهده مـي شـوند       

نـرال بازنشسـته   ژ ،مدير جديد امنيت ملي
 جــيمس كالپــر ،نيــروي هــوائي امريكــا

Jams)  
(R Clapper   ــب دروغ ــان مكت در هم

ســازي، محــض توجيــه توقعــات قــدرت 
مده است كه تنت تربيت شده آحاكم بار 

اين همان كالپـر اسـت كـه دونالـد     . بود
  ،مـت بـوش  وزير دفـاع در حكو  ،رامسفلد

مأمورش كرد  گزارشي را تهيه كنـد كـه   
تأييد كننده وجود اسلحه كشتار جمعي در 
. عراق و وجود تأسيسات توليد بمب اتمـي 

به ترتيبي كه مردم امريكا در درستي نظـر  
محافظه كاران جديد بر لـزوم جنـگ بـا    

و چون معلوم شد كـه  . عراق ترديد نكنند
ليـد  نه اسلحه كشتار جمعي و نه اسـباب تو 

كالپر دروغي را  ،بمب اتمي وجود دارند
نهـا را  آصدام همه : ساخت و پيشنهاد كرد

ايـن دروغ  . به سوريه انتقـال داده اسـت  
مـد هـم   آبكار محافظه كاران جديد مـي  

براي توجيه جنگ بـا عـراق و هـم بـراي     
دشمن ديگـر   ،زمينه سازي حمله به سوريه

  . عراق
ر شـايد بهتـرين كـا    ،در اين وضـعيت       

انتشار گـزارش بـه روز شـده سـازمانهاي     

. اطالعاتي در باره برنامه اتمي ايران باشـد 
ن مـي شـود كـه    آن مانع از آزيرا انتشار 

كالپر و دستياران او دروغـي را بسـازند و   
ويز حمله آن را دست آراست بباورانند و 

  .به ايران كنند
گـزارش بـه    ،با وجود اين: انقالب اسالمي

شــار نيافتــه اســت و روز شــده هنــوز انت
در عـراق و   ،جنگ بـر سـر نفـت و گـاز    

ادامه دارد و خطـر   ،پاكستان و افغانستان
و خامنـه اي در  . ن جدي اسـت آتوسعه 

يعنـي بكـار ايجـاد    . نقش بنـد ايوانسـت  
  :سلسله خامنه ايست

  

بي هويتي كه هويـت  
از دشمن مي گيـرد و  
پيشاروي مسـئله هـاي   

گرفتـار   ،خود سـاخته 
  :تاضطرابي شديد اس

  
  
مهار حوزه قـم، بقصـد تحميـل     ٭

  :مجتبي خامنه اي بعنوان جانشين
  
محمد يزدي اشاره اي شيخ به خاطرات  •

به يكي ديگر از علل ديدار خامنـه   تا كنيم
دخالت سيد علي در چگونگي و اي از قم 

  :بهتر پي بريمانتخابات اين جامعه 
مقام معظم رهبري در سخنراني خود  «      

ــو   ــا ش ــراي اعض ــت  ب ــان رياس را در زم
جمهوري، نكته بسيار جالبي كه خطاب بـه  
من بعنوان مسئول بخش سياسي فرمودنـد  

در نظامهـاي حكـومتي در   «:  اين بود كه
توانـد   برخي مواقع و موارد حكومت نمي

به طور مسـتقيم وارد شـود و اظهـار نظـر     
در عين حال دوست دارد كه كالم  .نمايد

ت ذي نفوذ و مرام او از كانال يك تشكيال
در اين حال نظام . در ميان عامه ابراز شود

اگر هم از تشكيالت ياد شده حمايت كند 
ـ  .»در خفا خواهد بود اي  اهللا خامنـه ت آي

حكـم   ،جامعـه مدرسـين  «: سپس فرمودند
همــان تشــكيالت را دارد و بــه خصــوص 
وظيفه بخش سياسي آن در اين خصـوص  

 ».خطير است
 : نويسدشيخ محمد يزدي مي  ،باز      
يك بار هـم در ايـام رهبـري ايشـان     «    

خدمتشان بوديم و در آن جلسه دوسـتانه،  
اي دادند  ايشان رهنمودهاي بسيار ارزنده

و خــط مشــي مــا را بــراي آينــده تعيــين 
اكثـر  : از جملـه عنـوان كردنـد   . فرمودند

ـ    اللهـي   تاعضاي شـما داراي عنـوان آي
ايد و  د و قدم به سن كهولت گذاشتهيهست
تدريج تـوان كـاري تـان را از دسـت     به 
رسيد كه توانـايي   دهيد و به جايي مي مي

. انجام كـار از شـما خـالف انتظـار اسـت     
بنابراين، بايـد شـما تشـكيالتتان را اصـالح     

بدين ترتيب كه عضوگيري كنيـد و  . كنيد
از افراد جوان و شاداب بهره ببريد و امور 
اجرايي جامعه مدرسين را به آنها بسپريد و 

ودتـــان در پشـــت صـــحنه تنهـــا بـــه خ
از جملـه  . سياستگزاريهاي كلي رو آوريـد 

پيشنهادهاي ابتكارآميزي كه رهبر انقـالب  
ه كردنـد ايـن بـود كـه     ئدر آن جلسه ارا

فرمودند اگر موافق هستيد آقايان فالني و 
براي تغيير ) اسامي شان را فرمودند(فالني 

. تشكيالت جامعه مدرسين انتخـاب شـوند  
ايـن  . توانيم راي بگيريم يد مياگر خواست

پيشنهاد مقبول افتاد و به همـين دليـل بـا    
آن  ،آنكه از پايان وقت جلسه گذشته بـود 

را تمديد كرديم و قرار شد كه مخالفين و 
موافقين بـا ايـن پيشـنهاد، حرفهايشـان را     

  يك دور آقايان صحبت كردند و . بزنند
  

  7در صفحه     
  

 جنگ نفت ؟
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رهبـري  هـا بـه اسـامي پيشـنهادي      بعضي
بنده بـه خـاطر دارم   . تعدادي را افزودند

كه در آنجـا اشـكالي را مطـرح كـردم و     
اي فرمودند كه اشـكال شـما    آقاي خامنه

قابـل حــل اســت و راه حلــش را عنــوان  
در نهايت پنج نفر انتخاب شـدند و  . كردند

مسئوليت اصالح ساختار جامعه مدرسين و 
ــان   ــه دوش آن تغييــر برنامــه و اساســنامه ب

جلسه آن قدر به درازا كشيد . ته شدگذاش
كه وقت نماز ظهر و عصر فرا رسيد و جلسه 
براي اقامه نماز و صرف ناهار موقتاً تعطيـل  

مجدداً جلسه شروع بـه كـار كـرد و    . شد
بنده مـايلم بـا پـنج    . مقام واليت فرمودند

اي داشـته   نفري كه انتخاب شـدند جلسـه  
. ندتوانند تشريف ببر باشم و بقيه آقايان مي

اهللا يزدي، مركز اسـناد   تخاطرات آي( "
  ) 32- 531،ص 1380انقالب اسالمي، 

خـرين دور  آالزم به ذكر است كـه در      
انتخاب شـوراي عـالي مدرسـين حـوزه     

يت اهللا مصباح يزدي  و شـب  آ ،علميه قم
ــاز را  زنــده دار نتوانســتند آراي مــورد ني

  :كسب نمايند و افراد زير انتخاب شدند
جديد شوراي عالي نظارت بـر   اعضاي     

و رضـا اسـتادي    ،مدرسين حوزه علميه قم
محمـد  و من ؤمحمد مو مرتضي مقتدايي 

سيدهاشم حسيني و احمد خاتمي  ويزدي 
 محمــود و محمــود رجبــي و بوشــهري
بيشـتر ايـن   . سيد محمد غروي وعبداللهي 

  . افراد كارگزاران خامنه اي هستند
  
اضــطراب خــاطر خامنــه ای را  ٭

ن هویـت و فـراوان مسـائلی فقدا
یـم سـاخته ژسبب می شوند که ر

اسـت کـه هـم هویـت خــود را از 
دشمن می گیرد و هـم مسـائل را 
نه واقعی کـه سـاخته دشـمن مـی 

او دچار اضطراب بریدن . خواند
از واقعیـــت و زنـــدانی شـــدن در 

  :دنیای ذهنی است
  
ديدار سيد علـي  بررسي در پايان بخش  •

، در چنـد  ه اوور مي شـويم كـ  آياداز قم، 
ديداري كـه بـا مسـتمعين خـود داشـت،      

. سخن گفـت همواره از دشمن و دشمنان 
بيـانگر ايـن    ،دائم از دشمن سخن گفـتن 

هويت  ،واقعيت است كه او براي خود نيز
دشـمن اسـت كـه    . قائـل نيسـت   مستقلي 

هويت دارد و اين او است كه از دشـمن  
در زيـر بـه برخـي از    . هويت مـي گيـرد  
تـراش و از دشـمن   من جمالت ايـن دشـ  
ايـن جملـه در   . وريـم آهويت گير را مي 

عين حال ترسهاي خامنه اي را بازگو مي 
اين ترسها از واقعيتهائي هسـتند كـه   . كنند

بر مردم عيان هستند و او مي خواهد مردم 
پـيش از  .  نها را واقعيت بپندارنـد آوارونه 

او را  جمله اي طنز گونـه از نماينـده    ،نآ
 :بخوانيد

فقيه  محمدحسن رحيميان، نماينده ولي     
در مورد سخنان سـيد علـي    در بنياد شهيد

 21هـاي رهبـري طـي     حـرف : مي گويد
سال گذشته كلمه به كلمه حسـاب شـده،   
. دقيق، غير تكراري و براي همه تازه است

در خامنـه اي را  جمالت تكراري و اينك 
 دوازده روزه، –طـــول يـــك ســـفر ده 

  :بخوانيد
ــا و  - 1 ــداماتي همچــــون طرحهــ اقــ

ــوزي   ــرآن س ــوهن، ق ــاي م كاريكاتوره
وديگر اقدامات شـبكه جهـاني صـهيونيزم    
نشان دهنده عمق خباثت دشمنان اسـالم  

در  (.كم گرفت است و نبايد آنها را دست
  )ديدار با نخبگان حوزه

حوزه علميه طبعاً در مقابل اين دشمني  - 2
ها نمي تواند ساكت باشد و با هوشـياري،  

تحركـات اسـتكبار موضـع مـي     در مقابل 
  .)در ديدار با نخبگان حوزه( .گيرد

آحاد ملـت از جملـه همـه حوزويـان      - 3
هميشه مراقب باشند تا حتي يك حـرف و  
يك گام كوچـك نيـز در مسـير دلخـواه     

در ديدار با نخبگان  (.دشمن برداشته نشود
  ).حوزه 

توجه بكنيد از سالهاي آخـر دهـه اول    - 4
ى  ن انقـالب و جبهـه  انقالب به بعد، دشمنا

 ،دشمن با استفاده از كارشناسـهاى ايرانـي  
چـون   - يك سياستي را طراحي كردنـد  

غير كارشناسهاى ايراني به اين نكته توجـه  
كساني كه طرف مشورتشان  ،پيدا نميكردند

ــد    ــي بودن ــد، ايران ــرار ميگرفتن و آن  - ق
تـز انقـالب    سياست اين بود كه از قم آنتي

ر با دانشـجويان و  در ديدا (. درست كنند
  ).جوانان

بعد از رحلت امام هم به شكل ديگرى  - 5
اينجا هم مخالفين . همين اتفاق در قم افتاد

كرده بودند كه بتوانند  يو دشمنان طراح
. تز را در اينجا به وجـود بياورنـد   اين آنتى

  ).در ديدار با دانشجويان و جوانان(
اگر قبول داريم كه جبهه دشمن براي  - 6

مدت  ريزي بلند ما و انقالب ما برنامه كشور
 ريـزي بلنـد   دارد، پس ما هم بايـد برنامـه  

نميشود قبول كرد كـه  . مدت داشته باشيم
ى دشمنان اسالم و انقالب كه بشدت  جبهه

ى بيدارى اسالمي تهديد ميشوند،  از ناحيه
در  . (مدت نداشته باشـند  ريزي بلند برنامه

  ).ديدار با دانشجويان و جوانان
. مـدت دارد  بلنـد  جبهه دشمن برنامـه  - 7

آنها مأيوس نميشوند كه ببينند حاال امـروز  
ــه،  .شكســت خوردنــد، دســت بردارنــد ن

طراحى ميكنند براى ده سال ديگر، بيست 
بايـد آمـاده   . سال ديگر، چهل سال ديگـر 

   ).در ديدار با دانشجويان و جوانان( .باشيد
 - منظور بصـيرت   - نما الزم است قطب- 8

ص وقتــي دشــمن جلــوي انســان بخصــو
نما نبود، يك وقـت شـما    اگر قطب. هست
برگ در محاصره دشـمن   و بينيد باساز مي

آن وقت ديگـر كـاري از    .ايد قرار گرفته
ــد دســت شــما برنمــي ــا (.آي ــدار ب در دي
  ).دانشجويان و جوانان

ها هستند كه انگيـزه دارنـد و بـا     بعضي - 9
خـوب، دشـمن اسـت     .عناد وارد ميشوند

بحث بـر سـر    ،بحث بر سر او نيست ،ديگر
در . (من و شماست كه توي عرصه هسـتيم 

   ).ديدار با دانشجويان و جوانان
ى دشمن در جنـگ   امروز كار عمده - 10

پراكنى در فضاى سياسى كشـور   نرم، غبار
امـروز  . اين را توجه داشـته باشـيد   .است

افـرادى  . مهمترين كار دشمن اين اسـت 
ى سياســى  كــه در كــار سياســى و مســئله

در ديـدار بـا   ( .واردند و مطلعند، ميداننـد 
  ).دانشجويان و جوانان 

افرادي هسـتند اطـالع هـم دارنـد،      - 11
در عــين حــال  .واقعيــت را هــم ميداننــد
هـاى مخـالف،    كمك ميكنند به جهتگيرى

در ديـدار بـا    (...هاي دشمن جهت گيري
  ).دانشجويان و جوانان 

شـمن  به ظـواهر د . دشمن را بشناسيد - 12
ماديگرى، گرايش مـادى،  . فريب نخوريد

تفكر مادى، تمدن مادى، دشمن بشريت و 
در ديدار با دانشجويان و (. دشمن شماست

   ).جوانان
ى مكتبها و نظامهـائى   اين تجربه شده - 13

عامـل  . اند ها درست كرده است كه غربى
ى اينها هم اين است كه اينها از دين،  همه

بنـابراين  . اند دهاز معنويت، از خدا دور ش
در ديدار  (.رفتار اينها دشمن بشريت است

  ).با دانشجويان و جوانان 
ــاخص،    - 14 ــت؛ ش ــالم اس ــاخص، اس ش

رضـوان  (اين حرف امـام  . اشخاص نيستند
او به ما ياد داد كـه راه را  . است) اللَّه عليه

ــحيح را    ــت ص ــدهيم، حرك ــخيص ب تش
ى دشمن را بفهميم و  تشخيص بدهيم، نقشه

م تا بتوانيم بفهمـيم كـدام كـار در    بخواني
در  (جهت دشمن و در خط دشمن است 

  ).ديدار با بسيجيان 
آنچه كه براى فهم درست قضايا الزم  - 15

است، از جمله اين است كه ببينيم دشـمن  
در ديدار (. چه خطى را دارد دنبال ميكند

  ).با بسيجيان
امروز يكـى از خطـوط اصـلى كـار      - 16

مهم جنگ نـرم بـه    كه از عناصر - دشمن 
اين است كه واقعيـات را   - آيد  حساب مى

دگرگون جلوه دهد، حوادث گونـاگون  
در ديـدار بـا    (.را دگرگون جلـوه دهـد  

 ).بسيجيان
خود تبليغاتى كه دشمن در اين زمينه  - 17

. ى ضــعف اوســت انجــام ميدهــد، نشــانه

دشمن هر جا كه در ميدان واقعيت دچار 
ـ  مشكل ميشود و كـم مـى   ر حجـم  آورد، ب

 ).در ديدار با بسيجيان  (. افزايد تبليغات مى
امروز اگر كسى كارهـاى دشـمن را    - 18

هـاى تبليغـاتى    ى عظـيم شـيوه   در عرصـه 
مالحظه كند، از وسائل اينترنتى گرفتـه تـا   
وسائل صوتى و تصويرى، تا بلنـدگوهائى  

در داخـل   - كه در جاهاى مختلف دارند 
يـن  بيند يك قلم عمـده ا  مى - هم دارند 

است كه حوادث كشور را دگرگون جلوه 
كننده، نااميد  وضع كشور را مأيوس .دهند

كننده، رو به زوال، رو به انحطـاط، رو بـه   
  ).درديداربا بسيجيان (.بست نشان دهند  بن
ى دوران سـى سـاله،    دشمن در همه - 19

البتـه امـروز بيشـتر     .اين تالش را داشـت 
ى امروز چون مسئولين كشور و دولت. است

كه بر سر كار است، شـعارهاى انقـالب را   
تر مطرح ميكنـد، خـط    تر و جدى پررنگ

ــراى    ــار ب ــالب، خــط ك ــام، خــط انق ام
 ).در ديدار با بسيجيان(....مردم،

امروز اگر بـه تبليغـات دشـمن نگـاه      - 20
بينيد اگـر در مسـائل اقتصـادى     كنيد، مى

ى حرفشـان ايـن    نظر ميكنند، همـه  اظهار
در ديـدار بـا   (  .بسـت اسـت   است كه بن

 ).بسيجيان
ى اينست كه آنها از  اين تبليغات نشانه - 21

اين حركت عظيم و پرشـتابِ مسـئولين و   
پس اگر چنانچـه ايـن   . مردم عقب ماندند

جهتگيرى دشمن دانسته شد، نگاه انسان به 
نگـاه   .واقعيت، نگاه درستى خواهـد شـد  

  ).در ديدار با بسيجيان (.نافذى خواهد شد
ملت ايران ايـن را ميداننـد،    دشمنان - 22
فهمند، احساس ميكننـد؛ البتـه كتمـان     مي

  ).در ديدار با بسيجيان (.ميكنند
اما خوب، تبليغات دشمن را مالحظـه   - 23

. ى مقابـل ايـن اسـت    كنيد؛ درست نقطه
آنجائى كه مجبور باشند به زبـان بياورنـد،   
واقعيت را وارونه تفسير ميكنند؛ آنجائى هم 

ند، كتمان ميكننـد و اصـل   كه مجبور نباش
ــا (.پوشــانند واقعيــت را مــي ــدار ب در دي

  ).بسيجيان
كـه امـروز    -  يا دشمن در يك برهه - 24

در  - هايش كـم و بـيش هسـت     هم دنباله
ــاگون جهــانى، عليــه بســيج  تبليغــات گون

   ).در ديدار با بسيجيان(... متمركز شد
اگر حضور در صحنه موجب تحريك  - 25

هـا در يـك    ىهاست، ايـن دشـمن   دشمنى
آن . ى خيـر اسـت   بندى نهائى مايـه  جمع

هـا را   هاست كـه غيرتهـا و انگيـزه    دشمنى
تحريك ميكند و فرصتهائى براى موجـود  

و  در ديـدار بـا طـالب   (. آفرينـد  زنده مى
  ). اساتيد حوزه علميه

ــپ و    - 26 ــهاى چ ــرك گرايش ــر تح اگ
و  20ى  ماركسيستى و حزب توده در دهه

ــه  ــل ده ــي 30ى  اوائ ــو نم ــاب ب د، كت
اصــول فلســفه و روش «مانــدگارى مثــل 

. آمد توليد نميشد و به وجود نمى» رئاليسم
ها به ضـرر مـا تمـام     بنابراين، اين دشمنى

ورزى انجـام   هر جا خصومت. نشده است
يعنــى  - گرفــت، موجــود بيــدار و آگــاه 

از خـود واكنشـى نشـان     - ى علميه  حوزه
و  در ديدار با طالب( داد و فرصتى آفريد

  ).اتيد حوزه علميهاس
نمـي دانـد كـه دارد بـي     : انقالب اسـالمي 

هويتي خود و هويت جـوئي از دشـمن را   
 .بازگو مي كند

آفرينند؛ آن وقتى كه  دشمنيها فرصت - 27
ما بيدار باشيم، آن وقتى كه ما زنده باشيم، 

در ديدار بـا  . (آن وقتى كه ما غافل نباشيم
   ).و اساتيد حوزه علميه طالب

يها يك چنين فرصتهاى بزرگى دشمن -  28
 در ديدار با طالب. (آورند را به وجود مى

  .)و اساتيد حوزه علميه 
طرف ماندن روحانيت در مسائل  با بى- 29

چالشىِ اساسى، موجب نميشود كه دشمن 
طـرف و   روحانيت و دشمن دين هـم بـى  

و اسـاتيد   در ديدار با طالب( .ساكت بماند
  ).حوزه علميه 

ت شيعه در مقابل حوادث اگر روحاني - 30
آيـد،   اى كه بـراى او پـيش مـى    خصمانه

احساس مسئوليت نكند، وارد ميدان نشود، 
ظرفيت خود را بروز ندهد، كار بزرگى را 

ى اوست، انجام ندهـد، ايـن    كه بر عهده
موجب نميشود كه دشمن، دشمنى خـود  

و  در ديــدار بــا طــالب. (را متوقــف كنــد
   )اساتيد حوزه علميه 

طرفى علما و روحـانيون   وت و بىسك - 31
هاى علميه به هيچ وجـه نميتوانـد    و حوزه

در  – - .دشــمنى دشــمن را متوقــف كنــد
  .)و اساتيد حوزه علميه ديدار با طالب

اين دو مفهـوم غلـط و در واقـع دو      - 32
تهمت را دشمن به عنوان تاكتيك مطـرح  

ى حكومـت   يكى طرح مسئله: كرده است
ــت  ــدى اس ــد در. آخون ــران  ميگوين اي

حكومت آخوندى، حكومت روحـانى بـر   
اين را نوشتند، گفتند، ترويج . سر كار است

ــد ــد، تكــرار كردن ديگــرى طــرح . كردن
موضوع آخوند حكـومتى اسـت؛ تقسـيم    

در . (آخوند به حكومتى و غيـر حكـومتى  
  ).و اساتيد حوزه علميه  ديدار با طالب
او در مقام توجيه جانشـين  : انقالب اسالمي

مــالي  –شــدن مافياهــاي نظــامي مالتاريــا 
  .است

روحانيـــت مســـئول را، روحانيـــت  - 33
انقالبى را، روحانيت حاضـر در صـحنه را   

ها سـينه سـپر كـرده     كه در مقابل دشمنى
است، به خيال خودشـان منـزوى كننـد،    

يعنـى آخونـد يـك نـوعش     . بدنام كننـد 
در (... حكومتى است، كه ايـن بـد اسـت   

  ).علميهو اساتيد حوزه  ديدار با طالب
فضاي انقالبي در كشـور  ! عزيزان من - 34

ورزى  دشمنان عنودى دارد، دشمنان كينه
با حاكميت فضاى انقالبى در كشـور  . دارد

در ( .مخالفند؛ ميخواهند اين فضا را بشكنند
  ).ديدار با طالب و اساتيد حوزه علميه 

مسئله اين نيست كه فالن زيدى با ايـن    - 
اين است كـه   مفاهيم مخالف است؛ مسئله

اين مخالفت از نظر دشمن بايد در جامعـه  
در ديدار با طالب و اساتيد (... مطرح شود

  ).حوزه علميه 
ى  عنصر انقالبى، جوان انقالبى، طلبه  - 36

انقالبى، فاضل انقالبى، مدرس انقالبـى در  
هر سطحى از سـطوح را مـتهم كننـد بـه     

گرى؛ نه، اين هم انحرافـى اسـت    افراطى
در (... ت دشـمن انجـام ميگيـرد   كه به دس

  ).ديدار با طالب و اساتيد حوزه علميه
دشمن براى قم برنامه داشت، طـرح   -  37

داشــت؛ اگــر مــردم قــم بيــدار نبودنــد،  
ــمنان    ــاى دش ــد، طرحه ــيرت نبودن بابص

در . (ى قم، طرحهاى خطرناكى بود درباره
  .)ديدار با مردم قم 

ى ايـن نكتـه ايـن اسـت كـه       دنباله -  38
انـد در   ن اين انقالب وقتى خواسـته دشمنا

طول اين مدت به اين انقالب و اين نظام 
اى وارد كنند، آماج حمـالت آنهـا    صدمه

چه بوده است؟ آماج حمالت دشمنان، دو 
يكـى ديـن، يكـى    : ى اساسى اسـت  نقطه

در ديدار بـا مـردم   (  مردم و وفادارى آنها
  .)قم 

اضطراب خود  ،بدين سان: انقالب اسالمي
ويز كردن دين آاينكه ديگر با دست  را از

نمي تواند مردم را بفريبد و رودرو شـدن  
 .نمي تواند پنهان كند ،يمژمردم با ر

پس آن نظامى كه بـر مبنـاى ديـن     -  39
باشد، معنى ندارد كـه تسـليم فشـار و زور    

 .طلبان بشود  دشمنان و زورگويان و زياده
  ).در ديدار با مردم قم (

يه مي كنـد سـركوب   توج: انقالب اسالمي
او جنـبش بـردم را فشـار    . خونين مـردم را 

دشمنان و زورگويـان و زيـاده طلبـان مـي     
 !خواند

اگر عنصر دين در اين انقـالب نبـود،    - 40
ممكن بود مسئولين انقالب و سـركردگان  
انقالب با گرفتن يـك امتيـازى در مقابـل    

ى  دشمن كوتاه بيايند و راه را براى سلطه
در ديـدار بـا   . (از كننـد ى دشمن ب دوباره

  )مردم قم 
ــر    - 41 ــود، اگ ــردم نميب ــور م ــر حض اگ

ى بين مردم و نظـام ايجـاد ميشـد،    ا فاصله
نظام نميتوانست در مقابل دشمنان مقاومتى 

  ).در ديدار با مردم قم  ( بكند
اين دو تا نقطه اصلي اسـت؛ ديـن و    - 42

لـذا دشـمن هـم همينهـا را آمـاج      . مردم
است؛ دين را يك  حمالت خود قرار داده

جــور، وفــادارى و اعتقــاد مــردم را يــك 
  ).در ديدار با مردم قم (.جور

اينكه شما مالحظه ميكنيـد از سـالهاى    - 43
، از دوران حيات بابركت امـام،  60ى  دهه

چه دشمنان بيرونـى و چـه مـزدوران يـا     
مـزد و منـت آنهـا از داخـل،      نوكران بـى 

ت مقدسات دينى را، حقايق دينى را، بينـا 
 .اسالمى را مورد ترديد و انكار قرار دادند

  ).در ديدار با مردم قم(
  

  ادامه دارد  
  

و خامنه اي در پي دو كار : انقالب اسالمي
ــه هاشــمي  : اســت ــانعي ك برداشــتن م

رفسنجاني و مخالفان ديگر رهبـر شـدن   
نكه آوردن اسباب براي آمجتبي و فراهم 

  :مجتبي جانشين او شود
  
  

ي و كنار زدن رفسنجان
جانشين خـود كـردن   
ــه اي و   ــي خامن مجتب

  :فراوان مشكلها 
  
  
خامنه اي شتاب دارد مجتبـي را  ٭

جانشين خود كند و مصباح يـزدي  
  :نيز خواب آن را مي بيند

  
 در سايت فرزندان واليـت بـه نقـل از     ◀

http://425987.blogfa.com/  ه آمــــد
  :است

آيةاهللا مصبا ح يزدي به يكـي از نـزد   «     
يكان خود وصيت كرده در صـورتي كـه   
مــن در قيــد حيــات نبــودم بــه نمــا ينــد 

بهترين جـا     بفرماييد  مجلس خبرگان  گان
آينده انقال ب كسـي     يگزين براي رهبري

حضر ت آيت اهللا مجتبـي خـا      نيست جز
 :آية اهللا مصبا ح افزوده است. منه اي

در شبي باراني در مسجد اعظم قم بعـد       
نيمه هاي شـب مـردي   . از دعا خوابم برد

سبز پوش به نزدم آمد وخود را امام جعفر 
صادق معر في كرد وبعـد بـه مـن گفـت     
مواظب باشيد كسي بـه غيـر از آيـت اهللا    
مجتبي خا منه اي رهبر ي جهان اسالم را 

  ».بدست نگيرد
 معناي اول اين خـواب ديـدن اينسـت       

كه مرگ خامنـه اي مـي توانـد نزديـك     
ن اينست كه هـدفي از  آمعناي دوم . باشد

 ،هدفهاي اصلي سفرهاي خامنه اي به قـم 
  .       او بوده است» جانشين«حل مسئله 

در همان سايت براي خامنه اي معجـزه     
 او يك بسيجي كـور را، : نيز قائل شده اند

شــفا داده  هــزار بســيجي 110در حضــور 
ي اسـت بـراي كسـي چـون     بـديه ! است

خامنه اي معجـزه قائـل شـدن و كـذابي     
چون مصباح يـزدي خـواب ديـدن كـه     
جانشين خامنه اي بايد مجتبي باشد، ربـط  
ــه اي در    ــخنان خامن ــا س ــتقيم دارد ب مس

او بدين سان . »هزار بسيجي 110اجتماع «
را بر جانشيني فرزندش، آشـكار   دقصد خو

  :كرده است
غدير، خامنـه   ،  در عيد1389آذر  4در  ◀

اي خطاب به بسيجي ها، معنـاي دلخـواه   
كسي يا عده اي مـردم  (خود را به امامت 

  : داده و گفته است)  را هدايت مي كنند
نصب جانشين پيامبر به دسـتور و الهـام   «   

الهي، در واقعه غـدير خـم، ادامـه همـين     
اگرچــه تــاريخ اســالم، مســير . مســير بــود

 ديگري رفـت، امـا ايـن خـط شـاخص و     
انديشه سعادت بخش در تاريخ باقي ماند تا 
اينكه بـه بركـت ايمـان و اسـتقامت امـام      
خميني و ملـت ايـران در ايـن گوشـه از     
جهان، تحقق يافت و به فضل الهي هرروز 

  » .در دنياي اسالم، گسترش خواهد يافت
بدين ترتيب، او نصب پيامبر را با نصـب      

از ايـن كـار، دو   . خميني يكي مـي كنـد  
او منصوب خميني  – 1: روشن دارد هدف

و غير قابل عزل توسط مجلـس خبرگـان   
او جانشين خود را، خود معين  – 2است و 
  اين اظهارات در اجتماع بسيجي. مي كند

   
  8در صفحه  

 جنگ نفت ؟
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ها، تهديدي مستقيم آن دسته از روحانيان 
  و غير آنها كه در خدمت رژيم و يا خارج 

او بـه   چراكـه . از رژيم هستند، نيز هسـتند 
بسيجي ها آماده باش مي دهد و خطـاب  

ــد  ــي گوي ــا م ــه آنه ــراي  «: ب ــود را ب خ
ها و چالش هـاي آينـده آمـاده     درگيري

 ».كنيد
و باز، او بسيج را مجموعه اي منضبط و       

: سازمان يافته، خوانده و مدعي شده است
از لحاظ كمي نيز هـيچ مجموعـه اي در   «

ايـن   جهان به پاي بسيج نمي رسد، اما مهم
اعتقـادات و ايمـان و   « است كه بسيج بـر  

متكي است و همين واقعيت، در » عواطف
ــكالت و   ــاينده مش ــوار، گش ــاي دش روزه

   .دشواريهاي كشور و ملت است
او حضور در عرصه هاي مختلف را يكي    

و  ندديگر از داليل اهميت بسـيج برشـمرد  
ــد ــان كردن ــه در «: خاطرنش ــيج اگرچ بس

، در اوج هنرنمايي ميدانهاي دشوار نظامي
بوده است، اما به بركت اخـالص، ايمـان،   
شــجاعت و قــدرت ابتكــار خــود، در هــر 
ميداني وارد شود، پيشتاز و پيشرو خواهـد  

  ».بسيج امروز همه كاره است... بود
بديهي است قصد او اين بوده است كه     

امـا حقيقـت   . هركاري از بسيج بر مي آيد
ـ  –اينست كه مافياهـاي نظـامي    الي كـه  م

سپاه و بسيج را آلت فعل كرده انـد، همـه   
و سـتايش او از بسـيج    كاره كشور هسـتند 

ربط مستقيم دارد با مسئله جانشيني و امري 
  :كه سبب شد او سه بار به قم برود

  
ــه  ٭ از هــدفهای ســفرهای خامن

هـدف مهمـی از  قلـم  ،ای به قـم
افتاده اسـت کـه حـذف هاشـمی 

  :رفسنجانی است
  
زمينه سازي بـراي   ،ع واصلبنا بر اطال ◀

حذف هاشمي رفسنجاني نيـز از هـدفهاي   
: اصلي سفر خامنه اي به قـم بـوده اسـت   

توضيح اين كه خامنه اي او را مانعي برسر 
اال . راه جانشيني فرزندش مجتبي مي داند

ــردن او   ــار ك ــه بركن ــتآاينك ــان نيس . س
روحانيان قـم و تهـران و ديگـر شـهرها از     

د به اين دليل كـه  خامنه اي ناراضي هستن
او دولت را به دست اسلحه بدستها سـپرده  

رياست هاشمي رفسنجاني  ،بنا براين. است
را بر مجلس خبرگـان و مجمـع تشـخيص    

تضـمين حـذف نشـدن كامـل      ،مصلحت
خامنـه اي سـعي   . روحانيت مي پندارنـد 

كرده است روحانيان قم را قانع كنـد كـه   
امـا  . دولت در دست روحانيت مـي مانـد  

بسيجي ها در قـم و سـخنان او در   حضور 
كوشـش او را بـي حاصـل     ،نهـا آاجتماع 

بطوري كـه او نـاگزير شـده    . كرده است
  . است دوبار ديگر به قم بازگردد

ــدف اول   ◀ ــراه ه ــدف هم ــئله  ،ه مس
خامنـه اي  . جانشيني خامنه اي بوده است

مدعي است كسي بـه كياسـت فرزنـد او    
تأكيد بـر جـواني حضـرت    . مجتبي نيست

. ظاهر كردن درون خود اسـت  ،)ع(علي 
او اين درون را با نزديكان خـود و نيـز بـا    

امـا  . روحانيان قم در ميان گذاشـته اسـت  
هنوز نتوانسته است مخالفـت بـا مـوروثي    

  .كردن واليت فقيه را خنثي كند
اما خامنه اي مي داند كه مردم ايـران   ◀

 ،با واليت فقيه مخالفند و تحميل فرزندش
اينكـه  . را بر مي انگيـزد موجهاي مخالفت 

بسـر   ،عمر واليت فقيـه پـيش از مـرگ او   
 ،از ايــن رو. امـري محتمـل اسـت    ،رسـد 

مــاده كــردن نيروهــاي مســلح و بســيج  آ
بـراي مقابلـه بـا     ،طرفداران واليـت فقيـه  

هدف ديگر او از سـفرها بـه قـم و     ،جنبشها
بخصـوص كـه   . ماده سازيها بوده اسـت آ

بكاريها در اجراي قانون يارانه ها و نيز خرا
تأسيسات اتمي و موشكي نيز مزيد بر علت 

  . است
سخنگوي شوراي نگهبان  ،در اين ميان ◀

 ،نهـا آپيشنهادهائي را اعالن كرد كه بنا بـر  
و » رهبر«اختيارات مجلس كم و اختيارات 

پيشنهاد . بيشتر مي شود» رئيس جمهوري«
ــر ــار مجمــع  ،ايجــاد ارگــاني ديگ در كن

بول و اجرا درصورت ق ،تشخيص مصلحت
بمعناي بي بو و خاصـيت كـردن مجمـع    
تشــخيص مصــلحت و بــي محــل كــردن 

  .هاشمي رفسنجاني است

ــد  ◀ ــي گوين ــه اي م ــتگاه خامن : در دس
تـاريخ  . يـد آاد به حساب نمـي  ژاحمدي ن

مصـرف او بــا حـذف و يــا از اثـر افتــادن    
  . هاشمي رفسنجاني به پايان خواهد رسيد

رشها كه بنا بر يكي از گزا: انقالب اسالمي
ــ ــت سويكيليكسسـ ــار داده اسـ  ،انتشـ

هاشمي رفسنجاني نيز در تدارك گرفتن 
  .جاي خامنه اي بعد از مرگ او است

هدفهاي ديگر سفرهاي خامنه اي به      
. در دو شماره گذشته شرح شده انـد  ،قم

اما اسناد سري وزارت خارجه امريكا كـه  
 2010نـــوامبر  28در  سويكيليكسســـ

ند اطالع مهم است از واجد چ ،انتشار داد
جمله ابتالي خامنه اي به سرطان خـون  

يـم  ژو اين امر كـه مسـئله درجـه اول ر   
مالي تعيين جانشين  –مافياهاي نظامي 

    :او است
  
ــروس   ٭ ــه وي ــي بزرگــي ك ويران

Stuxnet   از جملـه  ،وردهآبه بار، 
ــانتريفو  ــتر سـ ــار ژبيشـ ها را از كـ

  :انداخته است
  

يرانـي كـه   و ،بنا بـر اطـالع از كشـور    ◀
بـزرگ   ،وردهآببـار    Stuxnetويروس 

ها را از كار انداختـه  ژبيشتر سانتريفو. است
نتوانسته اند ويروس را بطور  ،و هنوز. است

ن را از حمله هائي از اين آكامل خنثي و 
  .مصون بگردانند ،نوع
گزارش شد كـه    ،از وين ،نكهآپس از  ◀

هاي نطنز از كار افتاده ژبخشي از سانتريفو
ســــلطانيه از كــــار افتــــادن  ،ســــتا
ــانتريفو« ــه ژس ــذيرفت و » هاي كهن را پ

هاي نسل جديد جايگزين ژسانتريفو: گفت
  ،با وجود اين. نها شده اند و كار مي كنندآ

لوموند و رويتر گـزارش   ،نوامبر 17در  ◀
ــد ــاره  : كردن ــه جديــدي كــه در ب مطالع

ــك   ــروس انفرماتي ــار Stuxnetوي  انتش
ه ايـن ويـروس   حاكي از اينست كـ  ،يافته

براي خرابكـاري در برنامـه اتمـي ايـران     
  Stuxnetويـروس   . ساخته شده اسـت 

كه برنامه هاي مديريت صـنعتي را مـورد   
توسـط   ،وئيهژدر ماه  ،حمله قرار مي دهد

امـا  . كشـف شـد   ،لماني زيمـنس آشركت 
  .هنوز ناشناس است ،سازنده و هدف او

اما ناشر لوجيسيلهاي امنيـت سـيمانتك        
ازگي تحليل جديـدي را منتشـر كـرده    بت

ن آهــدف از ســاختن  ،نآبنــا بــر. اســت
ايـن ويـروس مـي    . خرابكاري بوده است

تواند وارد برنامه فرماندهي تأسيسات اتمي 
ايــن . ن را مختــل كنــدآايــران شــده و 

ويروس سيستمهاي كنترل را از كـار مـي   
محقق سيمانتك مـي   ،اريك شين. اندازد 
پـازل را يافتـه   يك قطعـه مهـم از   : گويد
  .است

ــه  ،ايوانكــا بارزشــكا      محقــق در اتحادي
اگر تحليـل  : مي نويسد ،دانشمندان امريكا

ــد  ــت باشـ ــيمانتك راسـ ــروس  ،سـ ويـ
Stuxnet بقصد از كارانداختن  ˝احتماال

هاي ايران ساخته و بكار انداخته ژسانتريفو
  . شده است

لماني سيبر  نيـز  آمتخصص  ،رالف النگر     
: مــان نتجــه رســيده اســتمــي گويــد به

و . ها هدف اين ويروس بوده اندسانتريفوژ
  . ورده استآبسا انفجار ببار 

  
طالعـاتی ابنا بـر ارزیـابی عوامـل   ٭
خربکاری در تأسیسات اتمی و : یمژر

 ،بـادآانفجار در پایگاه موشکی خرم 
سـال  ۲۰در » فاجعـه«بزرگ ترین 
  :اخیر هستند

  
موران بنا بـر اطـالع افـراد سـپاه و مـأ      ◀

اطالعاتي سپاه تمـام راه هـائي را كـه بـه     
باد مي روند را تحت كنترل شديد آخرم 

كسـاني را گرفتـار و   . خود قرار داده انـد 
شكنجه كرده اند اما اطالعاتي كه بدسـت  

هنوز نتوانسته . بس ناچيز هستند ،ورده اندآ

اند بفهمند ايجاد كننده يا كنندگان انفجار 
ـ  دهاي حفاظـت و  چگونه توانسته اند از بن

حراست عبور كنـد يـا كننـد و انفجـار را     
  .ورندآبوجود 

اطالعـات سـپاه    ،بنا بر همـين اطـالع         
امـا  .  عامل انفجار را كار اسرائيل مي داند

هنوز نتوانسته است بداند عوامل اسـرائيل  
كه اسباب انفجـار را فـراهم و عمليـات را    

بنـا   .چه كساني بوده اند ،رهبري كرده اند
انفجـار در   ،ر ارزيابي اداره اطالعات سپاهب

ــرم    ــكي خ ــات موش ــز  آتأسيس ــاد و ني ب
ــران   ــي اي ــات اتم ــاري در تأسيس  ،خرابك

بـوده  » سال اخير 20بزرگ ترين فاجعه «
  .اند
 ،در دو جــاي تهــران ،1389ذر آ 8در  ◀

 ،متخصص در اتم و اليزر ،دو استاد فيزيك
اسـتاد در   ،مجيـد شـهرياري  : ترور شـدند 
و فريدون عباسي دواني . ه شدفيزيك كشت

نام ايـن يكـي در فهرسـت    . زخمي گشت
نامهاي كسـاني بـود كـه بنـا بـر قطعنامـه       

  .شوراي امنيت مجازات شده اند
اين سـومين اسـتاد    ،با مسعود محمدي     

  .است كشته مي شود
  
واواک در کــار قاچــاق  ،از پــیش ٭

مخدر بود و نیجریه یک عضو  مواد 
یــه ای را ســپاه قــدس و چهــار نیجر

وردن اسلحه و مواد مخـدر آبخاطر 
  :تحت تعقیب قرارداد ،به این کشور

  
نخست اين اطـالع را بخوانيـد كـه از     ◀

  :ايران دريافت كرده ايم
هنگام  ،»قتلهاي زنجيره اي«در پرونده      

معاون وقت رئيس قوه  ،ن به مرويآتسليم 
واجد اين اطـالع بـود كـه مـواد      ،قضائيه
معاون عمليـات   ،د اماميتوسط سعي ،مخدر
ذربائيجـان و از  آاز چهار بهار بـه   ،واواك

حمل مواد . نجا به اروپا برده مي شده اندآ
مخدر توسط هواپيما انجام مـي گرفتـه و   

در  ،مهماندار هواپيما ،زني بنام قائم مقامي
او بخـاطر اطـالع از   . جريان بـوده اسـت  

بـه   ،تجارت مـواد مخـدر توسـط واواك   
وزيـر واواك كشـته مـي     ،دستور فالحيان

  .شود
 ،مي دانيم كـه  بعـد از كشـف اسـلحه     ◀

اقدامات . نوبت به كشف مواد مخدر رسيد
حمل اسلحه  ،متكي نتيجه نبخشيد و نيجريه

از ايران به نيجريـه را بـه شـوراي امنيـت     
در  ،نآبه دنبـال  .  سازمان ملل اطالع داد

رويتــر گــزارش كــرده  ،2010نــوامبر  26
  :است

زاري هـاي بـين المللـي امـروز     خبرگ     
ــنبه  ــوامبر 25(آذر  4پنجش ــا) ن ، ناز آبيج

پايتخت نيجريه گزارش دادند كـه عظـيم   
آقاجاني، شخصي كه در اسناد دادگـاه از  
او به عنوان تاجر و عضـو سـپاه پاسـداران    
انقالب اسالمي ايران ياد شـده اسـت، بـه    
همراه يك شهروند نيجريه به وارد كـردن  

به اين كشور مـتهم شـده    سالح غيرقانوني
 .است

او به همراه سـه شـهروند ديگـر نيجريـه        
همچنين به تالش براي صادر كردن ايـن  

 .محموله غير قانوني به گامبيا متهم هستند
ساله، به دادگاه گفت  43آقاي آقاجاني،   

كه مايل است از حـق حمايـت كنسـولي    
او حاضر نشد در مـورد   .خود استفاده كند

ــودن يــ  ــات وارده  وارد ب ــودن اتهام ا نب
  .اظهارنظر كند

يعني  سيد احمد طهماسبي كه  ،نفر دوم •
عضو سپاه قدس است مصونيت ديپلماتيك 

  .دارد
ــوامبر  23در  ◀ ــا   ،2010ن ــت گامبي دول

روابط رسمي خود را با دولت ايران قطع 
سـاعت   48كرد و به ديپلمات هاي ايراني 

علـت   .فرصت داد تا گامبيا را ترك كننـد 

ست كه مقصد اسـلحه را كشـور گامبيـا    نآ
  .گفته اند

امر مهم ايـن كـه توجـه هـا بـه ايـن        ◀
يـا هـدف از   آموضوع معطوف است كـه  

ارسال اسلحه خرابكاري در تأسيسات نفتي 
نيجريه و ايجاد بحران نفتي نبـوده اسـت؟   

يم كه مدعي است در صورت حمله ژيا رآ
منافع امريكا و اسرائيل را در همه  ،به ايران

 ،هدف حملـه قـرار مـي دهـد     ،اي دنياج
خطر حمله به ايران نيست كه بسيار جدي 
مي داند و خـود را بـراي خرابكـاري در    

مـاده  آتأسيسات نفتي كشورهاي نفت خيز 
مي كند؟ خبر زير گوياي اهميت اين امر 

  :است
  
ايـران   ،قواي ناتو از بسطهدف  ٭

ــت ــد . اس ــي گوي ــاركوزي م : س
ت، كه مورد بحث ناتو اس يتهديد

ــد موشــكي  ــران  –تهدي اتمــي اي
  :است

  
ــوامبر  2در  ◀ ــرچ  ،2010ن ــال ريس گلوب

  اطالع داده است كه 
زير دريـائي در خلـيج فـارس     4امريكا  •

زيـر   3 ،نآپـيش از  . مستقر كـرده اسـت  
بهـاي بحـرين مسـتقر    آدريائي ديگر را در 

  ،همزمان. كرده بود
براهـام ليـنكلن و نيـز نـاو     آناوهواپيمابر  •

 ،متعلق بـه فرانسـه   ،ر شارل دوگلهواپيماب
امريكا . بهاي خليج فارس شده اندآراهي 

از جملـه نـاو هواپيمـابر     ،كشتي جنگي 22
افـزون  . هانري ترومن را در منطقـه دارد 

بهـاي  آكشـتي لوجيسـتيكي در    53 ،نهاآبر
در . خلــيج فــارس و دريــاي عمــان دارد

كشتي جنگي بطور دائم در اين  30 ،جمع
اين تعداد شامل كشتي . بها حضور دارندآ

هاي جنگـي انگلسـتان و فرانسـه نيـز مـي      
  .شوند

 5000براهام ليـنكلن كـه   آناوهواپيماي  •
ــان وارد   خدمــه شــمال ســربازان و خلبان

بهاي تحت كنترل ناوگان پـنجم امريكـا   آ
اين ناو را كشتي جنگي سنت .  شده است

ناو شكن و كشـتيهاي مجهـز بـه     4و  جرج
  .كنندموشك كروز همراهي مي 

 ،هدف استقرار چنـين نيـروي دريـائي       
  .ايران است

ــاتو ◀ ــران ن ــوامبر  19در  ،س در  ،2010ن
اجالســي كــه مهمتــرين اجــالس اوپــك 

كشور عضـو   28سران  ،توصيف شده است
نــاتو  تصــميم گرفتنــد يــك ســامانه ضــد 
موشكي براي دفاع از سرزمينهاي اروپائي 

امـا اشـاره   . و مردم اين كشور ايجاد كنند
 ،ي به كشوري كه اروپا را تهديد مي كندا

گربه : ساركوزي در ليسبون گفت.  نكردند
كشـوري كـه خطـر    . را بايد گربه خوانـد 

او و تني چنـد از  . ساخته است ايران است
در بيانيه اي كـه   ،سران اروپا مي خواستند

نام ايران  ،در پايان اجالس صادر مي شود
وردن آبعنوان كشوري كه در كار بدست 

وشك دوربرد و كالهك اتمي اسـت در  م
. اما  اكثريت موافقت نكرد. سند برده شود

اين تركيه بود كـه بـه مخالفـت ايسـتاد و     
  .اكثريت را با نظر خود موافق كرد

  
گفتگـوي   ،2010دسامبر  5در 

بــا فرســتاده  1+5كشــورهاي 
 ،يم شروع مـي شـود  ژهاي ر

ساركوزي رو  ،در همان حال
سـت  در روي اوباما ايسـتاده ا 

بخاطر قصد حكومت اوباما به 
  :؟!دادن امتياز به ايران

  
نـوول ابسـرواتور    ،2010نوامبر  28در  ◀ 

بر  ،فاش كرده است كه ساركوزي با اوباما

سر گفتگو با ايران و امتيازها كه مـي بايـد   
  :سرشاخ شده است ،به ايران داد

ديپلماسي فرانسه با يك امريكائي روبـرو   •
اسـم او  . ده اسـت است كه برايش شاخ ش

 Robert Einhornروبــرت اينهــورن  
وزيـر   ،او مشاور هـيالري كلينتـون  . است

  خارجه امريكا در امر پيشگيري از انتشار 
اسلحه اتمي است و پرونده اتمي ايران در 

ــا اســت كــه او از . دســت او اســت ماهه
پايتختي به پايتخت ديگر مي رود تـا مگـر   

  . ويدراه حلي براي بحران اتمي ايران بج
گروه كوچكي كـه سـاركوزي تشـكيل     •

داده است اين ديپلمات را متهم مي كنند 
 ،كه بدون اطالع فرانسه و به كمك روسيه

ــه حــال    ــاعد ب ــق مس مــي خواهــد تواف
او در . وردآبعمل  ،جمهوري اسالمي ايران

اين كار است كه وزارت خارجه امريكا را 
ــر ــه دادن   آب ــد ب ــن بده ــه ت ن دارد ك

  . يم ايرانژاكي به رامتيازهاي خطرن
غـاز  آدر روزهاي پـيش از    ،از اين رو     

تنش  ،1+  5گفتگوهاي ايران و كشورهاي 
شديدي ميان پـاريس و واشـنگتن پديـد    

  .مده استآ
روبرت اينهورن گرفتـار يـك وسوسـه     •

 4تن اورانيـوم   3ن خارج كردن آاست و 
ايـران مـي    ،بنظر او. درجه از ايران است

اين اروانيوم را باال ببـرد   توان ميزان غناي
بـراي  . بمب اتمي بسازد ،و ظرف چند ماه

تن  3قانع كردن ايراني ها به تحويل اين 
را در نظــر » هــويج هــائي «او  ،اورانيــوم

سه امتيازي كه در نظر گرفته . گرفته است
  :سخت پاريس را نگران كرده است ،است
ايـران   ،براي درمان بيماران سـرطاني       

ــك ر ــوآي ــران دارد كت ــي در ته . ر اتم
 3اينهورن در نظر گرفته است كـه ايـران   

تن اورانيوم را به روسيه براي غني شدن تا 
قسـمتي    ،نآدرصد بفرستد و در ازاي  20
ن را روســيه بــراي ســوخت نيروگــاه آاز 

بـا   1+  5ماده كنـد و كشـورهاي   آبوشهر 
ــار  ــه ك ــانتريفو  4000ادام ــز ژس هاي نطن

ين كـه ايـران بـر    موافقت كنند به شرط ا
فرانسه دادن اين امتيـاز  . نها نيفزايدآشمار 

را بمعناي مشـروع شـناختن غنـي سـازي     
اورانيوم توسط ايران و غير قابل قبول مي 

يـك   ،يك كشور ثالث ،افزون براين. داند
كتور جديد براي درمـان بيمـاران بـه    آر

كتـور  آفرانسه فروش اين ر. ايران بفروشد
ميز مي داند زيرا آ را به ايران عملي جنون

ن را بكـار توليـد بمـب    آراحت مي توان 
در عوض فرانسه موافـق اسـت   . اتمي برد

كه ايزوتوپهاي طبي كه ايران بـدانها نيـاز   
  .  به اين كشور داده شوند ،دارد
ــپتامبر         ــاه سـ ــاوران  ،2010در مـ مشـ

ــها ،نيكالســـاركوزي از  ،از طريـــق روسـ
تـه  امتيازهائي كـه اينهـورن در نظـر گرف   

با كـاخ سـفيد    ،بالفاصله. گاه شدندآ ،است
نهــا دادن ايــن آاز نظــر . تمــاس گرفتنــد
نقض خطرناك قطعنامـه   ،امتيازها به ايران

و كاخ سـفيد را  . هاي شوراي امنيت است
تهديد كرده انـد كـه از گـروه مـذاكره     

 ،از قـرار . كنندگان كناره خواهند گرفت
اين تهديد در حكومت اوبامـا بـه چيـزي    

 ،ن تــاريخ ببعــدآاز . نشــده اســت گرفتــه
سه نوبت به مسـكو رفتـه    ،روبرت اينهورن
اين سه امتياز را با خـود   ،است و هر سه بار

  . برده است
  
سياست : رئيس ستاد ارتش امريكا ٭

  :در ايران مي بايد واقع بينانه باشد
  
رويتــر گــزارش  ،2010نــوامبر  27در   ◀

رئـيس   ،كرده است كه درياسـاالر مـولن  
در گفتگـو بـا    ،مشترك ارتش امريكـا  ستاد

CNN در بــاره ايــران كــه : گفتــه اســت
رهبرانش در باره برنامه اتمـي دروغ مـي   

در كـار سـاختن بمـب     ،گويند و در واقع
امريكا نيازمند است به اتخـاذ   ،اتمي هستند

او در ارزيـابي راه  . سياست واقع بينانه اي
يـك  :  توضـيح داده اسـت   ،حل نظـامي 

نظر گرفته شده اسـت امـا    دوره زماني در
 راه حل ديپلماتيـك  ،محور سياست امريكا

من همچنان بر اين نظر هسـتم كـه   . است
ما . مي بايد بنا را بر گفتگو با ايران بگذاريم

  اما اين كار. بايد بر تعهد خود استوار بمانيم
  9در صفحه  

  

 جنگ نفت ؟
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به . را بايد بشيوه اي واقع بينانه انجام دهيم
  . راه راست گفتن برود ترتيبي كه ايران به

مــولن و ديگــر ســران ارتــش امريكــا       
همچنان بر ايـن نظـر هسـتند كـه حملـه      
نظامي به ايران تنها زمان دستيابي ايران به 

راه . سالح اتمي را به تـأخير مـي انـدازد   
حل دراز مدت اينست كه ايـران متقاعـد   
بگردد كه مي بايـد اجـراي برنامـه اتمـي     

  . خود را متوقف كند
  
فرانسه انتشـار اسـناد محرمانـه  ٭

وزارت خارجـــه امریکـــا توســـط 
ـــیک ـــه  سویکیل ـــرین هدی را بهت

اد ژســالگرد تولــد بــه احمــدی نــ
  :ارزیابی می کند

  
لومونـد واكـنش    ،2010نـوامبر   29در  ◀

حكومت سـاركوزي را نسـبت بـه انتشـار     
انتشار  ،اسناد محرمانه وزارت خارجه امريكا

ا  انتشـار  از ديد حكومت امريك: داده است
اين اسناد بهترين هديه سـالگرد تولـد بـه    

اين حكومت همچنان . اد استژاحمدي ن
بر اين نظر است كه ايـران دركـار توليـد    

كار  را  ،بمب اتمي است و انتشار اين اسناد
  .سان مي كندآبر جمهوري اسالمي ايران 

  
  

بنــا بــر اســناد منتشــره 
ــيكتوســـط  : سويكيلـ

هاشـــمي رفســـنجاني 
بـه   مبـتال  اخامنه اي ر

ــي   ــون م ــرطان خ س
 ،ادژاحمــدي نــ. دانــد

ايران را در لبه پرتگـاه  
  :...جنگ نگاه داشته و

  
نها را آاسنادي كه ترجمه : انقالب اسالمي

بخشي از اسناد  ،در اين فصل مي خوانيد
مربوط به ايران اسـت كـه در مطبوعـات    

پر اهميت تر  ،امريكا و انگلستان و فرانسه
اسناد  ،ايرانيان نيزاز ديد .  تلقي شده اند

. حاوي اطالعاتي هستند در خور اهميت
ــياري از  ــر  آبس ــا ب ــران  آنه ــه نگ ــا ك نه

. معلوم بوده انـد  ،سرنوشت ايران هستند
ننـد كـه  اگـر    آاسناد منتشره حـاكي از  

بــا وجــود حــق  –جمهــور مــردم ايــران 
 ،نهــا بــي اطــالع هســتندآاز  –دانســتن 

بنـا   .نها اطالع دارنـد آامريكا و اسرائيل از 
هرگـاه مـردم ايـران خـود عمـل       ،بر اين
نها كه ايران را قرباني منافع خود آ ،نكنند

  :عمل مي كنند ،مي كنند
  
درسندي از سندهاي محرمانه از  ٭ 

مــده آقــول هاشــمي رفســنجاني 
خامنه اي به بيماري سرطان : است

لـذا او خـود را   . خون مبتال اسـت 
ماده مي آبراي جانشيني خامنه اي 

  :كند
  

بموجب  ،)2010نوامبر  28(نابر لوموند ب ◀
انتشار داده  سويكيليكسندي از سندها كه 

امريكا چون با ايران در قطع رابطـه   ،است

مـي كوشـد از طريـق كشـورهاي      ،است
همسايه ايران در باره ايران كسب اطـالع  

ــد ــبكه  . كن ــك ش ــت  «ي ــب و مراقب تعقي
ــران ــدگان اي ) Iran Watchers(» كنن

پيچيدگي  ،نا بر اسنادب. ورده استآبوجود 
 ،بـراي امريكائيهـا   ،يم ايرانژو تار بودن ر

نها كوچك ترين عالمتها آ.  يك معما است
  . را پي مي جويند

بنابر گزارش يك ديپلمات امريكائي بـه       
 ،2009در اوت  ،وزارت خارجه اين كشور

زماني كه ايران در اعتراض بـه تقلـب در   
از  ،در جنـبش بـود   ،انتخاباتي كـه بـدان  

طريــق طــرف تمــاس خــود در يكــي از 
اطالعاتي بدسـت   ،سياي ميانهآكشورهاي 

غيـر  » تـاجر «طرف تماس يـك  .  وردندآ
مد آايراني بود كه مرتب به ايران رفت و 

او از يكي از شناسهاي خود ايـن  . مي كرد
كه  –ورد كه رفسنجاني آاطالع را بدست 

) موسـوي و كروبـي  (زيرازير از مخالفـان  
به او اين سـر را گفتـه    –ند حمايت مي ك

است كه خامنـه اي بـه بيمـاري سـرطان     
بيمـاري او در مرحلـه   . خون گرفتار است

نهائي است و ممكن است ظرف چند مـاه  
او تصـميم گرفتـه    ،از اين رو. ينده بميردآ

است با خامنه اي مقابلـه نكنـد و خـود را    
  . ماده مي كند جانشين او شودآ

بر تلگرامي كـه  بنا  ،2009نوامبر  18در  ◀
يــك ديپلمــات امريكــائي از اســرائيل بــه 
 ،وزارت خارجه امريكا مخابره كرده است

موساد « ،در پي مالقاتش با يك مقام موساد
هيچگونه اطالعي حاكي از تغيير در حالت 

. بدست نيـاورده اسـت   ،بيماري خامنه اي
بـيش از   ،كساني كه در اطـراف او هسـتند  

  ». ادقندپيش به او وفادار و با او ص
    

يم ايران يك استبداد فراگيـر  ژر ٭
و در كار سركوب و ترور مخالفـان  

  :سياسي است
  

 ،2009در سند ديگري به تاريخ سپتامبر  ◀
 ،در تهـران  ،ديپلماتها از يـك ايرانـي كـه   

براي يك سازمان بـين المللـي كـار مـي     
يم ايران پرسيده انـد و او  ژدر باب ر ،كند

مطلــق  يــك ديكتــاتوري«يــم را ژايــن ر
توصيف كرده است كه بر سه پايه برسر پـا  

. روحانيان و بازاريان و سپاه و بسـيج : است
رهبر هيچگونه تصميمي را بدون مشـورت  

بنـا بـر   . نمـي گيـرد   ،با فرزند خود مجتبي
  ».بيت پدرش را او اداره مي كند ،مشهور

يم سركوب مخالفان خود را تشـديد  ژر •
ـ : مي كند ي كوشش براي كشتن يك ايران

كه به انگلستان پناهنده شـده اسـت و نيـز    
دم كش براي قتل يكي آاجير كردن يك 

 ،از گويندگان تله ويزيونهـا كـه از امريكـا   
دو نمونه  ،براي ايران برنامه پخش مي كند

  .از ترور بخاطر تحميل سكوت هستند
  
علی الریجانی به سفیر اتـریش  ٭

همـه از شــکنجه در : گفتـه اسـت
داشــته  زنــدان کهریــزک اطــالع

  :ایم
  

سفير اتـريش از   ،بنا بر يكي از گزارشها ◀
يا شما از  زندان آ: الريجاني پرسيده است

نجـا بـه    آكهريزك و شكنجه هائي كه در 
مطلع نبوديـد؟   ،زندانيان روا مي ديده اند

ن آاو پاسخ مي دهد نه تنها من كه همه از 
  . زندان و شكنجه ها اطالع داشتيم

  
 ،۸۸در انتخابـــــــات ســـــــال  ٭

میلیـون رأی  ۵تا  ۴اد ژاحمدی ن
  :بیشتر نداشته است

  
 2009وئـن  ژ 15بنا بر گزارشي بتاريخ  ◀

 - » ايران واچـر «در گفتگو با  ،از عشق آباد

در عشـق   –كه نامش حذف شـده اسـت   
اد را پينوشه خوانـده و  ژاو احمدي ن ،بادآ

كودتـا   ،اعالم پيـروزي او را در انتخابـات  
ح داده است او توضي. توصيف كرده است

  26او  ،كه بنا بر محاسبه  نـاظران موسـوي  
ميليـون رأي   5تا  4اد ژميليون و احمدي ن

بقيه آراء بـه كروبـي و رضـائي    . داشته اند
  .تعلق داشته اند

بــا توجــه بــه تعــداد    : انقــالب اســالمي 
ــذ   ــندوقهاي اخ ــر   ،رأيص ــد اكث  27ح

ميليون از مردم ايران مـي توانسـته انـد    
» منبـع «گـزارش   ،اينبنا بر. رأي بدهند

در بـاره تقلـب    ،به طرف امريكائي خـود 
بــزرگ صــحيح امــا در بــاره ميــزان آراء 

  .ناصحيح است
  
هاشـــمی رفســـنجانی از غـــرب  ٭

  :استمداد می کند
  

رفسنجاني در ديـدار خـود بـا     :سويكيليك
ـ بـه او گ  ،)پسـتل (آخرين سفير اتريش  ه فت

ــت ــرب : اسـ ــد غـ ــدبايـ  : كمـــك كنـ
بـه   . مالقـات كـرد    پستل بـا رفسـنجاني      

  اولـين مالقـات رفسـنجاني   اين او، ٔ اعتقاد 
  با يك غربي يا خـارجي ) بعد از انتخابات(

هر دو در باره همكاري اقتصادي، كه . بود
صلي ميدانست، مذاكره اهدف   رفسنجاني

هر دو از مذاكره در باره انتخابات . كردند
چـرا كـه    .نداي اجتناب كرد و مساله هسته

مختلـف در آنجـا   هاي ان گارناظر از  15
بسيار مشـتاق بـه     رفسنجاني. شتنداحضور د

اي بود  همكاري در زمينه انرژي غير هسته
. واالتي كـرد ئيات انرژي بادي سئو از جز

خـود را در   ظـرات همچنـين ن   رفسنجاني
مورد اينكه رژيـم ايـران چگونـه ميتوانـد     
تكامل بيابد صحبت كرد و گفت كه ايـن  

 هخلامد .باشدداخل ايران تغييرات بايد از 
. خارجيان در اكثر مواقع طرفداري ندارد

معتقـد بـود كـه      ين حـال، رفسـنجاني  ا اب
كند اعالم بكه غرب ميتواند   بهترين كمكي

منصفانه نبودن انتخابات و نقض حقوق بشر 
  .بعد از انتخابات است

  
قـــــرار محرمانـــــه ســـــفیران  ٭

کشورهای اروپائی بـرای شـرکت 
سم تنفیـذ ریاسـت نکردن در مرا

  :ادژجمهوری احمدی ن
  
كـه    بنا بر يكي از گزارشهاي محرمانـه  ◀

ــوامبر  28(گــاردين  نقــل كــرده ) 2010ن
كشور اروپـايي تصـميم    27سفراي  ،است

رياست جمهـوري  گرفتند در مراسم تنفيذ 
احمدي نژاد توسط رهبر شـركت نكننـد،   
اما قرار گذاشتند اين تصميم را مخفي نگه 

از مخفي نگه داشتن تصـميم  هدف . دارند
اين بود كه دولت ايران نتواند با نفرستادن 
دعوت نامه پيش دستي كرده و ادعا كنـد  

پـس از   .كه آنها را دعـوت نكـرده اسـت   
دريافت دعوت نامه ها، به جز سفير سوئد، 
  .هيچ سفير ديگري در مراسم شركت نكرد

  
ــ ٭ ــن ژاحمــدی ن ــد ب ــه حام اد ب

طـر نخست وزیـر ق ،جاسم التانی
ما امریکا را در عراق : گفته است

شکست دادیم و جنگ نهائی مـا 
  :با امریکا در ایران خواهد بود

  
امير قطـر كـه  بـا     ،2010فوريه  14در  ◀

در يك منبع گاز در خلـيج فـارس     ،ايران
رئــيس  ،بــه جــون كــري ،شــريك اســت

گفتـه   ،كميسيون امور خارجه سناي امريكا
 ،ايرانيهـا  سال تجربه با 30براساس «: است

از صد كلمه حرفي كـه   ،به شما مي گويم

نها آ. يك كلمه اش راست نيست ،مي زنند
نهـا  آبه ما دروغ مي گوينـد و مـا نيـز بـه     

حامد بن جاسـم   ،و نيز» . دروغ مي گوئيم
در ديدار با جون  ،نخست وزير قطر ،التاني
رابطه كشورش  ،2010فوريه  13در  ،كري

« : كرده استبا ايران را اين سان توصيف 
اد رئيس جمهوري ايران ژمحود احمدي ن

مـا امريكائيهـا را در عـراق    : به مـن گفـت  
نهـا در  آجنگ نهائي را بـا   ،شكست داديم

  .»ايران خواهيم كرد
 21به تاريخ  ،ديپلمات ديگري از قاهره ◀
بـه وزارت خارجـه امريكـا     ،2009وريل آ

رئيس  ،گزارش مي كند كه حسني مبارك
او . ايرانيان منزجر اسـت جمهوري مصر از 

: نها را دروغگو مي داند و تأكيد مي كندآ
نهـا اعتمـاد   آبه يـك كلمـه از حرفهـاي    «

عمـر   ،رئيس سازمان اطالعات مصر. »نكنيد
ايران در مصـر بسـيار   «: مي گويد ،سليمان

ايران براي اعمالش مـي بايـد   . فعال است
  .»بها بپردازد

بـدين سـان جـا بــراي    : انقـالب اسـالمي  
ترين ترديد نمي ماند كـه ديگـر    كوچك

يـم مافياهـا   ژبحران سازي هم دردي از ر
نگاه داشتن ايران «حاال . درمان نمي كند

است كه رويه كرده » در لبه پرتگاه جنگ
هرگاه ايرانيان بر نخيزند و دولت را . است

 ،به اتفـاقي  ،از دست مافياها خارج نكنند
  .ايران در پرتگاه جنگ فرو مي افتد

  
ملـک  ،کشورهای عـرب سران ٭

عبدالله و شیخها خواهان حمله 
 ،امریکا به ایرانند و در عین حال

ــران ــران و  نگ ــک شــدن ای نزدی
  :امریکا به یکدیگرند

  
ملـك   ،2009در مـارس   ،بنا بر سـندي  ◀

عبداهللا به مشاور كاخ سفيد در امر مبارزه با 
هدف «: گفته است ،جون برانان ،تروريسم

ايــران . بســازدايــران اينســت كــه مســئله 
خداوند ما . ماجراجو بمعناي بد كلمه است

ديپلماتهـاي  » .نها حفظ كندآرا از گناهان 
ديگر امريكائي سـخنان ديگـري از ملـك    
ــا     ــه امريك ــه وزارت خارج ــداهللا را ب عب

بنا بر تلگرافي به تـاريخ  : گزارش كرده اند
نـرال  ژملك عبـداهللا بـه    ،2010فوريه  11

رمار را مي س«: گفته است  ،جيمس جونس
اگر ايران به توليـد بمـب   . بايد قطع كرد

همه كشورها  ،در منطقه ،اتمي موفق شود
  ». بمب اتمي خواهند ساخت

شيخ  ،حماد الخليفه ،2009نوامبر  1در  ◀
فرمانده قـواي   ،نرال پترائوسژبه  ،بحرين

اجـراي  «:  گفته است ،امريكا در خاورمينه
. دبرنامه اتمي ايران مي بايد متوقـف شـو  

 ،اجازه ادامه دادن به اجراي برنامه اتمـي 
هزينه اش از هزينه متوقف كردن اجراي 

  ».بيشتر است ،نآ
يــك ديپلمــات   ،2010فوريــه  9در  ◀

امريكائي بـه وزارت خارجـه ايـن كشـور     
 ،محمـد بـن زايـد   : گزارش كرده اسـت 

كه ستون فقـرات امـارات    ،وليعهد ابوظبي
ار در ديد ،متحده عربي را تشكيل مي دهد

رئـيس سـتاد مشـترك     ،با درياساالر مولن
من ترديد «: به او گفته است ،ارتش امريكا

دارم كه حمله هوائي به تأسيسـات اتمـي   
مي بايد نيروي زميني را . ايران كافي باشد

  . »نيز  وارد عمل كنيد
به  2009وريل آبنا بر گزارشي به تاريخ  ◀

ســران  ،در اردن ،وزارت خارجــه امريكــا
ن را آ ،ام سخن گفتن از ايـران كشور بهنگ

اختاپوسي مي خوانند كه به همه جا پنجه 
چاره، قطـع كـردن پاهـاي او    . مي افكند

رئـيس مجلـس سـناي     ،زيد رفاعي. است
گفتگو با ايران به هـيچ  «: اردن گفته است

يا ايران را بمبـاران  . نتيجه اي نمي انجامد
كنيد و يا با ايران مجهـز بـه سـالح اتمـي     

مجازاتها و هويج جلو دهان . زندگي كنيد
ايران گرفتن هـا و تشـويق و تكـذيبها راه    

  .»بجائي نخواهند برد

ننــد كــه ســران آمــدارك حــاكي از  ◀
در همان حال كه به امريكا فشار مي  ،عرب

نند كـه  آنگران  ،ورند به ايران حمله كندآ
نكند امريكا به ايران نزديـك شـود و ايـن    

ايـن  . ودنها تمام شآنزديك شدن به زيان 
نگراني را رهبران اردن بصـراحت اظهـار   
كرده اند و اصرار وليعهد ابوظبي براينكـه  
كشــورهاي عضــو شــوراي تعــاون خلــيج 

در گفتگوهــاي امريكــا بــا ايــران  ،فــارس
  .شركت جويند نيز بيانگر اين ترس است

  
ي اسـرائيل و  ژپنج پايـه اسـترات   ٭

چســان اســرائيل امريكــا را بطــرف 
  :ران مي راندقاطعيت در قبال اي

  
 ،بنا بر گزارش به وزارت خارجه امريكا ◀
مـدير   ،يـالد ژمـوس  آ ،2009دسامبر  1در 

نظـامي وزارت دفـاع    –كل امور سياسي 
معــاون وزارت  ،بــه الــن تــوچر ،اســرائيل

مسلم نيست كه «: خارجه امريكا گفته است
ايران تصميم گرفته باشد بمب اتمي بسازد 

است دانش اما مسلم است كه ايران مصمم 
ديپلماســي . وردآن را بدســت آســاختن 

يك او ژپرزيــدنت اوبامــا و گزينــه اســترات
بسيار خوب است اما روشن است كه عمل 

  .»نخواهد كرد
پـي   ،سويكيليكبنا بر مدارك منتشره        

يم ايران و حل بحـران  ژبردن به مقاصد ر
اتمي مايه بيشترين اشـتغال خـاطر وزارت   

 ،بـدين سـو   2002خارجه امريكا از سـال  
اسـرائيلي هـا بطـور مـداوم     . بوده اسـت 

حكومت اوباما را به سخت كردن موضـع  
در . خــود در قبــال ايــران خوانــده انــد

گزارشي به وزارت خارجه امريكا به تاريخ 
« : مـده اسـت  آاز جمله  ،2009نوامبر  18

يك مقام موسـاد گفتـه اسـت كـه ايـران      
دريافته است هرگـاه برخـورد مثبتـي بـا     

همچنـان مـي    ،ست اوباما نشـان دهـد  سيا
ايران . ادامه دهد» زمان خريدن«تواند به 

كاري جز اين نخواهد كرد كه از گفتگـو  
. وردن زمان اسـتفاده كنـد  آبراي بدست 
تـا   2010ايـران در سـالهاي    ،بر اين روال

يك سـاخت سـالح   ژتوانائي تكنولو 2011
ن آاز . وردآهسته اي را بدسـت خواهـد   

فتن تصميم به سـاختن  كاري جز گر ،پس
و اين تصـميم كـه سياسـي    . ن نمي ماندآ

اسـت را هـر وقـت بخواهـد مـي توانـد       
 ،در مدرك ديگري بهمان تـاريخ . »بگيرد

مده است كـه حكومـت اسـرائيل سـال     آ
زيـرا اكـر   . را سال خطر مـي دانـد   2010

ايرانيــان بــه حمايــت و تحكــيم دفــاع از 
بعـد   ،تأسيسات اتمي  خـود ادامـه دهنـد   

نها را هدف حمله قرار آواهد شد مشكل خ
اسـرائيل در  . نهـا صـدمه رسـاند   آداد و به 

 GBS-28نست كه امريكا بمبهاي  آانتظار 
ضد پناهگاه بتوني به ايـن كشـور تحويـل    

  .»دهد
  

پنج پايـه   ،2007مدركي به تاريخ اوت  ◀
ــترات ــران ژاس ــال اي ــرائيل در قب را  ،ي اس

رئـيس موسـاد    ،بشرحي كـه مئيـر داگـان   
بـراي نـيكال   ) جاسوسي اسـرائيل  سازمان(

معاون وقت وزارت خارجه امريكـا   ،برنس
  :عبارتند از ،تشريح كرده است

ــوراي   – 1 ــق ش ــي  از طري ــدام سياس اق
داگان ارسال پرونده اتمي ايـران  . امنيت

به شوراي امنيت را تحسين مـي كنـد امـا    
اقدام سياسـي بـه نتيجـه نمـي      ،مي گويد

  .رسد
ــري  – 2 ــدامات س ــان( اق ــاون  داگ و مع

وزارت خارجه امريكا تصميم گرفتند ايـن  
  ).اقدامات در متن قيد نشوند

ــش و   – 3 ــيل دانـ ــوگيري از تحصـ جلـ
او مي گويد . ي اتمي توسط ايرانژتكنولو

  .در اين زمينه بيشتر بايد عمل كرد
داگــان مــي (مجازاتهــاي اقتصــادي  – 4

گويد در اين زمينـه اسـت كـه بيشـترين     
سـه بانـك    .مـده اسـت  آموفقيت بدست 

  ).ايراني در حال محو شدنند
بـراي  : داگان مي گويـد (يم ژتغيير ر – 5

  در . يم مي بايد بيشتر كوشيدتغيير رژ
  

  10در صفحه      
  
  

 جنگ نفت ؟
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ــبش    ــت از جن ــا حماي ــان ب ــورت امك ص
دانشجويان دموكرات و گروههاي قـومي  

يـم مخـالف   ژذري و كرد و بلوچ كه با رآ
  .هستند

 ،2009مـه   13بنا بر گزارشي به تـاريخ   ◀
نماينده با نفـوذ   ،كاخ سفيد روبرت وكسلر

كنگره را به اسرائيل مي فرستد تـا حالـت   
عصبي شديد مقامات اسـرائيلي را تسـكين   

نها توضيح مي دهد كه هرگاه آاو به . دهد
ــه نتيجــه نرســند   ،اقــدامات ديپلماتيــك ب

سـان مـي توانـد مـردم     آپرزيدنت اوباما 
ان متقاعـد  امريكا را با حمله نظامي به ايـر 

اسـرائيل  : يادلين به او پاسخ مي دهد. كند
ن نيست به امريكا توصـيه كنـد   آدر صدد 

اما بايد فهميد كـه  . جبهه سومي را بگشايد
اسرائيل ديد ديگري نسبت به مسئله دارد و 
نمي تواند گزينـه نظـامي را از روي ميـز    

  .»بردارد
  
چرا اوباما بـا جنـگ بـا ایـران  ٭

ــت؟  ــالف اس ــ - مخ ای گفتگوه
وزیر دفاع فرانسه بـا وزیـر دفـاع 
ــه  ــاره احتمــال حمل ــا در ب امریک

  :اسرائیل به ایران
  
بـه  ) 2010نـوامبر   28(نيويورك تـايمز      

  :اسناد سري ديگري توجه كرده است
بنا بر يك گزارش محرمانه از جـيمس   ◀

اهـود   ،سـفير امريكـا در اسـرائيل    ،كانيگام
يح وزير دفاع اسرائيل براي او توض ،باراك

مـاه وقـت    18تـا   6داده است كه دنيا از 
دارد تا جلو توليد بمب اتمي توسط ايران 

هرگونه اقدام نظـامي   ،نآبعد از . را بگيرد
. وردآخسران غير قابـل قبـول ببـار مـي     

 ،تهديد ضمني باراك به حملـه بـه ايـران   
  ...موجب غافلگيري كوچكي شد

گزارشهاي ديگر حـاكي از اطالعـاتي    ◀
ورده آريكا به تازگي بدسـت  هستند كه ام

امريكا بر اين باور است كه  ،نهاآبنا بر. است
موشـكهاي پيشـرفته    ،ايران از كره شـمالي 

اين موشكها به ايران امكـان  . خريده است
مي دهند پايتختهاي اروپـاي شـرقي را و   

كره شمالي بـه  . مسكو را هدف قرار دهند
ايران كمك مي كند در توليد موشـكهاي  

  .بالستيك دوربرد
بسـياري    ،بنا بر سندهاي سري ديگري ◀

از رهبران بر اين نظر هستند كـه پـيش از   
ايـران بمـب    ،ت كنوني بيفتـد نكه حكومآ

و حكومـت اوبامـا   . اتمي  خواهـد يافـت  
ترديــد دارد كــه حملــه نظــامي موجــب 

  .جلوگيري از اين امر شود
 12بنا بر يكـي از گزارشـها بـه تـاريخ      ◀

وزير  ،در ديدار روبرت گيت ،2010فوريه 
وزيـر پيشـين    ،دفاع امريكا با هروه مـرين 

: تمورين از او پرسـيده اسـ   ،دفاع فرانسه
يا اسرائيل بدون حمايت امريكا به ايـران  آ

حمله خواهد كـرد؟ و گيـت پاسـخ داده    
يـا ايـن حملــه در   آاو نمـي دانــد  : اسـت 

ميز خواهد شد يـا  آصورت انجام موفقيت 
اما اسرائيل مـي توانـد ايـن كـار را     . خير
  .بكند
هرگونـه حملـه   : و گيت افزوده است      

سـال اجـراي     3نظامي حداكثر يـك تـا   
امه اتمي ايران را دچار تـأخير خواهـد   برن

مـردم ايـران را متحـد و     ،در عوض. كرد
براي هميشه ضد حمله كننـده بـه كشـور    

  .خود مي كند
  
ـــاون وزارت  ٭ ـــه مع ـــی اف ب عل

مـــا از تحـــریم : خارجـــه امریکـــا
  :ایران حمایت می کنیم

  
ــط     ◀ ــده توس ــر ش ــناد منتش ــق اس طب
ــويكي ــور    س،يكل ــيس جمه ــي اف ري عل

ان در ديـدار بـا برنـز    جمهوري آذربايجـ 
من حمايـت  ضمعاون وزير خارجه امريكا 

از تحريم هـاي اقتصـادي ايـران، روابـط     
ه كشورش با ايران را متشتج توصيف كـرد 

او همچنين خواستار حمايت بيشـتر   .است
ت ااسـت  :ه استو گفت هشركتهاي نفتي شد

اويل از ايـران بيشـتر حمايـت ميكنـد تـا      
ه است كرداو همچنين تاكيد ...آذربايجان

كشـورش هيچگـاه رواديـد را بـراي      كه
او تـامين مـالي    .ايرانيان لغو نخواهد كرد

مراسم خشونت آميز عاشورا در نخجـوان  
ه را بعنوان يكي از دخالتهاي ايران نام برد

نمـي   :ه استعلي اف همچنين گفت. است
داند چرا آقاي خامنه اي بجاي حمايت از 

د از موسوي كه مانند او اصليت آذري دار
  ...احمدي نژاد حمايت كرد

 
امریکا نباید بـا رهبـران ایـران  ٭

نهـا منتظـر آگفتگو کند چراکـه 
ظهور قریب الوقـوع امـام زمـان 

  !:هستند
  

منتشــره يكــي از تحليلهــاي ســري در  ◀
ورود اياالت  :آمده است سويكيليكتوسط 

متحده به مذاكره مستقيم با رهبران ايـران  
غيـر  "ي ايـران  نه تنها رهبـر . اشتباه است
است، بلكه تحت سلطه يـك   "قابل اعتماد

مي باشد كه پايـه  ) حجتيه(گروه منتظران 
تصــميمات مهــم آنهــا در مــورد سياســت 

ر اعتقـاد بـه بازگشـت    بداخلي و خارجي 
موسوم به مهدي  "گمشده"قريب الوقوع 

از  .بنـا مـي شـود   موعود يا امام دوازدهم 
يـام  همه مهمتر، بسياري از ايراني هـا بـه پ  

ــر    ــورد تغيي ــا در م ــور اوبام ــيس جمه رئ
مذاكره با دولتي كه همچنـان  . اميدوارند

به سركوب و نقض ابتدايي تـرين حقـوق   
نادرسـت   ،ايران مـي پـردازد   شهروندان 

 .است
  
حمله عـراق بـه ايـران، حاصـل      ٭

يــم ژتوافــق امريكــا وعربســتان و ر
صدام بود و حاال بوش رأي خـود  

را تغيير را در باره  جنگ با ايران چ
  :مي دهد؟

  
بنـا بــر گزارشــهائي كــه مــورد توجــه   ◀

شـده  )  2010نـوامبر   28(نيويورك تايمز 
 2005گـزارش بـه تـاريخ دسـامبر      ،است

) بوش پسر جرج: زمان رياست جمهوري (
بنا بر ايـن گـزارش كـه از سـفارت     . است

ــه   ــه وزارت خارج ــتان ب ــا در عربس امريك
ــده اســت  ــابره ش ــعودي  ،مخ ــاه س پادش

خود را از اين كـه بـوش  نظـر     عصبانيت
 ،خود را در باره حمله به ايران تغييـر داده 

در گذشـته  «: اين سان اظهار كرده اسـت 
امريكا و عربستان و صدام حسـين در بـاره   
نياز مهار كردن ايران توافـق كردنـد امـا    

يم عراق را سر بريـده و در  ژامريكا ر ،حاال
    ».سيني طالئي تقديم ايران كرده است

ورد كه پـيش  به ياد مي آ: ب اسالميانقال
ــن ــاري ،از اي ــرت پ ــه  ،روب ــه محرمان نام

نخسـتين وزيـر خارجـه     ،الكساندر هيگ
تا  1980(ريگان رئيس جمهوري امريكا 

ــود) 1988 ــر . را انتشــار داده ب ــا ب ن آبن
ــزارش ــيس    ،گ ــتان و رئ ــاه عربس پادش

جمهوري مصر و پادشاه اردن به او گفته 
ا و كشـورهاي  بودند كه بـا توافـق امريكـ   

صــدام بــه ايــران حملــه كــرده و  ،عــرب
يا حكومـت او بـر همـان    آپرسيده بودند 

ايـن گـزارش   . سياست مي ماند يا خيـر 
سند ديگري است حاكي از توافق امريكا 

  .و كشورهاي عرب بر سر حمله به ايران
و برنامه پنجم هم نمايانگر بي كفايتي       
 يم و هم  برنامه  گذاري رانت خـواري ژر

  :مالي است –مافياهاي نظامي 
  

  
  ژاله وفا

  

 "برنامه پنجم توسـعه "
آينه تمـام نمـاي بـي    
كفايتي نظـام واليـت   

  فقيه
  
  

بر هر ایرانی مبر هن شده است که  در نظـام 
 –والیــت فقیــه همــه ارکــان زنــدگی  سياســی 

اقتصــادی و اجتمــاعی مــردم ايــران صــحنه 
مـالی گردیـده  - تاخت و تاز مافيـای نظـامی

نویسی این نظام "برنامه " در ادبيات است و 
ای از اهـداف  همواره، جای خالی مجموعـه

قابــل پيگيــری از قبيــل برنامــه هــای درســت 
سنجیده شده، کاهش واقعی اتکـای بودجـه 
به در آمد نفتی، تسهيل رشد اقتصادی، ثبات 
اقتصــاد کــالن، برقــراری امنيــت اقتصــادی، 

 مشـهود... نظام توزيـع در آمـدی عادالنـه و 
است تا بودجه هرسـاله نیـز بـه عنـوان ابـزار 

بـا حکومـت ! تحقق آن اهداف مطرح باشـد
برنامـه چهــارم "احمـدی نــژاد حتـی فاتحــه 

نيـز خوانـده شـد چـرا کـه  نـه سـال " توسعه
گذشته و نه امسال  گـزارش عملکـرد برنامـه 
ــه نکــرده   ــه مجلــس اراي چهــارم توســعه را ب
برنامه پنجمی بـرای توسـعه فقـر بـه مجلـس 

  . ظام ارائه دادن
امــا برنامــه ای کــه در چهــار چــوب نظــام     

واليت فقيه تنظیم شود از ابتدا مسـلم اسـت 
چــرا کــه . کــه مختصــات ضــد رشــد دارد

واضعان آن درکی مبتنـی بـر آزادی نداشـته و 
ندارند تا متوجه شوند که هر مشکلی اعـم از 
سیاســی یــا اقتصــادی بــه مثابــه يــک موجــود 

دارد و هـم ايجـاد زنده، هم محـيط زيسـت 
و ايجـاد کننـده مشـکالت اقتصـادی . کننده

از . ايــران ماهيــت نظــام واليــت فقيــه اســت
بر مـدار "  توسعه"اينرو واضعان برنامه های 

قدرت، مشـکالت اقتصـادی را هماننـد يـک 
شيئ تلقی می کنند و متوجه نبـوده ونیسـتند  
که در هر نظامی که خود مسـاله سـاز اسـت، 

فقيــه، انتظــار حــل  همچــون نظــام واليــت
چرا که بدیهی است  . مساله امری عبث است

نظامی که سیاستش بر بحران سازی و مسـاله 
سازی است و از قبل وجـود بحـران و مسـاله 
سازی گذران عمر میکند، قصد و تمـایلی بـه 
حل آن مسائل و بحرانها را نیز ندارد وگرنـه 

و همانگونـه ! به ایجاد آنها دست نمی یازیـد
انسـان گرسـنه را نمیتـوان بـا دادن که شـکم 

وعــده و ارائــه آمــار دروغ ســیر کــرد و رنــگ 
رخساره خبر میدهد ازسر ضمیر، برای مردم 
ایران نیز بطور روزمره  وضعیت بحـران زده 
و نابسامان اقتصـاد ایـران نیـز براحتـی قابـل 
مشاهده و لمس است و پوچ بودن و فرضی و 

" امـهبرن:"غیر واقعی وخیاالتی بودن اهداف
ریزی های کالن مسئوالن نظام والیت فقیـه 
ــر و  ــره فق ــان وضــعیت روزم ــتناد هم ــه اس ب
گرسنگی و نا امنـی اقتصـادی  امـری بـدیهی 

  .گشته است
" توسعه"برنامه به اصطالح  ۵مطالعه متون  

در این نظام  واضح می کند که  برنامه هـای 
ایـــن نظـــام هـــم در تشـــخیص "  توســـعه "

ائل  کشــور، وضــعیت و وضــعیت ســنجی مســ
هم در ارزیابی و تشخیص نظام اهداف، هم 
در تخصیص امکانات و هم  عوامل مـوثر در 
ـــاتی و تنظـــيم  ـــه هـــای عملی اجـــرا و برنام

،اشکاالت اساسـی و ...سازماندهى اجرايى و
و اصـوال بـه مشـکالت .ساختاری وجود دارد

اقتصادی و عاملها و راه حلها در این برنامـه 
نیز منتزع ازسایر جنبه  ها  منفرد از یکدیگر و

سیاسـی  - های انسـانی  فرهنگـی واجتمـاعی 
  .نگاه میشود

بــه زعــم نگارنــده  مــادامی کــه ذهنيــت    
واضعان و برنامـه نويسـان ایـن نظـام  حـول 
مدار قدرت و الزامـات قـدرت و نـه انسـان و 
نیازهـــای واقعـــی و حقـــوق وی دور ميزنـــد 
ومادامی که نظـام فاسـد و ضـد رشـد واليـت 

ــه ــين  فقي ــارچوب چن ــا برجاســت ،در چه پ
نظامی حتی وقتی عده ای قصد ساخت هـم 
ــد ــی کنن ــاز م ــب آغ ــا تخری ! داشــته باشــند ب

تخريب نظـام توليـد و تخريـب از راه دامـن 
زدن به مصرف و حـراج منـابع ملـی از قبيـل 

از اينرو مالحظه می کنـيم کـه  ...نفت و گاز و
حتی بودجه نويسـی در نظـامی کـه محـورش 

است معنای ديگـری جـز نحـوه  رانتخواری
وهر روز که رژیم مافیای ! توزيع رانت ندارد

والیت فقیه ادامـه حیـات مـی دهـد ، شـاهد 
توان و نیروهای محرکـه  ،تحلیلی رفتن بنیه 
  .ایران می باشیم

گواه صادق  غیـر واقعـی و تخیالتـی بـودن    
" توسـعه"به اصطالح " برنامه های"اهداف 

برنامـه پـنجم "ای  نظام والیت فقیه ، محتـو
وبهتــرین شــاهد مخــرب بــودن "  توســعه

ـــت کودتـــایی  ـــادی دول ـــتهای اقتص سیاس
احمدی نژاد نیز آمار و ارقام  اقتصادی است 
که آینـه عملکـرد دولتهـای مافیـایی در ایـن 

  .نظام است
"  توسعه "اکنون با هم به مختصات   برنامه   

پنجم  نظری مـی افکنـیم تـا مشـخص شـود 
ه حد در زرورقـی از اغـراق و اهداف ان تا چ

تبلیغات پر طمطراق پیچیده و ارائه شده اند 
عالوه بر این در آینه آمار اقتصادی است که . 

محــرز مــی شــود  نــه تنهــا اهــداف فرضــی و 
برآورده نشـده و " توسعه" خیالی برنامه های

نخواهند شد، بلکه  ماهیت فاسد و مافیـایی  
صـاد ایـران نظام والیت فقیه روز بروز نیز اقت

را بـا ضـربات پیــاپی حاصـل از نـادانی و بــی 
کفایتی و فساد مسئوالنش بـه ورطـه نـابودی 

  .نزدیک تر می نماید
برنامـه پـنجم "حتی با نگاهی به  نحوه ارائه 

به مجلس نظام میتوان بی برنـامگی " توسعه
و مختصات ضد رشد را کـه در تمـامی ارکـان 
ــده را  ــه ریشــه دون رســمی نظــام والیــت فقی

  . نظاره کرد
وقتــی کــه انســان بــه عینــه مــی بینــد کــه در    

بسیاری از کشورها عدم اجـرای یـک پـروژه 
عادی عمرانی با توبیخ و نتایج سختی بـرای 
ــام  ــی در نظ ــت، ول ــراه اس ــئوالن آن هم مس

دولـــت  و مجلـــس ارائـــه و " والیـــت فقیـــه 
کالن  را با تـاخیری یکسـاله " برنامه" بررسی

واقــب ایــن تــاخیر مواجــه مــی کننــد، و بــه ع
ــی  ــیچ نم ــور ه ــل اقتصــاد کش ــاله در ک یکس
اندیشند، می توان پی به عمق فسادی برد که 
در  همه نهادهـای نظـام والیـت فقیـه ریشـه 

خصوصــا کــه هــر فــردی کــه . دوانــده اســت
کمترین اطالعاتی در باره برنامـه هـای دراز 
مدت اقتصادی داشته باشد میداند که بدون 

امـه قبلـی و میـزان بررسی نحوه عملکـرد برن
ـــات  ـــا واقعی ـــودنش ب ـــا دور ب ـــی و ی نزدیک
اقتصادی، بررسـی و تصـویب برنامـه جدیـد 
شکی در فرضی و غیر واقعی بودن این برنامه 
ها باقی نمی گـذارد و در نظـام والیـت فقیـه 

در " گزارش عملکرد برنامـه چهـارم توسـعه 
به مثابه پـیش زمینـه ۸۷و  ۸۶، ۸۵سال های 

حتی به مجلـس ایـن "  مبرنامه پنج"بررسی 
  ! نظام هم داده نشده است 

اما با مطالعه متن الیحه برنامـه پـنجم هـر     
ایرانی که کمتـرین اطـالع اقتصـادی داشـته 
باشــد متوجــه مــی شــود کــه گــویی کســی بــه 
نوشــتن انشــایی فرضــی و خیــالی مبــادرت  و 
تنها یک سری تکالیف و جواز بـرای دولـت 

نـه تنهـا "  ه برنامـ" ایـن. تعیین کـرده اسـت
هیچ نشانی از انسجام ندارد و فاقد جداول و 

سـاله اسـت،  ۵منابع الزم بـرای یـک برنامـه 
بلکه حتی فاقد الویت هـا و مشـخص کـردن 
منابع تامین مالی بـرای اجـرای پـرژه هـا  در 
بخش های مختلـف نیـز هسـت و تنهـا یـک 

ــه داده اســت ــد ارائ ــر . ســری وعــده و وعی ب
 ۵ان الیحـه برنامـه اساس این برنامـه در پایـ

ساله که کلیاتش را مجلس نظام با تغییرات و 
ـــاریخ  ـــدیالتی در ت ـــرح و تع ـــان  ۸ج  ۸۹آب

  :تصویب کرد
 ۷درصدی، نـرخ بیکـاری  ۸رشد اقتصادی   

بهــره وری و  درصـدی ۲٬۷درصـدی و رشـد 
نزول سهم مردم در هزينه سـالمت حـداكثر 

ـــه ـــت ۳۰ب ـــده اس ـــده داده ش ـــد وع ! درص
ــاس برن ــر اس ــین ب ــده همچن ــیم ش ــه تنظ ام

صنعت نفت در پنج سال آینده، این صـنعت 

ــارد دالر ســرمایه گــذاری  ۱۵۵نیازمنــد  میلی
میلیـارد دالر آن بـه  ۹۰است که از این مبلـغ 

میلیـارد  ۶۵صورت بیع متقابل و فاینـانس و 
دالر دیگر نیز از محـل منـابع داخلـی تـأمین 

 ۱۳بر این اساس ساالنه باید حدود . شود می
الر سـرمایه گـذاری از محـل منـابع میلیارد د

  .داخلی در صنعت نفت انجام شود
نگارنده حـد اقـل  از دو جنبـه معتقـد اسـت 
این وعـده هـا توخـالی و دروغ هسـتند چـرا 

  : که
ـــن- ۱ ـــه" در ای ـــنی از " برنام ـــابی روش ارزی

چهارم ارائه نشـده اسـت و " برنامه" عملکرد
پـنجم " برنامـه" همچنین گزارش سـاالنه از

در نظـر گرفتـه " برنامـه"دوین ایـن نیز در تـ
" برنامــه"در اصــل گــویی ایــن ! نشــده اســت

بدون هیچ بستر وزمینه ای و ارجاع به نحوه 
" برنامـه" سال ۵عملکرد اقتصادی کشور در 

چهارم تدوین شده است و دولـت کودتـایی 
احمدی نـژاد بـا حـذف لـزوم ارائـه گـزارش 

سال آینده نظارت گریـزی خـود  ۵ساالنه در 
هـر . ه  و ضوح بـه نمـایش گـذارده اسـترا ب

چند مجلسی که این دولت را به خاطر عـدم 
کـه بـه قـول " برنامه چهارم توسعه" گزارش

دکتر جامساز اقتصاد دان در گفتگو بـا ایسـنا 
درصـــد احکـــامش اجـــرا نشـــده اســـت،  ۸۰

استیضاح نمـی کنـد، معلـوم اسـت کـه هـیچ 
نظارتی بر هیچ یک از امور دولـت کودتـایی 

نژاد ندارد و البته از مجلس به مثابه احمدی 
یکــی از ارکــان نظــام والیــت فقیــه نبایــد نیــز 
توقـــع نظـــارتی در راســـتای حقـــوق مـــردم 

  ..داشت
آمار و ارقام اقتصادی کنونی ایـران نشـان - ۲

درصدی  ۸میدهد که آرزوی رسیدن به رشد 
ــاری  ــرخ بیک ... درصــدی و  ۷اقتصــادی و ن

مینـه همه آرزوهای خامی هستند کـه هـیچ ز
تحقق در نظام والیت فقیـه ندارنـد و برپایـه 
واقعیــات تنظــیم نشــده و از فقــدان جــداول 
ــرد و حتــی  ــابع ومصــارف رنــج میب کمــی من
مشخص نيست كـه چگونـه درآمـدها هزينـه 

نويســي  در حاليکــه هــدف از برنامه! شــود مي
ــامين  ــراي ت ــات محــدود ب اســتفاده از امکان
ـــابع   ـــن من نيازهـــاي نامحـــدود اســـت و اي

 .زمشخص نشده استنی
برای اینکه این ادعای نگارنده مستدل باشد 
بـا هـم بـه وضــعیت اقتصـادی کشـور نظــری 

  :مجمل می اندازیم
در این برنامه به غیر از اینکه هيچ راهکـاری 
برای مهار تورم و جلوگیری از رشد بی رویه 
نقدینگی  وجود نـدارد، حتـی بـه مسـاله آزاد 

فمنــدی قــانون هد" ســازی قیمتهــا و تبعــات
که امری  بسیار تورم زا است حتی "یارانه ها 

عـدم تاکیـد بـر . اشاره ای هـم نشـده اسـت 
تــورم و رشــد نقــدینگی، باعــث خواهــد شــد 

هـا، درخصـوص "برنامه" مجریان این قبیل 
اتخاذ سیاسـت هـای پـولی و مـالی  بـه هـیچ 
وجه جدی عمل نکنند و رفتـار سـلیقه ای را 

لــت در پــیش گیرنــد همــان کــاری کــه دو
" برنامــه" ســال اخیــر بــا ۵احمــدی نــژاد در 

  .چهارم کرد
در  ۸پس وعده رسیدن به رشـد اقتصـادی     

صدی  در پایان برنامه با توجه به اینکه  بانك 
مركزى جمهورى اسالمى هنـوز آمـار رسـمى 
نــرخ رشــد اقتصــادى ايــران را  ارائــه نــداده 
ــا امکــان مقایســه ای دســت دهــد  و  اســت ت

یا نشدن این وعـده رشـد زمینه عملی شدن و
ــه واقعیــات قابــل بررســی  ۸ درصــدی در این

باشد، اما همین که حسـين قضـاوى، معـاون 
اقتصادى بانك مركزى  در يك نشست رسمى 
ايــن بانــك رســماً اعــالم كــرد كــه نــرخ رشــد 

نـيم در صـد  ۱۳۸۷اقتصادى ايران در سـال 
بــوده اســت، نیــز همــه مــی دانــیم کــه  طبــق 

صــندوق بــین اطالعــات بانــک جهــانی و 
کشور خاورمیانه، مـا  ۲۰المللی پول در میان 

ایم و در  ترین رشـدها را داشـته یکی از پـایین
کشـور، ایـران بعـد از قزاقسـتان کـه  ۲۰میان 

ترین کشورها از لحاظ اقتصـادی،  جزو پایین
قرار دارد و  تمام كشورهاى همسايه ايران به 
گونه اى محسوس نرخ رشدشان باالى نـرخ 

  ن است، کفایت میکند بفهمیم رشد ايرا
   ۵درصدی رشد اقصادی در  ۸وعده رشد 

  11در صفحه      

 جنگ نفت ؟
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ســال آینــده  وعــده ای دروغ اســت چــرا کــه 
رشــد حاصــل ســالهای بســتر ســازی و زمینــه 

 .سازی میباشد
اما نکته مهم این است که در نظـام والیـت    

فقیه رشد اقتصادی باال نیـز عامـل تحـوالت 
بلکـه عامـل اصـلی  اقتصادی داخلـی نیسـت

ــت ــتش اس ــزایش قیم ــت و اف ــال . نف و در س
نیز  که یکی از بهترین سالهای در آمد  ۱۳۸۷

نفتی بـوده اسـت، تولیـدات داخلـی کـاهش 
یافته  و با رشد اقتصادی نیز مواجه نبودیم و 
بر عکس بـا چنـین افتـی در تولیـد ناخـالص 

  .دولتی روبرو  بوده ایم
دیـد  درصدی اقتصادی در ۸پس وعده رشد 

دولت احمدی نژاد نه بر پایه رشد تولیـدات 
داخلی و فعـل  انفعـاالت سـازنده اقتصـادی 
است بلکه تنها منوط بر  امید و خیـال و آرزو 

  !بر افزایش قیمت نفت است 
چـــرا کـــه وضـــعیت صـــنایع و کارگاههـــای 

  :تولیدی کشور از قبیل ذیل است
به گفتـه محمـد نهاونـدیان، رئـیس اتـاق   ◄

صنایع و معادن ایران توجـه مـی  بازرگانی و 
ــیم کــه اذعــان دارد، ــران در :" کن صــنایع ای

حال حاضر تنهـا بـا نیمـی از ظرفیـت تولیـد 
خود مشغول به کار هستند و ایـن بـه معنـای 
آن است کـه نیمـی از افـراد شـاغل بایـد کـار 

شـهریور  ۷قـدس ."(خود را از دست بدهنـد
۸۸ (  
بهروز صـادقی، رئـیس کمیسـیون  به گفته  ◄

ــادن  ــانی و صــنایع و مع ــاق بازرگ صــنعت ات
 ۲۷وضـعیت واحـدهای صـنعتی در : " ایران

اســتان کشــور را بررســی کــرده ایــم و در ایــن 
در هر استان فقـط "بررسی مشخص شده که 

درصــد واحــدها در حــال تولیــد واقعــی  ۳۰
  ) ۸۸مهر  ۱۲خبرگزاری مهر "(هستند 

اینهـا زمینـه و بسـتر واقعـی تولیـدات کــاهش 
ــه دا ــده یافت ــه زعــم نگارن ــی اســت کــه ب خل

ــده رشــد  ــه وع ــازد ک ــی س ــرمال م بخــوبی ب
سال آینده دروغی  ۵درصدی در  ۸اقتصادی 

 .بزرگ بیش نمی تواند باشد
به شاخص اقتصادی دیگری همچون میزان 
ســـرمایه گـــذاری خـــارجی در ایـــران  نظـــر 

  :افکنیم
هـــر کـــس کـــه کمتـــرین اطالعـــی از امـــور 

ــ ــه ب ــد ک ــته باشــد میدان رای اقتصــادی داش
درصدی، نیاز به نرخ رشـد  ۸رسیدن به رشد 

. درصـدی اسـت ۱۲سرمایه گذاری حـداقل 
یعنــی بایــد رونــد ســرمایه گــذاری صــعودی 

در حــالی کــه  متوســط رشــد ســرمایه . باشــد
ــارم  ــه چه  ۱/۶گــذاری ســه ســال اول برنام

  !درصد بوده است 
سـهم ) ۸۹خـرداد   ۱۱در ( و به گزارش ایلنـا

ایه گـذاری خـارجی ایران از بازار عظیم سرم
برابـر ۲۰۰۸سال منتهی بـه سـال  ۷در طول 

میلیون دالر بوده است  ۱۴۰میلیارد و  ۱۷با 
و در همــین دوره کشــورهایی کــه بــه لحــاظ 
موقعیــت و وضــعیت بــه نــوعی رقیــب ایــران 
محسوب می شوند چندین برابر ایـن رقـم از 
و . بازارهـــای جهـــانی اســـتفاده کـــرده انـــد

 ۱۸برابــر ، ۸۴ا ســرمایه گــذاری ایــن کشــوره
در . افـزایش یافتـه اسـت...برابر ۹برابر ، و یا 

 ۲۰۰۰حالی که در ایران در این دوره زمـانی 
ــا  ــتقیم  ۲۰۰۸ت ــذاری مس ــرمایه گ ــزان س می

سرمایه . برابرکاهش یافته است ۲٬۳خارجی  
گـــذاری خـــارجی در ایـــران در شـــرایطی 

میلیـون دالر در  ۴۹۰میلیارد و  ۱محدود به 
است که در برنامـه چهـارم  بوده ۲۰۰۸سال 

 ۳توسعه پیش بینی شده بود که در این سـال 
میلیــون دالر ســرمایه مســتقیم  ۱۷میلیــارد و 

اما  من بـاب نمونـه ! خارجی وارد کشور شود
 ۱سرمایه گذاری خارجی در کشـور ترکیـه از 

میلیـارد و  ۱۸به  ۲۰۰۱میلیارد دالر در سال 
رســـیده  ۲۰۰۸میلیـــون دالر در ســـال  ۲۸۰
ســهم   ۲۰۰۲در حــالی کــه در ســال . تاســ

و نیم  ۳ایران از بازار سرمایه گذاری خارجی 
میلیــارد دالر بــوده اســت ایــن رقــم در ســال 

میلیــارد دالر رســیده  ۱٬۵بــه کمتــر از  ۲۰۰۸
  .است

ــه ایــن وضــعیت وخــیم      ــا توجــه ب حــال ب
سرمایه گذاری و نیز مجازاتهای اقتصـادی و 

افـزوده  بدان ۱۳۸۹تحریمهایی که در سال 
گردیده اسـت چگونـه میتـوان بـه نـرخ الزم 
سرمایه گذاری نزدیک به دو برابر در برنامـه 
ــی اجــرای خــود  ــت؟ وقت ــنجم دســت یاف پ

بنـا بـر بـرآوردی کـه " برنامـه پـنجم "الیحه 

برخی نمایندگان مجلس نظام از قبیل توکلی 
که رئیس مرکز پژوهشهای مجلس  نظام نیـز 

:" اســتمیباشــد توجــه کنــیم کــه معتقــد 
 ۲۰۰اجرایی شـدن الیحـه، محتـاج سـاالنه 

میلیارد دالر تجهیز منبع می باشـد، حـاال در 
هر سال چه مقدار سرمایه گذاری باید بـرای 
دو برابر کردن نـرخ سـرمایه گـذاری تجهیـز 

  "میلیارد دالر؟ ۳۰۰یا  ۲۵۰شود؟ 
جای این پر سش اساسی باقی می ماند که آیا 

ر که حاصـل با توجه به وضعیت بحرانی کشو
بــی کفــایتی  ایــن نظــام و دولتهــایش اســت، 
میتوان در این امر شـک کـرد کـه ایـن قبیـل 
ارقام هدف گذاری شده در برنامه پنجم جز 

 وهم و خیال نیست؟ 
اثـرات "نگارنده در دو مقاله بـا عنوانهـای    

اثـرات  "و" تحریم ها بر صنعت نفـت ایـران
 به تفصـیل بـه" تحریمها بر صنعت گاز ایران

ــ ــی ب ــه وقت ــه ام ک ــر پرداخت ــن ام ر اســاس ای
صـنعت  نفـت کشـور "  برنامه پنجم توسعه "

ـــد  ۵در  ـــداقل نیازمن ـــده ح ـــال آین  ۱۵۵س
میلیارد دالر سرمایه گذاری است کـه از ایـن 

ــغ  ــع  ۹۰مبل ــه صــورت بی ــارد دالر آن ب میلی
میلیارد دالر دیگر نیز  ۶۵متقابل و فاینانس و 

و  .ین شـوداز محل منابع داخلی بایستی  تـأم
بــا توجــه بــه مصــرف  عظــیم و غیــر متعــارف 
داخلی نفت و گاز و بنزین و این واقعیت کـه 
از زبان مدیر عامالن شرکت ملی نفت ایـران 

  :شرکت ملی گازایران جاری شده است 
جشن ساز مدیر عامـل شـرکت ملـی : الف◄

منـابع  ):" ۸۹اسفند  ۹نفت نیوز (نفت ایران 
هـا  جـم پروژهگويي ح داخلي قادر بـه پاسـخ

كه  ۸۷نيستند چرا که من باب نمونه در سال 
ســال  ۱۰۰بيشــترين درآمــد نفتــي در طــول 

ميليارد دالر  ۸۷گذشته محقق شد و معادل 
ميليارد  ۷۸بود، از محل فروش نفت، حدود 

دالر درآمد عايد کشور شد، از این میزان تنها 
درصد به وزارت نفت اختصاص یافت  و  ۳۰

 ۱۳کسر مالیات و عـوارض بـه این رقم نیز با 
درصـد نیازهـای  ۵۰در صد رسید کـه حتـی 

از ایـن . شرکت ملی نفت را نیز پوشـش نـداد
رو امکان تامین منابع مورد نیاز صنعت نفت 

  . "از منابع داخلی وجود ندارد
جواد اوجی مدیرعامل شـرکت ملـی  - ب◄

در همـــایش  ۸۹مـــرداد  ۱۱در(گـــاز ایـــران 
ــا پ) :"مــدیران صــنعت نفــت  ــان برنامــه ت ای

میلیـارد  ۳۷پنجم توسعه به سـرمایه گـذاری 
ــرای  ــاز اســت و  ب ــاز نی ــنعت گ دالری در ص

میلیارد مترمکعب گاز  ۱٬۱دستیابی به تولید 
 ۶٬۵تــا  ۶تــا پایــان برنامــه پــنجم بــه ســاالنه 

میلیارد دالر سرمایه گذاری نیازمندیم ولی با 
هـای در دسـت  توجه بـه زمـانبر بـودن طرح

ال دسـت، توسـعه میـادین و اجرای بخش بـا
امکان برداشت گاز از آنها زودتر از سـه سـال 

لـذا در سـه . آینده امکان پـذیر نخواهـد بـود
سال آینده ظرفیت پاالیش گاز کشور افزایش 

در حــالی کــه بــر اســاس  ."  نخواهــد یافــت 
برنامه پـنجم  تـا پایـان ایـن برنامـه یعنـی در 

ــه بایســتی  ۲عــرض  ســال نظــام والیــت فقی
ــاال ــر پ ــا دو براب ــت تقریب ــه ظرفی ــاز  ب یش گ

  !!"افزایش یابد
به میزان نازل سرمایه گذاری خارجی نیز که 
در باال  اشاره کردم، همه این واقعیات آماری  
که به ناچـار بـر زبـان مـدیران ارشـد همـین 
نظام  جاری می شود خود بهتـرین گـواه بـر 

" این امر هسـتند کـه واضـعان برنامـه هـای 
ین نظام صرفا بر پایه تصورات در ا!! "توسعه

واهــی و ذهنــی خــود و نــه بــر پایــه تکیــه بــر 
ـــل  ـــه حاص ـــور ک ـــادی کش ـــات اقتص واقعی
ـــتهای مخـــرب اقتصـــادی واجـــرای  سیاس
مخربتر آنها توسط  دولتهای این نظام است 

  .به وضع و نگارش برنامه می پردازند
ــژاد و  ــایی احمــدی ن عملکــرد دولــت کودت

" چهارم توسـعهبرنامه  "میزان وفاداریش به 
این نظام آنقدر ضد رشـد و توسـعه و منفـی و 
دلبخواهی بوده  است که  حتـی  محمدرضـا 
خباز ،سخنگوى كميسيون اقتصادى مجلس 
نظام نیز در باره این عملکرد و نیز مختصات 
برنامــه پــنجم توصــیفات ذیــل را بکــار بــرده 

در برنامـه چهـارم ):" ۸۸بهمن  ۵ایلنا (است
ور هــدف گــذارى شــاخص هــايى بــراى كشــ

شــده بــود امــا متاســفانه دولــت در خيلــى از 
. شاخص ها، به اهـداف دسـت نيافتـه اسـت

رشد اقتصادى بايد در برنامه چهـارم توسـعه 
 ۴/۵درصد مى رسيد در صورتى كه االن  ۸به 

نقدينگى بايد مهار مى شد در صـورتى . است
ــر شــده اســت حاليکــه  ۲كــه نقــدينگى  براب

سعه تورم بايـد يـك براساس برنامه چهارم تو
رقمــى مــى شــد امــا مــردم بيشــترين تــورم را 

نرخ بيکارى بايد يك رقمى .: تحمل مى كنند
مى شد در صورتى كه دولت معنى اشـتغال را 
عوض كرد و آورده است اگر كسـى هفتـه اى 
!  يك ساعت كـار كنـد بيکـار تلقـى نمـى شـود

نرخ سود بانك ها بايد يك رقمى مى شـد امـا 
تسهيالت دريافت مـى كننـد براى مردمى كه 

نسبت . درصد رسيده است ۲۴سود بانكى به 
درآمد ماليات به توليد ناخالص داخلى بايـد 

درصـد مـى رسـيد االن بـه  ۱۰به  ۸۸در سال 
درصــد رســيده اســت وبرنامــه پــنجم  ۵/۶

توسعه متاسفانه داراى ترتيبات برنامه نيست 
در حالى كه بايد از يك سند باالدستى شـروع 

آمار مى رسيد اما فاقد اين بحث است و و به  
هــيچ ســندى بــراى ارزيــابى آن پــيش بينــى 
نشــده و بــراى انطبــاق در ســند چشــم انــداز 

: وى تاكيــد كــرد.موضــوع مشخصــى نــدارد
درصد مواد برنامـه پـنجم توسـعه  ۸۰حدود 

ــويه  ــى الس ــود آن عل ــود و نب ــد اســت و ب زائ
  !"است

بــا ایــن حســاب مــردم ایــران چگونــه مــی      
ننـــد ایـــن نظـــام و دولتهـــایش را جـــدی توا

بگیرند؟ وآیا تاوان بی برنامگی و بی کفـایتی 
آنها را مردم  با گوشت و پوسـت و اسـتخوان 
خود میدهند یا مافیایی که به علت حرص و 

مـالی،  ایـران را  - آز و ولع به قـدرت سیاسـی
دچار بحرانهـای سیاسـی و اقتصـادی پیـاپی 

  کرده است ؟ 
می مساله و بحران ساز مـی و آیا اصوال در نظا

توان توقع برنامه رشد و توسـعه داشـت و یـا 
  دریک نظام مردمساالر آزاد و مستقل؟

به نظر نگارنده تـا زمـانی کـه مـردم جنـبش  
خود را تا رفع شر از نظام بی کفایـت نـاالیق 
والیــت فقیــه ادامــه ندهنــد پیوســته بــا هــرز 
منابع و نیورهای محرکه انسانی و اقتصـادی 

و البته کـه  شایسـته . روبرو خواهند بودخود 
ایران و ایرانی نظامی رشد یـاب و حقوقمنـد 

  .است
و اینـــک نوبـــت فصـــل در  :انقـــالب اســـالمی

    :برگیرنده خبرهای تجاوزها به حقوق انسان است
  

ــدام و  ــكنجه و اعـ شـ
از امـور مسـتمر    ،ترور

  :ايران شده اند
  

ــاريخ  ◀ ــان  30در ت ــه گــزارش  ،89آب ب
ــايت م ــه، سـ ــت كلمـ ــرق از بازداشـ شـ

ســيدمحمود عليــزاده طباطبــايي، وكيــل 
وكيـل  «خانواده هاشمي، خبر داد و او را 
 .ناميد »خبرچين مرتبط با مهدي هاشمي

 واواك، مأموران 89 آبان 30در تاريخ  ◀
ــر را از    ــتو فروه ــن پرس ــيش از اي ــه پ ك
ــدر و  ــل پ ــالگرد قت ــزاري مراســم س  برگ
مادرش، داريـوش و پروانـه فروهـر منـع     

بودند، اجازه ندادند كـه او بـر سـر     كرده
  .مزار پدر و مادرش نيز حاضر شود

فروهر كه ساكن آلمان است و به  پرستو   
روال هر سال، اين بار نيز براي برگـزاري  
مراسم دوازدهمين سالگرد قتل پدر و مادر 
خود در اول آذرماه به تهران رفتـه بـود،   
گفته بود كه پس از ورود به ايران، مقامات 

منيتي وي را احضار و به او اطالع دادنـد  ا
كــه برگــزاري هــر گونــه مراســم بــراي  
ــه فروهــر   ــوش و پروان بزرگداشــت داري

اي براي دعوت  ممنوع است و هيچ اجازه
 .اي از مردم داده نخواهد شد رسانه

ــاريخ  ◀ ــان  30در ت ــه گــزارش  ،89آب ب
يازده نفر از زندانيان سياسـي اويـن    كلمه،

كميتـه حقيقـت   «عنوان  كه بيانيه اي را با
ياب براي بررسي حوادث انتخابات تشكيل 

، امضا كرده بودند، پـس از احضـار   »دهيد
به دادسراي زنـدان اويـن دوبـاره مـورد     
بازجويي، بازپرسـي و تفهـيم اتهـام قـرار     

آنها همچنين تهديد شدند كه در . گرفتند
صورت تكذيب نكردن بيانيه شان به جـرم  

ـ    ر اكاذيـب  تشويش اذهـان عمـومي و نش
محاكمه و حكم زندان جديدي بر احكام 

 .قبلي شان افزوده خواهد شد
به گزارش  هرانا،   ،89 آذر 1در تاريخ  ◀

امير احمد منظمـي از فعـالين دانشـجويي    
دانشگاه آزاد تهران جنوب بـه يـك سـال    

ضربه شـالق محكـوم    74حبس تعزيري و 
 .شد 
به گزارش  فارس،  ،89آذر  1در تاريخ  ◀
هاى قبلـى از   رد مسلح پس از مراقبتسه ف

منزل پدر يكى از مقامات قضايى مرتبط با 
موضوع كهريزك، هنگامى كه وى قصـد  
خروج از منزل خـود را داشـت، او را بـا    
تهديد و ارعاب سوار خـودروى جـى ال   
ايكس بژ رنگ كرده و از محـل متـوارى   

  .شدند
آدم ربايان، پدر اين مقـام قضـايى را كـه    

على نام دارد  ه است و محمدسال 57فردى 
در كف قسمت عقب اتومبيل خوابانـده و  
تا تهـران مـورد شـكنجه و اذيـت و آزار     
فراوان قرار داده و پيكر نيمه جان او را در 

ــاعت  ــزل    1:30س ــل من ــداد در مقاب بام
 .فرزندش رها كردند

به گزارش كميتـه   ،89آذر  1در تاريخ  ◀
گزارشــگران حقــوق بشــر، علــي اجــاقي 

ي اقتصــاد  وي ســال آخــر رشــتهدانشــج
دانشگاه اصفهان كه پيشتر بـا حكـم كميتـه    

محكـوم شـده   سه ترم تعليـق   هانظباطي ب
 . از اين دانشگاه اخراج شد  ،بود
به گزارش  دانشجو  ،89آذر  1در تاريخ ◀

نگار ادبـي   خواه، روزنامه زينب كاظم نيوز،
كه پيش از اين با بخش فرهنگـي و ادبـي   

و بـا  ) ايسـنا (ان ايران خبرگزاري دانشجوي
نشــرياتي ماننــد مهرنامــه و نافــه همكــاري 

كرد، به چهار ماه حبس تعزيري و پـنج   مي
  . سال حبس تعليقي محكوم شد

ــاظم  ــب ك ــام زين ــركت در  اته ــواه ش خ
تظاهرات اعتراضي در مخالفـت بـا نتـايج    

ــوري در   ــت جمهـ ــات رياسـ  22انتخابـ
 . خردادماه سال گذشته اعالم شده بود

به گـزارش هرانـا،    ،89آذر  1خ در تاري◀
ــك    ــه ي ــل پاي ــودي وكي ــانگير محم جه
ــان    ــي خ ــالي عيس ــتري و از وك دادگس
حاتمي، ابوالفضل عابـديني ، حشـمت اهللا   
ــت   ــژه روحاني ــاه وي ــه دادگ ــرزدي ب طب

 .اصفهان احضار شد
  به گزارش هرانـا،  ،89آذر  3در تاريخ  ◀

ساله كه به اتهـام حمـل و    24يك زنداني 
خدر بـه اعـدام محكـوم    نگهداري مواد م

شده بود در زندان كاشان به دار آويختـه  
  .شد
به گزارش كمپين  ،89آذر  3در تاريخ ◀

هنگامـه شـهيدي    بين المللي حقوق بشـر، 
روزنامه نگار و زنداني عقيـدتي بـه دليـل    
صدمات ناشي از اعتصاب غذا در بهـداري  

 . زندان اوين بستري شد
اي به گزارش  نـد  ،89آذر  3در تاريخ  ◀

سبز آزادي، مرتضـي كمسـاري، يكـي از    
اعضاي سنديكاي كارگران شركت واحـد  

 .اتوبوس راني تهران، بازداشت شد
به گزارش  روزنامه  ،89آذر  3در تاريخ ◀

جمهوري اسالمي، سيد مرتضي بختيـاري  
وزيــر دادگســتري بــا بيــان اينكــه ســقف 
نگهداري از زندانيان در زندانهاي كشـور  

اين در حالي : گفت هزار زنداني است 85
هـزار زنـداني در    200است كـه بـيش از   
 .شوند زندانها نگهداري مي

بـــه گـــزارش  ،89آذر  4در تـــاريخ  ◀
دانشـــجونيوز،  ســـياوش حـــاتم، فعـــال 
دانشجويي و دبير سـابق انجمـن اسـالمي    
دانشگاه بوعلي همدان  توسـط مـامورين   

بازداشــت و بــه مكــان نــامعلومي  واواك 
 .منتقل شد

به گزارش جرس،  ،89آذر  4يخ در تار ◀
آذر و روز دانشجو، گروهـي   16در آستانه 

از اعضاي شاخه جوانان جبهـه مشـاركت   
استان خراسان رضوي، به دادگاه انقـالب  

 .احضار شدند

به گزارش جرس،  ،89آذر  7در تاريخ ◀
نيروهاي امنيتي با هجوم بـه منـزل دكتـر    
كيانوش راد عضو شوراي مركـزي جبهـه   

ران اسالمي و منـزل دامـاد او   مشاركت اي
بـردن وسـايل    با تفتـيش منـزل آنـان و   

شخصي آنان، در حمله به منزل دختـر  
ايشان، او و بهروز شاهرخ نيـا همسـرش   

اين هجوم  بر اثر. را همراه خود بردند
هنگـام، همسـر دكتـر كيـانوش راد      بد

و  دچار حمله قلبي و مشكل تنفسي شـد 
 .گشتبه بيمارستان منتقل 

ــا ◀ ــزارش  ،89آذر  7ريخ در ت ــه گ ب
دانشجو نيوز، دومين جلسه رسيدگي به 
ــل    ــتوده، وكيـ ــرين سـ ــده نسـ پرونـ
دادگستري و فعال جنبش حقوق بشر  با 
حضور نماينـدگاني از كـانون وكـالي    

هـاي   مركز و اتحاديه سراسري كـانون 
 .وكال برگزار شد

ــاريخ  ◀ ــه گــزارش  ،89 آذر  8در ت ب
ي جرس، كيوان صميمي، روزنامه نگار

اوين محبوس بـود، بـه    350كه در بند 
وي يكي . زندان رجايي شهر تبعيد شد

از هفده اعتصاب كننده زنـدان اويـن   
پيش از صميمي، مجيـد تـوكلي و   . بود

كوهيــار گــودرزي از ديگــر اعتصــاب 
كنندگان اوين به رجـايي شـهر تبعيـد    

 .شده بودند
كيوان صميمي بهبهـاني مـدير مسـئول    

ه، عضو شـوراي  شده نام ماهنامه توقيف
ــه پـــي  ــلح، كميتـ ــري  ملـــي صـ گيـ

ــت ــه    بازداش ــرانه، كميت ــاي خودس ه
ــز   ــهروندي و ني ــوق ش ــت از حق حماي
 .كميته دفاع از حق تحصيل بوده است

ــاريخ ◀ ــزارش   ،89آذر  8در ت ــه گ ب
ــا ــاخه   ،رهان ــوول ش ــاور، مس ــاد به عم

جوانان نهضت آزادي از سوي قاضـي  
صلواتي، رييس شـعبه پـانزده دادگـاه    

تحمل دهسال حبس تعزيري انقالب به 
وي به اتهـام تبـاني بـراي    .محكوم شد

تجمع بر ضد امنيت ملـي، تبليـغ عليـه    
نظام و توهين به رهبري محاكمه شـده  

 .بود
ــاريخ ◀ ــزارش   ،89آذر  8در ت ــه گ ب

ــم   ــا و رژيـ ــل آمريكـ ــارس، عوامـ فـ
صهيونيستي امـروز در پـي نااميـدي از    
فرار مغزهاي ايران به خارج، اقدام بـه  

يكي و ترور دو استاد بسـيجي  حذف فيز
مجيـد   . كردنـد  )ملـي (بهشتي دانشگاه 

كشته و فريدون عباس دواني شهرياري 
 . زخمي شد

بـود   اينها  مكانيزم اقدام تروريست    
سـواران تروريسـت نزديـك     كه موتور

ــا    ــده و ب ــتاد ش ــل اس ــودروي حام خ
چسباندن يك بمـب بـه ماشـين از آن    

جـر  فاصله گرفته و سپس خودرو را منف
  .مي كردند

 به، 89آذر   10تاريخ  چهارشنبه  در ◀
شــهال ايســنا،  يگــزارش خبرنگــارحقوق

جاهد كه به اتهام قتل الله سـحرخيزان  
فوتباليسـت   ي،، همسر ناصر محمد خـان 

 81ســال  پــاييز در يمعــروف ايرانــ 
صبح چهارشـنبه   6بازداشت شد، ساعت 

 سال زندان به دار آويخته شد 8پس از 
وكيل شهال جاهد  يشاهخرم عبدالصمد

ــدام و حاضــربود  يكــه در صــحنه اع
ـ    درگفت وگو بـا   يكمپـين بـين الملل

اصــال « : حقــوق بشــر در ايــران گفــت
شهال . حالم خوب نيست.شود يباورم نم

ـ  .كرد يفقط گريه م . نـزد  يهيچ حرف
رفتم جلو و بهش گفتم حرف بـزن امـا   

خـانواده مقتـول تـا    . كرديفقط گريه م
 يهر كس. دادندآخرين لحظه رضايت ن

كه آنجا بود خواست تـا آنهـا گذشـت    
ــا متاســفانه نپذيرفتنــد  ناصــر . كننــد ام

  ».هم بود و هيچ نگفت يمحمدخان
اكثر حاضـران در بيـرون از زنـدان،     و

اميدوار به كسب رضايت و اجرا نشدن 
 دصبح بودن يقصاص در لحظات پايان

  
  

 جنگ نفت ؟
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انقالب فرهنگی، ابـزار 
  )۴(بازسازی استبداد

  
می خواهیم از خانواده بزرگمـان حال اگر 

ــد  ــیم، بای ــی کن ــه، مشــکل زدائ ــی جامع یعن
مشکالت آنرا ریشه یابی کنیم تـا بـرای آنهـا 

ایــن امــر میســر و ممکــن . راه حلــی بیــآبیم
. میشود اگر گذشته خود را باز خوانی کنیم

گذشته خود یعنی تاریخ خود، تاریخ خـود 
ــه آن ذات و  ــردن ب ــی ب ــی شــناخت و پ یعن

باعــث شـده اســت ســرانجام و  ذهنیتـی کــه
عاقبت ما این چنین باشـد، دارای کشـوری 
با منابع طبیعی و استعدادهای سرشار ولـی 
عقــب افتــاده و مردمــی گرفتــار اســتبدادی 
. فراگیر و تولید و باز تولیـد مکـرر اسـتبداد

در نتیجه بازخوانی تاریخ یکی از ضروریات 
بـاالخص . شرایط مبارزاتی کنونی می باشـد

نی تــاریخ انقــالب در ایــن دوران از بــازخوا
جنـــبش آزادیخواهانــــه مــــردم ایــــران از 
ضرورتی همه جانبه برخـور دار اسـت زیـرا 
تاریخ انقالب آشکارا ما را بخود معرفی مـی 
کند و وا مـی دارد سـاخت فکـری و ذهنـی 
مان را به ما بشناساند تا در یـابیم چـه بـوده 
 ایم و چه شده ایم تا شاید امـروز و ایـن بـار
ــو در  ــکافیم و طرحــی ن فلــک را ســقف بش

  .    اندازیم
متاسفانه غالـب مـردم، بـاالخص آنـانی کـه 
سنی کمتر از چهل و پنج سال دارنـد و هـم 
اکنون اکثریـت حمعیـت ایـران را تشـکیل 
مــی دهنــد، نــه تنهــا چنــدان عالقــه ای بــه 
ــالب را  ــاریخ انق ــویژه ت ــاریخ، ب ــتن ت دانس

رباره آن ندارند بلکه عمدتًا حاضر نیستند د
بدانند و در صدد شناخت آن هم نیستند، و 
اگــر اطالعــاتی جســته و گریختــه در زمینــه 

سیاســی دوران انقــالب  - وقــایع تــاریخی
دارند، عمدتاً از طریق رسـانه هـای جمعـی 
رژیم جمهوری اسالمی بدست آنان رسیده 

مسلم است هیئت حاکمه . است و می رسد
ــرای توجیــه و اثبــات  جمهــوری اســالمی ب

عمــــال خــــود، آن روایتــــی را از وقــــایع ا
گونــاگون ســی و دو ســال اخیــر بــه مــردم 
عرضه می دارد که صرفًا در خـدمت منـافع 
. سیاســی و قــدرت طلبانــه خودشــان باشــد

تـاریخی ملعبـه ای  - همواره وقایع سیاسـی
در دســت قــدرت پرســتان و مبلغــین مــرام 
ــایع را  ــا وق ــوده اســت ت هــای اســتبدادی ب

ه همخوانی با مصـالح آنگونه بازگو کنند ک
یکی از آن وقایع . و منافع سیاسی آنان دارد

تــاریخی کــه بســیار مــورد جعــل و  - سیاســی
تحریف قـرار مـی گیـرد، انقـالب فرهنگـی 

در این نوشـتار بـر خـالف . می باشد ۱۳۵۹
ــدادهای  ــف روی ــعی در تحری ــه س ــانی ک آن
تاریخی دارند، تالش دارم تا در حـد تـوانم 

ب فرهنگـــی، بـــر اســـاس روز شـــمار انقـــال
فاجعـه را بـرای هموطنـانم و   آن حقیقـت

تـا شـاید در . بویژه نسل جوان باز گو نمایم
آینده از تکرار این تبهکاری ها و جنایت ها 

  .جلوگیری بعمل آید
قبل از اینکه از خـود سـئوال کنـیم انقـالب 
ــر آن اســت  ــود؟ بهت ــرای چــه ب فرهنگــی ب
سئوال کنـیم انقـالب مـردم ایـران در سـال 

بــر علیــه رژیــم شاهنشــاهی پهلــوی  ۱۳۵۷
  برای چه بود؟ 

پر واضح است هر کس و گروهی از دیدگاه 
. سیاســی خــود بــدین مهــم پاســخ دهــد

بخصوص اگر قدرت سیاسی را کسب کـرده 
خمینــی کــه بــه قــدرت رســید گفــت . باشــد

مردم برای اسالم عزیز مبـارزه کردنـد و نـه 
 !.  برای اقتصاد چون اقتصاد مال خر است

ـــا" ـــا،  جوانه ـــوی خیابانه ـــد ت ـــه ریختن ک
. فریادشان این بود که اسـالم مـی خـواهیم

برای اسالم است کـه انسـان میتوانـد جـان 
اولیــای مــا هــم بــرای اســالم جــان . بدهــد

اقتصـاد قابـل ایـن . دادند نه بـرای اقتصـاد
آنهایی که دم از اقتصاد می زننـد و .  !نیست

، از  زیربنای همه چیز را اقتصـاد مـی داننـد
. ینکه انسـان را نمـی داننـد یعنـی چـها باب

 حیوان هم. اینها انسان را حیوان می دانند
. همـــه چیـــزش فـــدای اقتصـــادش اســـت

االغ هــم زیربنــای ! زیربنــای همــه چیــزش
سـخنرانی !" (اقتصادش اسـت همه چیزش

 /۱۳۵۸ شهریور۱۷ /کارکنان رادیو درجمع
  )قم

شــهریور  ۱۷امــا یــک لحظــه خــود را در 
و یــا در آبــان همــان  در میــدان ژالــه ۱۳۵۷

ســال روبــروی دانشــگاه و یــا در دی مــاه 

کــه شــاه فــرار کــرده بــود، بــا مــردم  ۱۳۵۷
ایــران در میــادین شــهرهای ایــران مجســم 
کنــیم و از مــردم بپرســیم چــرا مبــارزه مــی 

ما بر علیـه :  مطمئناً پاسخ می دهند. کنید؟
ــه  ــر علی ظلــم و جــور و بــی عــدالتی هــا، ب

ری دربـــار ســـرکوب و شـــکنجه و دیکتـــاتو
پهلــــوی، مــــا بــــرای آزادی و بــــر علیــــه 
دیکتـــاتوری و خفقـــان ســـلطنت پهلـــوی 

  .مبارزه می کنیم
آری مردم برای ریشـه کـن کـردن اسـتبداد 
شاهی و بدسـت آوردن اسـتقالل و آزادی و 

انقــالب . عــدالت اجتمــاعی مبــارزه کردنــد
کردند تا از آزادی بیان، قلـم، مطبوعـات و 

دیکتاتور و مستبد اندیشه برخوردار باشند تا 
آری . دیگــری بجــای آنــان تصــمیم نگیــرد

ــر  ــا خــود ب ــد ت ــران انقــالب کردن ــردم ای م
سرنوشت خویش حاکم شـوند و از حقـوق 
انسانی و ذاتی خود برخوردار باشند تا کسی 
در ایران بخـاطر داشـتن اندیشـه، مرامـی و 
دینی خـالف حاکمـان شـکنجه و زنـدانی و 

  .اعدام نشود
ــالب، خم ــد از انق ــدم و ســر بع ــی یــک ق ین

ســوزنی از اســتقرار حاکمیــت والیــت فقیــه 
عقب تر نرفت و نمی رفت و بـا ایـن کـار او 
می خواست دیکتاتوری و اسـتبداد خـود را 

بدون سـاختن و بازسـازی سـتون . بنا سازد
پایه های استبداد، خمینی و دستیاران هـم 
اندیشه با او، قـادر نبودنـد اسـتبداد فراگیـر 

ــا ســازند ممکــن نیســت بعــد از . خــود را بن
واژگون شدن یک رژیـم مسـتبد، فـردی یـا 
افرادی بتوانند بدون تکیـه بـر سـتون پایـه 
. های استبداد، استبداد را باز تولید نماینـد

در این راستا است که می توانیم بـه سـئوال 
خود پاسخ دهیم که انقالب فرهنگی برای 

  چه بود؟
در بخــش اول ایــن نوشــته گفتــه شــد بــرای 

تـاریخی  - تحلیل هر واقعـه سیاسـی فهم و 
باید با نظرات نقش آفرینان آن واقعـه آشـنا 

زیـرا بـدون شـناخت از شـیوه تفکـر و . شد
ــادر  ــراد هیچگــاه ق ــی ایــن اف ســاخت ذهن
نخواهیم بـود بـه علـل و دالئـل بـه وجـود 

  . آمدن یک واقعه تاریخی پی بریم
خمینــی ســرکرده تمــام وقــایع دهــه اول 

ناخت از واقعـه پس بـرای شـ. انقالب است
ای همچون انقالب فرهنگی، در ابتدا باید 
تفکر خمینی را در ارتباط با قدرت و آزادی 
دگر اندیشان مورد ارزیابی قرار داد تا بهتر 
به چرائی کشتار دانشگاه و انقالب فرهنگی 

  .پس باید قدری به عقب برگشت. پی بریم
بعد از انقالب، خمینـی نبـرد بـرای تسـخیر 

ه کــردن آنــرا بــا حمایــت قــدرت و قبضــ
روحانیــت مرتجــع و بخشــی از گــروه هــا و 

کیست که ندانـد . نخبگان سیاسی آغاز کرد
از فــردای پیــروزی انقــالب، چماقــداران و 
ــی،  ــامی خمین ــگ بدســت ح ــان تفن اوباش
تحت عنوان حزب اللـه، بـه جـان مـردم و 
سازمانها و افراد سیاسی مخـالف افتادنـد و 

آخونـدهای  .شروع به سرکوب آنان کردند
روضه خوان به رهبری خمینی از آن جهت 
دست به تسویه گروه های سیاسی زدند و به 
کشـــتار مخـــالفین پرداختنـــد چـــون مـــی 
دانستند مردم به دنبال آنان و اسالم والیت 

ــان نیســتند ــه اش ــر بــدنبال . فقی ــردم اگ م
روحانیت بودند حتمًا در انتخابات ریاست 

بـه  بجای بنی صدر ۱۳۵۸جمهوری اسفند 
حبیبی کاندیدای حزب جمهوری اسـالمی 
ــدین  ــازمان مجاه ــامی اش س ــازوی نظ و ب

روحانیـت . انقالب اسالمی رای مـی دادنـد
روضه خـوان از آنجائیکـه چیـزی در چنتـه 
ــتبداد و  ــان ضــد اس ــر اندیش نداشــت از دگ
بویژه از نمایندگان خـط اسـتقالل و آزادی 

ــرا واقعیــت آن دوران . وحشــت داشــتند زی
جــو سیاســی روزهــای بعــد از  ایــن بــود کــه

انقالب به گونه ای نبود کـه خمینـی و عصـا 
بدستانش بسادگی و بدون ارعاب و کشت و 
کشتار بتوانند قدرت را کسب و بـه انحصـار 

 ۱۱( بمناسبت اول مـاه مـه . خود در آورند
به دعوت خانه کـارگر و ) ۱۳۵۸اردیبهشت 

سازمان چریک هـای فـدائی خلـق و دیگـر 
بـه اسـتثناء حـزب تـوده، گروه های چپـی 

تظاهراتی با شرکت بیش از نیم میلیون نفر 
و چند روز بعـد . در تهران صورت می گیرد

مراســم بزرگداشــتی بــرای مصــدق برگــزار 
میشود کـه در آن انبـوهی عظـیم از اقشـار و 
ــد و  ــردم شــرکت کردن ــات مختلــف م طبق
اشــخاص و گــروه هــای سیاســی مختلــف و 

. نمودنـدمتعددی در آن مراسـم سـخنرانی 
خمینــی وحشــت زده از ایــن دو مراســم در 
ــانوان  ــر گروهــی از ب ســوم خــرداد در براب

اهواز، در قم به سخنرانی پرداخت که ایـن 
" بــا عنــوان  ۱۳۵۶خــرداد  ۵ســخنرانی در 

منتشـر " امام استراتژی مبارزه را اعالم کرد
به فرازهـائی از ایـن سـخنرانی رجـوع . شد

مــی  خمینــی در ایــن ســخنرانی. مــی کنــیم
اگر شما ديديد اين جمعيت هايي « : گوید

كه االن مشغول فعاليت هستند، جمهـوري 
كه مي گويند، يا فقط جمهوري مي گوينـد، 
ــا  ــد ي ــي گوين ــك م ــوري دموكراتي ــا جمه ي
جمهوري دموكراتيك اسـالمي مـي گوينـد، 
اين همان معنايي است كه دشمنان مـا مـي 

دشـــمنان مـــا از جمهـــوري نمـــي . گوينـــد
از جمهـوري . اسـالم مـي ترسـندترسند، از 

آن . صدمه نديدنـد از اسـالم صـدمه ديدنـد
ــود،  ــه آنهــا زد جمهــوري نب ــودهني ب كــه ت

جمهـوري . جمهوري دموكراتيك هم نبود
دموكراتيــك اســالمي هــم نبــود، جمهــوري 

عالمت ايـن كـه شـما بفهميـد . اسالمي بود
. مسير آن جمعيت هركه مـي خواهـد باشـد

ه درپيشـاني او اگر چنانچه جمعيتي باشد ك
از نماز خواندن پينه بسته نظير خـوارج كـه 
پيشاني شان از شدت طول سجده پينه بسته 

اگــر اشخاصــي . بــود، لکــن حــق را كشــتند
باشند كه صد در صد ملي به خيـال شـما يـا 
به خيال خودشـان هسـتند، اگـر اشخاصـي 
باشـــند كـــه دم از آزادي مـــي زننـــد، دم از 

ته هايشان از استقالل مي زنند، لکن در نوش
خدا خبري نيست، از اسالم خبري نيسـت، 
از جمهـوري اسـالمي خبــري نيسـت، اينهــا 
همانطور كه شيطان از بسم الله مي ترسـد، 

عالمـت ايـن كـه . اينها از اسالم مي ترسـند
شما اشخاصي را بشناسيد كـه از مسـير شـما 
خارج است، از مسيراین ملتي كه خونش را 

ي مــا كــه خــون در راه اســالم داد، جوانهــا
دادند و به خيابان ريختنـد، بـانوان كـه بـه 
خيابان ريختنـد و تظـاهر كردنـد بـا مشـت 
ــين  گــره كــرده ايــن دشــمن بــزرگ را از ب
ببرند، بايد ديد كـه اينهـا اشخاصـي بودنـد 
ـــد و مســـلك شـــان  ـــك بودن كـــه دموكراتي
دموكراتيـــك بـــود؟ اينهـــا جمهـــوري مـــي 
خواستند مثـل جمهـوري كـه شـوروي مـي 

شوروي هم جمهوري اسـت مثـل خواهد، 
جمهوري كـه سـاير ممالـك دشـمن مـا مـي 

ملت ما . آمريکاهم جمهوري است. خواهد
كه خـون خـودش را ريخـت و فريـاد كـرد 
اللــه اكبــر و فريــاد كــرد جمهــوري اســالم، 
ــين  ــك چن ــه ي ــا را وادار كــرد ب اســالم اينه
جانباري و خون ريـزي و فـدايي دادن، يـا 

واهنـد؟ يـا آن آن معنائي كه شورويها مي خ
معنايي كه آمريکائيهـا مـي خواهنـد؟ يـا آن 
  معنــــايي كــــه اســــرائيل مــــي خواهــــد؟
جمهوري اسالمي فقط دو كلمه اينهايي كه 
مي گويند جمهوري و اسـالمي را دنبـال آن 
نمي گذارند و فقط اين دو كلمه كـه مـن از 
اول فرياد زدم كه ما همين دو كلمـه را مـي 

ديديد يك  اگر. خواهيم، جمهوري اسالمي
كلمه اي اضافه شد، بدانيـد كـه مسيرشـان 

اگر كلمـه اسـالم هـم . باشما مخالف است
پهلويش گذاشتند، مي خواهند شما را بازي 

اگر ديديد يك كلمه اي ازآن افتاده . بدهند
و گفتند جمهوري، بدانيد مسيرشان با شما 

اينهـا مـي خواهنـد شـما را . مختلف اسـت
ر خـالف اسـالم بکشانند به آن مطالبي كه ب

بر فرض كـه مخـالف بـا رژيـم سـابق . است
لکـن . هم باشد و بسياري از آنها هم هستند

ما فقط مطلب مان كه ايـن نبـود كـه رژيـم 
مطلـب . سابق از بين برود، آن مقدمـه بـود

مسلمان اين نيست كه فـالن طايفـه از بـين 
از باب اين كه رژيم مانع بود از ايـن . بروند

ــه اســالم در خــارج ت ــد و ك ــدا كن ــق پي حق
احکام اسـالم تحقـق پيـدا كنـد و بـه قـرآن 
ــم  ــا رژي ــا ب ــت م ــن جه ــود، از اي ــل بش عم

اگر رژيـم هـم بـه احکـام . مخالفت كرديم
اسالم عمل مي كرد، همان كه ما مي گفتيم 
. او هم مي گفت ما كه بـا او دعـوا نداشـتيم

اين خونهايي كه ريخته شده است نه براي 
رود، براي اين بود اين بود كه رژیم از بين ب
مقصود از رفـتن . كه اسالم تحقق پيدا كند

رژيمهاي فاسد، مقصود از قطع ايادي آنهـا 
. ايــن اســت كــه ايــران بشــود يــك مملکــت
. روحانیین را مـی خواهنـد کنـا ر بگذارنـد

هرکس را که دیدید با هر اسمی، هر هیـأتی 
را دیدید با هر اسمی، هر جمعیتی را دیدید 

ویسنده ای را دیدید با هـر باهر اسمی، هر ن
اسمی، هر کسی که دعـوی مـی کنـد کـه مـا 
حقوقدان هستیم و دعوی چیزی مـی کنـد 

در روزنامـه . ببینید مقاالتشان چگونه است
ها مقاالتی که می نویسند، وقتی که اجتماع 
مــی کننــد کــه کردنــد ببینیــد کــه بــا اســالم 

ــد ــی کنن ــت م ــور مخالف ــن . چط ــد ای ببینی
ع جمعیتی تشـکیل مـی اجتماعات از چه نو

شود، ببینید چه مردمی در این اجتماعـات 
جمع مـی شـوند و خودشـان را متصـل مـی 
ــری  ــد، و بعــد هــم از اســالم هــیچ خب کنن

ببینید چه جمعیت هایی هستند که . نیست
مـا . روحانیین را می خواهند کنار بگذارند

ـــی  ـــد نم ـــال م در آن نباش ـــه اس ـــی ک آزادی
ــواهیم ــه در آن. خ ــتقاللی ک ــا اس ــالم  م اس

ما اسالم می خـواهیم . نباشد نمی خواهیم
اسـتقاللی . و آزادی که در پناه اسـالم اسـت

مـا . که در پناه اسالم است ما مـی خـواهیم
آزادی و اســـتقالل بـــدون اســـالم بـــه چـــه 

. وقتــی اســالم نباشــد. دردمــان مــی خــورد
وقتــی پیغمبــر اســالم مطــرح نباشــد، وقتــی 
قــران اســالم مطــرح نباشــد هــزار آزادی 

، مـا - ممالک دیگر هم آزادی دارند - باشد
آن را نمی خواهیم من حجت را دارم تمام 

دشمن خودتان را .می کنم برای ملت ایران
من حجت . بشناسید ما توطئه را می شکنیم

مـن . را دارم تمام می کنم برای ملت ایران
می بینم بدبختی هایی که از دسـت همـین 

ی بـرا. اشخاصی که فریاد آزادی مـی کشـند
بدبختی . ملت ایران بدبختی دارم می بینم

ملت ما آن وقتی است که ملـت مـا از قـرآن 
از امام . از احکام خدا جدا باشد. جدا باشد

ما آزادی را در پناه اسـالم . زمان جدا باشد
اسـتقالل در پنـاه اسـالم مـی . می خـواهیم

مـن . اساس مطلـب اسـالم اسـت. خواهیم
ا ایــن بــ. اینهــا را بــه شــما معرفــی کــردم

اشخاصــی کـــه بــا اســـالم کــاری ندارنـــد، 
روحانیت را هم کاری ندارند، می خواهند 
. یک مملکت غربی درست کنند برای شـما

آنهــایی کــه حســن نیــت دارنــد، نیــت ســوء 
ندارند نمی خواهند رژیم دوباره برگردد با 

اینهـا مـی خواهنـد یـک . او هم بـد هسـتند
مملکت غربی برای شما درسـت کننـد کـه 

م باشید و مستقل هـم باشـید امـا نـه آزاد ه
خدایی در کار باشد و نه پیغمبری و نه امام 
زمانی و نه قرآنی و نه احکام خدا، نه نمازی 

هرجــا کــه گفتنــد جمهــوری . و نــه چیــزی
این همـه تبلیغـاتی کـه . بدانید توطئه است

ــان  ــدانم اهــل بی ــد، نمی ــم مــی کن اهــل قل
وری تبلیغاتی که می کنند که ما از آن دیکتات

ــش  ــه و کف ــاتوری عمام ــدیم دیکت ــارغ ش ف
ــتند ــا ضــد اســالم هس ــده، اینه ــد . آم آخون

آخوند مـی خواهـد مـردم . دیکتاتور نیست
ــی خواهــد اســتقالل . آزاد باشــد ــد م آخون

آخوند با توطئه مخالف اسـت نـه بـا   .باشد
اینها می خواهند روحانیـت را کنـار . آزادی

آنهایی که حسن )  ر- تاکید از ف. (بگذارند
یــت دارنــد، حســن نیــت بــه ایــن معنــا کــه ن

نیتشــان ایــن اســت کــه رژیــم ســابق نــه 
. اما چی ؟ اما اسالم هم نه. خارحیها هم نه

آنهایی که به خیـال خودشـان حسـن نیـت 
با آن  –دارند، نه رزیم سابق را می خواهند 

و نه اجانب را می خواهند  - دشمن هستنند
بــا آنهــا هــم دشــمن هســتند و نــه اســالم و 

اسالم و هرچه وابسـته بـه اسـالم . را آخوند
روحــانیین بــا .  آخونــد یعنــی اســالم. اســت

آن کـه بـا عنـوان . اسالم در هم مـدغم انـد
روحـــانیین و آخونـــد مخـــالف اســـت، آن 

او آزادی را ممکـن اسـت . دشمن شماسـت
برای شما تامین کند، استقالل هـم ممکـن 
است برای شما تامین کند، اما استقاللی که 

م زمــان نیســت، آزادی کــه در آن در آن امــا
قرآن نیست، آزادی که در آن پیغمبر اسـالم 

من حجتی کـه خـدا بـرایم دارد ادا . نیست
این برنامـه کوتـاه مـدت بـرای شـما . کردم

اللهم قـد بلغـت، مـن رسـاندم . ملت است
بشما ملت، من مطلب را بشما گفـتم و بایـد 

من مسائلی را که می دانم و . هم گفته بشود
مم وظیفه ام این اسـت کـه بگـویم و می فه
من حجتـی کـه خـدا بـرایم دارد ادا . گفتم
این برنامه کوتاه مدت شما است که . کردم

باید با تمام اینها مبـارزه ای بکنیـد بـدتر از 
دشــمنی . آن مبــارزه ای کــه بــا شــاه کردیــد

بعضی از این طوایف بـرای اسـالم کمتـر از 
  . »دشمنی او نبود

مینـی، دشـمنی قلبـی در این سـخنرانی،  خ
خود را با مصـدق و خـط فکـریش آشـکار و 

در ایـن سـخنرانی او بــه . عریـان مـی نمایــد
ــت  ــتقالل و حکوم ــانیکه از آزادی و اس کس
دمکراتیــک و جمهــوری دمکراتیــک حتــی 
اسالمی حرف زده بودند، تـوهین و هتـک 

بــا ایــن گفتــار مخــالفین . حرمــت مــی کنــد
فکریش چـه مـذهبی چـه غیـر مـذهبی  را 

ناً تهدید می کند و برایشان خـط و نشـان عل
او بــه آحــاد ملــت مــی گویــد کــه . مــی کشــد

منبعد باید از مـن اطاعـت کنیـد و مطیـع و 
ــابع مــن شــوید ــد مــن . ت وقتــی او مــی گوی

حجت را دارم تمام می کنم برای ملت، در 
واقع او تمامی ایرانیان بخصوص نیروهای 
آگاه جامعه را تهدیـد بـه سـرکوب و کشـتار 

  .   ندمی ک
نظر به اینکه خمینی از مردم واهمه داشت 
و می دانست که گروه ها و گرایشات سیاسی 
و آگاهــان جامعــه، حاضــر بــه بنــدگی او 
نیستند و نتوانسته بود جامعه به حرکـت در 
آمده را مرعوب و خفه نماید، در سـخنرانی 

ماهیـت  ۱۳۵۸مـرداد  ۲۶دیگری به تاریخ 
تر می کنـد  جنایتکارانه خود را قدری علنی

اگر ما از اول کـه رژیـم « و آشکارا می گوید 
فاسد را شکستیم و ایـن سـد بسـیار فاسـد را 
خراب کردیم به طور انقالبـی عمـل کـرده 
ــزدور را  ــات م ــام مطبوع ــم تم ــودیم و قل ب
شکســته بــودیم و تمــام مجــالت فاســد و 
مطبوعات فاسـد را تعطیـل کـرده بـودیم و 

بـودیم و روسای آنها را به محاکمه کشـیده 
حزبهای فاسد را ممنوع اعالم کرده بودیم 
و روسای آنها را به جزای خودشان رسانده 
بودیم و چوبه های دار در میدانهای بزرگ 
برپا کـرده بـودیم و مفسـدین و فاسـدین را 
درو کرده بودیم، ایـن زحمتهـا پـیش نمـی 

مـــن از پیشـــگاه خـــدای متعـــال و از . آمـــد
خطای . پیشگاه ملت عزیز عذر می خواهم

ــردم  ــا م ــی خــواهم، م ــذر م ــان را ع خودم
انقالبی نبودیم، دولت ما انقالبـی نیسـت، 
ــا  ــدارمری م ــت، ژن ــی نیس ــا انقالن ــش م ارت
انقالبی نیست، شهربانی ما انقالبی نیست، 
پاسداران ما هم انقالبـی نیسـتند، مـن هـم 

اگر ما انقالبی بودیم اجازه . انقالبی نیستم
تمـام . کننـدنمی دادیم اینها اظهـار وجـود 

احزاب را ممنوع اعـالم مـی کـردیم و یـک 
حزب و آن حزب اللـه، حـزب مستضـعفین 
تشکیل می دادیم و من توبه می کنم از ایـن 
اشتباهی که کردم و من اعـالم مـی کـنم بـه 
این قشرهای فاسد در سرتاسر ایران که اگر 
سرجای خود ننشینند مـا بـه طـور انقالبـی 

  .»عمل می کنیم
آبانه سخن می گوید ولی کسی او دیکتاتور م

حرفهای او را جدی نمی گیرد و شـاید هـم  
کسی نمـی خواسـت بـه خـود بباورانـد کـه 
. دیکتاتوری جدیدی در حال ظهـور اسـت

خمینـی توبـه مــی کنـد از اینکـه فرمــان آدم 
کشی نداده بود و در میادین شـهر و بـر سـر 
هــر کــوی و برزنــی چوبــه دار برپــا نکــرده 

ــ. اســت ــای دیگ ــه معن ــن ب ــی در ای ر، خمین
سخنرانی به همه می گوید که مـی خـواهم 
تهدیدهای خرداد خود را عملـی کـنم و در 

ــی  ــد یعن ــتا دو روز بع ــرداد  ۲۸هــین راس م
فرمان قتـل عـام مـردم کردسـتان را  ۱۳۵۸

و از ایــن تــاریخ اســت کــه . صــادر مــی کنــد
توقیف روزنامه و نشریات و کتاب سوزیها و 

ا و شـکار حمله بـه تجمعـات و میتینـگ هـ
نیروهای دگر اندیش و کنشگران سیاسـی و 
. اجتماعی وارد مرحله جدی خـود میشـود

ــدی  ــدامات بع ــه هــای اق ــیش زمین ــا پ اینه
ــاران چــون او، فاســد و  ــی و مشــتی ی خمین

بــدون درک ایــن . تبهکــار و دروغگــو بــود
پیش زمینه های انقالب فرهنگـی، مـا قـادر 
ـــی انجـــام انقـــالب  ـــود چرائ نخـــواهیم ب

  .ا تجزیه و تحلیل کنیمفرهنگی ر
در این مرحله روحانیت به رهبری خمینـی 
و یارانشــان بــدنبال یــک هــدف بودنــد کــه 
عبارت بود از یک طـرح وسـیع سیاسـی کـه 
می خواست همه جانبه بر حیـات سیاسـی، 
اجتمـــاعی، فرهنگـــی و اقتصـــادی کشـــور 

در پی این طرح اسـت کـه . چنگ بیاندازد
ــا اشــغال ســفار ت عصــا بدســتان خمینــی ب

آمریکا و گروگانگیری، دولت در دولتی می 
ـــان و  ـــتعفای بازرگ ـــازند و موجـــب اس س

پس از اشـغال سـفارت در .  دولتش میشوند
که خمینی آنرا انقـالب دوم  ۱۳۵۸آبان  ۱۳

و بزرگتر از انقـالب اول مـی نامـد و اخیـراً 
سردار مشفق از آن بنام طرح آمریکـائی یـاد 

ین می کند، دانشـجویان خـط امـام و خـالق
انقالب دوم و یاوران آگاه یـا ناآگـاه طـرح 
آمریکــائی اشــغال ســفارت و گروگــانگیری 
خود قدرتی بهم زدنـد تـا بـا دسـت توانـای 
خـــود موانـــع اســـتقرار اســـتبداد مـــذهبی 
خمینی را به یـاری بیگانگـان، یکـی پـس از 

بـدین طریـق آنـان . دیگری برطرف سـازند
عامل برکناری دولت موقت و از میدان بدر 

ــارانش شــدندکــرد بعــد از . ن بازرگــان و ی
ــر علیــه  ــه ب اشــغال ســفارت آمریکــا و ئوطئ
ــات ریاســت  دولــت موقــت،  نوبــت انتخاب
جمهـــوری مـــی رســـد و علیـــرغم میـــل 
ــداران  ــوان و چماق ــه خ ــدهای روض آخون
حزب الله، در آن انتخابـات پیـروزی از آن 

 .  ابوالحسن بنی صدر میشود
  

  ادامه دارد 
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بمناســــبت  ،خــــرداد۲۶«
ــد و ــتمین  ص ــت و هش بیس

  »سالگردتولددکترمصدق 
  

سلسـله جلیلـه «در این برهه از تاریخ  کـه  
بنام نظام والیـت فقیـه  بـا » روحانیت شیعه 

ویرانگــر و  و عمــل قــرون وســطی اش تفکــر 
ردم ایران خود را تحمیـل م اش برددمنشانه 
» نظم آخونـدی«بطور واضح با  کرده است

ــوعی ــه ن ــود ک ــی « خ ــی نظم ــت  در » ب اس
ــانونی  ــی ق ــن ب ــتمرار ای ــی نظمــی ، اس و  ب

  .گوی سبقت را ربوده استخودکامگی  
بـا اتکـا درطول تـاریخ همین بنیاد مذهبی   

قید و بندها سـاخت « ، به اعتقادات مذهبی
و به دست و پای مردم زد و قدرت حرکت را 

موانـع در واقـع یکـی از  ».از آنان سلب نمود
ن متولیــا. رشــد و توســعه جامعــه ملــی اســت

ــی  ــا «دین ــوده ه ــخیر روح ت ــه تس ــته ب پیوس
وقدرت های فوق طبیعـی و سـحر  ندپرداخت

و بــا  »نــدآمیــز را در مقابــل آنهــا قــرار داد
 خرافات و افسانه های  پندارگونـه بازدارنـده

وحشت آور کودکانه را در زمانی که غرب «و 
دســتخوش تغییروتحــوالت عظــیم علمــی و 
صنعتی خود بود، قطره قطـره در کـام تـوده 

و از ایـن طریـق ندفرو ریخت »ساده دل یاه
و عمـالً  ندبازداشـتو رشـد  آنها را از پیشـرفت

 خـارجی  سلطه داخلی و استبداددر خدمت 
 جامعـه ملـیرشـد و توسـعه  ووبرضد تحول 

  .ندقرار گرفت
، مســئولین و ین جهــت، حکــومتگرانبهمــ  

کارگزاران دولتی ومردم جامعه ایران دراین 
سیاســـــی، ناهنجاریهـــــا ونابســـــامانیهای 

دچـــار و  اجتمـــاعی، اقتصـــادی وفرهنگـــی 
بی نظمی، عدم دقت و فرهنگ کـار  عارضۀ 

وقــول و قراروبــی قــانونی واخــالق بهینــه 
همـین بـی مسـئولیتی دربرابـر . شده اند...و

خود و حقوق ملی ریشـه در تـاریخ گذشـته و 
. جامعـه ایـران دارد دیرینـهدیرپـا و استبداد 

شد یکی ازعلل بنابراین  بهمانگونه که اشاره 
خرافــات و «وموانــع رشــد در جامعــه ایــران 

ـــه ـــا  »افســـانه هـــای پندارگون اســـت کـــه ت
جامعـه  مغزاستخوان در بافتهـای اجتمـاعی

 .ملی   از رشد مانـده مـا ریشـه دوانـده اسـت
دینـی بـا اسـتعانت ازکتـب زور مدار  متولیان
امثال بحاراالنوارمجلسـی ومفـاتیح  یوادبیات
بیشتر بـه ایـن ....  ن شیخ عباس قمی والجنا

  : بعنوان نمونه. خرافات دامن زده اند
ـــی -  ۱ ـــاب  ابوالفضـــل برقع ـــاد ت« درکت ض

       : مـی نویسـد» بـا آيـات قـرآن الجنان یحمفات
جنــاب آقــای قمــی در اول مفــاتیح، چنــد « 

ـــا  ـــیة آنه ـــرآن آورده، و در حاش ـــوره از ق س
آمیــزی از روایــات ضــعیفه  هــای اغراق ثواب

آورده که بطـالن آنهـا بـر هـر عاقـل خبیـری 
سورة یس « :گوید روشن است، مثل آنکه می

رساند خیر دنیا و آخرت را، و  به صاحبش می
کنــد از او بــالی دنیــا و آخــرت را، و  دفــع می
کنـد هــر  کنـد هــر شـری را، و روا می دفـع می
، و اینها یقینـاً دروغ اسـت، زیـرا »حاجتی را

و بســیاری از اصــحابش ) ص(رســول خــدا 
سورة یس را خواندنـد و شـرور از آنـان دفـع 

هر که بشنود جهت او «: ندنویس و یا می. نشد
، در حـالی کـه »باشد هزار نور و هـزار یقـین
گوید که یک یقـین  اگر یقین به آخرت را می

ــت ــافی اس ــا می. ک ــد  و ی ــر کــه در «نویس ه
قبرستان سورة یس بخواند خـدای عزوجـل 
عــذاب امــوات را تخفیــف دهــد وازهرآفتــی 
محفــوظ اســت، واگربمیــرد داخــل بهشــت 

دروغ است، زیـرا رسـول و اینها یقیناً . »شود
و بسیاری از اصحابش سورة یس را  )ص(خدا

  ) ۳۳(»... .خواندند و شرور از آنان دفع نشد
یـت کـرده کـه چـون امـام اصلت روااب« -  ۲

ن نیشـابور و بیما( رضا علیه السالم بده سرخ 
رسید در وقتی که بنزد مأمون میرفت ) مشهد

گفتند یا بن رسول الله ظهر شده است نمـاز 
طلبید گفتنـد پس فرود آمد و آب  ؟ی کنیدنم

بدست مبـارک خـود  پس. آب همراه نداریم
ـــه  ـــید ک ـــدر آب جوش ـــد آنق ـــین را کاوی زم
آنحضــرت و هرکــه بــا آنحضــرت بــود وضــو 

  ) ۳۴(»...!ساختندواثرش تا امروزباقی است
ــت -  ۳ ــه گف ــد ك ــره ان ــت ك ــر رواي : از جعف
وقتي پیامبر متولد شد چند روز شيرنداشت «

ــه پســتان. كــه بخــورد هاي  ابوطالــب او را ب
. خود بست وخداوند شير را در آنها قـرار داد

چند روزي از اين طريق شير نوشيد تا وقتـی 
كـــه ابـــو طالـــب او را بـــه حليمـــه ســـعديه 

 ) ۳۵.(»سپرد
حسين از فاطمه و «: گویند همچنین می -  ۴

پيامبر آمد و   خورد، هيچ زن ديگري شير نمي
هـانش قـرار داد و انگشت ابهام خود را در د
 )  ۳۶(»  .مکيد او دو يا سه روز آن را می

از باقر بن زين العابدين نقـل كـرده انـد  -  ۵
تو فاطمه : به رسول الله گفته شد«: كه گفت
كني، بـا    بوسي وبا او زياد رفت و آمد مي را مي

 »كني؟        ديگر دخترانت اين كار را نمي
شـت هاي به جبرئيل سيبي ازسيب« :فرمود

ـــن آن را خـــوردم و آب آن  ـــن داد وم ـــه م ب
درپشتم متغير شد سپس با خديجـه نزديکـي 
كردم واو به فاطمه آبستن شد، پس من بـوي 

 ) ۳۷(» .كنم بهشت را از او احساس مي
وقتي فاطمه اين گونه است ناچـار بايـد  -  ۶ 

ی علــي و  دربــاره. علــي نيــز، مثــل وي باشــد
 والدت وي قصــه اي مشــابه آن خلــق كــرده

يــك ســيني «فتــال دركتــابش آورده كــه. انــد
ی بهشتي مثل خرما واناربراي ابوطالب     ميوه

ـــار خـــوردو شـــاد  ـــب از ان ـــد وابوطال آوردن
ــه خانــه برگشــت وقتــی آن را . وخوشــحال ب

خورد و آب آن درپشتش متغير شد با فاطمه، 
دختر اسد، نزديکي كرد و او بـه علـي حاملـه 

  ) . ۳۸( » . !! شد
  

ــر ا  ــاب حــاج مخب ــدایت درکت ــلطنه ه لس
د دو مثـال  بعنـوان خاطرات و خطرات خـو

ایرانـی بـا   و مدیریت  نامه بر ، مقایسه از نظم
ورد آمـی "  سـان"در بـاره  غربی درآن زمـان

  :که
عبداللـه  «: سان سوار در گچسر ایران - ۱

ابــواب جمعــی   خــان یوشــی عــده ای ســوار
اسـبها ممتـاز،  .دیـداشت، در گچسـر سـان د

گفتنـد،  .الی، سوارها بی تربیت رژه یراقها ع
چون فرمان حرکت داده شد، بدون ترتیـب 
دست گذاردند به تاخت و از جلو چادر شـاه 

هــا پــاره شــد، میخهــا کنــده، طناب. گذشــتند
وحشـت دسـت داد، مـن در چـادر   بطوریکه

ی کرد که آرام شاه بودم و هرکس  بود فریاد م
ســـواران وحشـــی   ،و کســـی گـــوش  نمیـــداد

  ) ۳۹(» .در دل  انداختند که مگو وحشتی
  
ـــرلن -  ۲ ـــگر در ب ـــان لش ـــام « :س احتش

السلطنه دعوت بتماشـای سـان درکنـاربرلن 
ــرد ــد، . ک ــه بودن ــیم، صــف اول را گرفت رفت

ــــرای  محلــــی مشــــرف برمیــــدان ســــان ب
تماشـــاچیان معـــین بـــود، جمـــاعتی پیـــاده 
وجمــاعتی دردرشــکه مهیــای تماشــا بودنــد، 

یی طاقنمـا دان خوب دیده می شد،روبرومی
ــنا  ــال آش ــوری و رج ــتگاه امپراط ــرای دس ب

افواج می گذشتند، پیاده، سـواره . مرتب بود
  .و توپخانه، آراسته تر ازآن بود که بقلم بیاید

دسته بیشتر نبود، یکی پیـاده،  موزیکانچی دو
یکی سواره، چیزی از آن سان فراموش نمـی 

اسـب .  لعاده مایـۀ ضـحک بـودشود و فوق ا
بی طبالچی  دو نوبت  د  کهطبالچی سوار بو

وظیفــۀ خــود را در کمــال نظــم انجــام داد، 
نوبت دوم و سوم که افواج سوار  سان دادند 
ظاهرًا طبالچی زمین خورده بـود، اسـب در 
کمال مهارت در محل معین از صف خـارج 

در جـای  خـود قـرار . می شد، دوری مـی زد
  .می گرفت

محل طبالچی درحرکت دست راسـت بـود، 
کرد تـا دسـته که موزیک توقف می  درموقعی

ل بدسـت چـپ تیـپ رد شود می بایست طبا
بیاید و از برای اینکـار مجبـور بـود در قـوس 
معینی چرخ بزند و عادتاً یابو اینکاررا میکرد 

بیشـتر  و نکته این بود که طبالچی  دو دسـت
بکار است، افسار  ندارد و هر دو در زدن طبل

یت و مشـق یابو بسر خودش است، در اثر ترب
در مملکتـی  کـه بوظیفۀ خودعمل می کنـد، 

عجـب  اسب و مادیـان ریاضـی دان باشـند،  ت
ــامی ــق نظ ــم مش ــابو ه ــه ی ــدارد ک ــد،  ن بدان

آراستگی  و نظـم لشـگر آلمـان بجـای خـود، 
ــان  ــده اســت هم ــه بخــاطرم مان ــی ک کیفیت
حرکت یابوی طبـالچی اسـت کـه در وظیفـه 

  )  ۴۰(». تخلف نمی کند
  

ه  در ادامه  خاطرات خود احتشام السلطن 
از  عمـارت و قصـر محـل  اقامـت : می گویـد

شاه خـارج شـدم تـا بـا یکـی ازکالسـکه هـای 
سلطنتی که برای رفت وآمد شاه  وهمراهان 
تعیـــــــین شـــــــده بـــــــود بـــــــه هتـــــــل 

ــال محــل )  Continental Hotel(کنتینانت
معلــوم شــد . اقامــت ملتــزمین رکــاب بــروم

ه حضرات ازخودراضی هریکـی دونفرکالسـک
بـی انصـاف هـا . ای را برداشته ورفتـه اسـت

مالحظـــه شـــخص شـــاه وصـــدراعظم کـــه 
هـم  احتماالًحاجت به کالسکه پیـدا کننـد را

ــرد ــدنک ــربازکرایه . ه بودن ــکه س ــاری درش ب
. طــرف هتــل روانــه گردیــدم  وارشــده وبــهس

خیابــان اصــلی شــهرمتوجه شــدم  دراواســط
آن حشــمت وهمینــه  امپراطوربــا اســکورت و

ازجهـت  رژه بازمیگردد ومخصوص ازسان و
ازترس اینکه مرا به آن صورت . مقابل می آید

ــا در ــه ه ــد دیوان ــاس رســمی کــه مانن ــا لب  وب
ای نشســته درشهرپرســه درشــکه روبازکرایــه 

، بـه درشـکه چـی گفـتم ازیکــی ببینـد میـزنم 
دراواســط کوچــه . کوچـه هــای فرعــی بــرود

تنگ که راه عبوربه زحمـت میسـر نمـی شـد 
بچـه هـا  شکه شکست ووازبخت بد چرخ در

هــرکس بــه  وعــابرین دورمــا جمــع شــدند و
به این نوکری . زبانی استهزاء وتمسخرمیکرد

مأموریت لعنت و به خودم فحش می دادم  و
  .و مجبوراً پیاده راه هتل را درپیش گرفتم

با آن لباسها خورد وخسـته وارد هتـل شـدم  
ودرحالیکه سعی می کردم کسی متوجه حـال 

ه بــاال کــه محــل اقامــت بــه طبقــ مــن نشــود
  .حضرات بود رفتم

اطاق های همراهـان شـاه  هتل در در راهرو
اعیــان درجــه اول  رجــال و عمومــاً بــازبود و

یراهن وحتی پ مملکت غالباً لخت با یک زیر
من با  .ش بودندیبعضا مشغول شستشوی خو

ــرت و تعجــب  ــوانم حی ــانی نمــی ت هــیچ زب
مهمانــــان هتــــل راکــــه از  مســــتخدمین و

 ورمی کردنـــد وصـــف کـــنم، امـــرراهروعبـــ
همایونی را به امین الحضره و موثق الملـک 

  امین الحضرت جواب  داد . ابالغ کردم
ــ«   ه خــورد و بــه فالنــش خندیــد کــه شــاه ُگ

  .»...!آلمان آمد
اغـــراق  خواننـــده البتـــه حمـــل برمبالغـــه و

ــه  نخواهــد کــرد و اینکــه اظهــارات وقیحان
نــوکری کــه گوشــت و پوســت و اســتخوانش 

مقصـود  .ه است را بالصراحه می نویسـمازشا
ایــن اســت کــه خواننــده مستحضــرازحاالت 

  .شاه و دربار و در باریان بشود
شـاه  بـه امـین الحضـره"ازفحاشی هائی کـه 
کنم؟ بـزنم بـه دهـان  چه. کرد متحیرماندم

این شخص؟ مگرنه اینکه اواین قبیـل هـرزه 
گــــــوئی و فحاشــــــی را درحضــــــورجمیع 

کنــد؟ مــن کــه ود اظهــار مــی همقطــاران خــ
ــالوه ازدیگــران ، شــاه پرســت ترنیســتم و بع

نزدیکان شاه زبانشـان عـادت بـا ایـن الفـاظ 
ــنیده ام در حضــورملوکانه دارد و چنانکــه ش

هم ازاین قبیل الفـاظ رکیکـه اسـتعمال مـی 
خود پادشاه هـم مـی گوینـد، کنند و حتی به 

چون از این اصطالحات خوشش مـی آیـد و 
ـــه ـــارک ب ـــرد و ذات مب ـــذت مـــی ب ـــول   ل ق

اهـل « به اصطالح مـردم  تبریـز  خودشان و
  .هستند» !!دبه

 معـــذالک رشـــتۀ اختیارازدســـتم دررفـــت و
شــدم کــه دیگــر نمــی  دریــک لحظــه متوجــه

تــوانم بــا ایــن مــردم و حــوزۀ آنهــا زنــدگانی  
ــایم ــتم. نم ــین الحضــره گف ــه ام خــودت   :ب

مـــن کـــه ! میـــدانی میـــروی و یـــا نمیـــروی
  .م بنمایمبه این مرد نمی توان دیگرنوکری

  
خشــم و غضــب پادشــاه نســبت بــه 

  امین الحضره
  

اتابک امـین السـلطان صـدراعظم الینقطـع 
من اسـتعفای خـود را داده و  تلفون میکرد و

ازحضورعذر خواسـتم و بالجملـه بـه اصـرار 
ــه  ــه قصــررفتم و مراتــب را ب تمــام مجــدداً ب

اضافه کردم اگریک حرفهـائی  اتابک گفته و
شاه گفـت بـه مـن  که درحضورتمام مردم به

جریان به . شکمش را پاره میکردم ،گفته بود
عرض خاکپای جـواهر آسـای اقـدس اعلـی  

امر ومقررفرمودند که امـین الحضـره ! رسید
ولـی . را به سرحد عودت دهنـد بـرود ایـران

ط شاهانه نیم ساعت بیشتر اوامر ملوکانه وخ
  .و ازاعتبار افتاد نیافت دوامنفاذ و 
بـود و همـان مانـد تـا حضـره همـان لامین ا

آخرعمر شاه و آن عباراتی را که بـه نظربنـده 
ـــدرآن ـــد ق ـــک آم ـــدس  ،رکی ـــرای ذات اق ب

 آن جمالت. هر چیز بود از شهریاری گواراتر
شــرم آوروقبــیح ازجملــۀ مــذاکرات عــادی و 

  !عرایض  یومیه حضور همایون بود

مظفر الدین شاه  در اپرای بزرگ 
  :برلن

  

لیحضرت پادشاه شب همانروزقراربود که اع
ـــران بـــه اتفـــاق امپراطـــوروامپراطریس  ای

ملتـزمین  وخاندان سلطنتی و شـاهزادگان و
رجـال آلمـان  رکاب شاهنشاه ایران واعیان و

به اپرا تشریف فرما شـده برنامـۀ  مخصـوص 
  .اپرا را مالحظه فرمایند

ــده  ــورتنظیم ش ــاال اینط ــب، اجم ــۀ ش برنام
بودکــه شــاه بعــد ازچنــد ســاعت اســتراحت 

سلطنتی به عمارت ساعت معین از قصردرسر
ــود ــاده ش ــرا پی ــع  .اپ ــین موق ــتی درهم بایس

اعلیحضرت هم به آنجا رسیده باشـند تـا بـه  
ــه ودرحجــرۀ  ــالن رفت ــل س ــه داخ ــاق ب اتف

اما اعلیحضـرت . مخصوص جلوس فرمایند
شاهنشـــاه جـــم جـــاه ابـــداً در فکرحرکـــت 

ــــتند ــــر. نیس ــــه  ه ــــنم ک ــــرارمی ک قدراص
ـــازادزو ـــد،  ب ین دســـت و ترحرکـــت فرمائی

  .آندست می کنند
اما هرلحظـه . لحظات وحتی دقایق میگذرد

ــخت  ــوالنی تروس ــک عمرط ــن ازی ــرای م ب
ــأیوس . تراســت ــاه م ــرانجام ازحرکــت ش س

ــــرای اینکــــه درحضــــورامپراطورعذری  وب
ــه آ ــاورم وب ــدترازگناه بی ــان ب ن حالــت خفق

شاه را رهـا کـرده وبـه  ،آورانتظارخاتمه دهم
  .طرف عمارت اپرا رفتم

و  ورو وزراء او بــاالی  پلــه ایســتاده امپراطــ
دراطـراف محوطـه گارد بـه حالـت احتـرام 

  .ورود پادشاه ایران هستند قراردارد ومنتظر
ازمــن ســئوال کردنــد؟ عــرض کــردم الســاعه 

اما بازچند دقیقه طول کشـید . وارد می شوند
نــه پادشــاه ونــه . تــا نــزول اجــالل فرمودنــد

هیچیــــک ازملتــــزمین شــــعورعذرخواهی 
ــتن ــار  . دنداش ــلطنتی درکن ــژ س ــه درل بالجمل

چون خـود امپراطـریس (خواهرامپراطریس
ـــــت ـــــرلن حضورنداش ـــــد) درب  قرارگرفتن

 امپراطــور وتمــام خــانواده ســلطنتی آلمــان
هــم  درهمــان لــژ بودنــد و ملتــزمین رکــاب

  .درهمان حجره جای گیرشدند
هنوزچند دقیقه ازشروع برنامه نگذشته بود 
را  که اعلیحضرت ازصـف جلـو، روی خـود

به عقب برگردانده و به مـن، کـه البتـه چنـد 
، تشـنه ام: شسته بـودم فرمودنـدصف دورتر ن

  !!آب می خواهم
سبحان الله این چه اوضـاعی اسـت؟؟ تمـام 

هستند؛ چه خورده ای کـه در  عالم نگران ما
چنین مواقع و لحظات مخصوص این طـور 

  عطش پیدا کرده ای ؟؟
لبـاس  ضـره بـاحچاره ای نبود فـوراً امـین ال

تمام رسمی که لباس سفیر کبیردرواقع به آن 
غیــره  زیورنبــود و نشــانها وتمثــال و زینــت و

ازجای خود برخاست وبرای تهیه آب رفت، 
شما ازجای خود تکان نخورید : هرچه گفتم

انجام خدمات حاضـر و  پیشخدمت ها برای
بــه مــن : گفــت فایــده نکــرد و مأمورهســتند،

ــا دیگــری ــرای آ بنشــینم و پیشــخدمت ی ب ب
کـــه البتـــه ایـــن همـــان ( ولینعمـــتم ببـــرد؟

چنـــان  ولینعمـــت اســـت کـــه صـــبح آنـــروز
  .)وقیحانه بباد فحش گرفت

بالجملــه امــین الحضــره لیــوان آب را بـــه 
بازچنـد دقیقـه  .فرمودنـدحضور برد و میـل 

بعد مجدداً دسـتورآب دادنـد وایـن کارچنـد 
نوبت تکرار شد، یـک مرتیـه بـدون مقدمـه، 

ود برخاســته وقصــد اعلیحضــرت ازجــای خــ
عزیمــت فرمودنــد، چــه شــده اســت؟ حــالم 

  .بهم خورده است
ای امان، با این افتضـاحات پـی در پـی چـه 
کـــنم؟ اگرناخوشـــی مریضـــخانه بـــرو ویـــا 
ازمملکت خارج نشو، یـا درفرنگسـتان بـا آن 

ــ و  قدراصــرارخود را مهمــان مــردم نکــن ا ی
  !آمدی مثل آدم رفتار کن اینکه  وقتی

ا بیرون آمده معلوم اسـت کـه شاه ازسالن اپر
طـور پرسـید چـه همه مضطرب شدند، امپرا

، مختصـر کسـالتی عـارض شـده شده؟ گفتم
شـاه بـه سـالن . ومحتاج هوای تـازه هسـتند

البتـه همراهـان هـم . بزرگ بیرون اپرا آمـد
یکی یکی از لژخارج شدند و برنامه رسـمی از 

  .سکه افتاد
خــانم هــا اظهــار نگرانــی کردنــد  شــاهزاده

ــــاراحوال ومو ــــق نزاکــــت وادب استفس اف
همایونی را میکردند و کمک خود را تقـدیم 

  .می داشتند
ت همایون، دروسط  سـالن بـزرگ اعلحضر

روی یــک  صــندلی  جلــوس فرمــوده و  اپــرا،
تکمه ها را باز  و مرتبـاً وپـی درپـی آب میـل 

الت جدیـد  ندارنـد، در می فرمایند، ابداً کس
تی انتظــــار دارنــــد نــــاراح حالیکــــه همــــه

به محل  اپرا تشریف فرما  اعلیحضرت رفع و
شوند تـا ادامـه برنامـه را مالحظـه فرماینـد، 
اصرار فرمودند که می خواهم بروم بخـوابم 

حـاال تکلیـف ایـن برنامـه . کنمو استراحت 
چه می شود؟ صدها تن شـاهزادگان،  رسمی

ارکان دولت، سفرا و اعیان، اشراف، وزراء و 
آنهـا کـه امشـب  با خانمهـای کوردیپلماتیک

اه ایران دعـوت برای معرفی و آشنائی با پادش
چه بایـد بکننـد؟ چـه خـاکی  بایـد  ،شده اند

  سرمان بریزیم؟
بالجملــه، هرقبــایح ایــن رفتــاررا بــه عــرض  

بــه کلــی بــی . خاکپــای مبــارک رســانیدم
زیرا هیچ امری به نظرمبارک قبیح . ثمرماند

نبود واصـراردرحرکت فرمودنـد وبـه جانـب 
ــرای  درخرو ــارت اپ ــد وازعم جــی راه افتادن

ســـلطنتی بیـــرون آمدنـــد و کالســـکه هـــا را 
چنـدین . ی شـدلژها خـال. فرستادند بیاورند

حقیقــت بــه اپــرای  در پــرده نمــایش بــاقی و
ــرلن و ــروف ب ــزرگ ومع ــلطنتی  ب ــه  س هیم

یـدیم و .. دولت  آلمـان و خودمـان یکبـاره؛ 
  .جای پاک باقی نگذاشتیم

ظفرانتساب به  اعلیحضرت وملتزمین رکاب 
ــده بــه ســفارت  طــرف پســتدام رفتنــد و بن

مثل  اشخاص دیوانه، گیج و منگ . بازگشتم
وقـایع . درگوشه ای افتاده وبه فکرفرو رفتم

و افتضاحاتی که ازصبح امروز تـا شـب واقـع 
خدایا، دیگـر . گذراندم شده بود ازپیش نظر

ــی ــه آبروئ ــتم درایــن  چ ــن و مملک ــرای م ب
و پـس ازمراجعـت  قی مانده استسرزمین با

کوکـــب  دردربـــار آلمـــان  موکـــب فیـــروزی
چگونه می توانم ظاهرشده و به عنـوان یـک 

قل و متمـدن ستسیاستمدار و نمایندۀ کشورم
  .؟عرض اندام نمایم

هرقدرازاین وقایع تأسف می خـوردم چـارۀ 
فاء بدهم، کجا بـروم استع. دردم را نمی کرد
چه طورمی تـوان زنـدگانی   درچنین مجمعی

درفرنگ که این قدرمالحظات درکـار  کرد؟
درایران که فعـال مایشـاء . وراستاست اینط

واختیارجان و مـال و شـرف مـردم دردسـت 
مشتی مردمان رجاله که شاه که از آنهـا و سـر 

  .دسته آنها ست
سردســـته ای کـــه دردســـت اراذل منتهـــی  

زیردست خودش اسیرمی باشد، چه  واوباش
  خواهم کرد؟

در باریـان و اطرافیـان  این دار دسـته، یعنـی 
هران ترکیـب یافتـه تتبریز وشاه که ازاوباش  

اند به عشق  آنکه گشت و گـذاری درممالـک 
ـــگ را  ـــانهای دول فرن ـــد ونش ـــگ بزنن فرن
ــود  ــی خ ــانهای ایران ــیون نش ــمیمه کلکس ض

االراده  وضعیف العقل، بنمایند، شاه ضعیف 
ــن ــزور،  مقــدس بــی دی ــا شــهوت ران، م ، ب

تظـاهر بدوسـتی نـوع ، م، بی انصـافرحمبی
بشرودشــمن واقعــی خالیــق را بــه ایــن قــاره 
کشیده وبه زورو با وقاحت، خـود را بـه دول 
اروپا تحمیل و افتضاحات و کثافات خـود را  
به تمام پایتخـت هـای فرنـگ آورده دنیـا را 
ملوث  ومملکت را مفتضح تر از آنچه هسـت  

  .می نمایند
  

  تنها راه حل  تغییر  رژیم است؟
  
را بــه هرمصــیبتی  بــود گذارنــده و بــا  شــب  

خیــاالت واهــی از ایــن طــرف  بــه آن  طــرف 
ـــدم  غلتیـــدم وهرچـــه حســـاب  کـــردم، دی

نـه صـنعتی مـی . موجودی بیچاره و بدبختم
دانم و نه غیرازنوکری کاری ازدسـتم بـر مـی 

ــد ــرت . آی ــدن و حس ــز دی ــت، ج ــاره نیس چ
  .خوردن، تنها یک راه حل وجود دارد

  14در صفحه      
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بمناســــبت  ،خــــرداد۲۶«
ــتمین  ــت و هش ــد و بیس ص

  »سالگردتولددکترمصدق 
  

آنهم کوبیـدن و سـرنگون کـردن ایـن نظـام 
پوســـیده و رهـــائی  ازدســـت ایـــن دلقـــک 

وصـول بـه ایـن راه . واعقاب واجزاء اوسـت
حل هم هزار وسیله واسباب می خواهد کـه 

متعـال دردرجه اول لطف و عنایت خداوند 
ــت ــه. اس ــی ب ــت گرم ــا پش ــود ب ــبب  وج مس

االسباب  خود را تسکین داده بـه جسـتجوی 
سایروسائل وابزارسرگرم شده و خویشـتن را 
دلــداری دادم و بــه امیــد آنروزبــه خــواب 

  )  ۴۱(» .رفتم
خانم هما ناطق در نوشته تحقیقـی خـود  

در عصـر مظفـر » امتیازات و وام ها«در باره 
از پولدوســتی شــاه : الــدین شــاه مــی نویســد

رشوه دادنـد و دسـت . رفتندفرنگیان بهره گ
از آنجـا کـه شـاه . روی ذخایر ایران گذاشتند

. بیمـــار بـــود تـــا توانســـت امتیـــاز فروخـــت
درآمــدش را بــه جیــب ریخــت و دینــاری بــه 

دولـت هـای غربـی ازبـی . خزانه نپرداخت
بــه جــان زیــروروی . لیــاقتی او ســود جســتند

به زمانه او وام های پی در پی . ایران افتادند
از شــدت . ه ورشکســتی کشــاندخزانــه را بــ

امـا شـاه بـا . فقرحقوق کارمنـدان ضـبط شـد
وزیـر "  آرتور هاردینـگ"دستیاری و تشویق 

شاه پول سـفرمی . مختار انگلیس وام گرفت
خواست وحال آنکه ایـران درتنگنـای مـالی 

بـه نـاگزیر دسـت بـه اعطـای . به سرمی بـرد
"  هاردینـگ"چنانکه . امتیازات گوناگون زد

به ناگزیر . اتش یاد کرده استخود درخاطر
وثیقه عایدات شـیالت «  هزار لیره ۱۹۰۱در

را بـی مشـورت بـا ارکـان دولـت  »بحر خزر 
امتیاز راه آهـن را بـه  ،نیز سرخود. باال کشید

 .روس ها واگذارد و امتیاز بانک را به آلمان
در این میان بخشی از بانک شاهی به دسـت  

بـه آلمـان  »بانک آلمان « . انگلیس ها افتاد
راه آهــن وبانــک استقراضــی و « . هــا رســید

ــمال  ــیالت ش ــیه و » ش ــه روس ــات « ب حفری
ــا » باستانشناســی در شــوش ــوی ه ــه فرانس ب

هیرمنـد را از « مهـم تـراین کـه . واگذار شـد
زیرنفـــوذ « بحـــرین. »ایـــران جـــدا کردنـــد

  درازای اخذ وام . رفت» انگلیس ها 
ــذار «  ــا واگ ــه روس ه ــه ب ــرل گمرکخان کنت
دولت روسیه دررقابت بـا انگلیسـها و  ! ».شد

ــال ــه خی ــتقردرارومیه، ب ــیونرهای مس « میس
شـاه . افتـاد» کشیدن خط راه آهن  به تبریز 

کاوش درآثارعتیقه شوش را نیز بـه فرنگیـان 
  .سپرد و ازاین راه پول کالن اندوخت

مهـم تـرین : دکتر ناطق  تاکید مـی کنـد کـه
انـا امتیازی که شـاه بـه انگلـیس هـا داد، هم

قمری  ۱۳۱۷/ م  ۱۹۰۱امتیازنفت بود که در 
را بــه » انحصــار اســتخراج «شــاه . امضاشــد
ــی  ــید)  Knox(دارس ــت را . بخش ــاز نف امتی

هاردینگ وزیر مختار انگلـیس آراسـت و بـه 
بــه . آســانی ازچنــگ دولــت ایــران درآورد

شاه » پول پرستی «سخن دیگر وزیرمختار از
ــه امضــا رســاند ــت و امتیــازرا ب ــره جس . به

در مــاجرای ایــن : منگــول بیــات مــی گویــد
بــود بــا » رابــط «امتیــاز امــین الســلطان کــه 

اگـر ! نمی دانـیم. همدست شد" هاردینگ"
چنین بود، هاردینگ درعزل امین السـطان 

بهـررو، ازعایـدات امتیـاز ! شرکت نمـی کـرد
در صــــد بــــه ایــــران پرداخــــت  ۱۶نفــــت 

هزار لیره سهم بـه  ۲۰لیره نقد و  ۱۰۰۰.شد
بــه خــوانین «در صــد هــم  ۳. ســیددولــت ر

... بختیاری دادند تا مانع تعدیات ایل نشوند
» .بعضی از کارکنـان هـم بـه نـوائی رسـیدند

ــه جیــب شــاه ریختــه شــد  ــاقی یکراســت ب ب
. تابتوانــد راه ســفر فرنــگ را در پــیش گیــرد

ــرای  ــار،انگلیس هــا توانســتند ب ــه کن نفــت ب
بـه . سالیان دراز درجنوب ایران مستقر شوند

جـــــدا کـــــردن خرمشـــــهروبه یـــــاری راه 
ــا انگلــیس هــا  میســیونرهای امریکــائی کــه ب
. همـــراه بودنـــد، درارومیـــه مستقرشـــدند

. را بــه خــاک وخــون کشــیدند» محــل «آن
واژه خرمشهررا برداشتند ودرخرسند کـردن 

. را برجـــایش نشـــاندند» محّمـــره «اعـــراب 
درپیــروی ازعثمــانی هــم کوشــیدند جنــگ 

راه . افریننـدعیسوی ومسلمان را درمنطفه بی
روس هـا ایسـتادگی . تجزیه ایران را بگشایند
ـــت ـــا نگرف ـــد وپ ـــال روس و . کردن ـــه دنب ب

. انگلیس، سرمایه داران آلمانی سربر آوردنـد
ــد ــده بودن ــاه را خوان ــان دســت ش ــی . این م

. دانستند که بیمارگونه بـه دنبـال پـول اسـت

میلیون مارک تدارک ۲۵دردَم وامی به مبلغ 
یکی درجهـت . ریختنددیدند وبه جیب شاه 

برپائی انبـار ذغـال سـنگ در جنـوب ودیگـر 
کشــیدن یــک راه شوســه از قصــر شــیرین تــا 

در تهران نیز یک آموزشکده برای . کرمانشاه
بنـا بـود . آموزش زبان آلمانی را بنیاد کردنـد

که هزینه تدریس اسـتادان را هـم خودشـان 
. نمی دانـیم بـه کجـا رسـید» .برعهده گیرند

. ق ۱۳۲۱ \م ۱۹۰۴م کــه از بحـران مــالی هــ
آغازید، با شیوع بیمـاری هـای عفـونی، ازآن 

ــد ــان ش ــا، همزم ــان وب ــاال . می ــرگ ومیرب م
بدیهی اسـت کـه قحطـی وتنگـی بـه . گرفت

دولـت قادربـه . نان پیدا نمی شـد. دنبال آمد
ســــیر کــــردن شــــکم مــــردم وپــــرداختن 

درایـن تنگنـا، . دستمزدهای کارمندان نبـود
که یاری رسان باشـد، شاه ایران به جای این 

دستورداد جمله کارمندان دسـتمزد خـود را 
منهای درباریان ورجـال «به دولت ببخشند، 

 !تا این که به خودش زیان نرسد» 
ــا  ــران  ۱۹۰۵/ ق ۱۳۲۲ت ــت ای ــیالدی دول م

» توســط بانــک انگلــیس ازهنــد «دوقرضــه
ـــغ  ـــه مبل ـــت ب ـــره ۱۹۰گرف ـــی . هزارلی یک

مــــیالدی ویکــــی ۱۹۰۴/ قمــــری ۱۳۲۱در
ــرد ــری ۱۳۲۳ردیگ ــه  ۱۹۰۵/ قم ــیالدی ب م

با اجازه روس ها «هزار لیره آنهم  ۱۰۰مبلغ 
چنـدی نکشـید کـه فرانســوی هـا هـم بــه ! »

با دولـت ایـران ۱۹۰۵دنبال مذاکراتی که در
بـه » سندیکای مطالعات مالی «داشتند، یک
تنهــا خبرخــوش ایــن بودکــه . راه انداختنــد

ــانی  ۲۳در ــت عثم ــال، دول ــان س ــه هم ژوئی
محـدودیت هـای داد و سـتد بـا پذیرفت که 

دراین راستا آمدند وهـردو . ایران را لغو کند
 .کشوریک سرویس پستی راه انداختند

 ۱۵بسـته، هـر بسـته  ۶۶۲برای نخسـتین بـار
در . کیلو میان ایـن دو کشـور رد و بـدل شـد

قمــری، کمپــانی  ۱۳۲۴/  ۱۹۰۶آوریــل  ۲۹
امریکـا هـم وارد میـدان شـد تـا  - هامبورگ

کشتی های تجـاری «دان دور درآینده نه چن
را از بندرهامبورگ به بنادر اروپا وازآنجـا بـه 

بــــرای » .خلــــیج فــــارس انتقــــال دهنــــد
پیشــبرداین نقشــه چنــین صــالح دیدنــد کــه 

را بردارند وجای )  Comte Rex( سفیرشان
بدهندکه  ) (Stenrichاو را به ستنریچ نامی 

مهـم . آگـاهی داشـت» سیاست جهـانی «از
امه مفصلی، درهفـت مـاده بـا تراین که قرارن

. ایران بستند و بانک آلمانی را بـر پـا داشـتند
ایـن «در ماده دوم این قرارداد گفته می شد 

» امور مـالی و تجـاری «بانک مجاز است به 
مهـم تـر ایـن کـه حـق داشـتند . نیز بپـردازد

ــه  ــدون پرداخــت عــوارض گمرکــی، آزادان ب
 . وارد کنند» مبل و اثاثیه وپول «

بانک تجارت «با آلمان آدمیت نیزاز در ربط 
امـا دولـت روسـیه ایـن . سخن گفته اسـت» 

بــر آن بــود کــه . »امتیــاز را خــوش نداشــت 
ایستادگی مـی کـرد . »دوام نخواهد داشت «
اکنون » .بانک نوینی در ایران بر پا نشود«تا 

خوب است دولـت «:آشکارا گفته می شد که
 !»فرانســه درامورمــالی ایــران مداخلــه کنــد 

که مدیرسـندیکا ) Drayfus (دریفوس نامی 
ما دریافتیم کـه زمـان بـرای «: بود، می گفت

پس بایـد . »برپائی این سندیکا مناسب است 
از آن میـان بـا . با بانک های ایران کنـار آمـد

بانک ملی، با بانک تومانیانس که شعبه هائی 
نیـز بـا بانـک حـاج . در شهرهای ایران دارد

در شهر مارسـی و  محمد حسن امین الضرب
هـــزار  ۱۰۰شـــرکت مقصـــودیه بـــا ســـرمایه 

تومان، شرکت پارس، و نیز با شرکت عمومی 
که امتیاز راه اردبیـل بـه آسـتارا را عهـده دار 

 ».است
« اما مهـم تـرین اقـدام دولـت ایـران همانـا 

 ۱۵بــود کـه بــا ســرمایه » برپـائی بانــک ملـی 
ملیون تومان و به همـت یـک تاجرثروتمنـد 

ــت ــا گرف ــه در . پ ــارگزار فرانس ــزارش ک ــه گ ب
ایران، دولت آلمان هم کمک مالی و اعطای 

یک انبار ذغال «نیز برپائی . وام را تعهد کرد
سنگ را در جنوب ایران و درست کردن راه 
. قصرشیرین به کرمانشاه را به گـردن گرفـت

» یک آموزشـکده پزشـکی «همزمان بر پائی 
را تدارک دید کـه از چنـد و چـونش آگـاهی 

آنگـاه نوبـت بـه وزیـر مختـار نــوین . داریمنـ
آبیاری «او نیز . رسید  Stuler) (هلند ستولر 

 . را برعهده گرفت» اهواز 
صدراعظم، عبدالمجیـد میـرزا عـین الدولـه 

بانـک . ناگزیر شد دست به دامن اروپا بشود
شاهی که بانیانش خـود انگلـیس هـا بودنـد، 

 ۷یک وام دراز مـدت بـه مبلـغ «پذیرفت که 
. سـاز کنـد» درصد  ۸یون تومان و با بهره مل

روس ها به مخالفـت برخاسـتند وبـه تهدیـد 
همه کمک های مالی را کـه بـه «برآمدند که 

زجملـه ا. »ایران داده اند، باید پـس بدهنـد 
ـــی را کـــه در  قمـــری از  ۱۳۱۷/ م ۱۹۰۰وام

بانک استقراصی روس، در رابطه با سفر شاه 
به نـاگزیر  سرانجام و. به فرنگ گرفته بودند

هـزار تومـان از  ۵۰۰ملیـون و  ۱عین الدوله 
بانک شاهی گرفت زیرا که شاه باز بـه خیـال 

 ۲۲دولـت ایـران «  . سفر فرنگ افتاده بـود
. به دولت روس مقـروض شـد» ملیون روبل 

خزانه خالی است « : مخبرالسطنه اعالم کرد
 :آنگاه افزود! »و دولت محتاج پول 

خـودش را بـه  مردم آنکـه در شـمال اسـت«
ـــه  ـــوب اســـت ب روس بســـته و آنکـــه در جن

به سخن دیگـر یکپـارچگی ایـران » انگلیس 
  .در خطر بود

 
  از روزنامه مالنصرالدین  
 

ــرالدن   ــه مالنص ــول روزنام ــاطق ازق ــا ن هم
: وضــعت آنزمــان را  اینگونــه شــرح مــی کنــد

درپرداخــت وام نخســت روس هــا پیشــقدم 
 ۱۵لیـره بـه مـدت  ۲۸۱هـزار و  ۳۱۴. شدند

سال از طریق بانک شـاهی بـرای شـاه جـور 
بـه . اما شاه دَلـه هنـوز خرسـند نبـود. کردند

روزهای تنگی، صـدر اعظـم را واداشـت کـه 
در . هزار لیره هم از انگلیس هـا بگیـرد ۱۰۰
قـرض دولـت  ۱۳۲۳محرم / ۱۹۰۵مارس  ۳

. لیــره رســید ۲۲۹۰۰۰بــه بانــک شــاهی بــه 
خـود  ۸۱مشیرالدوله در نگه داشتن جایگاه 

 .تومان به خزانه داد ۷۵۰۰۰
تومـان پرداخـت و از  ۱۲۰۰۰۰نصرالسلطنه 

شاه . این راه به وزارت پست و تلگراف رسید
درایـن گیـرو دار . باز هوای سفروشـکار کـرد

خبــر رســید کــه عثمانیــان بــا بهــره گیــری از 
وضع نابسامان ایران ارومیه را اشـغال کـرده 

 یک واحد از قشون سـواره را بـه ارومیـه. اند
آشــفتگی ایــران جبــران . گســیل داشــته انــد

این رویداد ها همزمان بودنـد بـا . ناپذیر بود
ــه  ــه ک ــه درترکی ــتار ارامن ــالب قفقازوکش انق
ـــه دســـت خـــواهیم داد . درجـــای خـــود ب

ــت از  ــه تبعی ــان ب درآذربایجــان، آزادیخواه
خبرمـی » منابع سّری «از. قفقاز بسیج شدند

قفقاز تحت تاثیر » ارامنه انقالبی «رسید که 
برخی تـدارک سـالح . به حرکت درآمده اند

این هم دیده شده بود که برخـی » .دیده اند
در جهـت انتقـام بـه » مشروطه خواهان «از 

بناهـای «جای آباد کردن، دست به تخریب 
. زدند» عمارت ناصرالملکی و هدایت خانی 
  .خانه های دولتمندان را نشانه رفتند

ه در چنــان کــه ممــتحن الدولــه شــگفت زد 
بنـده نمـی دانـم کـه «: خاطراتش می نوشت

مشـــروطه خـــواهی وآزادی چـــه ربطـــی بـــا 
در » ساختمان تاریخی و انهـدام آنهـا دارد ؟

ربــط بــا ســران حکومــت بیشــتر دولتمــردان 
ـــه جایشـــان  ـــارزد و ب ـــری را کن دوران ناص
ــت  ــه دول ــوام خــودش را ب ــاهزادگان واق ش

به قول مخبرالسلطنه از این راه . تحمیل کرد
ش ظلـم و بیـداد در تمـام ایـران مشـتعل آت«

 »! گردید
اکنون در بهره گیـری از بالهـت شـاه، روس 
وانگلیس در رقابت بـا یکدیگردسـت بـه کـار 

رشـوه . ازپول پرسـتی اوبهـره گرفتنـد. شدند
. دادند وشاه را تـا بـیخ گلـو مقـروض کردنـد

ــرزا  ــتیبانی  ازمحمــدعلی می ــه پش روس هــا ب
هم کوشیدند انگلیس ها . ولیعهد برخاستند

  .ایران را از چنگ روسیان به درآورند
از این رو بود که آشکارا به پشـتیبانی از شـاه و 

چنــین بــود کــه وزیــر مختــار . علمــا برآمدنــد
انگلیس آرتورهاردینگ، به گفته خودش بـه 
یــاری برخــی ازعلمــا برنامــه اســالمی کــردن 

گرچــه . ایــران را تــدارک دیــد و پیــاده کــرد
زنقشــه ویرانــی ایــران را انگلــیس هــا از دیربا
چنـــــــــــان کـــــــــــه . درسرداشـــــــــــتند

: ازدیربازسفیرانگلیس سرگورازلی می نوشت
ــه «  ــود ک ــد ب ــن خواه ــرین سیاســت ای بهت

ـــین حـــال ضـــ ـــورایران را در هم عف و کش
ست دیگری یاتوحش و بربریت بگذاریم و س

  »!مخالف آن تعقیب نکنیم
  

  :بیماری های شاه  
 
ی های اودرادامه  نوشته اش درمورد بیمار 

م بـود  ۱۸۹۷/ ق ۱۳۱۵از : شاه مـی نویسـد
کــه نشــانه هــای بیمــاری قلبــی شــاه وپــی 

» افلــیج «نشــانه هــای . آمــدهایش رو شــد

ــدند ــدار ش ــد. پدی ــتی گرفتن . عضــالت سس
ــا احتیــاط . رعشــه دســت داد اطرافیــانش ب

مــــزاج مبــــارک «گــــزارش دادنــــد کــــه 
اعلیحضرت را مرض عصبی پدید آمـد و پـا 

به سـخن دیگـر . »ت را به شدت آزرده داش
رفتـه . نشانه های بیماری نقرس بـروز کـرد

ــه . رفتــه افلــیج رو نمــود حرکــت پاهــا روب
نیـاز بـه مـالش همــه روزه . کُنـدی گذاشـت

. پزشـــکان جـــور واجورگردآمدنـــد. افتـــاد
درباریان بسی کوشیدند که مردم از بیماری 

. اما خبر درشهر پیچید. شاه خبردار نشوند
نمـــک «کــی از تــا جـــائی کــه در تهـــران ی

اعلیحضـرت «شـهرت داد کـه » ناشناسان 
برنخواهـد » شهریاری دیگرازبستر بیماری 

، »عدل مظفری «شاه درپیروی از! خاست
ـــد، در دم  ـــردار ش ـــاجرا خب ـــه از م همینک

امرفرمـــود گـــوش آن خـــائن را بریـــده «
مهارش کردند ودرشـهر گردانیدنـد و نفـی 

ــه » !بلــدش ســاختند  آن نمــک ناشــناس ب
یم دیــد کــه مــردم ناخرســند کنــار، خــواه

بودند و علیه شاه ترانه های مستحجن مـی 
 .سرودند

 Schneiderدرمــان شــاه را دکتــر شــنایدر 
هرآینـه . پزشک فرانسوی برعهده شـناخت

ــد و  ــر او خــرده گرفتن ــان ب برخــی از ایرانی
بهـر رو، . او تردیـد کردنـد» صمیمیت «در

/  ۱۹۰۶ق تـا  ۱۳۱۳/  ۱۸۹۶این پزشک از 
ــ. ۱۳۲۴ ــداز ب ــاه دور نش ــرخالف . الین ش ب

. دیگرپزشکان از بیماری شاه بهره نگرفـت
از این رو انگلیس ها درکمین بودند تا بلکه 
ــد  ــالین بیمــار دور کنن حکــیم باشــی را از ب

انگلیســی را برجــایش  Georgeودکتــر ژرژ
درواقع درصدد بودند که ازاین راه . نشانند

در گـزارش . افسار دولت را به دست گیرنـد
ــای پ ــنایدر در ه ــیم ش ــت حک ــین از غیب س

واپســین روزهــای هــای شــاه یــاد خــواهیم 
 .کرد

از میان پزشکان ایرانی که بربالین شاه بودند 
می توان از خلیل خـان عـالم الدولـه، میـرزا 

و دکتـر )شیخ االطبا(شیخ حسن علی محمد 
مـی دانـیم کـه ایـن . لقمان الدولـه یـاد کـرد

انیـه لقمان الدوله مدرسه ای هم بـه نـام لقم
در آن نهــاد زبــان و ادبیــات . برپــا کــرده بــود

خـود او هـم زبـان . فرانسه تـدریس مـی شـد
. فرانسه را به روانی حرف می زد و می نوشت

در بیماری شاه دکتر لقمان با دکتـر شـنایدر 
 .به همکاری برآمد

ازپی آمد های بیماری شاه، یکی هـم ضـعف 
در ایـن . اعصاب، رعشه، دلهره و واهمه بـود

ــ ــا از برکــت زمین ــترین آگــاهی هــای م ه بیش
گزارش هائی است که حکیم باشی فرانسوی 
ــه وزارت  ــران ب از طریــق ســفیر فرانســه درای

بدینســان . خارجــه فرانســه  منتقــل مــی کــرد
سفرا و کارگزاران با جزئیات حال شـاه را بـه 
 .دولت های متبوع خود گزارش می کردند

برغم این کـه بـه پزشـکانفرنگی معـالج شـاه 
شده بود که از احوال فرمانروای کشور  حکم

ســـخنی بـــه میـــان نیاورنـــد، مـــردم کوچـــه 
اطرافیـان فرنگـی . وبازارترانه ها ساز کردند

مـی » مرد بیمـار و علیـل «شاه آشکارا شاه را 
 . خواندند

یکی ازعالئم ضعف اعصاب، یکی هـم تـرس 
شــاه بــیش ازهــر چیــزاز . از رعــد و بــرق بــود

از این رو همـین . می ترسید» آسمان قرنبه «
که به سلطنت رسید فرمان داد جملـه چنـار 
ــیخ  هــای باشــکوه و هــزار ســاله کــاخ را از ب

به گفته سفیر فرانسه تـرس شـاه ! گردن زدند
آن چنار هـای باشـکوه «در این بود که مبادا 

ناقل رعد و برق شوند و یـا آدم کشـان راپنـاه 
در این رویداد سیمون » !دهند و پنهان کنند

 »Simon  باغبــان سوئیســی کــاخ زار زار مــی
شـرح ایـن «چنان کـه در نامـه اش . گریست
مدهش را بـا آب و تـاب بـه وزارت » جنایت 

ــول . خارجــه فرســتاد ــه ق ــان بیچــاره ب باغب
خود او را مسئول ایـن قربـانی مـی «خودش 
 ».دانست

شاه در سفرنامه اش هم بارها ترس خـودش 
ن از ایـ. را از رعد و برق به قلم کشـیده اسـت

قـدری کـه . بعد از نهار خوابیدیم«دست که 
خوابمـان بـرد، از صـدای رعـد و بـرق بیــدار 

» !دیگر هرچه کردیم خوابمـان نبـرد. شدیم
ـــم  ـــاه ه ـــلطنه خـــواهر ش ـــاج الس ـــی ت حت
درخاطراتش از داسـتان رعـد و بـرق سـخن 

ایـن برادرعزیـزمن «: از این دسـت کـه. راند
ازرعد وبرق خیلی ترسناک ومعتقد بـه جـن 

از این رو سید . و موهومات بوده استوپری 
در انقــالب هــوا و تیرگــی رعــد و ...بحرینــی 

برق، البته باید در حضـور باشـد و شـروع بـه 
ــد ــات نمای ــم وآی ــم اعظ ــدن اس ــه » .خوان ب

گواهی مخبرالسطلنه هدایت هربار که رعـد 
ازترس زیـر عبـای «و برق در می گرفت، شاه 

. مـی رفـت و پنهـان مـی شـد» سید بحرینـی 
تقــاد شــاه بــه ایــن ســید بســی بیشــتر از اع

در داستان رعـد و بـرق هـم . اطرافیانش بود
 :سفیر فرانسه در تهران گزارش می داد

از رعد و برق، از . شاه ازهمه چیز می ترسد«
طوفـــان، از وبـــا، ازدیفتـــری و ازآدمکشـــان 

از آنجــا کــه نامــه هــای تهدیــد هــم . خیــالی
ه دریافت می کند ترسش بیشتر شده و از سـای

 ».خودش هم می هراسد
تاج السلطنه به کنـار، تـرس از رعـد و بـرق را 

از جملــه . رشــدیه نیــز بــه تفصــیل نقــل کــرد
سفیر انگلـیس بـه حضـور شـاه بـار «: نوشت
رعــد و بــرق ... قضــا را در همــان روز . یافــت

غــرش شــدید شــاه را ترســاند و . ســختی شــد
از بد حادثه، دوسید در بـازار کشـته » .لرزاند
کشـته «زیـرا کـه . ه اندیشناک شـدشا. شدند

شدن آن دو سیّد در همان روزی بوده اسـت 
تـو خـود » !که رعد و برق اتفـاق افتـاده بـود

شـاه ! حدیث مفصل بخـوان از ایـن مجمـل
به مثـل دریـک . دری وری هم زیاد می گفت

دستخط رسمی و بی معنـی بـه مرتضـی قلـی 
به قول خان «: خان صنیع الدوله می نوشت

للّه، ماشا اللّه، ماشاءاللّه قربـانش دائی ماشاءا
 »!برم انشاءاللّه

مظفرالــدین شــاه درزن بــارگی هــم لنگــه 
افزون برزنان بی شماری که صـیغه . نداشت

تـن از زن  ۳۰۰کرد، پس ازمرگ پدرش نیـز 
. های او را به حرمخانه خـودش انتقـال داد

چــه بســا جمــاع بــی حــد و حصــر در عــود 
بـوده بیماری و ضـعف اعصـاب شـاه دخیـل 

  )  ۴۲( » ! باشد
  

ـــه چگـــونگی   ـــیش از اینکـــه ب پ
جریــان مــذاکرات تمدیــد قــرارداد 
ــرارداد جدیــد  ــاد ق ــی و انعق دارس
ــــان و  ــــا خ ــــط رض ــــار توس زیانب
ــردازم،  در  اینجــا  ــارگزارانش  بپ ک

بعنوان سند را  متن قرارداد دارسی 
      :می آورم

 
بــین دولــت اعلیحضــرت شاهنشــاهی از مــا 

س دارسـی رانیتـه شـهر یکطرف و ویلیام نـاك
مـن بعـد در تمـام (گرس ونـر  ۴۲لندن نمره 

امتیاز نامه به جـای اسـامی و محـل توقـف و 
غیره مختصراً صاحب امتیاز قید خواهد شد 

ــه )  ــاز نام ــن امتی ــق ای ــر مواف ــرف دیگ از ط
 .تفاصیل ذیل مقرر شده است

دولت اعلیحضـرت شاهنشـاهی  - فصل اول
ــه اجــ ــب ایــن امتیازنام ــران بــه موج ازه ای

مخصوصه به جهت تفتیش و تفحص و پیـدا 
ــتخراج و بســط دادن و حاضــر  ــردن و اس ك
ـــروش  ـــل و ف ـــارت و نق ـــرای تج ـــردن ب ك
محصوالت ذیل كه عبـارت از گـاز طبیعـی و 
ــام  ــد در تم ــی باش ــوم طبیع ــر و م ــت و قی نف
وسعت ممالك ایران در مدت شصت سال از 

 .تاریخ امروز اعطا می نماید
ز دارای حـق صاحب ایـن امتیـا - فصل دوم

باالنحصـــار كشـــیدن لولـــه هـــای الزمـــه از 
سرچشمه های نفت و قیـر و غیـره تـا خلـیج 
فارس و كذلك شعبات الزمه لوله هـای فـوق 
به جهـت توزیـع و تقسـیم نفـت بـه جاهـای 
دیگـــر خواهـــد بـــود و كـــذلك حـــق بنـــای 
چاههــای نفــت و حوضــها و محــل تلمبــه و 
مواقــع جمــع و تقســیم و تأســیس كارخانــه و 

 .از هر چه كه الزم باشد خواهد داشتغیره 
دولت علیه ایـران اراضـی بـایره  - فصل سوم

ــین صــاحب  ــه مهندس خــود را در جــایی ك
امتیاز به جهت بنا و تأسیس كارهـایی كـه در 
ــه  ــاً ب ــد مجان ــذكور اســت الزم بدانن ــوق م ف
صاحب امتیاز واگذار خواهد كرد و اگـر آن 
ا اراضی دایر باشند صاحب امتیاز بایـد آنهـا ر

از دولت به قیمتی عادلـه خریـداری نمایـد و 
دولت علیه بـه صـاحب امتیـاز نیـز حـق مـی 

  دهد كه اراضی و امالك الزمه را به جهت 
اجــرای ایــن امتیــاز از صــاحبان ملــك بــه 
رضایت آنها ابتیاع نمایـد و معلـوم اسـت كـه 
این ابتیاع موافق شـرایطی خواهـد بـود كـه 

قـرر مابین صـاحب امتیـاز و مـالکین ملـك م
ــاز ــالك مج ــی صــاحبان ام ــد شــد ول  خواه

خواهنــد بــود كــه از قیمــت عادالنــه اراضــی ن
  .واقعه در حول و حوش تجاوز نمایند

  15در صفحه
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بمناســــبت  ،خــــرداد۲۶«
ــتمین  ــت و هش ــد و بیس ص

  »سالگردتولددکترمصدق 
  

جاهــای مقدســه و جمیــع متعلقــات آنهــا در 
دایــره ای كــه دویســت ذرع شــعاع آن باشــد 

 .نی هستندمجزی و مستث
چون معـادن نفـت شوشـتر و  - فصل چهارم

قصر شیرین و دالکی بندر بوشهر كه بالفعـل 
دایــر و مبلــغ دوهــزار تومــان جمــع دیــوانی 

ديــوان همييــون دارنــد و متعلــق بــه دیــوان 
می باشد شرط شد كه آنها را نیز دولـت اعلي 

ــاز  ــه صــاحب امتی ــه موجــب فصــل اول ب ب
وه بــر واگـذار نمایـد، مشــروط بـر اینكــه عـال

صدی شانزده مذكور در فصل دهم كـه بایـد 
بــه دولــت برســد صــاحب امتیــاز همــه ســاله 
دوهزار تومان جمیع حالیه معـادن مـذكوره 

 .را نیز به دولت كارسازی دارد
طـــرح ریـــزی و نقشـــه كـــار  - فصـــل پـــنجم

گذاشــتن لولــه هــا بــه توســط مهندســین 
 .صاحب امتیاز و یا خود او خواهد بود

از آنچه در فوق ذكـر قطع نظر  - فصل ششم
شده، این امتیاز شامل والیـات آذربایجـان و 
ــترآباد  ــان و اس ــدران و خراس ــیالن و مازن گ
نخواهد بود ولی به شرطی كه دولت علیه به 
هیچ كس اجازه ندهد كه لوله های نفت بـه 
طرف رودخانه ها و سـواحل جنـوبی ایـران 

 .تأسیس نمایند
تمـامی اراضـی كـه بـه صـاحب  - فصل هفتم

تیــاز واگــذار شــده و همچنــین اراضــی كــه ام
صـــاحب امتیـــاز بـــه موجـــب فصـــل ســـوم 
ــام  ــین تم ــرد و همچن ــد ك ــتمالك خواه اس
محصوالت آنها كه به خارجـه حمـل شـود از 
هــر نــوع مالیــات و عــوارض در مــدت ایــن 
امتیاز نامه معاف خواهد بود و تمام اسباب و 
آالت الزمــــه بــــرای تفتــــیش و تفحــــص و 

آنهــا و كــذلك بــه اســتخراج معــادن و بســط 
جهت تأسـیس لولـه هـا در وقـت دخـول بـه 
ــه هــیچ وجــه مــن الوجــوه حقــوق  ــران ب ای

 .گمرك را نخواهند پرداخت
صــاحب امتیــاز نامــه مکلــف  - فصــل هشــتم

است كه بدون تعلل و تأخیر بـه خـرج خـود 
یك یا چند نفر را از اهل خبـره بـه ایـران بـه 
جهت تفتـیش صـفحاتی كـه صـاحب امتیـاز 

معادن مزبوره را در آنهـا مـی  احتمال وجود
برد، بفرستد و در صـورتی كـه راپورتهـای آن 
ــاز  اشــخاص خبــره بــه عقیــده صــاحب امتی
كافی باشد صـاحب امتیـاز مکلـف اسـت كـه 
بدون تأخیر و به خـرج خـود اجـزای علمـی 
الزمه با اسباب و آالت و ادوات استخراج بـه 
جهت تعمیـق و كنـدن چاههـا و امتحانـات 

 .الزمه بفرستند
دولـت علیـه ایـران بـه صـاحب  - فصل نهـم

امتیاز اجازه می دهد كه یك یا چنـد شـركت 
. به جهت انتفاع از آن امتیـاز تأسـیس نمایـد

ــه  ــركت ب ــرمایه آن ش ــه س ــامی و نظامنام اس
توســط صــاحب امتیــاز معــین خواهــد شــد، 
ــركتی،  ــر ش ــاد ه ــه در ایج ــر اینك ــروط ب مش
صاحب امتیـاز آن ایجـاد را رسـماً بـه توسـط 

ر به دولت اطالع بدهد و نظامنامه آن كمیس
شركت را با تعیین محلـی كـه شـركت مزبـور 
باید در آنجا كار كند به دولـت اظهـار دارد و 
مدیرهای شركتها نیـز بـه توسـط او انتخـاب 

این شركت یا آن شـركتها تمـام . خواهند شد
حقوق صاحب امتیاز را خواهند داشت ولـی 

ــدا ــام تعه ــد تم ــا بای ــر آنه ت و از طــرف دیگ
مسئولیت صاحب امتیاز را نیز در عهده خود 

 .گیرند
بین صاحب امتیاز از یك طرف   - فصل دهم

و شركتی كه تشکیل كند از طـرف دیگـر قـرار 
داده خواهد شد كـه یـك مـاه بعـد از تـاریخ 
تأســیس رســمی شــركت اول صــاحب امتیــاز 
مکلف است مبلغ بیست هزار لیره انگلیسـی 

ر سـهام پرداختـه نقداً و بیست هزار لیره دیگ
عــالوه بــر آن، . شــده بــه دولــت علیــه بدهــد

ـــام شـــركتهایی كـــه تأســـیس  شـــركت و تم
ــود كــه از  ــد ب ــد شــد، مکلــف خواهن خواهن
منافع خالص سـالیانه خـود، صـدی شـانزده 
 .   به دولت علیه سال به سال كارسازی نمایند

دولت علیه مختار اسـت كـه   - فصل یازدهم
ن كمیسـر یك نفـر كمیسـر معـین نمایـد كـه آ

طرف شور صاحب امتیاز و مدیر آن شـركتها 
ــر ایــن تأســیس،  ــود و محــض خی خواهــد ب
هرگونه اطالعات مفید داشـته باشـد بـه آنهـا 
داده همه نوع راهنمائی به آنها خواهد كـرد 

ــا  ــاً ب ــت، متفق ــوق دول ــظ حق و محــض حف
صــاحب امتیــاز هــر گونــه تفتــیش كــه مفیــد 

ل حقوق و مشاغ. بداند به عمل خواهد آورد
كمیسر دولتی صریحاً در نظامنامه شركتی كه 

صـاحب . تشکیل شود معین خواهـد گردیـد
امتیاز همه ساله ابتدا از تاریخ تشکیل شركت 
اول به مبلغ هـزار لیـره انگلیسـی بـه كمیسـر 

 .دولتی حق خواهد داد
ـــم ـــل دوازده ـــه در  - فص ـــه ك ـــه وفعل عمل

تأسیســات فــوق كــار میکننــد بایــد رعیــت 
ـــاه  ـــتثنای اعلیحضـــرت شاهنش باشـــند باس

ــدس و  ــدیر و مهن ــل م ــی از قبی اجــزای علم
 .عماق و مباشرین
در تمام جاهایی كـه مـدلل  - فصل سیزدهم

شــود كــه اهــالی محلیــه، حــاال از نفــت آنجــا 
منتفع می شدند شـركت بایـد بـه آنهـا مجانـاً 
همین مقدار نفت را كـه اهـالی سـابقاً جمـع 

ایـن مقـدار بـه . می كردنـد حـاال هـم بدهـد
خود آنها و به تصدیق حکومت محلیه اظهار 

 .معین خواهد شد
دولــت علیــه متعهــد مــی  - فصــل چهــاردهم

شود كـه اقـدامات الزمـه در حفـظ امنیـت و 
اجرای مقصد ایـن امتیـاز و اسـباب و آالت و 
ـــه عمـــل آورد و  ـــوق ب ادوات مـــذكوره در ف
كذلك نماینده ها و اجزای علمـی و وكـالی 
 شركت را در تحت حمایت مخصوصه خـود
گیرند و چون دولت علیه این تكالیف خود 
را ادا كرد صاحب امتیاز و شركتهای تشـکیل 
شده دیگر، به هیچ اسم و رسم حـق مطالبـه 

 .خسارت از دولت علیه ندارند
بعد از انقضای مـدت معینـه  - فصل پانزدهم

ــه و ادوات  ــباب و ابنی ــام اس ــاز، تم ــن امتی ای
موجوده شركتی به جهت استخراج و انتفاع 

ادن متعلق به دولت علیـه خواهـد بـود و مع
شركت حق هیچ گونه غرامـت از ایـن بابـت 

 .نخواهد داشت
اگــر در مــدت دو ســال از  - فصــل شــانزدهم

تاریخ این امتیازنامه، صـاحب امتیـاز نتوانـد 
ــذكوره در فصــل هشــتم را  ــركت اولــی م ش
تأسیس نماید، این امتیاز از درجـه اعتبـار بـه 

 .كلی ساقط است
در صورتی كه ما بین طرفین  - فصل هفدهم

ــل و  ــی در تأوی ــه و اختالف ــدین منازع متعاه
ــاب  ــه و كــذلك در ب ــاز نام ــن امتی ــه ای ترجم
حقــوق و مســئولیت طــرفین مشــاجره اتفــاق 
افتــد حــل مشــکل و مســئله در تهــران بــه دو 
حَکم رجوع خواهـد شـد و آن دو حَکـم بـه 
توسط طرفین معـین خواهنـد شـد و نیـز آن 

ادرت بــه مرافعــه حَکــم دو حَکــم قبــل از مبــ
حُکــم آن دو . ثالــث را معــین خواهنــد كــرد

حَکم و یا در صـورتی كـه حَکمـین مزبـورین 
ــی  ــث قطع ــمِ ثال ــمِ حَک ــوند، حُک ــق نش متف

 .خواهد بود
این امتیاز نامه در دو نسخه  - فصل هجدهم

به فرانسه نوشته شده و به همان مضمون بـه 
و اگر اختالفـی در . فارسی ترجمه شده است

ــان مضــم ــین دو زب ــا ب ــه م ــن امتیازنام ون ای
حاصل شود، متن فرانسه اولویـت دارد و بـه 

 .آن متن باید رجوع كرد
صـحیح اسـت فـی شـهر صـفر . مالحظه شد

 ۱۳۱۹اودئیل در صاحبقرانیه 
 

امتیازنامچه موم و نفت طبیعی معدنی اسـت 
كه به شرف امضـای مقـدس سـركار بنـدگان 
اعلیحضــرت اقــدس همــایون شاهنشــاهی 

علی اصـغر محـل مهـر اتابـك  - ده استرسی
  .اعظم

 
این امتیازنامه موم و نفت معدنی كه به شرف 
امضای مبارك اعلیحضرت اقـدس همـایون 
ــیده اســت در  ــداه رس ــا ف ــاهی روحن شاهنش
وزارت امور خارجه دولت ایران ثبت شد در 

شـهر صـفرالمظفر اودئیـل ۹فی  ۱۸۹۲سال 
 .محل مهر مشیرالدوله

  
در دو نســخه بــه فرانســه ایــن امتیازنامــه كــه 

ــه  ــه فارســی ترجمــه شــده و مبادل نوشــته و ب
گردیــده اســت هــر دو بــه دســتخط مبــارك 
شاهنشاهی روحنا فداه موشح و به دسـتخط 
و مهر حضرت اشرف اتابـك اعظـم و خـط و 
مهــر جنــاب مشــیرالدوله وزیــر امــور خارجــه 

شــهر صــفر المظفــر  ۹فــی . مــزین شــده انــد
 - معــادن نظــام الــدین وزیــر ۱۳۱۹اودئیــل 

 محل مهر و امضا
  )    ۴۳. (رونوشت برابر اصل است 

  
  ادامه دارد 

  روانشناسی استقامت
  

جــرأت بــه بــرهم  ینمســتبد یکردنــد،را م
 یو بســتن فلــه ا یــفتوق یها،زدن ســخنران

 یــرســرکوب و تحق یات،روزنامــه هــا و نشــر
زنـان، بســتن دانشـگاهها، کودتـا بــر  یدائمـ
ملــت جمهـور منتخـب  یسرئــ یناولـ یـهعل
آن ادامه جنگ هشت ساله  یو در پ یران،ا

 یکردند؟با عراق را م
 یـهکودتـا بـر عل ینچنانچه در برابـر اولـ آیا

ــتحاکم ــردم ا ی ــرانم ــال  ی ــرداد س در خ
 یشصت، مقاومت و استقامت الزم و ضرور

 ینو خـون یاهاسـتبداد سـ یگرفت،صورت م
ـــیخم ـــارانو  ین ـــه  یتکـــارجنا ی ـــادر ب او ق

 یشـدند؟سـالها م روزمـره در آن یکشتارها
 یهـا یاگر جمهور مـردم در برابـر ددمنشـ

 ینکار ا یکردند،استقامت م یاسیس یانجان
که آن قتل و کشتار  یرسیدبه آنجا م یانجان

 یورو شــهر ۶۰تابســتان ســال یدســته جمعــ
 را مرتکب شوند؟ ۱۳۶۷
 یادو ب یمکن یو کاله خودمان را قاض بیائیم
 یـــروزیاز پ یهنـــوز چنـــد صـــباح: یـــمآور
: گفت ینیقالب مردم نگذشته بود که خمان
." یخـوانمرا نم یندگانروزنامه آ یگرمن د"

اســـتبداد آنزمـــان بالفاصـــله  یعملـــه هـــا
. را ممنوع کردند و بسـتند یندگانروزنامه آ

 واقــعاقــدام و در  یناولــ یــناگــر در برابــر ا
و " شکسـتن قلمهـا"جهـت  ینـیآزمون خم

سخت " زبانها یدنبر"و " دوختن دهانها"
ـــی یکـــردیم،اومـــت ممق ـــام یعن  یاگـــر تم

و اصـالً  یخـواهآزاد یاسـیونروشنفکران، س
همـان  یابانهـا،کوچـه هـا و خ یمردم عـاد

 یخودکـــامگ یناولــ یــنزمــان در برابــر ا
و اســتقامت  یســتادندا یمحکــم مــ ینــیخم
ما  یهنمردم و سرنوشت م یزندگ یکردند،م
در  یجوان آن پـ یبخصوص نسلها یران،ا
خامنه  یکه امروزه عل دیرسیم ینجابه ا ی،پ
دم  یتکـار،روضه خوان مستبد جنا ینا ی،ا

 یو سرنوشت ملتـ یزند و با زندگ یاز خدائ
 یهـــایباز ینگونـــهبـــزرگ و بـــا فرهنـــگ ا

خــود و نظـــام  یبقــا یخطرنــاک را بــرا
 ستمگرش اعمال کند؟

 یــندر برابــر ا یــرانملــت ا یــزامــروز ن اگــر
اش  یو زنـدگ یهنکـه بـر مـ یاسـیس ۀفاجع

تــر  یـراناختـه و روز بـروز آنـرا وچنـگ اند
ــا  یکنــد،م بــر اســتقامت و مقاومــت خــود ت

فــردا و  یفزایــد،ن یــمرژ یــنا یســقوط قطعــ
 نخواهند شد؟ یرد یلیخ یگرد یفرداها

دهـه اسـت  یـکاز  یشب یعلم روانشناس در
و تفحـص و  یـقکه استقامت، موضوع تحق

از آنجا که . جامع قرار گرفته است یشناخت
ــرن ب ــو  یســتدر ق ــ میک مشــکالت  یحیمس
در  یســتز یطو محــ یو اقتصــاد یاجتمــاع

ــرجوامــع فراگ ۀهمــ ــا ی  یشــده و راه حلّه
ــه ا یطــوالن را  یو دراز مــدت و همــه جانب
ضـرورت زمـان و  قامتاسـت یکننـد،طلب م

ضرورت بخصوص  ینا. همگان گشته است
 یـدارا پ یـاتینقـش ح یـرانمـا ا یهنم یبرا

 یاخاصه نسله یرانیان،اگر ما ا. کرده است
مرز و بوم، فرهنگ اسـتقامت را  ینجوان ا
 یآن نظـام یمـننکننـد و بـه  یشخو یدرون

ــ ــنا ینمردمســاالر را جانش ــمرژ ی تبهکــار  ی
ـــد، خ ـــینکنن ـــاقوس  یل ـــدزود ن ـــد  بن از بن

جامعـه مـان را  یجیو مـرگ تـدر یگسستگ
 .یدشن  یمخواه

ــا ا  ــان،در فرهنــگ کهــن م ــی یرانی آن  یعن
ــه ا ــاندوران ک ــاختن و شــ یرانی کوفا در س

فعال داشتند،  ینقش یکردن فرهنگ جهان
آنــان اســتقامت در برابــر مشــکالت و  یشپــ

ــاتح یهایســخت ــان ی ــر ی،انس ــد یام  یهیب
در  یتـواننقـش را م یـنآثـار ا. یآمـدبشمار م

و در  یاســت،و شــعر، در هنــر و س یــاتادب
 یبخــوب یرانیــان،ا یو معنــو ینــید یزنــدگ

 ی، معنـا"صبر"در آن دوران . مشاهده کرد
بـه  یدنو استقامت تا رس یگیریو پ یتلفعا
ــروزیپ ــدادرا م ی ــار و  ی ــه رهــا کــردن ک و ن

صـبر و . شدن در برابر مشـکالت را یرکارپذ
. همـوزن و برابـر داشـتند یاستقامت  معنائ

و  یـــروزیچـــرا کـــه اصـــل و اســـاس هـــر پ
بود که  یو معرفت عموم ارشع ینا یتیموفق

 :یشناسیماز زبان حافظ م
در اثـــر     یمندستان قدو ظفر هر دو دو صبر

  .یدصبر، نوبت ظفر آ
در ایـــن نوشـــته ســـعی مـــن بـــر اینســـتکه، 
ـــورد  ـــه روانشناســـی م اســـتقامت را از جنب

در این مقصـود . مطالعه و تشریح قرار دهم
ــــات  ــــات و تحقیق ــــدترین مطالع از جدی

روانشناختی که در این زمینه صورت گرفتـه 
ــتقامت را در وجــوه  ــه، اس ــدد گرفت ــد، م ان

دگی انســــانها و جوامــــع، گونــــاگون زنــــ
  .شناسائی خواهم کرد

  استقامت چيست؟: اصل مقاله
ــ ــان فارس ــا یدر زب ــو یمعن اســتقامت  یلغ

 یـناستقامت مصدر اسـت بـا ا: است ینچن
ــان ــتادن،راســت شــدن، راســت ا: "یمع  یس

و  یپافشـــار یســـتادگی،درســـت شـــدن، ا
 )۱." (کردن یداریپا
 ی،اسـتقامت، سـخت کوشـ یزبان فارسـ در

 ی،ثابت قـدم ی،استوار یداری،مداومت، پا
پشـتکار داشـتن، نسـتوه  یری،ناپـذ یخستگ

 یـــکلغـــات از  یـــنا ی، همگـــ...بـــودن و 
 یاگر ما هـدف: که یمعن ینبا ا. خانواده اند

بتصــور در  یشخــو یرا در زنــدگ یارزشــ یــا
 یـروزیبـه آن هـدف و پ یتا دسترس یمآورد

بـر  یـتدسـت از کـار و فعال قصـود،در آن م
کـار را "صـدر  یوالحسن بنبقول اب. یمنکش
 ."یمرها نکن یمهدر ن
، پژوهشـگر  Boele de Raadد راد،  بولـه

انســــان، از هلنــــد، خصــــلت  یتشخصــــ
 یزهمداومت در انگ"استقامت در انسان را، 

. ینامدم)  Persistenz der Motive" (ها
 ینگونـــههـــا را ا یـــزهاو مـــداومت در انگ

 :یکندم یفتوص
 یزهدر انگکه از خصلت مداومت  یافراد" 

را خـوب  یارزش یها برخوردارند، اگر زمان
را مطلـوب و  یاگر هدف یا یافتند، یستهو شا

ــریدر خــور پ ــا یصتشــخ یگی ــد، ب  یندادن
آنها . ها از سر آنها نخواهند گذشت یسادگ

 یتالطمــات و تزلــزالت درونــ یبــر تمــام
هسـتند،  یو عـاد یانسـان یکه امر یش،خو
ــا رســ یقفــا ــه آن ارز یدنآمــده، ت  یــاش و ب

هدف، دسـت از تـالش و کوشـش خـود بـر 
 )    ۲." (نخواهند داشت

زمــان، هــوش و  یــرغالــب انســانها از د نــزد
جـزء  ی،بعالوه خـوش اقبـال ی،استعداد قو

ـــر ـــرا ینبهت ـــت بدســـت آوردن  یطش جه
 یبشـمار مـ یبه هر هـدف یدنو رس یتموفق

گرفتـه  یدهآنچه معموالً ناد یول. آمده است
بـدون : مهـم اسـت یارامـر بسـ یـنا یشده،م

و مـداومت در هـر  یاستقامت، سخت کوش
و  ینـهدر چـه زم یسـت، مهم نیتیکار و فعال

 یـتو موفق یـروزیباشد، پ یاز زندگ یبخش
قابــل  یــرقابــل تصــور و هــم غ یــرهــم غ
 یعلـت اصـل یقـتدر حق. هسـتند یدسترس

انســانها، بــاالخص مــا  یشکســتها یشــترب
 یـندر چند صد سـاله گذشـته، در ا یرانیهاا

کــه ماهــا فاقــد هــوش و  یســتنبــوده و ن
بــد  ًالاصــ یــاو  یمذکــاوت و اســتعداد هســت

ـــال ـــا ســـبب شکســـتها یاقب شـــده و  یمانم
آن بـوده و هنـوز  یبلکه علت اصـل یشوند،م
بـه اهـداف و  یدنهست که ماها در رسـ یزن

و  یپافشار یش،خو یمشترک و مل یآرمانها
 .یمکن یو نم یمرا نکرده ا یستهاستقامت با

ــدد از ــتقامت،  ی روانشناســان پژوهشــگر اس
ــود " ــتقامت خ ــکاس ــت ی ــتعداد اس ". اس

بعــداً انــواع گونــاگون ( یاســتعداد ثــانو
استعداد ها را در رابطه بـا اسـتقامت شـرح 

اسـتقامت در  یاستعداد ثـانو.) خواهم داد
چــون جامعــه مــا  یجوامــع اســتبداد زده ا

و ســپس  یکــودک یدر همــان ابتــدا یــران،ا
مـورد تجـاوز و  سـخت نی،و جـوا ینوجوان

ــرار م ــرکوب ق ــردس ــراز. یگی ــزاحم  ی ــه م ک
 ینتـر یو اصـل یاستبداد" یتو ترب یمتعل"

 .اطاعت است یعنیآنها، 
خــاطر مــا بکــرات تجربــه کــرده و  بهمــین

هـر گونـه  یرانیـان،کـه نـزد غالـب ا یکنیمم
ســخت بــه بــاد  یا ینــهدر هــر زم یاســتقامت

 یــــزمعمــــوالً ن. یشــــودتمســـخر گرفتــــه م
و  یرتفضـــل و بصـــ"صـــاحب  ین،مســـتبد
، هر گونه استقامت، مـداومت "یشیدوراند

و ثابـت قـدم  یـداریپا یاو  یتدر کار و فعال
، "یالبـافیخ"هـدف را  هبـ یدنبودن در رس

و بخصــوص آنچــه مربــوط بــه " یــوانگید"
ــــارزه س ــــیمب ــــ یاس ــــت رس ــــه  یدنجه ب
 یــــدنرا، عــــدم د یشــــودم یمردمســــاالر

 ۀموجـود در فرهنـگ و جامعـ یتهایواقع"
 .خوانند یم" جهان و یرانا
 یهــم کــه در آنهــا مردمســاالر یدر جــوامع 

 یـتاهم یشترینزمان ب ینحاکم است، تا ا
بلکـه بـه  ی،را نه به استقامت و سخت کوشـ

بقــول  ی،ذاتــ یحــهو قر یاســتعداد فطــر
ـــــــدداده و م Talentخودشـــــــان  . یدهن
طـــرز فکـــر معتقدنـــد کـــه  یـــنصــاحبان ا

 یعـتطب یزرا ن یو مادرزاد یاستعداد فطر
بــه ) یارثــ صــفاتعامــل ناقــل (ژن  یــا و

 .یدهدم ینادر خاص یانسانها

 یـنا یعلم روانشناسـ یدجد یاما پژوهشها 
و  یهر دو برداشت، چه برداشـت اسـتبداد

کــه در جوامــع مردمســاالر  یخــواه برداشــت
اثناء باطل شمرده و  ینوجود دارند را، در ا
عالئم و نشـانه  یش،خو یجهت اثبات ادعا

 یقاتشـانکـه حاصـل تحقرا  یمتعـدد یها
 یمحصـول جملگـ. یدهنـدهستند، ارائـه م

اســـتقامت و : یگوینـــدم قیقـــاتتح یـــنا
 یدســتکم بــه همــان انــدازه بــرا یــداریپا
هستند که  یو ضرور یدبه هدف مف یدنرس

 یـتنادر اهم یذات یحهو قر یاستعداد فطر
از  یســـر یـــکمثـــال در  یبـــرا. دارنـــد
ت صـور یلوانیاکه در دانشگاه پنس یقاتیتحق

کـه  یـدمحققـان روشـن گرد یگرفتند، برا
در  یباالئ یاربس تمالافراد با استقامت با اح

گوناگون  یمدرسه و دانشگاه، در حرفه ها
ــها ــادز یو در بخش ــرید ی ــر از  یگ ــق ت موف

کـه  یآدمهـائ ینو با هـوش تـر ینمستعد تر
ــر ــداومت کمت ــد یم ــد ش ــد، خواهن . دارن

و  یـقپـر اسـتقامت هسـتند بـه عال یکهکسان
. یکنندم یانیکمک شا یشخو یمند فهیوظ
و  یزیهــار نامــهبر یافــراد در تمــام یــنا یــراز

کـه غالبـاً بـا  یش،دراز مدت خو یپروژه ها
 یــرغ یمرحلــه ا یهــایشکســتها و پــس زدگ

همراهند را تحمل کرده و از  یقابل اجتناب
 . یگذرانندسر م

 یچبـه هـ ی،استعداد و هوش قـو ینبنابرا  
در  یــتوفقعامــل جهــت م ینوجــه مهمتــر

بلکـه  یست،ن یحرفه ا یاو  یعلم ینهزم یک
 یاز سـخت یامـدنمنش استقامت در بستوه ن

 ینگر،سـل ینمـارت. کننده اسـت یینکار، تع
مثبـت در دانشـگاه  یمرکـز روانشناسـ یسرئ
 :یگویدم یلوانیا،پنس

دهـر نبـود،  ۀاز راه اتفـاق نابعـ یاگر فرد" 
کــه  یتیبــود، در هــر کــار و فعــال یــلما یولــ
بهتر از افراد متوسط باشد، او بطور  ند،یکم

ــازیحــتم ن ــه خصــلت اســتقامت  ی مبــرم ب
 )۳." (دارد

و  یگونـاگون علمـ یرشـته هـا کارشناسان
رسـم و "صـحبت از  یقیبطور حق یتخصص
کــه  یمعنــ ینبــد. یکننــدم" دهســاله ۀقاعــد

کـار و کوشـش و  یمتـوال ۀدهـ یـکدستکم 
بتوانـد  یاسـت تـا فـرد یـازسـخت ن ینتمر

حرفـه  یـاو  یعلمـ ینهزم یکدر  یینبطور ع
آن علم و حرفه  یستمهم ن. موفق باشد یا
و متخصـص در  محقـق یخواهـدم یست،چ

 یـاباشد و  یچیدهمشکل و پ یرشته علم یک
اصـالً مغـازه  یـابزرگ و  یکارفرما در شرکت

 یســندهاصــالً نو یــاکوچــک و ســاده و  یدار
 یزیونیتلو یلمهایف یبرا یجنائ یداستانها

هـا اسـتقامت و  ینـهزم یـنا یتمامدر . باشد
ــ ــخت کوش ــرور یس ــزء ض ــه  یج ــر گون ه

 .شودیمحسوب م یروزیو پ یتموفق
اسـتقامت، در  یپژوهشگران روانشناس ۀهم
بر خالف هوش و :  امر متفق القول اند ینا

ــ ــادر، اســتقامت و ســخت  یاســتعداد ذات ن
 یتوانآموخت و هم م یتوانرا هم م یکوش

ــه ا ــر جامع ــرا در ه ــد یآن ــ یلتب ــرب  یه ام
و شکل آنـرا روز  یگرداند و محتو یفرهنگ

 .و بهتر کرد یتربه روز قو
بزرگ جهان  یرچند مثال از مشاه بجاست

و نظر و گفتـه  یمزن یرانخودمان ا یهنو م
اسـتقامت و مـداومت  یرامـونآنها را پ یها

 :یاوریمدر کار و کوشش ب
مختـــرع بـــزرگ دورانهـــا، تومـــاس آلـــوا  
ــنا یســون،اد مــورد اســتقامت نظــر را در  ی

 :یگویداو م. داشت
 یشدر کـار وکوشـش خـو یکهکسان یشترب"  

رهـا کردنـد،  یمـهشکست خورده و آنـرا درن
 یــدبودنــد کــه آن زمانکــه قطــع ام یافــراد

را ادامــه  یشخــو یــتکــرده و کــار و فعال
ندادند، اصًال التفات نداشتند تا چه انـدازه 

 ."شده بودند یکنزد یتو موفق یروزیبه پ
 یبزرگ و بـ یخود نمونه و الگو نیسواد  

که او بسال  یزمان. در استقامت بود یمانند
در تـــالش جهـــت اختـــراع المـــپ  ۱۸۷۹

اشتباه (بار  ۶۰۰۰ یبایستیچراغ برق بود، م
ــده ا ــد،نخوان ــه  ی ــاً شــش هــزار مرتب ) واقع

آنچـه را  یافـتتا باالخره در یکردم یشآزما
ـــ ـــافتنش یدر پ ـــود ی بکمـــک  یســـوناد. ب
 یــنقــادر بــه ا یشتکار خــوو پشــ متاســتقا

 یـا یـفل یبایسـتاو م: یـدکشف بزرگ گرد
 یا یـهرا با ال) بامبوس( یزراننخ درخت خ

گداختـه  یزرانپوشاند تا نخ خ یاز ذغال م
. دهـد یو سرخ شود، اما نسوزد، تـا روشـنائ

که هزار اختراع گونـاگون بنـامش  یسوناد
  معروف و  یاربس یثبت شده است، جمله ا

  16در صفحه      
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  روانشناسی استقامت
  
  
ـــاز ـــه در حق ددار یب ـــتک ـــانگرب یق ـــز  ی رم

ــتموفق ــار ی ــ یخیت ــرنظ یو ب او . اوســت ی
 :یگویدم
درصدش الهام  یکنابغه شدن  یانبوغ و "  

Inspiration  ـــود و نـــه درصـــد اســـت و ن
 Transpiration یخـــتنعــرق ر یگــرشد

 )۴. (است
 یخیاز نوابــغ تــار یکــیبــه  یمبرگــرد حــال

و وصـف اسـتقامت و  انیرخودمان ا یهنم
در کار و کوشـش را از زبـان خـود  یداریپا

 :یمآن نوابغ بشنو
 یـــران،بـــزرگ ا یو حماســـه ســـرا شـــاعر
ــ ــنا ی،فردوس ــا  ی ــا ه ــب م ــه غال شــعر را ک

 :سروده است یشناسیم،م
عجم زنده     یسال س ینرنج بردم در ا بسی

  یپارس ینکردم بد
ــه ب ایــن ــانشــعر خــود ب ــان ی  یحفصــ یو زب

 یــتوه بــر هــوش و خالقکــه عــال یگویــدم
ــ ــ ی،شــگرف فردوس ــدام و  یس ســال کــار م

شــاهنامه "خلــق  یاو بــرا یرناپــذ یخســتگ
اثر بـزرگ  ینا. ، الزم بوده است"یفردوس
ـــان  فارســـ یـــدانو جاو  ی،در فرهنـــگ زب

است  یمینشانگر ثبات قدم و استقامت عظ
اثر،  ینچون ا رگیبز یتکه هر کار و خالق

 .یکندطلب م
مهـم  یارئوال بسـسـ یـنطـرح ا یجـا حال
 یجهت سخت کوش یچنانچه آمادگ: است

بـا مـداومت و پشـتکار  یوندو استقامت در پ
و  یـــروزیهـــر گونـــه پ یهـــا یـــهســـتون پا

 یذاتـ یحـۀهستند، پس هوش و قر یتیموفق
 یکند؟م یفارا ا یانسانها چه نقش

محقق برجسته هوش، روبـرت اشـترنبرگ  
Robert Sternberg معتقد استکه: 

ــــــــا یبضــــــــر"   یهوشــــــــ ۀهــــــــرب ی
Intelligenzquotient  ) ًکــه آنــرا معمــوال

IQ یمختلفـ یاربسـ یبه اندازه ها)  ینامندم 
ــدم ــتدر موفق یتوان انســان ســهم داشــته  ی

بــه نــوع کــار و  یامــر بســتگ یــنا. باشــد
کارهــا و  یولــ. مختلــف دارد یتهایوضــع

بـه طـور کـامالً  یعبـزرگ و وسـ یپژوهشها
درصـد  ۲۵ هـاکـه تن یدهنـدنشـان م یروشن

ــغل ــوان ش ــاوت در ت ــراد را م یتف ــواناف  یت
 یکهدر صورت. داد یحهوش آنها توض یلهبوس
اسـتکه،  یـناش، فرض بـر ا یهدرصد بق ۷۵

همــراه بــا تــوان  ی،خاصــ یتیعامــل شخصــ
 یـنا یـتدر موفق ی،و خوش اقبال یتخالق

  )۵."(افراد مسئول هستند
عامــل "حـال سـئوال اصـلی اینسـتکه، ایـن 

ـــا بجـــ "شخصـــیتی خـــاص ز چیســـت؟ آی
استقامت و نستوه بودن فرد در سختی کار، 

  چیز دیگری میتواند باشد؟
ـــس    Angelaخـــانم آنگـــال دوک وورت

Duckworth  یکــی از همکــاران ســلیگمن
در مرکـــز روانشناســـی مثبـــت در دانشـــگاه 
پنسیلوانیا، خصلت استقامت را بطور بسیار 
ــه ایــن  عمیــق و اساســی تحقیــق کــرده و ب

و ذکـاوت  عامل هوش: نتیجه رسیده است
در هر کار و فعالیتی، سـهم بسـیار نـاچیزی 

ــد ــا دارن در نوشــته (. در مجموعــۀ موفقیته
هــای بعــدی بیشــتر بکارهــا و پژوهشــهای 
بسیار با ارزش خانم  دوک وورتس خواهم 

  )۶( .)پرداخت
  :اسطورۀ ھوش و استعداد قوی

اگر نتیجه تحقیقات خـانم وورتـس کـه در 
گرامـی باال آمد، باعث تعجـب خواننـدگان 

گردید، همانگونه کـه سـبب شـگفتی خـود 
اسـطوره بـودن من نیز شد دلیل اصلی آن، 

، از گذشــته پدیــدۀ هــوش و اســتعداد قــوی
های  بسیار دور تا بامروز در تمامی جوامـع 

اســـطوره بـــودن هـــوش و . بشـــری اســـت

اســتعداد ســبب ایجــاد ایــن غفلــت بــزرگ 
گردیده، که استقامت و پایداری همـراه بـا 

ش ســخت، و از ایــن دو مهمتــر، کــار و تــال
مصمم بودن در هر فعـالیتی تـا رسـیدن بـه 
هدف دلخواه، کـه بـرای هـر کـار بـزرگ و 
مهمــی ضــرورت تــام دارد، از ســوی غالــب 
انسانها یا دستکم گرفته میشود و یا ما اصـالً 

  .آنرا نادیده میگیریم
ما انسانها بیشتر مایلیم در ایـن گمـان غلـط 

ــریم کــه ــه ســر ب بایســتی دارای انســان می: ب
باشد، " هوشی سرشار و استعدادی شگرف"

تا اندیشه ها و ایده های نابغه آسا به یکباره 
ایـن . و بطور ناگهانی در مغز او تجلی کنند

گمان غلط بخصوص نزد ما ایرانیان بیشتر 
از این امـر سرچشـمه میگیـرد کـه در غالـب 
زندگینامــه هــای مشــاهیر بــزرگ فرهنــگ 

ــو و گزافــه  ــران، غل ــادی در ای گوییهــای زی
وصــف هــوش و اســتعداد ذاتــی ایــن نوابــغ 

در . تــاریخی، بطــور مکــرّر مشــاهده میشــود
جوامع دیگر نیز کم وبیش همین اسـطوره 

رواج " نادر و خدا دادی"هوش و خالقیت 
ولی نه بـاین شـدت کـه در فرهنـگ . دارند

  .ایران رایج است
ابتدا مثالی از این غلـو و گزافـه گـوئی را در 

ــورد م ــاوریم و ســپس در م ــرب بی ــاهیر غ ش
  :فرهنگ خودمان ایران به آن بپردازیم

افسانه هـای خالقیتـی کـه بـرای آهنگسـاز  
مشــــهور آلمــــانی، ولفگانــــگ آمــــادئوس 
موزارت، سـاخته انـد و آنـرا حتـی در فـیلم 

بــــه پــــرده ســــینما  Amadeusمعــــروف 
کشـــیدند، در ایـــن مـــورد شـــاهدی بســـیار 

  .آموختنی است
ودک نابغۀ بی نظیـری، موزارت به مثابه ک 

او در ســن . مشــهوریت جهــانی یافتــه اســت
هشــت ســالگی اولــین آهنــگ خــویش را 
سـاخت و دوازده سـال داشـت کـه از خــود 

افســـانه خالقیـــت . یـــک ســـنفونی نوشـــت
ــور  ــار او را اینط ــق آث ــد خل شــگرف او، رون

ــد ــت هــای یــک : وصــف میکردن ــامی ن تم
آهنگ و یا سنفونی در مقابل چشمان خـرد 

یا گوشهایش از قبل جمع آوری و موزارت و 
موزارت تنهـا میبایسـتی . تنظیم شده بودند

او . این نت هـا را روی کاغـذ پیـاده میکـرد
حتی نیازی نداشت، آنطور که فیلم او نشان 
میـــداد، آن نـــت هـــا را دو بـــاره نویســـی و 

اما اینها همه افسانه ای غلو . پاکنویسی کند
آمیز و سـاختۀ اذهـان اسـطوره سـاز هـوش 

 Ulrichیکســال پــیش، . یماننــد بودنــدب
Drüner  عالم در علم موسـیقی و نویسـنده

ایـن  "مسـافرتهای بـزرگ مـوزارت"کتاب 
برداشت افسانه ای از خالقیـت مـوزارت را 

  :او در کتاب فوق مینویسد. تصحیح نمود
آهنگسازیهای   سال گذشته، شیوۀ ۱۵در "  

مـا . موزارت پـژوهش و شناسـائی شـده انـد
ــدا ــاال می ــای ح ــه ه ــز قطع ــه او هرگ نیم ک

موسیقی اتمام یافته در مغز خویش را خیلی 
راحت روی کاغذ نمـی نوشـت، بلکـه مثـل 
دیوانه ای شـوریده و آشـفته حـال، بشـکلی 
. بیقـــرار کـــار میکـــرد و زحمـــت میکشـــید

موزارت ابتـدا نـت هـای موسـیقی را طـرح 
ســپس آنهــا را . ریــزی و یــاد داشــت میکــرد
ــار، تمــرین بارهــا و بارهــا، شــاید صــده ا ب

او کـــامالً شـــبیه بـــه شـــیوه هـــای . میکـــرد
ــی  ــدیدتر و خیل ــی ش ــنتی، ول ــیک س کالس
. سخت تر از دیگران، کار و فعالیت میکـرد

حتی طوریکه یک بار همسـرش نیـز نوشـته 
ــارمیکرد و  ــدر ســخت ک ــوزارت آنق ــود، م ب
زحمت میکشید که از زور کـار زیـاد بمعنـی 
واقعــی کلمــه جــان خــود را از دســت داد و 

  )۷( ."ردُم
ــا  ــک ب ــانیکه از نزدی ــرای کس در حقیقــت ب
شــیوۀ کــار و فعالیــت شخصــیتهای نــامی و 
مشهور در علم و هنر و یا هر بخش دیگـری 
آشنا نیستند، ساختن افسـانه هـای هـوش و 

ذکاوت بی نظیر برای آنها، امـری پـر رواج 
در صورتیکه غالبًا واقعیت اسـتقامت . است

یتهایشـان و سخت کوشی آنها در کار و فعال
این سخت کوشـی را . نادیده گرفته میشوند

دیویــــد بــــاکر، شــــاعر نامــــدار و رئــــیس 
Creative Writing Departmend  در

  :اینگونه شرح میدهد Denisonدانشگاه 
متأسفانه هیچ کسی در خانۀ من را نمیزند "

و در گوشم بیت ها و مصـاریع یـک شـعر را 
. شعر سرودن کار سختی اسـت. نمی سراید

ی مواقع من برای سـاختن یـک شـعر، بعض
هفته ها و یا حتی ماه هـای متـوالی بایسـتی 

طـرح مختلـف از  ۷۰تـا  ۶۰مـن . کار کـنم
یک شعر را مینویسم تا آنکه باالخره به این 

تنهـا  ۲۲نتیجه برسم که مثالً طـرح شـماره 
  ."شعر خوب و باب میل من است

در مورد حـافظ شـیرازی نیـز غلـو و گزافـه 
و استعداد او را مـا ایرانیـان  گوئی در هوش

بــاو نــام "بــرای مثــال، . همگــی میشناســیم
مستعار حافظ را دادند چون در همان اوان 
کـــودکی و جـــوانی اش بجهـــت هـــوش 

تفسیر گوناگون از قرآن را از  ۱۴بیمانندش 
  ."بر کرده و میدانست

در صــورتیکه حــافظ خــود اینجــا و آنجــای 
صبر و "غزلیاتش بطور مکرّر از سختی کار و 

ــات ــا " ثب ــویش ت ــدل"خ ــامروا و خوش " ک
شــدن، بهنگــام رســیدن بــه هــدف، ســخن 

خواننـدگان گرامـی لطفـًا بـه ایـن . میگوید
چند بیت که در غزلیـات گونـاگون حـافظ 

  :آمده، توجه کنید
و     دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم
 اندر اینکار دل خویش به دریا فکنم
آری     گویند سنگ لعل شود، در مقام صبر

  شود، ولیک به خون جگر شود
گــرت چــو نــوح نبــی صــبر هســت در غــم 

  بال بگردد و کام هزار ساله بر آید  طوفان
و باالخره چند مصرع از این غزل که در آن 

" صبر و ثبـات"بطور بسیار شفافی از  ظحاف
  :خود و حاصل آن سخن میگوید

  هاتف آنروز به من مژدۀ این دولت داد
  ر و ثباتم دادندکه بدان جور و جفا صب  

  این همه شهد و شکر کز سخنم می ریزد
  اجر صبریست کز آن شاخه نباتم دادند  

  من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب
  کاتم دادند ذمستحق بودم و اینها به   

درحالیکه در زندگینامه های متعدی که در 
مورد او نوشته شده انـد، بـه تکـرار میتـوان 

بـرای . خوانـد غلو در هوش و حافظۀ او را
" دیوان خواجـه حـافظ شـیرازی"مثال در 

چنـین " زندگینامۀ مختصـر حـافظ"بخش 
  :آمده است

شـمس (ترتیب تحصـیالت مقـدماتی وی " 
بــه درســتی روشــن ) الــدین محمــد حــافظ

ولی از رد پاهای کم اثـری کـه بـاقی . نیست
مانده چنین برمیآید که بـا نبـوغ و حافظـه 

الی ای بـــی ماننـــد آنچـــه دیگـــران بـــه ســـ
میخواندند و به سختی یاد میگرفتـه انـد او 
بــه مــاهی میخوانــده و نیــک در مــی یافتــه 

  )۸(   ..."است
" عنقـاء"با وجودیکه حـافظ خـود در بـارۀ 

" صـبر"و " سختی و بال و جـور کـار"بمعنی 
  :خویش، اینگونه می سراید

  
  من به سر منزل عنقا نه بخود بردم راه

  ردمقطع این مرحله با مرغ سلیمان ک  
               اینکه پیرانه سرم صحبت یوسف بنواخت
  اجر صبریست که در کلبۀ احزان کردم

  
درصـد از مـا انسـانها کـه  ۹۵در واقع بـرای 

صــاحب هــوش و اســتعداد ذاتــی سرشــار و 
نادر نیستیم، خانم دوک وورتس و سلیگمن 

آنهـا . پیام خوش و امیدوار کننده ای دارند
ش ثابــت در تحقیقــات و مطالعــات خــوی

میکننـــد کـــه نـــزد هـــر انســـانی، هـــوش و 
استقامت، دو خصلت کامًال جدا و مسـتقل 

البته هر دوی این خصلتها با . از یکدیگرند
هـــم، احتمـــال موفقیـــت را شـــدیداً زیـــاد 

امــا بــا هوشــترین افــراد در میــان . میکننــد
ــا  ــی ب ــه طبیع ــه از جنب ــیچ وج ــانها، به انس
استقامت ترین و سـخت کـوش تـرین آنهـا 

عکس ایـن امـر بیشـتر بـه واقعیـت . ندنیست
یعنــی پـر اســتقامت تــرین و . نزدیـک اســت

پشتکارترین آدمهـا میتواننـد مسـتعد تـرین 
آنگال دوک وورتس تأیید . افراد بشمار آیند

  :میکند که
کســیکه صــاحب اســتعداد و هــوش ذاتــی " 

ـــادری نیســـت، در هـــر کـــار و  خـــاص و ن
فعالیتی، نیازش به توانائی در تمرکـز افکـار 
هــر چــه بیشــتر و مــداومت ســخت تــر، دو 

  ."چندان است
انســانهای پــر اســتقامت و ســخت کــوش 
معموًال نیز با عالقه و شـوق و ذوق فراوانـی 
خویشتن را مکلف به انجـام کـار و فعالیـت 

اما این امر بـدین معنـی نیسـت کـه . میکنند
عالقه و ذوق و شوق آنها نسبت به آن کـار و 

کار در آنهـا  فعالیت از همان ابتدای شروع
جریـان امـر کـامالً . وجود می داشته اسـت

ــد باشــد ــز میتوان ــرعکس نی ــدا . ب ــی ابت یعن
بوســـیله اســـتقامت و مـــداومت در کـــار و 
فعالیت و یا پافشاری در شناخت موضـوعی 
خاص، سبب میشوند کـه بتـدریج در درون 
انسانها عشق وعالقه  نسبت بـه آن موضـوع  

زیـرا . شـودبوجود آید و روز بروز نیز بیشتر 
ــار و یــا  ــر ک ــرین وجــه ه ــذاب ت ــاً ج غالب

بخصــوص وقتیکــه آن کــار ویــا  - موضـوعی 
موضوع فوق العاده مشکل و پیچیده باشـد 

ابتدا زمانی بـرای انسـان نمایـان خواهـد  - 
شــد، کــه او مــدت زیــادی در آن کــار غــور و 

از زمانیکـه مـا در . تأمل کرده و عمیق شـود
نسـبی  کار و یا موضوعی به شناخت و توان

درک مشخصی رسیدیم و فهم نسبتاً عمیقی 
نســبت بــه آن کــار و یــا موضــوع بدســت 
ـــرار  ـــأثیر آن ق ـــدیداً تحـــت ت ـــم، ش آوردی

  . خواهیم گرفت
در حقیقت داشتن عالقه نسبت به هرکـار و 
موضوعی، عنصر اصلی استقامت و مداومت 
ــی بهیچوجــه تنهــا  ــد، ول در آن بشــمار میآی

ر و در پشــت ســ. بخــش ســازنده آن نیســت
بــدنبال عالقــه، میــل بــه رشــد و ترقــی نیــز 

برای بعضـی از انسـانها تمنـای . نهفته است
سر وسـامان دادن بـه اطـاق کـار و یـا خانـه 
خویش در هفتـه آینـده، میتوانـد اوج بلنـد 

ولی مـا . پروازی آنها در تصمیم گیری باشد
میــدانیم کــه انســانهای ســخت کــوش و پــر 
ـــو از  ـــزرگ و ممل اســـتقامت تصـــمیماتی ب

تصمیما ت آنها . سختی و مشقت را میگیرند
ــوالنی  ــیار ط ــدت و بس ــداف درازم ــا اه  - ب

. همراهنـد –بعضی مواقع فـرای عمرشـان 
 آنها میخواهند تغییـرات و تحـوالت مثبـت

آن . عظیمــی در زنــدگی بشــر بوجــود آورنــد
زمان که به این مهم دست یافتند، با شادی 
و امید بی وصفی، همانند  حافظ  خواهنـد 

  :دسرو
  بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خویش

  .که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد  
در انتهای این نوشته جایزاست، اشـاره ای 
کوتاه بـه یکـی از انسـانهای پـر اسـتقامت و 
سخت کوش کنم و گوشه ای از ثبات قدم و 
پایداری او را با وجود سختیهای غیر قابـل 

  :تصور، بیان کنم
 Stephen Hawkingوکینــگ اســتفن ها

ــه  ــترین نظری ــاترین و سرشناس یکــی از توان
پردازان علـم فیزیـک در نـیم قـرن گذشـته 

ـــبیت . اســـت ـــه نس ـــود نظری ـــالش نم او ت
Relativitätstheorie  اینشتاین را توسـعه

هاوکینگ عالوه بر اینکار . داده، کامل کند
بـــه موضـــوعات بســـیار پیچیـــده و مشـــکل 

سفه عالم هستی دیگری از جمله کیهان و فل
بخصوص شناخت طبیعت و . اشتغال دارد

در کهکشان از کارهای " سوراخهای سیاه"
  .نامی او هستند

ــجوئی خــود در  ــگ در دوران دانش هاوکین
مبتال به بیماری بسیار نادر فلج  ۱۹٦۲سال 

تــــــدریجی ماهیچــــــه هــــــای بــــــدن 
amyotropher Lateralsklerose 

(ALS) بخـــاطر بیمـــاری مزبـــور . گردیـــد
. ور به استفاده از صندلی چرخدار شـدمجب

پس از مدتی او دیگر حتی قادر بـه صـحبت 
طوریکه هاوکینگ در ایـن . کردن نیز نبود

اثناء تنها بکمک کامپیوتر میتواند خویشتن 
هاوکینـگ . را با دیگـر انسـانها تفهـیم کنـد

تمامی کارهـا و نظریـه هـای علمـی مشـهور 
ــیار  ــاری بس ــن بیم ــود ای ــا وج ــویش را ب خ

، با استقامت و سخت کوشی شگرفی سخت
اوج استقامت و سخت کوشی . بوجود آورد

ـــور آورد ـــوان بتص ـــر میت ـــن ام : او را در ای
لغـت  ۱٥هاوکینگ  در هر دقیقه حـداکثر 

بـا ایـن وجـود او . را میتواند فورمولـه کنـد
تعداد زیادی مقاله و کتاب علمـی در زمینـه 
تخصص خویش بـه رشـته تحریـر در آورده 

ه بر آن او قادر اسـت، مناسـبات عالو. است
و تناسبات علمی بسیار پیچیده و مشـکل در 
فیزیک کائنـات را طـوری تشـریح کنـد کـه 
حتی افراد غیـر متخصـص در رشـته مزبـور 

  .نیز آنها را درک کنند
. هاوکینگ مشهوریت جهـانی یافتـه اسـت 

" رادیکــال"زیــرا هــم دارای اندیشــه هــای 
ــ ــر ب ــی نظی ــتقامتی ب ــا اس ــم ب ــت و ه ر اس

مشــکالت ســخت ســالمت جســمی خــویش 
ــده و هــم  تواناســت کارهــای  ــروز گردی پی
علمی خویش را برای عامۀ مردم قابل فهم 

او خـود علـت شـهرت . بنویسد و بیان کنـد
  :عظیم خویش را اینگونه بیان میکند

انسانها مجذوب و شیفتۀ اخـتالف و عـدم "
تناسب مابین توانائی جسمی بسیار محـدود 

ت، کـه مـن در بـاره آن من و عظمـت کائنـا
     )۹." .  (تحقیق و تفحص میکنم، شده اند

در نوشتۀ بعدی به امر روانشناسی استقامت 
   .در تعلیم و تربیت خواهم پرداخت

 :منابع و مأخذها
فرهنـــگ فارســـی عمیـــد جلـــد اوّل، )  ۱( 

  ۱۳۶۲تهران . مؤسسۀ انتشارات امیر کبیر
)۲  (Leidenschaft plus Ausdauer 

: Die Erfolgsformel, mit der man 
seine Ziele erreichen kann. 
Psychologie Heute. Mai 2006 

 )۳(   
 Duckworth, A.L.,& 
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of Educational Psychology, 
98(1), 198-208  

 :Quantensprünge)نگاه کنید به ) ( ۴(
100 große Wissenschaftler und 
ihre Ideen; s. 130)  

)۵(                        Steinberg, Robert J.: 
 Erfolgsintelligenz :Warum wir 
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München :Lichtenberg 1998  

)۶( Duckworth, A. L….(2007)Grit: 
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دیـوان خواجـه حـافظ : نگاه کنیـد بـه) ۸(
ــم انجــوی  ــام ابوالقاس ــه اهتم ــیرازی، ب ش
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