
  

نست و مي خواهد سلسله خامنـه اي را هـمآمسئول وضعيتي است كه ايران در .خامنه اي در بد مخمصه اي گير كرده است:انقالب اسـالمی
در فصل اول مجموعـه اي از گزارشـها و خبرهـائي را    . با جانشيني كم مايه كه در وضعيت امروز ايران نقشي جدي داشته استنهم آتأسيس كند 

عزم ملي و بديل بيانگر اين  ،با وجود اين. يم هستندژگزارشها و خبرها، گوياي تالشي درون ر. ورده ايم كه از داخل كشور دريافت كرده ايمآگرد 
  .تغيير مي كند ،كشور در صراط مستقيم تحول از استبداد ويرانگر به دموكراسي ميسر ساز رشد ،كه هرگاه رفع شود عزم يك كاستي است

ترجمه هاي گزارشهاي سري ديگري از گزارشهائي را در باره ايران از نظر خوانندگان مي گذرانيم كـه ويكيلـيكس انتشـار داده     ،در فصل دوم     
هرگـاه مـي   . گاه نيستآ ،خور توجه اينست كه جامعه در جنبش، اغلب از درون قدرتي كه برضد جنبش مي كندامر بس مهم و سخت در . است

از ايـن رو  . اين كار را مـي كـرد   ،پيروز مي شود ،يم مافياها از درون دچار شكاف و گسست است و هرگاه به جنبش خود ادامه دهدژدانست كه ر
توضـيح ايـن كـه    . به استقامت ايستاد ،يم و با روش و هدف كردن حقژيعني در بيرون از قلمرو ر. كرداست كه بايد موازنه عدمي را اصل راهنما 

همـه جـا را    ،به اين خاطر نيـز  ،همه روز را عاشورا و همه جا را كربال نكرد ،تنها بدين خاطر كه او و همراهانش بر حق ايستادند) ع(قيام حسين 
 ،در فراخناي حق ،يزيديان زورپرست را ناگزير كرد. به محدوده دولت يزيد در نيامد ،در هدف و نه در روشكربال و همه روز را عاشورا كرد كه نه 

رهبـري  «. ميـز بـوده اسـت   آحاصـل تـوافقي خدعـه     ،بهمن 22گزارشي از گزارشهاي سري حاكي از اينست كه راه پيمائي . بجنگند ،با نماد حق
اد جـدا مـي   ژخامنه اي را از احمدي ن ،بهمن 22اد در برگزاري راه پيمائي ژيش مخالف احمدي نبا اين تصور كه همراه شدن با گرا» جنبش سبز

  .اد شده استژفروخوابيدن جنبش و جدا نشدن خامنه اي از احمدي ن ،نتيجه. ورده استآيم در ژجنبش را به محدوده ر ،كند
خـانواده تينرهـا كارشـان فـروش     . وريـم آر خـدمت سـيا را مـي    پيرامون يك خانواده سوئيسـي د  ،يك تحقيق قضائي در سوئيس ،در فصل سوم

تحليل استراتفور در باره اثر تحـريم بـر    –گزارش  ،در همين فصل. ي و تجهيزات اتمي قاچاق بوده و در خدمت سيا نيز قرار داشته استژتكنولو
ـ    »منبع«ليل نظرهاي تح –مستند گزارش . وريمآرا مي  1+5اقتصاد ايران و نيز گفتگوهاي ايران با كشورهاي  اد ژنزديك بـه حكومـت احمـدي ن

در قسمت سـوم  . گاه مي كندآ ،اد در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و گفتگو بر سر اتمژاست و خواننده را از نظريه راهنماي حكومت احمدي ن
  .چند گزارش كوتاه و اما مهم را از نظر خوانندگان مي گذرانيم ،اين فصل
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خرداد، بمناسبت صدو بيست وھشتمين  ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )١۶( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  
  جمال صفری

قسمتی از گزارش بسیار مهم و جامع سـررابرت کالیـو   ◀
به مستر هندرسن وزیر خارجه بریتانیـا  در بـاره اوضـاع 

ـــــرا ـــــومی  ای ـــــوان ســـــند  ۱۹۲۹ن در ســـــال عم بعن
   :دراختیارخوانندگان قرار می گیرد

  
»  كشـور  برجسته ترين رجل سيلسـي «به عنوان تيمور تاش از - 1

 كه  برحسته ترين رجـل سياسـي و  مي كند وآنهم  در زماني   ياد
مردمي امثـال دكتـر مصـدق ، مشـيرالدوله ، مـوتمن الملـك  و       

  . رتبعيد بسر مي بردندمدرس  خانه نشين  شده بودند يا د
رضا شاه  ازمثلث سياسي تيمورتاش، نصـرالدوله فيـروزوداور    - 2

»  مثلث  سياسي « ردن اين كبراي متالشي . ترس مي داشته است
تـدارك وارد  دردسـت داشـتند،   كشوررا درزمام امور      ً تقريبا  كه 

  .  نها بوده استآكردن ضربه نابوده كننده به هريك از 
          ً             بـاالخره جـدا  معتقـد    «رابرت كاليو  تأكيد مي كند كـه  سر   - 3

                        ً                                     شده ام كه رضا شاه حقيقتا  مايل است روابط ايـران وانگلـيس را   
برپايه اي محكم  و براساس دوستي واحترام متقابل استوارسازد و 
براي نيل به اين هدف، خيلي بي صبرونگران است كه مذاكرات 

يمانهـاي الزم هرچـه   جاري ميان ايران و انگليس بـراي بسـتن پ  
  » .زودتربه پايان برسند و اسناد  مربوط  امضا شوند

بـه خـاطر   است كـه  شكارا بيانگر هدفي آقسمت سوم گزارش     
و  1933پيش از امضاي قرارداد . رضا خان را رضا شاه كردند ،نآ

 فوريـه   22 و بـه دنبـال كودتـاي    1919پس از شكست قـرارداد  
   ،رس و مصـدق شخصيت هاي ايـران دوسـتي چـون مـد     ،1921

ن قـرارداد و  آاجـراي   ،هدف از كودتا: مي دانستند و مي گفتند
همان روز كه رضا شاه به جلسه هيأت . تمديد قرارداد نفت است

بـر اعضـاي    ،وزيران رفت و پرونده نفت را در بخاري انـداخت 
. هيأت وزيران نيز معلوم بود كه قرار بـر تمديـد قـرارداد اسـت    

 »لـت فعـل  آ«كه خود را  ،ارائي وقتوزير د ،اظهارات تقي زاده
در  ،خوانده و تقصير تمديد قرارداد بر دوش رضا شاه نهاده است

  .  شفاف است ،اين باره
  12در صفحه

 علي شفيعي

  )3(روانشناسي استقامت 
  انواع استعدادها و ربط آنها با استقامت

 
بحركـت در آوردن و جنـب و    يموتـور اصـل   يا ينهاستقامت در هر زم

مـا اسـتقامت    يكـه تا زمان. است يانسان ياستعدادها يتمام يجوش دائم
را  يشخـو  ياسـتعدادها  يتـوانيم نم يم،نكن يتيرا در هر كار و فعال يستهبا

 يتوانـائ  يتيعالوه بر آن، استقامت در هر فعـال . يمكن يترشد داده، تقو
   ً          اصـال  بـدون   . خواهـد داد  يشما را بطور روزافـزون افـزا   هاياستعداد

از . نخواهند داشـت  يما دوام ياز استعدادها يك يچه يتاستقامت فعال
 :ينستاستقامت بر روح و روان انسان ا يرتأث ينمهمتر يبعد روانشناس

 ينكـار بـا ا  يم،كـرد  ياسـتقامت و پافشـار   يزمان مـا در انجـام كـار    هر
در اثر فعـال و خـالق شـدن    . يكنيمخود را فعال و خالق م ياستعدادها
. يĤيدبوجود م يتو رضا ياز خوش يما، در درون ما احساس ياستعدادها

ـ   ينصورتبد . يشـود م يجـاد در مـا ا  يبشـاش كننـده ا   يكه حالـت روان
كـه اسـتاد    Mihaly Csikszentmihalyiه اسم ب يروانشناس  نامدار

ـ   يـن است، بـه ا  يفرنيادر كال يدانشگاه در رشته روانشناس  ي،حالـت درون
او كـه  . را داده اسـت  Flowبزبان انگليسـي،  ، "يافتن يانجر"اصطالح 

  رده است،ك                                                     كتابها و تحقيقات متعد دي پيرامون اين پديده رواني منتشر
  

   15در صفحه 

 ژاله وفا 

  جرمش آن بود كه اسرار ،داناي ما
  !هويدا مي كرد 

  
عنصر سياسي هميشـه بيـدار و اقتصـاد دانـي      ،فريبرز رئيس دانا

مسئول و مستقل نه تنها براي مبـارزان راه آزادي و اسـتقالل و   
عدالت  ،بلكه براي اقشار مختلـف مـردم  و طبقـات زحمـتكش     

ه شده و محبـوب اسـت از اينـرو نيـازي بـه      ايران فردي شناخت
  . معرفي وي و نيز برشماري عملكرد هاي وي نيست

بهترين نمود مبارزه درست وي با نمادهاي بي عـدالتي و ظلـم   
ستاني "داد "واجحاف ، همانا نظام واليت فقيه،جرم وي از ديد 

بيگانه و  رئيس دانا به جرم مصاحبه با رسانه هاي  ":تهران است 
  "!در هدفمند كردن يارانه ها بازداشت شده است اخالل

                                                            آري جرم واقعي رئيس دانا اين اسـت كـه اسـرار هويـدا مـي      
 .         كرده است

  -                                                            جرم وي اين است كـه طاقـت نـدارد ببينـد  مافيـاي مـالي        
                                                                  نظامي حـاكم بـر كشـور ، نئوليبراليسـم اقتصـادي را در قالـب        

     بـه                                     بدستور صندوق بـين المللـي پـول             اقتصادي و   "      طرحهاي "
   "             طرحهاي هدفمند   "             بدورغ درزرورق                     كشورتحميل كندو آنرا

             و بزرگتـرين                    به خورد مردم دهد   "            طبقات زحمتكش      حامي "   و  
      كند                                       آسيبها را نصيب طبقات ستمديده و زحمتكش
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New   
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  ایرانیان ی پرسشهاپاسخ به 

  ابوالحسن بنی صدر
  

  آلیسیم؟ لیسم و ایدئار
  

  :با سالم به جناب بني صدر گرامي
ته بوديد موارديكه در نظرات شما بنظرم ايده آليستي از اينجانب خواس
ذيال جمالتي كه اخيرا در مصاحبه ها گفته ايد بعنوان . مي آيد ذكر كنم

   :نمونه با قدري تلخيص و ويرايش مي آورم
اين را ....... ملت بايد فرهنگ ديگري پيدا كند وحقوق خود را بشناسد 

د يا ندارد، رهبري از آسمان نمي ندارد، اين مهمتر از اينستكه رهبري دار
در دوران انقالب جامعه بتدريج .........آيد و تابع طرز فكر جامعه است
باشد، چطور شد ......استقالل و آزادي و ،پذيرفت كه خواستار حقوق خود

زماني  ،مردم ايران همه اينها را يادشان رفت و بيان آزادي ناگهان
مردم بايد عدم اعتياد به قدرت ........تبديل به واليت فقيه شد؟ ،نگذشته

آن وقت مي فهمند چه مصيبت عظمايي را . را كار روزانه خود كنند
مسئله رهبري تقدم .... .تحمل مي كنند و دنبال حق خود خواهند رفت

اول جامعه بايد طرز فكر متناسب نوع جديد اداره جامعه را پيدا . ندارد
افغانها نادر بود ولي مردم در رخوت در محاصره اصفهان بدست ........كنند

تا تغيير نكني خدا چيزي را در تو تغيير نخواهد داد ".....و سكون بودند
آن مردمي كه تحقير ......يعني تغيير انديشه از بيان قدرت به بيان آزادي"

ميكروب خوانده شدن توسط يك روضه خوان را مي پذيرند بدانند با بي 
   .ژيم آسوده نخواهند شد  شر اين ر تفاوتي و انتظار و ترس از

اگر در دسترس نيست (عالوه بر مطالبي كه در پيام قبلي برايتان نوشتم 
   :موارد زير را اضافه مي كنم) بفرماييد دو باره بفرستم

البته (بنظر من شما پايگاه مردمي رژيم را دست كم مي گيريد  -1
با مخالفان هم فرق و بين ناراضيان ) طرفداران رژيم در اقليت هستند

در صد آنها مخالف بودند تا  90اگر همه مردم يا . قائل نمي شويد
نتيجه مثبت حركت اصالح طلبان حكومتي روشن . حاالرژيم نمانده بود

شدن بن بست هاي ساختاري حكومت و در نتيجه افزايش تعداد 
نا البته آنها دنبال اين نتيجه نبودند و براي آنها (مخالفان بوده است 

   ).خواسته بوده است
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۱۳۸۹دی    ۲۶تا۱۳از   ۷۶۶شماره    

  ۴ ص :...بیماری خامنه ای و مسئله جانشینی؟  و  - تغییر تعادل قوا در جبهه اصول گرایان  ◀

   چرا ویکیلیکس  - توان خامنه ای؟  - چرا امپراطوری امریکا ایران را هدف گرفته است؟  ◀
  ۵  صاسناد منتشره چه می گویند؟  - مربوط به اسرائیل را انتشار نداده است؟ اسناد 

  اثر تحریم ها بر رفتار رژیم –یا در سوئیس از پرده بیرون می افتد اسرار س: اتم ◀
  ۸  ص:... ایران اعضای القاعده را آزاد می کند و – 

  ۹  ص  :... کاهش ذخایر ارزی و افزایش ورشکستگیها و  - اثرات اجرای قانون یارانه ها؟  ◀

  اعدام یارانه را با نظامی کردن شهرها و » قانون«رژیم درمانده ای که  ◀
 ۱۱   ص :و تشدید سرکوب اجرا می کند

  ؟ ! خامنه اي  سلسله
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اگر منظـور از روضـه خـوان خوانـدن      - 2
خامنه اي، بي سـواد بـودن اوسـت، بنظـر     

حداقل بعد از سي سال . اغراق گويي است
در راس حكومت بودن چيزهايي آموختـه  

است و آدم بي استعدادي هم نيسـت و بهـر   
حــال از ايــن زاويــه، تفــاوت معنــي داري بــا 

   .منتظري يا خميني ندارد رفسنجاني و
ان اهللا ال يغيـر مـا    "آيه قرآن مي فرمايـد - 3

خدا آنچـه بـر    "بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم
قومي حاكم است تغيير نمي دهد مگر اينكه 

ولي سئوال در ايـن  . خودشان را تغيير دهند
آيه هم پيش مي آيد كه چه مـي شـود كـه    
بقول شما انديشه راهنماي يك جامعه تغيير 
مي كند؟ آيا ناگهان اراده مـي كننـد و همـه    
باهم متحول مـي شـوند؟ و اصـالح طلبـان     
جامعه وظيفه دارنـد مرتـب در گـوش آنهـا     
بخوانند كه زود باشيد متحول شويد؟ يـا نـه،   

زيادي دخيل ... عوامل اجتماعي و اقتصادي و
هستند و زمان هـم بايـد بگـذرد تـا سـاعت      

سـت يـا   اينجا سئوال مرغ اول ا. موعود برسد
در ايران به يـاد دارم  . تخم مرغ پيش مي آيد

شما معتقد بوديد تحول عين و ذهن با هم و 
   .همزمان هستند و هيچكدام تقدم ندارند

جامعه امروز ايران هم بنظـر مـن اينطـور        
است و يكي از عوامل مهم تغيير را حذف يـا  
كاهش اثر مخدر و مست كننده درآمـدهاي  

واند در اثر تحريم هـاي  نفتي ميدانم كه مي ت
   .بين المللي بوجود آيد

بنظر من، حضـرتعالي در ميـزان فقـر در    - 4
وضـع زنـدگي   . جامعه ايران اغراق مي كنيـد 

سـال   10مادي مردم با رژيم سابق و حتـي  
البته فقر مفرط در . قبل، قابل مقايسه نيست

اقشاري حدود ده ميليون نفر وجود دارد ولي 
در تحـول سياسـي    متاسفانه اين عده نقشي

و بايـد گفـت در اثـر    . ايران بازي نمي كننـد 
انفجار اطالعات و دهكده جهاني شدن دنيـا،  
سطح توقعات مردم از زندگي باال رفتـه و در  

و همـانطور  . نتيجه نارضايتي هم زيـاد اسـت  
كه بخوبي اشاره كرده ايد، آنچه اكثر مردم از 
آن غافلند، اينستكه اين اقتصـاد ناشـي از در   

مد نفت است و ماندني نيست ضمن اينكـه  آ
و . فرهنگ جامعه را مصرفي و فاسد مي كند

باز بايد گفت بخشي از نارضـايتي اقتصـادي   
مربوط به فرهنگ تهوع آور مصـرف سرسـام   
آور در بخشي از مردم است كه مسلما نمـي  

   .توان آنرا تاييد كرد يا بر آن تكيه نمود
ر مـردم  بحث تحريم انتخابات و اينكه اگـ  - 5

شركت نمي كردند چنين و چنان مـي شـد،   
 90مسلم است اگـر . بنظر ذهني گرايي است

درصد شركت نمي كردند مطلوب بـود ولـي   
واقعيت جامعـه اگـر بطـور عينـي و بـدور از      
تعصب ديده مي شد، نارضايتي در حدي كه 

در صـد شـركت نكننــد هيچگـاه نبــوده     90
ل البته تجربه انتخابات سال قبل احتما. است

استقبال وسيع از تحريم در انتخابات بعـد را  
   .افزايش داده است

فرموده ايد اينكه مردم از دنيا بخواهند كه - 6
ما را تحريم كنيد تا ما بحركت در آييم ننگ 

ايـن بيـان هـم    ) نقل به مضـمون (آور است 
ذهنــي اســت چــون مــردم در كليــت خــود 
هيچگاه اينرا نگفته انـد و ايـن بيـان بعضـي     

و نظـر مـن اينسـتكه    . سياسي اسـت فعاالن 
تحريم ها نتيجه طبيعـي سـيا سـت بحـران     
آفريني رژيم است نه اينكه در اثر در خواست 

   .عده اي از قدرتها بوجود آمده باشند
يك اختالف نظر ريشه اي بين اينجانب و - 7

. شما در شناخت روانشناسي توده مردم است
لـذا از  . شما مردم را عموما مخالف مي دانيـد 

آنها انتقاد مي كنيد كه چرا قيام نمـي كننـد   
ولي برداشت من اينستكه مردم اكثرا سرگرم 
گذران زندگي روز مره خود هستند و خيلـي  

و . ( هم توجهي به تحوالت سياسـي ندارنـد  
مردم نسلهاي قبل هم چنين بوده اند و چيز 

ــت  ــدي نيس ــت  .) جدي ــايتي و مخالف نارض
رو سياسي در اقشار متوسط وضعيف شهري 

رژيـم    البته صحيح است كه. به افزايش است
مدتهاست در بن بست بوده و هسـت و دوام  
هم نخـواه داشـت ولـي تـا رسـيدن بـه آن       
   .عصيان عمومي، هنوز زمان و صبر الزم است

با تشكر از توجهي كه مي فرماييد، در انتظار 
   پاسخ شما

  احمد
  
  :پاسخها به پرسشها و نقدها ٭
  

کننده گرامـی از مـن  قولی که پرسش       
اختيار این فرصت را در  ،نقل کرده است

مي نهد كه توضيح درخور وضعيت امروز 
  :را بدهم

برفرض كه بنا را بر ايـن بگـذاريم كـه        
اكثريت مردم ايران را ناراضيان و مخالفان 
تشكيل مي دهند و  نخبه گرائي را واقعيت 
گرائي بشماريم و بپذيريم كه جامعه رهبـر  

ناگزيرمان مـي   ،اين پذيرفتن ،واهدمي خ
مـردم  : كند به اين پرسش پاسـخ بـدهيم  

نها چيست و از آكيستند و انديشه راهنماي 
كداميك را مي خواهنـد؟   ،انواع رهبران

. پاسخها به اين پرسش پر شمار مـي شـوند  
  :اما به چهار پاسخ بسنده مي كنم

اكثريت بزرگ مردم ناراضيان هسـتند   - 1
نمي خواهند و بـه اصـالح    يم راژو تغيير ر

به ترتيبـي كـه از مشكالتشـان كاسـته      ،نآ
  ،راضي هستند ،شود

اكثريت بزرگ مردم ناراضي و مخالف  - 2
. هستند اما موافق انقـالب ديگـري نيسـتند   

يعنـي  » تغييـر سـاختاري  «گرچه خواستار 
اما با تغييري نيز   ،حذف واليت فقيه هستند

 بـه نظـارت بسـنده    ،»رهبر«كه سبب شود 
  . راضي هستند ،كند

اكثريت بـزرگ مـردم از ناراضـي و     – 3
مخالف مصمم خواستار بازگشت به قـانون  

  .هستند» پيش نويس«اساسي معروف به 
ــردم از ناراضــي    – 4 ــزرگ م اكثريــت ب

مخالف مصمم خواسـتار اسـتقالل ديـن و    
مرام از دولت و بي طرفي كامـل دولـت   

  .در امر دين و مرام هستند
يك نـوع   ،از اين چهار فرضبا هريك      

پـس  . از چهار نوع رهبري خوانـائي دارد 
تغييـري   ،اين سخن كه تا مردم تغيير نكنند

رمـان گرائـي كـه    آنـه   ،يدآبوجود نمي 
مردم ايران مي بايد . واقعيت گرائي است

نچـه مـي   آوجدان همگاني پيدا كنند بـه  
خواهند و نيز وجدان شفاف پيدا كنند بـه  

تـا   ،دن خواست خـود شدني يا ناشدني بو
بتوانند نوع رهبري درخـور بـا خواسـت    

  .خود را برگزينند
يا مردم ايران وجدان همگاني شـفاف  آ     

به خواست خود و در نتيجـه بـه يكـي از    
چهار نوع رهبري پيدا كرده اند؟ واقعيت 

اين واقعيت مي . امروز جامعه مي گويد نه
نها دو نوع سوم و چهارم آبخشي از : گويد
. طلوب مي دانند اما ممكن نمي داننـد را م

با دومـي   ،بخش بزرگي از دو انتخاب اول
موافق تر هستند اما هنوز انتخـاب قطعـي   

حالـت ترديـد كنـوني نتيجـه     . نكرده اند
گزيــدن مطلــوب هــا امــا درجــه بنــدي 

ممكـن نيـافتن   . مطلوبهاي نـاممكن اسـت  
ترديد مردم را بيشـتر كـرده    ،انتخاب اول

امل گذار از گزينه اول  و ع ،بنوبه خود ،اما
گشـته   ،بسا گزينه دوم به گزينه هاي سـوم 

  .است
و نه  –نزد مخالفان  ،و اين چهار گزينه      

چهار گـرايش عمـده بوجـود     –ناراضيان 
يم از عوامل گـذار از  ژرفتار ر. ورده اندآ

گزينه هاي اول و دوم به گزينه هاي سوم 
روشن كـردن   ،عامل ديگر. و چهارم است

يت براي قطعي كردن انتخاب مـردم  وضع
  : است

يـم از درون  ژهرگاه روشن شود كـه ر  •
اصالح پذير نيست و همگان حقيقت را بـه  

گزينه اول و رهبـري   ،مردم كشور بگويند
 31تجربـه  . ناچيز مي شـود  ،نآسازگار با 

ن آبـر   ،ساله اگر بنظر كساني كافي نباشـد 
زاد بدهند تا آكسان است كه تن به بحث 

يــا : يــدآكــي از دو نتيجــه بدســت كــه ي
نها موافق شـوند  آگزينه ديگر با  3موافقان 

ن سه گزينه هـم نظـر   آنها با موافقان آو يا 
  .شوند

بحث از ممكن بودن و يا نبودن  ،بهر رو     
يـم در جهـت محـدود كـردن     ژاصالح ر

ــارات  ــر«اختي ــه خــدمت رشــد » رهب و ب
نـه بـه    ،وردن دولت و دستگاه اداريآدر

  .سيده و نه بسته شده استپايان ر
هرگاه بر همگان معلوم شود كه وجـود   •
در دوران خمينــي و شــاه  ،»رهبــر نــاظر«

زموده شـد  آمشروطه در دوران پهلوي ها 
و مسلم گشت كه ايجـاد مركـز ثـابتي در    

كـه بـه   ) مجموع سه قـوه  (= رأس دولت 
كـاري شـدني    ،نقش نظارت بسـنده كنـد  

ن آگزينه دوم و رهبـري درخـور    ،نيست
  . ناچيز مي شود ،نيز

بحث در باره اين گزينه نيز نـه پايـان          
هرگاه اين بحث نيـز  . يافته و نه بسته است

به نتيجه برسد و اجمـاع و يـا نزديـك بـه     
اجماعي در باره نا ممكن بودن دو گزينـه  

باقي مي مانـد دو   ،يدآاول و دوم بوجود 
  .گزينه سوم و چهارم

 ،سوم و چهـارم توافق ميان گزينه هاي  •
نچه مربوط مي شود به مردم ساالري آدر 

اختالف بر سر رابطه ديـن و  . حاصل است
  .دولت است

پس بحث پيرامون دولت بي طـرف و        
استقالل دين از دولت و استقالل دولت از 

مي بايد  ،بنياد ديني و بنياد ديني از دولت
  :ادامه بيابد

سكوالريسم تحول در ديـن اسـت و بـا     - 
ئيسيته كه تحول در بيرون ديـن و قائـل   ال

يكـي   ،به جـدائي دولـت از كليسـا اسـت    
   ،در حقيقت. نيست

سكوالريسم بيانگر گرايشي واقع بـين و  «    
جهان شمول به تقـدس زدائـي از اغلـب    

مقدس  ،ارزشهاي اجتماعي كه در گذشته
شمرده مي شدند، بمعناي تقدس زدائي از 

لـه سـازمان   از جم ،قلمرو وسيعي از فعاليتها
 ،به يمن اين تقدس زدائي. اجتماعي است

ديگر سازمان اجتماعي يـك داده طبيعـي   
اليتغير تابع ارزشهاي پايـدار بشـمار نمـي    

ورده تــاريخ و سياســتهائي آبلكــه فــر. رود
است كه انسانها اتخـاذ كـرده و بـه اجـرا     

قابل نقـد عقالنـي و    ،بنا براين. گذاشته اند
ن پديـده اي  سكوالريزاسـيو . تغيير هستند

ورده تمــدن و ترجمــان خواســتها و آفــر
يـك  . رفتارها و كردارهاي جديـد اسـت  

ــت در     ــومي اس ــاي عم ــاماندهي فض س
زاد شدن آموافقت با ارزشهائي كه گوياي 

  »زادي وجدان هستندآسياسي و 
  ،و در عوض

يــك بازنمــائي و صــورت  ،الئيســيته«       
يك امر ذهني در رابطه  ،بنا بر اين ،ذهني

جدان و موقع و موضع در سامانه فرد و با و
انواع بازنمائي ها، . يا گروه اجتماعي است

انواع اندريافتها از الئيسيته را بوجـود مـي   
الئيسـيته   ،به ترتيبي كه هـر جامعـه  . ورندآ

اين بازنمائي ها را . خاص خود را مي يابد
بيشتر چگونگي هـاي دسـتيابي بـه تجـدد     

ر از منشـاء  تعيين مي كنند و كمت) مدرنتيه(
  ».نشأت مي گيرند ،دين و يا فرهنگ

تعريفي از دو ) Baubéro  )1ان بوبرو ژ     
يكي سكوالريزاسـيون و ديگـري    ،فراگرد

  : اليسيتيزاسيون بدست داده است
سكوالريزاسيون از دست دادن نسـبي  «     

) توأم با زيگزاك رفتن ها( و رو به افزايش 
دينـي و  باور جامعه و فرد به مطلوب هاي 

الئيسيتيزاسـيون   ،درعـوض . فرهنگي است
در قلمـرو   ،محل و نقش اجتماعي دين را

ــاد  ــه   ،)institution(بني ــر رابط و تغيي
از جمله رابطه بنياد دين (بنيادها با يكديگر 

در رابطه با دولت و جامعـه   ،)با بنياد دولت
  ».تعيين مي كند ،مدني

الئيســيته و نيــز سكوالريســم  ،در غــرب     
در مقـام   ،براي مثال. ضوع انتقاد هستندمو

و فنالنـد   ژمقايسه ايسلند و دانمارك و  نرو
ميـان ديـن و    ،كه بنا بر قـانون اساسيشـان  

مـي   ،دولت پيوند وجـود دارد بـا فرانسـه   
زادي آن كشـورها انسـانها از   آدر : گويند

بـديهي اسـت ايـن    . بيشتري برخوردارند
ناشــي مــي شــود از  ابــزار شــدن  ،انتقــاد

لن آئيسيته در فرانسه كه سبب شده است ال
ن آجامعه شناس فرانسوي نسبت به  ،تورن

ــز : هشــدار دهــد ــيته را دســت آوي الئيس
ديكتاتوري نبايد كرد و بكار ضديت با اين 

پس وقتـي در خـود   . ن دين نبايد بردآو 
ــرب ــون    ،غ ــد و چ ــاره چن ــث در ب بح

ــد     ــوب و ب ــيته و خ ــم و الئيس سكوالريس
نمي تـوان   ،در ايران ،بودنشان ادامه دارد

مقلد چشم و گوش بسـته شـد و بحـث را    
. انجام گرفته و به نتيجه رسيده فرض كرد

بخصوص كه مردم ايران هم الئيسيته ضـد  
اسالم دوران پهلوي را تجربه كرده انـد و  

بـراي خـارج   . هم استبداد بنـام اسـالم را  
شدن از اين مدار بسـته و بـراي ايـن كـه     

ازعوامل  ،ضد دينترس از گرفتار استبداد 
طوالني شـدن عمـر اسـتبداد بنـام ديـن      

مي بايد به بحث ادامـه داد تـا بـه     ،نگردد
 ،نآطرحي دست يافـت كـه از اجـراي    

زادي خود را به دسـت  آانسان استقالل و 

ديــن و . دولــت حقوقمــدار شــود. وردآ
. دولت از يكديگر جدا و استقالل بجوينـد 
 تضاد با دين و مرام تنظـيم كننـده رابطـه   
هاي گروه با گروه و فرد با فرد نگردد و با 

ايرانيـان از   ،استقرار واليت جمهور مـردم 
بـديهي اسـت   . هر نوع استبدادي بياسايند

شـركت   ،كه در جريان بحث و همگرائـي 
مــي بايــد فرهنــگ  ،كننــدگان در بحــث

  . زادي را نيز بجويندآ
بحثهــا را مــي بايــد بــا مبــارزه بــراي        

زادي ايرانيان و انسان آو بازيافتن استقالل 
همراه كرد  ،و استقرار واليت جمهور مردم

 ،نآتا كه گزينـه اول و رهبـري درخـور    
ن و سـه  آيعنـي جانبـداران   . ناچيز شـوند 

بر سر هدف روشـني   ،گزينه دوم تا چهارم
 ،حتي اگر نخبه گـرا باشـيم  . اتحاد بجويند

ايـن   ،وگرنـه . مي بايد در اين كار شـويم 
گروهـي جلـو بيفتـد و    تصور كه كس يـا  

نـه   ،ينـد آمردم به دنبال او به حركت در 
ليسم شدن كه در بنـد خيـال   آگرفتار ايد
بـه حـق جمهـور     و اگر هـم . ماندن است

باز مي بايد اين  ،مردم بر رهبري تن دهيم
  .كوشش را ادامه دهيم

  
  :نآپرسش اول و پاسخ به  ٭
  
بنظر مـن شـما پايگـاه مردمـي رژيـم را       - 1

البته طرفـداران رژيـم   (گيريد دست كم مي 
وبين ناراضيان با مخالفـان  ) در اقليت هستند

اگر همه مـردم يـا   . هم فرق قائل نمي شويد
در صد آنها مخالف بودنـد تـا حـاالرژيم     90

نتيجه مثبت حركت اصالح طلبان .نمانده بود
حكــومتي روشــن شــدن بــن بســت هــاي  
ساختاري حكومت و در نتيجه افزايش تعداد 

البتـه آنهـا دنبـال ايـن     (بوده اسـت  مخالفان 
نتيجه نبودند و براي آنهـا نـا خواسـته بـوده     

   ).است
يم را يـك انتخابـات   ژپايگاه مردمي ر – 1
انتخابـات رياسـت   . زاد معين مـي كنـد  آ

جمهــوري اول معلــوم كــرد كــه پايگــاه 
ن روز آتــازه  - مردمــي حاكمــان امــروز 

 –ناظر بود و واليت مطلقه نداشت » رهبر«
شـكار نكـرده   آن خود را اين سان كه باط
 ،ن پسآاز .  درصد است 4حدود  ،بودند

زاد نبود و آنكه آبا  ،76در انتخابات خرداد 
ن را انجـام مـي   آيم واليت مطلقه فقيه ژر

 7.5 ،قاي نـاطق نـوري  آ ،يمژنامزد ر ،داد
كه نسـبت بـه شـركت    . وردآميليون رأي 

درصد  25حدود  ،كنندگان در دادن رأي
 15دارندگان حق رأي كمتر از  و نسبت به
با  ،88خرداد  22و در انتخابات . درصد بود

ميليـون   24بيشـتر از   ،انجام تقلب بـزرگ 
اما . اد خواندندژقاي احمدي نآرأي براي 

 ،ن تقلب بـزرگ نگذشـته  آهنوز سالي از 
از : قاي اسـفنديار رحـيم مشـائي گفـت    آ
ميليون متعلـق   4اد ژقاي احمدي نآراي آ

قــاي آقيــه متعلــق بــه خــود يــم و بژبــه ر
بگـذريم از سـنجش   . اد اسـت ژاحمدي ن

 90نهـا افـزون بـر    آهاي افكار كه بنـا بـر   
درصد مردم ايران خواستار مردم ساالري 

نها خواهان رعايت آدرصد  80و افزون بر 
  . شدن حقوق انسان هستند

هرگاه بخواهيم بدانيم براستي پايگـاه        
بايـد  مـي   ،يم چه اندازه اسـت ژمردمي ر
مد آهرگاه استبداديان دولت و در: بپرسيم

نفت را در اختيار نداشته باشند و مردم بي 
ترس و برخوردار از استقالل در تصـميم و  

زادي در گــزينش نــوع تصــميم رأي   آ
يم كنوني ژنها به رآچند درصد از  ،بدهند

هـر اسـتبدادي    ،وگرنـه . رأي مي دهـد؟ 
 ،بدين خاطر كه بر ستون پايه هاي قدرت

زيـرا  . دارد» پايگاه مردمـي « ،ستوار استا
رانـت خـوار و جانبـدار     ،اقليتي از جامعه

  . يم مي شودژر
پرسش حاكي از اينست كـه اكثريـت    -  2

مردم را ناراضيان و مخالفـان تشـكيل مـي    
پرسش كننده بر اين گمـان اسـت   . دهند

يم پنداشته ژكه من  ناراضيان را مخالفان ر
مقدمه پرسشـها  با توضيحي كه در باره . ام

. مي بايد رفع ابهام از او شده باشـد  ،دادم
خاطر نشان مي كنم كه يك  ،با وجود اين

وقت نظام اجتماعي باز و تحـول پـذير و   
 ،دولــت مــردم ســاالر و حقوقمنــد اســت

حكومت اكثريت با يـك اقليـت بـزرگ    
ناراضي روبرو مي شود كه نظام اجتمـاعي  

سياسي را قبـول دارد امـا بـا حكومـت      –
كثريت موافـق نيسـت و بـا يـك اقليـت      ا

كوچك مواجه است كه با نظام اجتماعي 
هرگاه اين خطـر  . سياسي مخالف است –

ــيش  ــام  آپ ــه اقليــت مخــالف  نظ ــد ك ي
اكثريت راضي و  ،دموكراتيك را بر افكند

. متحد مي شوند ،با يكديگر ،اقليت ناراضي
اكثريـت   ،اما وقتي اين خطر وجود ندارد

 ،ده از اقليـت مخـالف  با اسـتفا  ،مي كوشد
اكثريت بماند و اقليت تالش مي كنـد بـا   
 ،بهره گرفتن از وجود اقليت مخالف نظام

  .اكثريت پيدا كند
استبداد واليت مطلقـه فقيـه    ،در ايران     

نمـي   ،نآبخـش ناراضـي از   . حاكم است
اما . تواند عدم رضايت خود را اظهار كند

يــم امكــان ابــراز نارضــائي را بــه ژچــرا ر
راضيان نمي دهد؟ زيرا هر بار ناراضـيان  نا

 ،از راه انتخابات و يا حتي اجتماع و تظاهر
 ،خواسته اند نارضائي خود را اظهار كننـد 

جهت حركت مردم به جانب مخالفت بـا  
يـم  ژواليت فقيه و جناح هـوادارش در ر 

واليت فقيـه هـدف    ˝زيرا اوال. بوده است
 ،ن انقـالب آانقالب مردم ايران نبود و در 

 ˝هدف واليت جمهور مـردم بـود و ثانيـا   
انبوهي از مسئله هاي حل  ،يم مسئله سازژر

از ايـن  . ناشده ساخته و برهم انباشته است
ولو با هدف ابـراز   ،پويائي هر حركتي ،رو

يم مي ژكار را به مخالفت با ر ،عدم رعايت
  . كشاند

ن شويم كـه معلـوم كنـيم    آو هرگاه بر     
ن آاز چـه چيـز    ،ناراضي از اين اسـتبداد 

وضعيت را بازهم شفاف تـر   ،راضي است؟
اگــر ناراضــيان از : خــواهيم كــرد و ديــد

  واليت مطلقه فقيه ناراضي و براي مثال 
نهـا بـه   آنارضـائي   ،از اسالم راضي باشـند 

يم و نيز مخالفت با ضـد ديـن   ژمخالفت با ر
و اگـر از واليـت مطلقـه    . ها سرباز مي كند

ـانون    فقيه ناراضي باشند بدين  ـاطر كـه ق خ
 ،اجـرا نمـي كنـد   » بدون تنازل«اساسي را 

يعني سـه  (موافق افتادن اداره دولت  ،پس
ـتند ) قوه ـار  . در دست اصالح طلبان هس يكب

» اصالح طلبان«دو قوه از سه قوه در اختيار 
باوجود . قرار گرفت و كاري از پيش نرفت

قوه قضائيه را نمي تـوان   ،واليت مطلقه فقيه
ـان  . خارج كرد »رهبر«از دست  هرگاه هم

ـاي   ،تجربه دو باره تكرار شود در صورت بق
همان سرنوشت را پيـدا   ،واليت مطلقه فقيه

هركس تجربه : از اين رو گفته اند. مي كند
جز پشيماني عايد نمـي   ،شده را تجربه كند

تقلـب بـزرگ نيـز معلـوم كـرد كـه       . كند
 ،گاه از پويائي حركت مـردم آ ،استبداديان

ـاتمي نمـي     تن به تجديـد  تجربـه دوره خ
  . دهند

يكي از دو  ،بر روي ناراضيان ،بدين قرار      
ـا را بـه جمـع    آراهي كـه  : راه باز نيست نه

نان قرار مي آمخالفان مي رساند و در شمار 
يم و بي ژدهد و راهي كه در تن دادن به ر

يم پايان مي ژتفاوتي و بسا راضي شدن از ر
ردد راضي شدن وقتي ممكن مـي گـ  . يابد
اما . يم علل نارضائي را از ميان برداردژكه ر

مسئله ساز اسـت و   ،بنا بر ماهيت خود ،يمژر
ـال   31در طـول  . مسئله حل كن نيسـت  س

ـاخته    ـا ي فـراوان س ـا را حـل   آ ،مسئله ه نه
نها كالف سردرگمي را بوجود آنكرده و از 

ـال . ورده استآ يـك وادي كـه    ،با اين ح
ترس از وادي ترديد و سردرگمي ناشي از 

است  را نبايـد  ...ينده و احساس ناتواني و آ
با توجه به اين نگرش در واقعيت . از ياد برد

   ،كه كوشش كردم مستقيم باشد
وردن ناراضــيان از بــي تفــاوتي و آبيــرون 

ـار   ،ترديد و ترس عاجل ترين و مهمترين ك
جانبداران دموكراسـي و واليـت جمهـور    

  : ،و هنوز. مردم است
ـالف ر  09يا اگر آ – 3 يـم  ژدرصد مردم مخ

يـم را سـرنگون كننـد؟    ژمي توانند ر ،باشند
درصــد مــردم   90هرگــاه : پاســخ اينســت

ـند و  ژهويتي غير از مخالف ر يم نداشته باش
ن نشـوند كـه هـوادار هـدف روشـن      آبر 

يعني اگر نخواهند بدانند چه نـوع   ،بگردند
دولت و نظام اجتماعي را مي خواهند و بر 

 ،ه هدف را ممكن كننـد ن نشوند رسيدن بآ
به . يم نمي شوندژتوانا به از ميان برداشتن ر

 90درصد مخالف مي بايـد   90 ،سخن ديگر
ــراي مثــال ،درصــد موافــق بــا دولــت  ،ب

حقوقمند و جامعه باز و تحول پذير بشوند و 
  اسباب توانائي خود را براي تحقق بخشيدن

  
  3در صفحه 
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را با  يمژبه هدف را فراهم كنند تا بتوانند ر 
ـتن     ـا برداش ـين و ب دولت مردم ساالر جانش

ـاعي را    ،ستون پايه هاي قدرت ـام اجتم نظ
ـان . باز و تحول پذير كنند حتـي   ،بدين س

وجـدان   ،بـر هـدف   ،درصد مـردم  90اگر 
همگاني شفافي يافته باشند اما هنوز دستيابي 

نها و بسا آمخالفت  ،به هدف را ممكن ندانند
.  م نمـي شـود  يژنها سبب سقوط رآبيشتر از 

تصور كافي بودن مخالفت اكثريت بزرگ 
  .يم واقع بينانه نيستژبراي سقوط ر

پيش از  ،يمژبن بست هاي ساختاري ر  -  4
بـه يمـن    ،نآو پس از  60كودتاي خرداد 

بـر مـردم    ،توضيح مستمر در طول سه دهه
ايـن  . شناخته تر شده اند ،روز به روز ،ايران

شناسانده شـده  بن بستها بر اصالح طلبان نيز 
ـتهاي   «اما بـرغم پـي بـردن بـه     . اند بـن بس

ـته     ،»ساختاري دست از رويـه خـود برنداش
 ،از راه ارفاق ،اگر حمل بر صحت كنيم. اند

مــي تــوانيم بگــوئيم كــه بــن بســت هــاي 
اال  ،نها شناخته شده بـوده انـد  آساختاري  بر

در خـود   ،نها بر اين باور بوده اند كهآاينكه 
ـب  ،يمژر ـتها    عوامل و اس اب گشـودن بـن بس

ـاتمي و    . وجود دارنـد  ـا تجربـه دوره خ ام
يم ژتقلب بزرگ معلوم كرد كه در درون ر

ـا    نه عوامل و نه اسباب گشودن بن بسـت ه
  . وجود دارند

از گزارشهائي كه ويكيليكس انتشار داده       
نماينـده  «يكي در باره گفتگوي يك  ،است

ـائي اسـت  » مجلس در ايـن  . با طرف امريك
ـائي خـود  » نماينده« ،گفتگو  ،به طرف امريك

هدف اصالح طلبان را حذف واليت فقيه و 
 ،نآانتخابي و محـدود كـردن    ،اگر نتوانند

ـان    ،بدين قرار. معرفي مي كند اصـالح طلب
ـته انـد و مـي داننـد كـه اصـالح         مي دانس

ن واليـت مطلقـه فقيـه    آنظامي كه محـور  
ـاي راز   . شدني نيست ،است پس اگر بـه ج

ـتمداد از  سپردن به   ،ن قـدرت آامريكا و اس
واقعيت را آشكارا با مردم ايران در ميان مي 

گزينه اول ناچيز مي شد و زمينـه   ،گذاشتند
فراهم  ،همگرائي جانبداران سه گزينه ديگر

  .مدآمي 
سـخناني را   ،سايت جرس ،دي ماه 1در      

ـار داد آاز قول  . قاي هاشمي رفسنجاني انتش
از سـوي   ،بـه او ن سخنان آهرچند انتساب 

ـلحت «دفتر  تكـذيب  » مجمع تشخيص مص
ـامزد    ،شد ـنجاني ن اما زماني كه هاشمي رفس

فرزند او به روزنامـه   ،رياست جمهوري بود
هرگاه پـدرش  : گفته بود» يو اس تو دي «

را بـي  »  رهبـر « ،رئيس جمهـوري بگـردد  
  . اختيار مي كند

بيانگر  ،امر مهمتر اين كه محتواي سخنان    
جراي بدون ا «راهنمائي است كه  تغيير فكر
. قانون اساسي را ممكن مي انگاشت» تنازل
ـيس   آاينكه  ،زيرا ـار تأس قاي خامنه اي درك

با نصـب فرزنـد خـود بـه      ،سلسله خامنه اي
وليعهدي است و اينكه جمـع شـدن همـه    

ور اسـت و  آاختيارات در يك شخص فساد 
يـم  ژبايد قانون اساسي تغيير كند و اينكـه ر 

ي را در پيش گرفته اسـت كـه بـه    بيراهه ا
ـتقرار دولـت سـكوالر مـي      سقوط و بسا اس

ـار    ،يعني اين كه هدف ،انجامد از ديـد انتش
يم باشـد و  ژمي بايد تغيير ر ،دهندگان قول

  . نآنه اصالح 
ـالف   ،بدين سان        موافق و ناراضي و مخ

ـتر   ،يم نيستژورده عمل رآتنها فر  ،بلكـه بيش
حركه سياسـي  حاصل پيدايش يك نيروي م

ـا هـدف و     توانا به تبديل شدن به بـديلي ب
  . روشي شفاف است

  
  :نآپرسش دوم و پاسخ  ٭
  
اگر منظور از روضه خوان خوانـدن خامنـه    - 2

اي بي سواد بودن اوست بنظـر اغـراق گـويي    
ــت ـال در راس  . اس ــي سـ ــد از س ــداقل بع ح

حكومت بودن چيزهايي آموختـه اسـت وآدم   
ـال از ايـن    بي استعدادي هم نيسـت و بهـر   ح

ـا رفســنجاني و   ــي داري بـ ــه تفــاوت معن زاوي
   .منتظري يا خميني ندارد

قاي خامنه اي آروضه خوان خواندن   – 1
ـاد   وردن بـي  آنه از راه تحقير و نه از راه بي

بخاطر وارد كـردن يـك   . سوادي او است
ـاني اسـت    ايـن  . واقعيت در وجـدان همگ

او برابر قانون اساسـي كـذائي نيـز    : واقعيت
حيت رهبري را نداشته است حتي اگر صال

قاي مشـكيني  آقاي خميني نامه به آاز قول 
ـتناد نامـه مجعـول    او را  ،جعل نشده و به اس

دائم مي  ،مهمتر از اين. نكرده بودند» رهبر«
ـار مطلـق   آبايد به جامعه ياد ور شد كه اختي

ـاموس  «يك روضه خوان  برجان و مال و ن

ي يك خفـت ملـي و عامـل واپسـگرائ     ،»او
  .است

ـال  30كسي كه در طول  – 2 ـاي    ،س بـه ج
 ،از زور استفاده كـرده اسـت   ،دانش و خرد

رشـد   ،بخالف تصور پرسش و نقـد كننـده  
يـك   ،تاريخ بشـر . نمي كند واپس مي رود

مستبد كه در دوران حاكميت خويش رشد 
به  ،عقلي كرده و استبداد را رها نكرده باشد

): ع(نيك فرمـود علـي   . خود نديده است
  . هالك شد ،ركس استبداد شيوه كرده

قايــان خمينــي و آقــاي خامنــه اي بــا آ      
اما اگـر در  . هاشمي رفسنجاني فرقي ندارد

ـاي خمينـي تأمـل    آ» فكـري «تراوشهاي  ق
در مي يابيم كـه بـه تـدريج كـه بـه       ،كنيم

عقل او تـوان از   ،استبدادگري خو مي كرد
ـتار زنـدانيان در   . دست مي داد دستور كش

بيانگر مطيع مطلق زور شدن  ،1367 تابستان
  .عقل است
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ـا    "آيه قرآن مـي فرمايـد  - 3 ان اهللا ال يغيـر م

خـدا آنچـه بـر     "بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم
قومي حاكم است تغيير نمي دهد مگـر اينكـه   

ولـي سـئوال در ايـن    . خودشان را تغيير دهند
ول آيه هم پيش مي آيد كه چه مي شـود بقـ  

شما انديشه راهنماي يك جامعـه تغييـر مـي    
ـاهم     كند؟ آيا ناگهان اراده مي كننـد و همـه ب
ـان جامعـه       متحول مـي شـوند؟ واصـالح طلب
وظيفه دارند مرتب در گوش آنها بخواننـد كـه   
ــه، عوامــل   زود باشــيد متحــول شــويد؟ يــا ن

زيادي دخيل هستند ... اجتماعي و اقتصادي و
. عت موعود برسد؟و زمان هم بايد بگذرد تا سا

اينجا سئوال مرغ اول است يا تخم مرغ پـيش  
در ايران به ياد دارم شما معتقد بوديد . مي آيد

ـان هسـتند و    تحول عين و ذهن باهم و همزم
   .هيچكدام تقدم ندارند

جامعه امروز ايران هـم بنظـر مـن اينطـور         
ـا     است ويكي از عوامل مهم تغييـر را حـذف ي

كننـده در آمـدهاي    كاهش اثر مخدر و مست
ـاي    نفتي ميدانم كه مي تواند در اثر تحـريم ه

   .بين المللي بوجود آيد
ـاي      – 1 ـا مـرغ، گوي تخم مرغ اول بـود ي

گيجي عقـل بـر اثـر روش كـردن منطـق      
چنــين پرسشــي  ،در واقــع. صــوري اســت

نچه بـه تغييـر   آدر  ،براي مثال. وجود ندارد
دو  ،در طول تاريخ ،جامعه مربوط مي شود

  :اظهار و هر دو تجربه شده اندنظر 
ـا تغييـر   : يك نظر مي گفت – 1.1 تغيير ده ت
لنينيستها اين نظر را به اجرا گذاشتند و . كني

. ن شدآيم شوروي و سقوط ژر ،نآحاصل 
تغييـر رابطـه طبقـه    (اين نظـر تغييـر عينـي    
ـاكم  ) واژزحمتكش با طبقه بور را مقدم و ح

  . بر تغيير ذهني مي انگاشت
. مده اسـت آن آنمود دوم در قرره  -  2.1

ـا  . بايد تغيير كرد تا تغيير داد ،بنا بر اين نظر بن
ـان و ذهنيـت او    ،بر اين رهنمود كردار انس

با هم تغيير مي كنند و هركس كه تغيير مـي  
هركس . نيروي محركه تغيير مي شود ،كند

 ،ديگري تغيير كند و با اولـي همـراه شـود   
ايـن   از. نيروي محركه بزرگ تر مي شـود 

هركس مي بايد خود را صاحب نقـش   ،رو
ـانيت  از     ـلب انس ـاوتي را س بشناسد و بي تف

ـئله اول تخـم    . خود بداند مي بينيد كـه مس
  . بوجود نيامد ،مرغ بود و يا مرغ

ـاعي    -  2 عوامل سياسي و اقتصادي و اجتم
و فرهنگي در توليد نيروهاي محركه نقـش  
ـتند كـه     دارند و اين نيروهاي محركـه هس

در  ،بنابر انديشه راهنماي خود ،نها راآ ،انانس
از ايـن  . رشد و يا در تخريب بكار مـي بـرد  

انسان و انديشه راهنماي او نقش اول را  ،رو
ـا از    ،پس. پيدا مي كنند تغيير انديشـه راهنم

ـان    نقـش اول را   ،زاديآبيان قدرت بـه بي
اين انديشه است كه مي بايـد  . پيدا مي كند

به ميزاني . ه ابالغ شودبطور پي گير به جامع
 ،كه اعضاي جامعه به اين انديشه مي گروند

ـا   نيروي محركه تغيير بزرگ تر و بديل توان
... عوامل سياسـي و   ،بدين قرار. تر مي شود

يا مساعد توليد بيشتر نيروهاي محركه و بكار 
ـار     آافتادن  نها مـي شـوند و در توليـد و بك

و يا افتادن نيروهاي محركه نقش مي يابند  
ـار    مساعد توليد كمتر نيروهاي محركـه و بك

بنا بر هـر  . نها در تخريب مي شوندآافتادن 
 ،انسانهاي عضو جامعـه  ،يك از اين دو نقش

ـتقالل و   به فعاليتهاي خود جهت رشد در اس

زادي را مي دهند و يا جهت ويران شدن آ
و ويران كردن و تشديد اعتياد به اطاعت از 

ميـزان توليـد    ،وزدر ايـران امـر  . قدرت را
ـادن   ـا در  آنيروهاي محركه كم و بكار افت نه

پس زمينه بـراي  عمـل   . تخريب زياد است
  . نيروي محركه تغيير مساعد است

مد نفت نقش تخدير كننده نـدارد  آدر – 3
تحريم مانع ايفاي اين . نقش ويرانگر را دارد

تحـريم عـراق در    ،نقش نمي شود چنانكـه 
فاي ايـن نقـش   مانع اي ،يم صدامژدوران ر

ذهنيتي اسـت كـه بـه     ،تخدير كننده. نشد
ـاد  . اعضاي جامعه الغاء مي شود هرگاه اقتص

شناسان و سياست شناسان و جامعه شناسان و 
ـان را بعنـوان نيـروي      ـان انس فرهنگ شناس
محركه و توليـد كننـده نيـروي محركـه و     

ـانند و پـي    ،بكاربرنده نيروي محركـه  بشناس
اي محركه را در مدهاي بكار افتادن نيروهآ

بر مردم معلـوم كننـد و راه تغييـر     ،تخريب
ــه را از   ــه نيروهــاي محرك ــت دادن ب جه

جامعه . بر مردم بشناسانند ،ويرانگري به رشد
كــاري كــه از . يــدآبــه حركــت در مــي 

ــداقبالي ــور  ،ب  ،در داخــل و خــارج از كش
  .ن مي پردازدآكمتر كسي به 

ـارجي و از        ــدرت خـ ــه ق ــه ب ن آمراجع
جز اظهار  ،ن كه ايران را تحريم كندخواست

 ،بدين مراجعـه  ،مردم ناتوان. ناتواني نيست
ــدرت   سرنوشــت خــويش را در دســت ق

تجربه تلخـي كـه   . خارجي قرار مي دهند
مردم ايران از شكست در جنگ با روسيه در 

ـا   آدوران فتحعلي شاه قاجار و از  ن پـس ت
ـبت بـه    آبايد  ،مي پردازند ،امروز ـان را نس ن
ـاس كـرده باشـد   استقال بـه  . ل، سخت حس

ـتقالل و ويرانگـر     ،جاي اين روش ضـد اس
ـاني بـه حقـوق    آپديد  وردن وجدان همگ
معلوم . همان كاري است كه بايد كرد ،ملي

ـاي محركـه در    كردن اثر بكار بردن نيروه
رشــد و ايــن معلــوم را وجــدان همگــاني 

  .همان كاري است كه بايد كرد ،كردن
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بنظر مـن حضـرتعالي در ميـزان فقـر در      -  4

وضـع زنـدگي   . جامعه ايران اغراق مـي كنيـد  
سال قبل  10مادي مردم با رژيم سابق وحتي 

البتــه فقــر مفــرط در . قابــل مقايســه نيســت
اقشاري حدود ده ميليون نفر وجود دارد ولـي  
متاسفانه اين عده نقشـي در تحـول سياسـي    

ت در اثـر  و بايـد گفـ  . ايران بازي نمـي كننـد  
ـا،    انفجار اطالعات و دهكده جهاني شـدن دني
ـاال رفتـه و در     سطح توقعات مردم از زنـدگي ب

و همانطور كه . نتيجه نا رضايتي هم زياد است
بخوبي اشاره كرده ايد، آنچه اكثـر مـردم از آن   
ـاد ناشـي از در آمـد     غافلند اينستكه اين اقتص
ــدني نيســت ضــمن اينكــه   نفــت اســت ومان

و . را مصرفي و فاسد مـي كنـد   فرهنگ جامعه
ـادي      ـايتي اقتص باز بايد گفـت بخشـي از نارض
مربوط به فرهنگ تهوع آور مصرف سرسام آور 
در بخشي از مردم است كه مسلما نمـي تـوان   

  .آن را تاييد كرد يا بر آن تكيه نمود
دولت حـدود   1389بودجه كل سال   – 1

هرگاه بخش دولتي . ميليارد دالر است 368
ـاوي  (رصد توليد ناخالص ملـي  د 80را  مس

ـالص     ،بدانيم) كل مصرف  كـل توليـد ناخ
. ميليارد دالر مي شـود  442حدود  ،داخلي

ميليون نفـر   72هرگاه اين رقم را به حدود 
ـالص سـرانه    ،تقسيم كنيم  6000 ،توليـد ناخ

ايـن رقـم دروغ   . دالر در سال مـي شـود  
مـد  آدر«است زيرا بخش بزرگـي از ايـن   

 40دجه اسـت و حـد اقـل    هزينه بو» سرانه
درصــد توليــد ناخــالص داخلــي را رانــت 

ن را آو بخش ديگـري از  . خوارها مي برند
مد نفت و قرضه هاي داخلي و خارجي آدر

. تشكيل مي دهند كه خوردن از مايه اسـت 
در يـك  » مـد سـرانه  آدر« ،به سخن ديگـر 

گوياي ميزان پيشخور  ،اقتصاد مصرف محور
ـا همـه   . كردن ثروت ملي است ـا ب در  ،اينه

 ،»مد سـرانه آدر«از لحاظ  ،كشور 135ميان 
 ،1384در . ايران رديف هفتاد و هفتم است

ـ   آسالي كـه   ـاي احمـدي ن ـيس  ژق اد را رئ
مقام اول را دانماركي ها  ،جمهوري كردند

. هــزار دالر داشــتند 44مــد ســرانه آبــا در
ـيچ   كشوري كه نه نفت دارد و نه گاز و نه ه

  .معدن مهمي
ه دولت از ماليات حاصل نمـي  اما بودج      
دولت مي خواهـد از راه   ،هم اكنون. شود

ـا   ـارد    40 ،آزاد كردن قيمـت ه هـزار ميلي
پــس بودجــه . وردآتومــان پــول بدســت 

ـام    ـاز و وام از نظ دولت از فروش نفت و گ
بــانكي داخلــي و قرضــه هــاي خــارجي و 

 80 ،به سخن ديگـر . كسري حاصل مي شود
ـالص سـرانه   فـروش و   ،درصد از توليد ناخ

ـا (پيش فروش ثـروت   . كشـور اسـت  ) وامه
نها انـدازه نمـي   آيعني فقر ايرانيان و كشور 

ـنده  . شناسد اگر پرسش كننده به صورت بس
ـاطر   ،مي كنـد  ـاددانها    آبخ نسـت كـه اقتص

ن سان كه هست بـراي مـردم   آواقعيت را 
  .ايران تشريح نمي كنند

ـان    – 2 ــت و بيـ ــش نيس ــمت دوم پرس قس
كه مردم ايران مي بايد اال اين. واقعيت است

بدانند كه قدرت خريدي كه دولت و نظام 
از دو برابـر مصـرف    ،بانكي ايجاد مي كننـد 

علـت تـورمي   . ناخالص ملي نيز بيشتر است
همين قـدرت   ،كه در افزايش دائمي است

ـاه  . خريدي است كه ايجاد مي شـود  هرگ
ــور   ــد از كش ــدرت خري ــن ق بخشــي از اي

ـ  ،خارجي نمي شد و بخـش ديگـري   راي ب
از ورود  ،استفاده از فرصتهاي رانت خواري

ـاي   ،به بازار خودداري نمي كـرد  انفجاره
اين قدرت خريـد  . قيمتها مداوم مي گشتند

ـاي  كشـور را بـر روي     است كه دروازه ه
ـاني و آودره هاي چيني و روسي و آفر ... لم

و نيز قاچاقها باز نگاه داشته و توليد داخلـي  
  . ده استرا در معرض نابودي قرار دا
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ـان مـي شـد،     شركت نمي كردند چنين و چن
 90مسلم اسـت اگـر  . بنظر ذهني گرايي است

درصد شركت نمي كردند مطلـوب بـود ولـي    
واقعيــت جامعــه اگــر بطــور عينــي و بــدور از 
تعصب ديده مي شد، نارضايتي در حـدي كـه   

. صد شركت نكنند هيچگاه نبوده است در 90
البتــه تجربــه انتخابــات ســال قبــل احتمــال  
ـات بعـد را     استقبال وسيع از تحـريم در انتخاب

   .افزايش داده است
هـزار   30با توجه به ميزان رأئي كه در  – 1

هزار صندوق سيار  14صندوق رأي ثابت و 
ـاه   ،ممكن بود به صندوقها ريخته شوند هرگ

ـا واليـت مطلقـه     كساني كه در مخ الفـت ب
ـاي  آقاي خامنه اي و رياست جمهوري آ ق

ــ ــد ،ادژاحمــدي ن انتخابــات را  ،رأي دادن
وضـعيتي روشـن تـر از     ،تحريم مي كردند

ن آبعد از انتخابات اخيـر در   ،وضعيت مصر
بـه خـود و   : وردنـد آرا بوجود مي  ،كشور

مالي  –يم مافياهاي نظامي دنيا مي گفتند رژ
 ،نآروزي بعـد از   ،رو اگ. مشروعيت ندارد

يك جمعيت بزرگي دست به تظاهرات مي 
ـاعي   ژر ،زدند يم نامشروع را در موضـع دف

و چـون قلمـرو عمـل را    . قرار مـي دادنـد  
. يم معين كرده بودنـد ژبيرون از محدوده ر

نها بودند و شكست حتمـي از  آپيروز قطعي 
 90الزم نيست  ،بدين قرار. يم مي شدژن رآ

 ،ي شدند و يا بشونددرصد ناراضي و فعال م
ـات   .  تا تحريم مؤثر شود بنا بر تجربـه انتخاب

ذهن گرائـي نديـدن    ،88خرداد  22قالبي 
ــركت در   ــت و شـ ـات«واقعيـ و » انتخابــ

  .يم بودژمشروعيت بخشيدن به ر
در باره چرائي تحـريم   ،پيش از اين – 2

 ،در اينجا ،نوشته ام  ،چند نوبت ،انتخابات
را خاطر نشان  امر بسيار مهمي ،به اختصار
تجربه ها در جامعه هاي مختلف : مي كنم

در اين قاعـده بيـان    ،و در جريان تاريخ
  :مي شوند

يم زورمدار بطور ژعمل در محدوده ر     
قطع به شكست مـي انجامـد و عمـل در    

بشـرط اينكـه بـه     ،ن محدودهآبيرون از 
يعني هدف و روش حق باشند  ،حق باشد

ر كنـد در  يـم را نـاگزي  ژو عمل كننده  ر
 ،فراخناي حق با ايستاده برحق مقابله كند

  .بدون ترديد به پيروزي مي انجامد
در تحريم انتخابات از اين ديـد بايـد        

حتي اگر شركت كننـدگان در  . نگريست
تحريم اقليت كوچكي باشند اما هـم بـر   
حق بايستند و هـم بـه قلمـرو حاكميـت     

پيـروز نهـائي    ،يم زورپرست در نيايندژر
  .ا خواهند بودنهآ
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فرموده ايد اينكه مردم از دنيـا بخواهنـد   - 6
كه ما را تحريم كنيد تا ما بحركت در آيـيم  

ايـن بيـان   ) نقل به مضمون(ننگ آور است 
هم ذهني است چون مردم در كليت خـود  
هيچگاه اينرا نگفته اند و ايـن بيـان بعضـي    

سـتكه  و نظـر مـن اين  . فعاالن سياسي است
تحريم ها نتيجه طبيعي سيا سـت بحـران   
آفرينــي رژيــم اســت نــه اينكــه در اثــر در 
خواســت عــده اي از قــدرتها بوجــود آمــده 

   .باشند
مده بود كه تحريم آدر پرسش سوم  – 1

نفت مردم را از حالت مستي بيرون مـي  
در باره بر صواب نبـودن ايـن طـرز    . برد
  .توضيح بايسته را دادم ،فكر

ــن گف – 2 ــه اي ــا  «ت ــردم از دني ــه م اينك
بخواهند كه ما را تحريم كنيد تـا مـا بـه    

بـدين معنـي نيسـت كـه      ،»ئيمآحركت 
انتقـاد بـه   . مردم ايران چنين خواسته اند

نظر كساني است كه از امريكا و غرب مي 
. خواهند تحـريم ايـران را كامـل كننـد    

ــردم    ــور م ــاه جمه ــديهي اســت هرگ ب
يـن  غيـر از ا  ،خواستار تحريم خود شوند

وطـن   ،كه خويشتن را عاجز دانسـته انـد  
دوستي و استقالل را نيز از ياد برده اند و 
خواستار جانشين واليت فقيه شدن سلطه 

  . و واليت بيگانه بر خود گشته اند
گروههاي خائن، خويشتن  ،هم اكنون     

را به ارتجاعي ترين و سـلطه جـو تـرين    
گرايشهاي امريكا و اروپا مـي فروشـند و   

. نهـا هسـتند  آنيز مي كنند كه عامل فخر 
پس حساسيت كامل جامعه ملي نسبت به 

تنها ضـامن بقـاي ايـران     ،استقالل كشور
ــه اســتقالل و  . اســت ــان ب هرگــاه ايراني

ــبش  آ ــه جن ــد و ب ــا دهن زادي خــود به
فرصـت را بـراي    ،ورنـد آهمگاني روي 

بـاد و بـزرگ مغتـنم    آرشد و بناي ايران 
  .شمرده اند

  
  :نآسخ پرسش هفتم و پا ٭
  
يك اختالف نظر ريشه اي بين اينجانب - 7

وشما در شناخت روانشناسـي تـوده مـردم    
شما مردم را عموما مخالف مي دانيد . است

لذا از آنها انتقاد مي كنيد كه چرا قيام نمي 
كنند ولي برداشت من اينستكه مردم اكثرا 
سر گرم گذران زندگي روز مره خود هستند 

الت سياسـي  و خيلي هم توجهي بـه تحـو  
و نسلهاي قبل هم چنين بوده اند و . (ندارند

نارضـايتي و مخالفـت   .) امر جديدي نيست
سياسي در اقشار متوسط و ضعيف شـهري  

البتـه صـحيح اسـت    . رو به افـزايش اسـت  
رژيم مدتهاسـت در بـن بسـت بـوده و       كه

و دوام هم نخواهـد داشـت ولـي تـا     . هست
رسيدن به آن عصيان عمومي، هنوز زمان و 

  .صبر الزم است
در باره گرايشهاي موجود در جامعه  – 1

در پاسـخ بـه اشـكال و پرسشـي      ،ايراني
نيك مـي  . توضيح الزم را داده ام ،پيشن

يـم هسـتند و   ژدانم كه اقليتي هـوادار ر 
جمعيت بزرگي را بي تفاوتها تشكيل مـي  

از ايــن رو اســت كــه بيشــترين  . دهنــد
كوشش را صرف تشريح وضـعيت كشـور   

  . ها مي كنمنآبراي 
 ،اما همانطور كه خاطر نشـان كـردم   – 2

غاز مـي  آتغيير را نيروي محركه سياسي  
بـزرگ   ،زمان به زمان ،كند و بسان بهمن

 ،بتـدريج  ،تر مي شود و جمهور مـردم را 
بـه ايـن   . ماده جنبش همگاني مي كنندآ

. اثر اسـت كـه بهـاي الزم را مـي دهـم     
 ،نارضائي و مخالفت را كـافي نمـي بيـنم   

ــان ب ــه آرخــوردار شــدن از بي زادي و ب
وردن آمدن و به حركت درآحركت در

نيـك مـي دانـم    . را نيز ضرور مـي بيـنم  
بيرون رفتن ايران از استبداد و وابسـتگي  

زادي زمان مـي  آو باز جستن استقالل و 
خواهد و ايستادگي بر حق مي خواهد و 

اما . از ايستادگي خسته نشدن مي خواهد
كه هر ايراني كـه بـه   اين را نيز مي دانم 

زمان تحول را كوتـاه تـر    ،حق قيام كند
اگر كمتـر ترديـدي در پيـروز    . مي كند

 ،بـر باطـل   ،زاديآاستقالل و  ،شدن حق
كمتـر بخـاطر    ،استبداد و وابستگي ندارم

يم مافياها و بيشـتر  ژقطعي بودن سقوط ر
  .بلحاظ ايستادگي ايستادگان برحق است

 ------------------------  
 Baubéro ;  Laïcité ۵۳صفحه  – ۱
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داده هـا و اطالعـات    ،چهـارم در فصل       
از جمله اثر حذف يارانه ها را بـر   ،اقتصادي

قيمتهــا و فعاليتهــاي اقتصــادي و كــاهش  
را ... ذخاير ارزي و افزايش حجم نقدينـه و  

  .ورده ايمآگرد 
خبرهاي تجاوزهـا بـه    ،پنجمدر فصل       

  :ورده ايمآحقوق انسان را گرد 
  
  
  

تغييــر تعــادل قــوا در 
  - جبهه اصول گرايان 

ــه اي و  ــاري خامن بيم
  ...:مسئله جانشيني؟  و

  
  

ن بـا  آو ربط عزل متكي 
تغييــر در تعــادل قــوا در 

  :»اصول گرايان«جبهه 
  
عزل فضاحت بار متكي و ابـالغ   ٭

سـنگاليش   اين عزل توسط همتاي
  :به او

  
 ،مخالفان با عزل فضـاحت بـار متكـي    ◀

بخصوص كه در جلسه گفتگـو بـا همتـاي    
ــاي    ــت و همت ــوده اس ــود ب ــنگالي خ س

شما ديگر سمتي : سنگاليش به او گفته است
ـ     ،نداريد اد را ژاعتراض هـا بـر احمـدي ن

در جلسـه   ،رحيمي معاون او. مكرر كردند
بعنوان سرپرسـت وزارت   ،معرفي صالحي

قـاي متكـي از   آ: گفت ،به دروغ ،هخارج
پـيش از سـفر بـه سـنگال      ،بركناري خود

مطلع بوده و نيز از تاريخ تصدي جانشـين  
قول  ،بالفاصله. خود نيز اطالع داشته است

رحيمي گفته بود در جلسه . او تكذيب شد
از  ،بـا حضـور رئـيس جمهـوري     ،ديگري

اما از . خدمات متكي قدرداني خواهد شد
 ،بري نشد و عزل متكـي چنين جلسه اي خ

ايـن  . وردآعزلهاي ديگـري را بـه دنبـال    
ورده نزاع سه قوه بـا يكـديگر و   آفر ،عزلها

» اصول گرايـان «تغيير تعادل قوا در جبهه 
  :است
در جلسـه غيـر    ،بنا بر گزارش از ايران ◀

بــه » نماينــدگان« ،علنــي مجلــس مافياهــا
اد اعتراض مي كننـد  ژحكومت احمدي ن
قـانون را   ،ن يارانـه هـا  كه در اجراي قانو

زنـدگي   ،نقض كرده است و با ضربه اول
قـرار بـود   : را بر مردم سخت كرده اسـت 

ــري   350تومــان شــود  250گازوئيــل ليت
 400قـرار بـود بنـزين ليتـري     . تومان شد

تومـاني   700و  400 ،تومان شـود و حـاال  
  . شده است

احمـد تـوكلي از فسـاد     ،در تلويزيون      
 ،رئــيس جمهــوري معــاون اول ،رحيمــي

امـا  . سخن گفت كـه در دم سانسـور شـد   
صــحبت او در بــاره قــانون شــكني هــاي 

  . احمدي نژاد پخش شد
حمله سخت را شيخ صادق  ،اين بار ،اما      

او : قـوه قضـائي كـرد   » رئيس« ،الريجاني
اد را ژكساني از اعضاي حكومت احمدي ن

يــم شــاه و در شــمار ژرونــدگان بــه راه ر
فسادهاي مقامات : و گفتيزيديان خواند 

 1در . حكومت تحت تعقيب قضائي هستند
ــرانس  ،ديمــاه ــود رحيمــي  در كنف قرارب

مطبوعاتي  شركت كند و از خـود دفـاع   
امـا شـركت نكـرد زيـرا نخواسـت      . كند

. شـود » خاطر مقام معظم رهبري مكـدر «
دستگاه قضائي دستور توقيـف رحيمـي را   

داده است اما جـرأت اجـراي دسـتور را    
  .ز نيافته استهنو
نـزاع   ،نزاع قوه مجريه با دو قوه ديگر ◀

. سه قوه بر سـر تفـوق بـر يكـديگر نيسـت     
مالي براي قطعي  –تقالي مافياهاي نظامي 

. كردن سلطه خود بر هر سـه قـوه اسـت   
 ،عــزل متكــي بــدان شــيوه فضــاحت بــار

گوياي ارتباط نزديك مابين بانـد مجتبـي   
 ،در بيت خامنـه اي . اد استژبا احمدي ن

خامنـه اي  . ضد بهائي ها قوت گرفته انـد 
همچنان در تالش اسـت بـراي جانشـين    
خود كردن فرزندش مجتبي، مخالفت بـا  
تشكيل باز سازي سـلطنت تحـت پوشـش    

. در حال گسترش است ،واليت مطلقه فقيه
بـرادران  . يـم ژهم در قم و هم در خود ر

 ،شـهردار تهـران   ،الريجاني و نيـز قاليبـاف  
حذف شوندگان مـي   خود را در فهرست

نهــا بــا آنــزاع كنــوني  ،از ايــن رو. بيننــد
نـزاع بـر سـر     ،اد و حاميـان او ژاحمدي ن

  . مرگ و زندگي سياسي است
گزارشهاي زير راكه از ايـران  : انقالب اسالمي

وضـعيت را روشـنتر مـي     ،دريافت كرده ايـم 
   :كنند

  
اد بـرای ژفرصتی که احمدی نـ ٭

ورد و بــی آعــزل متکــی بدســت 
او  ،به حیثیت دولت ایراناعتناء 

را به فضاحت بارترین شـیوه هـا 
  :برکنار کرد

  
غـاز  آاز متكي  و احمدي نـژاد   روابط     

ــ. خــوب نبــود اد او را وزيــر ژاحمــدي ن
متكي از بي شخصيت . تحميلي مي دانست

غاز شدت آ. ترين وزراي احمدي نژاد بود
، تقريبا به دوران درگيـري  گرفتن اختالف

ند، سـفير سـابق ايـران در    با زهره و متكي
   .ايتاليا، بر مي گردد

در آن درگيري، متكـي دسـتور عـزل     •
ــد دوســت نزديــك   ابوالفضــل زهــره ون

 .صادر كردهاشمي ثمره و احمدي نژاد را 
 .اما با مخالفت احمـدي نـژاد روبـرو شـد    

حتي زماني كه زهره وند مستقيما به متكي 
گفتن بـه   حتي توان پاسخ او توهين كرد،

كار بـه جـايي رسـيد كـه     . را نيافتسفير 
زهـره   ماهها،گذشت احمدي نژاد، بعد از 

را به عنوان نماينده ويژه خود به كـار  وند 
  .گرفت

كـه خيلـي   - اختالف ديگـر   مايه تشديد •
ي او ئرحيم مشـا  زيراهم به متكي بر خورد 

ــود  ــه ب ــل نگرفت ــايش  - را اصــال تحوي نم
در  .بود »همايش ايرانيان خارج از كشور«
، به جرات مي توان گفـت كـه   ماجرا نآ

وزارت امور خارجـه و بخصـوص متكـي    
غـاز  آاز  ،ترتيب كار .نداصال كاره اي نبود

، در دفتــر رياســت جمهــوري و تــا پايــان
مجلـس   .داده شـد توسط رحـيم مشـايي   

متكي براي دادن توضيح به  سئوال كرد و
در جريان چگـونگي   :گفتمجلس آمد و 

. استر نبوده برگزاري و برخي مسائل ديگ
زيرا اين شورا يعني شوراي عالي ايرانيـان  
خارج از كشور به دستور احمدي نـژاد از  
ــر رياســت   ــه دفت وزارت امــور خارجــه ب

  .جمهوري منتقل شده است
، حتي كميسيون سياست هد از آن جلسعب   

خارجي و امنيت مجلس، خواستار تحقيق 
 . دشــو تفحــص در مــورد ايــن همــايش 

يل مختلف خواهان تحقيـق  نادران، به دال
 –هزينه هـا   –و تفحص در مورد ميهمانان 

برنامـه   –دفاتر خارج از كشور اين شـورا  
از سـوي برگـزار   ... هاي خـالف شـرع و  

قبل از آن، نـه   .كنندگان اين همايش شد
ــا ــه  ئرحــيم مش ــژاد ب ــدي ن ــه احم ي و ن
اين كميسـيون، بـراي    اعضايدرخواست 

و  دادن پاسخ در مجلـس حضـور نيافتنـد   
  .تحويل نگرفتند ،هيچ ،نمايندگان را

رابطه با امريكا و گفتگوهاي پنهاني كـه   •
عامـل   ،نها اطالع نيز نمي يافـت آمتكي از 

در اواســط . ديگــر تشــديد اخــتالف شــد
ديلي تلگراف خبـر از گفتگوهـاي    ،دسامبر

ســري ميــان حكومــت ايــران و امريكــا و 

درجه بـا   4.5بر سر مبادله اورانيوم  ،روسيه
البتـه نـه از ايـن    . درجـه داد  20رانيوم او

گفتگوها و نه از گفتگوهاي رحـيم مشـائي   
هيچگونـه   ،در سوئيس و باقري در تركيـه 

هربار كـه   ،در عوض. اطالعي نمي داشت
 ،حكومــت امريكــا موضــعي مــي گرفــت

اد متكـي را نـاگزير مـي كـرد     ژاحمدي ن
اظهار نظر كند به ترتيبي كه موفقيتي براي 

 . اد گذاشته شودژنبه حساب احمدي 
افسـران  ديگر، دخالت  موضوع اختالف •

احمدي نژاد در سپاه پاسداران و به  حامي
خصوص در جريان ارسال اسلحه و مـواد  

اين عمـل را متكـي   .  شدمخدر به نيجريه 
خــراب كــردن حاصــل تالشــهاي خــود 

سـازمان ملـل   كشف بار كشتي به . دانست
 را گاميبيا روابـط خـود  . داده شدگزارش 

اخيرا نيز سـنگال سـفير    .با ايران قطع كند
ــدرا خــود  ــا   .از ايــران فراخوان روابــط ب

به دسـتور   .نيجريه نيز به شدت وخيم است
حمـل  متهم به  پاسداري كه احمدي نژاد،

و بـا خطـر توقيـف     نيجريه بـود  بهاسلحه 
، هنگـام خـروج متكـي از آن    روبرو بـود 

كشور، با جعل مدارك، همـراه متكـي از   
با تـن دادن  . گشتاز، به ايران بآن كشور
متكي هم بي شخصـيتي خـود    ،به اين كار

خود را از چشم دسـت   را نشان داد و هم 
بكاران صدور اسلحه و مواد مخدر در سپاه 

 .انداخت
سفير ايـران   اختالفموارد يكي ديگر از  •

متكـي خواهـان بركنـاري    : در كانادا بود
آن سفير ايران در كانادا و كاهش روابط با 

احمدي نژاد و  ،او بر خالف اما. بودكشور 
باند او خواهـان ادامـه كـار ايـن سـفير و      

 .هستندن كشور ايگسترش ارتباط با 
ه توسط ژمتكي از تعيين نماينده هاي وي •

اد و بـردن وزارت خارجـه بـه    ژاحمدي ن
ــوري « ــت جمه ــاد رياس ــت و » نه ناراح

او  سفر به سـنگال، پيش از  ،اما. ناراضي بود
رحيم مشايي به عنـوان  مي شود كه مطلع 

بـا پادشـاه    بـه اردن رفتـه و  نماينده ويژه 
خامنـه   بـه ، لذا. كرده استاردن مالقات 

نامه مي نويسد و به اين عمل احمـدي  اي 
در بيت خامنـه   ،اما. اد اعتراض مي كندژن

نامه او را  ،ادژتمايل طرفدار احمدي ن ،اي
ذهن خامنه . مي فرستداحمدي نژاد براي 
. ماده مي كندآرا نيز براي تغيير متكي  اي

 ،اد فرصت را براي عزل متكـي ژاحمدي ن
بـا  . مغتنم مي شمارد ،توأم با بيشترين تحقير

نهائي نيز تـودهني مـي   آبه همه  ،اين كار
دلخوش كرده  »رهبر«حمايت به زند كه 

هرگاه براي اعتبار خود و حكومتش و . اند
بـه   ،پشيزي ارزش قائل بـود  ،دولت ايران

وزير خارجه خود  ،ن ترتيب فضاحت بارآ
غير از مـوارد اخـتالف   . را عزل نمي كرد

عوامل زير نيز در عزل متكي اثر داشته  ،باال
  : اند
عضـو ي از يـك   . متكي يك فرد نيست •

يكي او را عضو بانـد واليتـي و   . باند است
. ديگري عضو باند علي الريجاني مي داند

احمـدي  قدر مسلم اينست كه عضـو بانـد   
پس تغييـر  . اد و باندهاي حامي او نيستژن
بمعنـاي تغييـر    ،ميـز آنهم چنان تحقير آ ،او

» اصـول گرايـان  «تناسب قـوا در جبهـه   
ـ    ،در اين تغيير. است اد و ژبانـد احمـدي ن

دست باال را پيدا كرده  ،باندهاي حامي او
مسئله جانشـيني خامنـه    ،نآيك علت . اند

  :ايست
 ،88خـرداد   تقلب بزرگ در انتخابـات  •

عمده بخاطر اين بـود كـه اسـباب رهبـر     
رفت . شدن مجتبي خامنه اي فراهم شوند

مدهاي مكرر خامنـه اي در روزهـاي   آو 
بـا قصـد كنـار     ،پيش از عزل شدن متكـي 

زدن هاشـمي رفســنجاني و زمينــه ســازي  
نـزاع   ،براي رهبر كردن مجتبي خامنه اي

خامنه اي و هاشـمي رفسـنجاني را علنـي    
ـ . كرد ار گزارشـهاي محرمانـه وزارت   انتش

جـائي   ،خارجه امريكا توسـط ويكيلـيكس  
براي پنهان نگاه داشـتن ايـن نـزاع بـاقي     

كنار زدن هاشمي رفسنجاني  ،اما. نگذاشت
 ،هـر دو  ،و وليعهد كردن مجتبي خامنه اي

اد و باندهاي حامي او در ژنياز به احمدي ن
حتــي اگــر تــا پايــان دوره . ســپاه دارنــد

ـ رياست جمهوري  ايـن دو   ،ادژاحمدي ن
اد برجا ژنياز به احمدي ن ،مسئله حل نشوند

  . مي ماند

معمــوال وقتــي احمــدي نــژاد وبانــد او  •
بخواهند كـه نگـاه مـردم را از مسـئله اي     

بزرگي و . بحران مي سازندمنحرف سازند، 
كوچكي بحران بستگي به مسـئله اي دارد  

ــردم را از   ــد فكــر م ن آكــه مــي خواهن
ن شـكل  آغيير متكـي بـه   ت . منصرف كنند

مفتضح در روزهاي پـيش از اعـالن خبـر    
. انجـام گرفـت   ،اجراي قانون يارانـه هـا  

بـرو  آمطبوعات و مجلـس مشـغول عـزل    
 ،ريزانه متكي بودند  كه دير هنگـام شـب  

اد در صفحه تلويزيـون ظـاهر   ژاحمدي ن
شد و خبر داد كه قانون به اجـرا گذاشـته   

  !مردم را غافلگير كرد. شد
اد در تركيه مدعي شـد كـه   ژن احمدي •

متكي از بركناري خـود قبـل از سـفر بـه     
دفتـر   ،ديماه 3در . سنگال خبر داشته است

ور آمتكي ادعاي او را تكذيب كرد و يـاد 
شد كه او خبر بركناري خود را از مقامات 

اد ژو روش احمدي ن. سنگال شنيده است
  .را در بركناري او غير اخالقي خواند

  
ي و بيمـــاري خامنـــه ا 
بـه   - جانشيني بـراي او ؟  

ــانون   ــتن ق ــرا گذاش اج
يارانه ها و رابطه قوا ميان 

اد و مجلــس ژاحمــدي نــ
  ؟...!و
  
ــاه شــب ٭ ــ ،دیرگ ــدی ن اد ژاحم

ــانون  ــر داد کــه ق ــد «خب هدفمن
ـــه هـــا ـــه اجـــرا » کـــردن یاران ب

  :گذاشته شد
  
 از روزهاي نزديك به آغاز مـاه محـرم،   •

ــهنزديكــان  ــژاد صــحبت از  ب احمــدي ن
مـي   اجراي قـانون عكوس آغاز شمارش م

سردار رويانيان گفت كه بـزودي   . كردند
شـمارش   .مي شودآغاز قانون  ايناجراي 

محمـد رضـا   . معكوس شروع شده اسـت 
رحيمــي معــاون اول و دوســت نزديــك 
رحيم مشايي گفت كه اين طرح طي چند 

 5روز آينده شايد يك روز ديگـر و شـايد   
بـه   روز ديگر و بالخره تا چنـد روز ديگـر  

ايـن مصـاحبه روز    .اجرا در خواهد آمـد 
اول ماه محرم بود و همه فكر مي كردنـد  
كه اين طـرح تـا دهـه اول بـه اجـرا در      

ــد ــا .خواهــد آم ــي  ام در  الريجــاني،عل
اجـراي آن بـه   مصاحبه خود خبر داد كه 

  . تاخير افتاد
مصاحبه رسانه اي علي الريجاني به جـز   •

ي در مهمچند مسئله پيش پا افتاده، مطالب 
آن مطرح نشد و كل مصـاحبه در زمـاني   

ــدپخــش  ــر ش ــودآكه كســي منتظ . ن نب
اجراي  :، گفتدر مصاحبه خود الريجاني،

بايد از قبل برنامه ريزي مي شد قانون اين 
و احتمال دارد كه سال آينده به اجـرا در  
آيد و شايد هم يكي دو ماه از امسال را در 

به عـدم   وا البته در اين مصاحبه، .بر بگيرد 
ور شد و آرا ياد پايبندي برخي ها به قانون

پيشـنهادات شـوراي    مخالفت خـود را بـا  
همــان پيشــنهادهاي . بــاز گفــت نگهبــان،

كذائي در باره كاستن از اختيار مجلـس و  
افزودن بر اختيار رهبر و رئيس جمهـوري  

  .و شوراي نگهبان
ديرگـاه   ،اما چون عاشورا نيز بگذشـت     

ــب ــاه  28 ،ش ــ  ،1389ديم ــدي ن اد ژاحم
» قانون هدفمند كردن يارانه هـا «اجراي 

از جملـه علـي    ،اعـالن او . را اعالن كـرد 
نكـه اعـالن   آبـا  . الريجاني را نيز بور كرد

مسلم كـرد   ،به مرحله اجرا» قانون «ورود 
اد كمتـر  ژعلي الريجاني از قصد احمدي ن

احمـدي  » وزيـر «اطالعي ندارد و حتـي  
نيسـتيم تـا خبـر    اد هم گفت ما كاره اي ژن

اد مـي  ژقاي احمدي نآداشته باشيم و تنها 
 ،داند چـه وقـت قـانون اجـرا مـي شـود      

از همكاري خوب  ،به دروغ ،ادژاحمدي ن
رئيس «اما بور كردن . مجلس ستايش كرد

ــس ــع او » مجل ــه تب ــيان ،و ب ــر  ،مجلس ب
جلسه غيـر علنـي   . مدآگران » نمايندگان«

اد و حكومت او ژتشكيل دادند و احمدي ن
را بباد انتقاد گرفتند كه كار او نـه اجـراي   

» نماينـدگان «. قانون كه نقض قانون است
اصرار داشتند كه مجلس اعالن كنـد كـه   

عمـل   ،حكومت بدون مشورت با مجلـس 
اجـراي قـانون    ،نچه كرده استآكرده و 
نها اخطار شد كه ايـن كـار   آاما به . نيست

تش جنبش مردم است و آشعله ور كردن 
بايد صورت ظـاهر را حفـظ   » نمايندگان«

  .كنند
  
                        عزل رحـیم مشـائی و رحیمـی،    ٭

ـــان                         دو هـــدف اول اصـــول گرای
         اد و حتـی  ژ                مخالف با احمـدی نـ

   :                     بعضی موافقان او هستند
  
دار و دسته مصباح يزدي نيز سخت فشار  •

. ورند كه رحيم مشائي بركنـار شـود  آمي 
پس از اين كه رحيم مشائي گفت مخالفان 

د كه موسيقي انسان را با موسيقي نمي دانن
مكــارم  ،بــه خــدا نزديــك تــر مــي كنــد

بر  ،مرجع تقليد مقبول خامنه اي ،شيرازي
  . حرمت موسيقي غنائي تأكيد كرد

اما خبري منتشر شد حاكي از ايـن كـه    •
بخاطر مداخالت » وزير واواك« ،مصلحي

اســتعفاء كــرده  ،مشــائي در امــور واواك
 علت كشـماكش  ،بنا بر اطالع واصل. است

سرگشاده انتشار نامه  ،ميان واواك و مشائي
رضا گلپور در مورد زندگي رحيم مشـايي  

گلپور عضو واواك اسـت و مشـائي   . است
او . انتشار اين نامه را كار واواك مي دانـد 

ضـربه  سخت عصباني است زيرا اين نامـه  
به مشائي و باند او و رحيمي زده بزرگي را 

  .است
و نزديك  واكوارضا گلپور از مامورين     

در دوره . واواك اسـت به باند خاصـي از  
انتشـار داد  ، كتاب شنود اشـباح را  خاتمي

. كه انباشـته اي از راسـت و دروغ اسـت   
جلد دومي نيز نوشـت امـا اجـازه انتشـار     

نامه مربوط مـي شـود بـه گذشـته      .نيافت
ــائي  ــانواده رحــيم مش در  اوو حضــور خ

گروههاي سياسي ابتداي انقـالب و زنـان   
كـه   اوي و بـرادران و خـواهر   ئيم مشارح

عضو گروههاي مجاهدين خلـق و پيكـار   
  در اين نامه به پيوند  .بوده اند

انجمن حجتيه و مسجد جمكران بـا دفتـر   
عزل . ه استپرداخت... رياست جمهوري و

پر سر و صداي متكي براي منصرف كردن 
 ،توجه هـا از ايـن نامـه و در عـين حـال     

   . دولت بوداخطار به ديگر مأموران 
  
گفتگوهای محرمانه با امریکـا  ٭

و ورود بحــران اتمــی بــه مرحلــه 
نیــاز یکــی کــردن  ،نآدر  ،ای کــه

وزارت خارجــــــه و سیاســــــت 
  :خارجی دارد

 
بركســي پوشــيده نيســت كــه اگــر در   •

ــان  ــورهاي جه ــياري از كش سياســت  ،بس
خارجي دنباله سياست داخلي و تابع ايـن  

گيري از گروگـان  ،در ايـران  ،سياست است
سياســت  ،بطــور روز افــزون ،بــدين ســو

بهمين . داخلي تابع سياست خارجي است
همــواره چنــد وزارت خــارجي  ،جهــت

وزارت » بيـت رهبـر  « :وجود داشـته انـد  
خارجه خود را دارد و علي اكبـر واليتـي   

وزارت  ادژاحمــدي نــ. نســتآنيــز وزيــر 
وزارت خارجـه نيـز   . خارجه خود را دارد

سياسـت   هاشـمي رفسـنجاني هـم   . هست
خارجي خود و وزارت خارجـه خـود را   

ــيكس . دارد اســناد منتشــره  توســط ويكيل
معلوم مي كند كـه وزارت خانـه او فعـال    

  . است
  5در صفحه 

 ؟!سلسله خامنه ای
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كوتـاه   ،اد راژبسياري اقدام احمدي ن     
از وزارت خارجـه  » رهبـر «كردن دست 
اينــان مــي گوينــد چــون . مــي انگارنــد

اد مي دانـد خامنـه اي نمـي    ژاحمدي ن
وزيران خامنـه   ،تواند كاري برضد او بكند

. اي گمارده را يك به يـك بركنـار كـرد   
خري متكي بود كه با تحقير تمـام روانـه   آ

اما از اين واقعيـت غافلنـد كـه    . اش كرد
ــا و   ــا و اروپ ــاتي امريك ــازمانهاي اطالع س

ايـران  » برنامـه اتمـي  «اسرائيل كه بر ضد 
ه به اين نتيجه رسيده اند ك ،متحد شده اند

دســت كــم دو ســال  ،حملــه بــا ويــروس
اجراي برنامه اتمي را به تأخير انداختـه و   

حمله ويروسي . تحريم ها مؤثر بوده است
با تشديد تحريم ها و با ترورها  همراه شده 

. يـم تنـگ كـرده اسـت    ژو عرصه را بـر ر 
. الجرم مي بايد به بحران اتمي پايـان داد 

 نخست نياز بـه تـك   ،پايان دادن به بحران
  :صدا شدن در سياست خارجي دارد

 ،در وضعيت كنـوني كـه مسـئله اصـلي     •
نياز به وزير امور خارجه  ،مسئله اتمي است

اي هماهنگ و تحت نظر مطلق مي باشـد  
سال گذشته احمدي نـژاد   5كه در طول 
بهانـه   چـون . بي بهـره بـود  ن از داشتن آ

و  متكـي بركنـاري   فرصت را براي  ،يافت
احمدي  ،ر ضمند. صالحي گرفت نصب 

اد كسي را مي خواسـت كـه بـه مسـئله     ژن
اتمي وارد باشد و برخي كارهاي مخفيانـه  

حتـي  . او و همكاران نزديكش را لو ندهد
بياد بياوريم كه  .به خامنه اي گزارش نكند

از  مصطفي پور محمدي را به اين دليلاو 
جريـان  او كـه   وزارت كشور بركنار كـرد 

مجلــس  برگــزاري و تقلــب در انتخابــات
نامه اي، به خامنه  دررا،  »شوراي اسالمي«

وقتي كه احمـدي   .اي گزارش كرده بود
او  نژاد متوجه زيرابي رفتن وزير خود شد،

وقتي صفار هرندي در  ،و باز. بركناركردرا 
ـ   مورد نامه خامنه اي  اد در ژبـه احمـدي ن

از معاونـت اولـي و    بركناري مشـايي  باره 
بـا احمـدي    ،مهترتيب اثر ندادن به اين نا

تصـميم بـه بركنـاري    او  ،اد در گير شـد ژن
گرفت اما به دليل حد نصاب صفار هرندي 

احمــدي نــژاد در . اينكــار را نكــرد ءوزرا
محسـني اژه اي نيـز همـين     بركنار كردن

ه اي را ايــن ژگنــاه ا. را بكــار بــردروش 
، جنــبش مــردمدر جريــان  ،دانســت كــه

سـپاه نشـان    قاطعي چون واكنش واكنش
و متكي را به دليل ارسـال  ... ده است وندا

نامه اعتراضي به خامنه اي يكباره و بـدون  
  .برنامه با زشت ترين شكل بركنار كرد

  
اد تنـگ ژعرصه بـر احمـدی نـ ٭

  :می شود
 
بيش از پيش عصبي شـده   احمدي نژاد •

وزراي او نيز در علـن مـي گوينـد    . است
امر و اطاعت . شور و مشورت در كار نيست

او و  هـر روز وضـعيت بــر   .اسـت در كـار  
فشار همه جانبه  .بدتر مي شودحكومت او 

او اي از سوي برخي نيروهاي اصولگرا به 
بـا توجـه بـه    . وارد مـي شـود   ،اوجناح و 

و و توقع يافتن قدرت مطلـق كـه   روحيه ا
داشت و دارد و با توجه بـه ايـن امـر كـه     
چون خامنه اي او را متعلق به خـود مـي   

تش را بطـور كامـل   دانـد پـس بايـد دسـ    
فشـار  زيـر  ، بازبگذارد و اين توقع برنيامـد 

برخي چهره هاي اصولگرا مانند الريجاني 
و  حتـي بروجـردي  ... باهنر و –قاليباف  –

عصبي ، اصرار بيشتر خامنه اي بر كنترل او
  . تر شده است

بعد از  ،حمله الهام به هاشمي رفسنجاني •
انتشار گزارشهاي محرمانه وزارت خارجـه  
امريكا توسط ويكيليكس و خبـري توسـط   
ــوراي    ــع ش ــه مجم ــه دبيرخان جــرس ك

 ،ن را تكـذيب كـرد  آتشخيص مصـلحت  
از نزديك ترين كسان به  ،حمله زباني الهام

اعالن ورود به مرحلـه   ،هاشمي رفسنجاني
اصـول گراياننـد    ،حاال ديگر: حذف است

كه دو طرف شده اند و يـك طـرف از دو   
ـ : بايد حذف شـوند  ،طرف ه اي مـي  خامن

خواهد هاشـمي رفسـنجاني را از سـر راه    
رهبر شـدن مجتبـي خامنـه اي بـردارد و     
هاشمي رفسنجاني نمـي خواهـد بگـذارد    
فرزند جاي پدر را بگيرد و سلسله سلطنتي 

اد و طرفدارانش ژاحمدي ن. بازسازي شود
مي خواهند برادران الريجاني و قاليبـاف  
 را از سر راه بردارند و ايـن دو و بسـياري  

اد و ژدر كار حذف كردن احمدي ن ،ديگر
  .حاميان او هستند

 
میـز بـودن آتردید در موفقیت  ٭

ــم ــه ق ــه ای ب ــفرهای خامن و ! س
بیمــاری خامنــه ای و نگرانــی در 

  :یم و در خارج از ایرانژدرون ر
  

حمله قلمي حسـين شـريعتمداري در    ◀
كيهان به مراجع قم و دفاع حسن خمينـي  

حمله قلمي : اردگويائي بتمام د ،از مراجع
شريعتمداري به بهانه مراجعه خانواده هاي 

حسـن خمينـي   . زندانيان به مراجع اسـت 
از قـرار از  . عمل او را حرام خوانده است

چنـد   ،ياد برده است كـه پـدر بـزرگ او   
شــريعتمداري را : مرجــع را پامــال كــرد

ــراف تلويزيــوني و پــوزش   ــاگزير از اعت ن
ــوز   ــرد و هن ــواهي ك ــين او آخ ــش ك ت

او را از مرجعيــت خلــع . كش نكــردفــرو
كردند و اجازه ندادند در جائي دفن شود 

گور او نيز از توهين . كه وصيت كرده بود
سـيد حسـن طباطبـائي و    . در امان نيسـت 

محمد و صادق روحاني راحـبس خـانگي   
پس اين كه نـوه او مـدافع مراجـع    . كرد

شده است و نيز حمله قلمي شـريعتمداري  
خامنـه   سفرهاي: رندگويائي دا ،به مراجع
ميـز  آموفـق    ،در سطح مراجع ،اي به قم

دستگاه خامنه اي الزم ديـده  . نبوده است
از اين . نها وارد كندآاست فشار بيشتري به 

هـم   ،دفاع حسن خمينـي از مراجـع   ،سو
نهـا و هـم   آبخاطر خنثي كردن فشـار بـه   

گوياي سخت شدن نزاع بر سـر جانشـين   
  :خامنه اي است

از هاشـمي رفسـنجاني در    انتشار قولي ◀
جرس و تكذيب دبيرخانه مجمع تشخيص 
ــمي     ــه هاش ــام ب ــه اله ــلحت و حمل مص

  :رفسنجاني نيز گويائي بتمام دارند
جرس گزارش كـرد   ،89دي ماه  1در  •

در  ،هاشمي رفسـنجاني  ،كه پيش از محرم
نگرانـي   ،در ديدار بـا فضـالي حـوزه    ،قم

  : خود را از سه بابت اظهار كرده است
قا آ ،خامنه اي مي خواهد فرزند خود – 1

  و. مجتبي را جانشين خود كند
قانون اساسي مي بايد تغيير كند زيـرا   – 2

متمركز شدن همـه اختيـارات نـزد يـك     
  و. وردآفساد مي  ،شخص

دولت با روش كار ضد كارشناسـي و   – 3
يـم و بسـا روي كـار    ژموجب سـقوط ر ... 
  .مدن دولت سكوالر مي شودآ

ـ        ذيب نامـه دبيرخانـه مجمـع    وقتي تك
تكذيبهاي  –تشخيص مصلحت انتشار يافت 

منتشره در سـايت هـا در سـايت هاشـمي     
: جرس نوشت ،- رفسنجاني درج شده اند 

دبيرخانه مجمع در اختيار محسن رضـائي  
تكـذيب خـود    ،است و تكذيب دبيرخانـه 
  .هاشمي رفسنجاني نيست

گفتگو با ايران به نظر رسيد كه با توجه      
ممكن است او  ،ه رويه هاشمي رفسنجانيب

در علن و خطاب به فضالي حوزه قم اين 
امـا اجـازه    ،سه نگراني را ابراز نكرده باشد
گرچه بعد . داده باشد از قول او انتشار يابد

اما اثر خـود را   ،از انتشار تكذيب مي شود
. بر روحانيان و عموم مـردم مـي گـذارد   

تـي  وق ،سـال پـيش   5ور مي شود كه آياد
هاشمي رفسنجاني نامزد رياست جمهوري 

ــود ــه   ،ب ــا روزنام ــد او در مصــاحبه ب فرزن
نيـز گفتـه بـود     ،امريكائي يو اس تـو دي 

 ،هرگاه پدرش به رياست جمهوري برسـد 
رهبر را چون پادشاه انگلستان بـي اختيـار   

  .خواهد كرد
قرار بر نصب اعضاي  ،در همين زمستان ◀

از . جديد مجمع تشخيص مصلحت اسـت 
مخالفـان هاشـمي رفسـنجاني     ،م اكنونه

دست بكارند تا خامنه اي را ناگزير كنند او 
يعنـي از مقـام رياسـت    . را باز نشسته كنـد 
  .مجمع بركنار كند

 ،اما مقامات كشورهاي همسـايه ايـران   ◀
گاه از بيماري خامنه اي و اين امر كه او آ

ــات خــود  تكليــف  ،مــي خواهــد در حي
رزند خود را جانشين خود را معين كند و ف

از نزديك مراقـب تحـول در    ،رهبر بسازد
  . رأس هرم قدرت هستند

  
 - سياســت موازنــه مثبــت؟ 

مالقات خاتمي بـا خامنـه   «
 –و شرطهاي خـاتمي  » اي

  :فتنه اي ديگر در راه است؟
  
ـــه مثبـــت کـــه  ٭ سیاســـت موازن

ـــ ـــدی ن ـــت احم ـــی ژحکوم اد م
خواهد درپیش بگیـرد، بازگشـت 
بــه سیاســت شــاه ســابق هســت و 

  :ستنی
  

ــوان  ،در مراســم معرفــي صــالحي ◀ بعن
او گفت سياست  ،سرپرست وزارت خارجه

در . موازنه مثبـت را رويـه خواهـد كـرد    
نـه  « ،موزانـه عـدمي   ،اصال راهنما ،انقالب

از گروگـانگيري  . بـود » شرقي و نه غربـي 
خميني و سـپس دولـت ايـران     ،بدين سو
سياست موازنه مثبتي را در پيش  ،گيتي ها

موازنـه مثبـت يـك     ،در ظاهرگرفتند كه 
يـم  ژاين تفاوت را با سياسـت ر . جانبه بود

شاه داشت كه او سياسـت موازنـه مثبـت    
 ،يك طرفه را همكاري بـا امريكـا و اروپـا   
 ،براي مقابله با خطر كمونيسم بـين المللـي  

و  60پيش از كودتاي خرداد .  مي خواند
از زمان معامله پنهـاني برسـر گروگانهـا بـا     

ــو ــان و ب ــر  ،شريگ ــر ( ،1981در اكتب مه
يـم خمينـي سياسـت    ژر ،بدين سو) 1359

ــه اي را در پــيش  ــه مثبــت دو جانب موازن
باج دادن به روسها و روش كردن : گرفت

سازش پنهاني و ستيز علني بـا امريكـا و در   
  . مواردي نيز با اروپا

سرپرســت وزارت خارجــه  ،و اينــك       
ايران از سياست موازنه مثبت سـخن مـي   

بـا   ،اسرائيل به كنار ،بنا بر توضيح او. دگوي
ديگركشــورهاي دنيــا، ايــران مــي توانــد 

پس يا . روابط عادي و سودمند داشته باشد
ن آنمي داند سياست موازنه مثبت و فـرق  

با سياست موزانه منفي يا عدمي چيسـت و  
گاهانه از سياست موازنه مثبت صحبت آيا 

 چرا كه سياست موازنه مثبت باج. مي كند
دادن به دو طرف و منافع قائل شدن براي 
دو طرف در ايران و راضي نگـاه داشـتن   

در . نها بقصد حفظ قدرت در ايران استآ
تنظـيم كـردن    ،سياست موازنه منفي ،برابر

بـر اسـاس موازنـه     ،رابطه با دنياي خـارج 
به ترتيبي كه نيروهاي محركه . منفي است

بـه   نهاآدر ايران بكار افتند و از راه صدور 
جامعه در فقـر و   ،دنياي خارج و تخريبشان

  . عقب ماندگي نگاه داشته نشوند
يم جاي ترديد نمي گـذارد  ژو رفتار ر     

كه سرپرست وزارت خارجه مي داند كـه  
قرار است بـه دو طـرف بـاج     ،از اين پس
يمي ژيا رآاما . نهم بطور علنيآ. داده شود

كه زاده بحران است و در بحـران زيسـته   
مي توانـد بـا دو طـرف روابـط بـر       ،است

بـدون   ،اساس خوراندن به هـر دو طـرف  
  برقرار كند؟ ،ستيز در علن و سازش در خفا

  
مراسم عاشـورا و عـدم حضـور  ٭

هاشــمی رفســنجانی و احمــدی 
  :نآاد در ژن
  

بـر خـالف    ،بنا بـر گـزارش از ايـران    ◀
ســالهاي قبــل، امســال مراســم عــزاداري 

 مـالي   –ي يم مافياهاي نظـام ژرآنگونه كه 
بسيار كمتر  مردم .مي خواست برگزار نشد

در مراسمي حضور يافتند كه  ،سالهاي پيش
مسجدها و تكايـا در   .بوي دولتي مي داند

يم است و مردم به رفـتن  ژدست عوامل ر
رغبتـي   ،براي شـركت در مراسـم   ،نهاآبه 

با وجود بسيج شـدن صـدا و    .نشان ندادند
حــه ســيما و ائمــه جمعــه و واعظــان و نو

مــردم بــا عــدم اســتقبال از  ،...خوانــان و
يم گفتند كه دوران استفاده از ژبا ر ،مراسم

 ،براي بسيج مردم بسـود خـود   ،اين مراسم
عزاداري حتي تا يك شب مانـده  . مدآسر

روز در  .به روز تاسوعا بسيار كم رونق بـود 
 جـز دسـته هـاي كوچـك،     هـم  عاشورا 
. از دسته هاي بزرگ خبري نبـود . نبودند

ظامي كردن شهر نيـز از عوامـل كـاهش    ن
  . شديد حضور مردم در مراسم بود

برخي از ميادين اصلي  روز عاشورا،در       
و ولـي عصـر    وآزادي  وشهر مانند انقالب 

ي انتظــامي و نيــروفــراوان ... فردوســي و
حضـور  . مستقر شده بودندامنيتي  نظامي و

. يـم بـود  ژرتـرس  اينهمه نيـرو حـاكي از   
ـ   –دن مـردم بعنـوان اعتـراض    بيرون نيام

كاري كه در عاشوراي سال پـيش انجـام   
هم گوياي وسعت اعتراض مردم  –دادند 
يم و هم گويـاي نبـود برنامـه عمـل     ژبه ر

و هـم بيـانگر بـي    » رهبران جنبش سـبز «
عـالوه بـر ايـن،    . تفاوت نبودن مردم شـد 

رگزاري مراسم اين روزهـا  بجلوگيري از 
ــا   ــور ب ــمي پ ــوي محتش ــتفاداز س  ه ازاس

و نيــز جلــوگيري از  نيروهــاي ســركوبگر
اين ايـام در خانـه   عزادري مراسم  انجام 

با حمله نيروهاي امنيتي كه  هاشم صباغيان
و نظامي و دستگيري وي و متفرق سـاختم  

دهـه اول محـرم و روز    ،انجام شد مردم 
ــز  ــورا را ج ــود آعاش ــه ب ــرد ك در . ن ك

ايـن   ،بدين سـو  88از عاشوراي  ،حقيقت
. يم شـده اسـت  ژز تقابل ملت با ررو ،روز

روش تقابل امسال با روش تقابل سال پيش 
تحـول عمـده   . يكي نبود امـا تقابـل بـود   

  ،1388اينست كه در سالهاي پيش از سـال  
حساب مراسم عـزاداري را   ،مردم بتدريج

ــد  ــردم . از حســاب دولــت جــدا كردن م
يم جداگانه مراسم برپا مـي  ژجداگانه و ر

هـم   ،ببعـد  88سـال   اما از محـرم . كردند
تا مي توانـد   ،يم از برپائي مراسم مستقلژر

يـم را  ژجلوگيري مي كند و هم جوانان ر
ــتند در   ــل نيس ــد و ماي ــي دانن ــدي م يزي
مراسمي شركت كنند كـه رنـگ و بـوي    

  .دولتي دارد
  
ــا خامنــه « ٭ ــات خــاتمی ب مالق
ــرای » ای و شــرطهای خــاتمی ب

  :شرکت در انتخابات
  

ــاه اطالعـــي ر 5در  ◀ ــران ديمـ ا از ايـ
ن آدريافت كرديم كه فرستنده از صحت 

در  ،اما دو روز بعد. اطمينان كافي نداشت
خاتمي شروطي را براي شـركت   ،ديماه 7

 ،اصالح طلبان پيشنهاد كرد كه بنا بر اطالع
  :موضوع گفتگوي او با خامنه اي بوده اند

: او به خامنه اي گفتـه اسـت   ،در ديدار •
خـواهيم در  ما مي . نچه گذشتآگذشت 

. سياست بمانيم و در انتخابات شركت كنيم
نامزد ما بـراي رياسـت جمهـوري حسـن     
خميني است اما بشرط اينكـه انتخابـات از   

زاد باشـد  آ. نباشد 88نوع انتخابات خرداد 
خامنه اي مكثي مي . تقلب نشود ،نآو در 

تضـمين مـي كـنم كـه     : كند و مي گويد
در بـدون تقلـب و    ،مثل هميشه ،انتخابات

  ! انجام بگيرد ،زاديآ
ــاه 7در  • ــركت   ،ديم ــرط ش ــاتمي ش خ

ــس و    ــات مجل ــان در انتخاب ــالح طلب اص
زادي انتخابــات و آرياســت جمهــوري را 

زادي آزادي زنــــدانيان سياســــي و  آ
فعاليتهاي سازمانهاي سياسي و مطبوعـات و  

  !اجراي كامل قانون اساسي قرارداد
  
فتنــه بــزرگ تــری در : ذاکــری ٭

  :!راه است
  
ــاه    2   در   ◀ ــاني،   ،  89        ديم ــده «           زاك   »          نماين

          در مـورد        :...                           مجلس مافياهـا گفتـه اسـت   
  :              نژاد نيز، گفت                           مشايي و رابطه او با احمدي

                                   حب بيش از حد باعث توجه بيش از حـد  
                                 نژاد به مشايي شده و اين امر مانع        احمدي

  .                           ديدن حقايق توسط وي گشته است
                           برخالف شعار مواجهه و جبهـه    :         وي افزود
                           اي هاشمي رفسنجاني، مشايي و           بندي با آق

                                   برخي ديگر با كارگزاران پيوستگي جدي 
                                       دارند و پاي بعضي از اين آقايان در نفت، 

                               سازي و صنعت باز شده و ابايي از        خودرو

ــد  ــت ندارن ــدامات نادرس ــياري از اق    .                                        بس
                                     همانگونه كه ما در جبهه حق و انقالب طي 
                                   قريب سي و دو سال گذشته رشد كـرديم  

                       دشــمنان نيــز تجــارب    ،                 و پيچيــده شــديم
                                        متعدد و پيچيدگي در برخورد با ما را پيدا 

                                   از آنجا كه تقابل و هماوردي ما بـا    .      كردند
     بايد    ،                               نظام سلطه و ايادي او هميشگي است

                                           انتظار توطئه هـاي بزرگتـر و فتنـه هـاي     
                     لذا معتقدم با توجـه     .                عظيم تري را داشت

         تـري در                                    به شرايط روزگـار، فتنـه بـزرگ   
                          اق افتادن يا نيفتـادن آن                پيش است كه اتف

                                           بستگي به آمادگي ما در تقابل بـا آن و يـا   
   وي   .                                  حتي مواجهه فعال با مسببان آن دارد

                                        در ادامه در پاسخ به سئوال يكي ديگـر از  
                                       دانشجويان كه برخي از عناصـر نـامطلوب   
                                         در دولت را عامـل فتنـه بعـدي برشـمرد     

                                    در فتنه سال قبل نيز عمـق فتنـه را     :    گفت
                          احي هاي امثـال موسـوي و               عميقتر از طر

                                         كروبي مي دانستم و امروز نيز فتنه آينـده  
                                         را بزرگتر از اقدامات و اظهـارات مسـئول   
                                       دفتر و عناصر پيراموني آن مي دانم ولـي  
                                        بايد نسبت به تحركات آنها دقـت بيشـتري   
                                          داشت، بنده اقدامات و اظهـارات اينهـا را   
                                       قطعه اي از نقش نماي فتنه آينده مي دانم 

                                 لذا بايد نسبت به آنهـا و عقبـه      . ن        نه همه آ
                                       ايشان و ساير بازيگران اين صحنه نيز دقت 

   .    داشت
ــوري و      ◀ ــداهللا ن ــد عب ــري از قص                                     ذاك

                                      كرباسچي به فعال شدن و ارتباط مشائي با 
               بنا بر اطالع از  .                      كارگزاران خبر داده است

  .                                 مشائي با كرباسـچي ارتبـاط دارد       ،     ايران
                                كرباسچي مشاور گروه بهمن متعلق 

                                  خانواده هاشمي و برخي از كارگزاران    به 
                                اين گروه خود رو مزدا را وارد مي   .    است
  .   كند

  
  

                      چــــرا امپراطــــوري 
                      امريكا ايران را هـدف  

       تـوان    -              گرفته اسـت؟  
       چـــرا   -             خامنـــه اي 

                       ويكيلــــيكس اســــناد 
                        مربوط بـه اسـرائيل را   

  -                      انتشار نـداده اسـت؟  
                       اسناد منتشره چـه مـي   

   :      گويند؟
    

اســــناد منتشــــره توســــط 
نند كـه  آاكي از ويكيليكس ح

امپراطوري امريكـا ايـران را   
  :چرا؟. هدف گرفته است

  
به استناد  ،دسامبر 4در تاريخ  ،ويليام بلوم   

اسناد منتشـره توسـط ويكيلـيكس در بـاره     
مقالـه انتشـار    ،در سايت كنسرسـيوم  ،ايران

  :داده است
: ناشر مقدمه اي بر مقالـه نوشـته اسـت         

 ،گذشـته  روشن است كه در طول سالهاي
ايران جاي عـراق را بعنـوان منفـورترين    

مـردم امريكـا بطـور    . كشور گرفته اسـت 
. مرتب تحت تبليغات ضـد ايـران هسـتند   

مقامات امريكا و دستگاه تبليغاتيش هر جنبه 
ميـز  آمنفي ايـن كشـور را بطـور اغـراق     

  . بزرگ مي كنند
  6در صفحه 

 ؟!سلسله خامنه ای
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ــازه نيســت ،ايــن روش       ــياري از . ت بس
ــن ر ــورها اي ــاره دشــمن كش وش را در ب

اما همانطور كه . رسمي خود بكار مي برند
تاريخ شناسي كه ويليام بلوم اسـت خـاطر   
نشان مي كند گزارشـهاي منتشـره توسـط    

شدت انزجار و نفرت از ايـران   ،ويكيليكس
  .شكار مي كنندآرا 
مي  ،و تاريخ داني كه ويليام بلوم است     

  :نويسد
منتشـره  يكي از وجوه اشـتراك اسـناد    •

ميـز  آوسوسـه جنـون    ،توسط ويكيلـيكس 
امريكــا بــه . امريكــا در بــاره ايــران اســت

يكي پس از ديگري فشار مـي   ،كشورهايي
ورد تا كه حلقه را برگردن ايـران تنـگ   آ

مي كوشد دامنـه تحـريم را هرچـه    . كنند
مـي  . بيشتر سخت تر و گسترده تر بگرداند

كوشد كشورها از  روابط عادي بـا ايـران   
ارد چنانكه پنـداري ايـن كشـور بـه     باز د

 ،ويـز آدسـت  . بيماري جذام  مبتال اسـت 
  .برنامه اتمي ايران است

دنيـاي  «امريكا دولتها را مي ترسـاند از   •
كه دنيا خواهد شد هـر  » ديگر و ترسناكي

. گاه ايـران بـه بمـب اتمـي دسـت يابـد      
ــا در   ــفارتخانه هــاي امريك گزارشــهاي س

ه شكار مـي كننـد كـ   آكشورهاي مختلف 
چسان سفيران و ديگر مأموران امريكـا بـه   

نهـا را از  آمقامات دولتها تملق گفته اند تـا  
  .ياري به ايران باز دارند

و به ما گفته شد كه دولتهـاي عـرب  از    •
حمايت مي  ،سياست امريكا در قبال ايران

نها نيز از مجهز شدن ايران به بمب آ. كنند
رئيس  ،جون كري. اتمي هراسناك هستند

از « : گفت ،يسيون خارجي مجلس سناكم
نچه من از دهان ملك عبداهللا و حسـني  آ

 ،اينـك  ،مبارك و ديگر سران عرب شنيدم
او جلـوتر  . گاهنـد آهمگان  ،با انتشار اسناد
درباره ايران اجماع وجود «: رفت و گفت

 ،هرگاه اينهـا همـه راسـت باشـند    . »دارد
ناگزير مردم كشورهاي عرب مي بايد اين 

داشته باشـند و نـه ديكتاتورهـاي    ترس را 
يا مـردم  آبگذار ببينيم . حاكم بر اين مردم

عرب از مجهز شدن ايران به بمـب اتمـي   
  :وحشت دارند

سنجش افكار ساالنه مردم عرب كـه در   •
ــينال و    ــي اينترنش ــط زوگب ــتان توس تابس

حـاكي از   ،دانشگاه ماري لند انجام گرفت
ــان و   ــر و اردن و لبن ــه در مص ــت ك اينس

كش و عربستان سـعودي و در امـارات   مرا
مردم در بـاره مجهـز شـدن    ،متحده عرب

  :ايران به بمب اتمي اينطور فكر مي كنند
هرگاه ايران بـه بمـب   : پرسش اينست      

اتمي مجهز بشود براي منطقـه خاورميانـه   
درصـد پاسـخ    57بدتر مي شود يـا بهتـر؟   

درصـد گفتـه    20. بهتر مي شود: داده اند
درصد گفته انـد   21كند و  اند فرقي نمي
  . بدتر مي شود

نها كه معتقدند ايران در كـار  آدر ميان      
درصـد مـي    70 ،توليد بمب اتمي اسـت 

در  ،گويند ايران حق دارد و با اين پرسش
دنيائي كه تنها يك ابـر قـدرت دارد شـما    
 ،مايليد كدام كشور ديگر ابر قدرت بگردد

 16درصــد پاســخ داده انــد فرانســه و  55
درصد گفته اند  13درصد گفته اند چين و 

 8درصد گفتـه انـد انگلسـتان و     9لمان و آ
درصد گفته اند  7درصد گفته اند روسيه و 

  .درصد گفته اند پاكستان 6امريكا و 
به پرسش دو كشـور را نـام ببريـد كـه          

بزرگ ترين مشكل را براي شما ايجاد مي 
 77درصد  گفته انـد اسـرائيل و    88 ،كنند

درصـد گفتـه    10درصد گفته اند امريكا و 
 8درصد گفته اند ايران و  10اند الجزاير و 

درصد گفتـه   3درصد گفته اند انگلستان و 
  . درصد گفته اند سوريه 1اند چين و 

 ،به پرسش بيـرون از كشـورهاي خـود        
 ،كدام رهبـران را بيشـتر ارج مـي نهيـد؟    

درصد  و هوگو  20 ،طيب رجب اردوغان
 12اد ژدرصد و محمود احمدي ن 13 چاوز

درصـد و اسـامه    9درصد و حسن نصراهللا 
ــن الدن  ــين   6ب ــدام حس ــد و ص  2درص

  .درصد
بنا بر گزارشي كه ويكيليكس انتشار  ،و نيز •

در جريان يك جلسه شوراي « ،داده است
محمــد علــي  ،عــالي امنيــت ملــي ايــران

ــري ــپاه پاســداران ،جعف ــده س ــه  ،فرمان ب
ســخت پرخــاش  ادژمحمــود احمــدي نــ

چراكـه  . كرده و بـه او سـيلي زده اسـت   
زادي مطبوعات حمايت آاد از ژاحمدي ن

امـا كـاخ سـفيد و      ».جدي كـرده اسـت  
تبليغات اسرائيل و وسـائل ارتبـاط جمعـي    

از احمـدي   ،وارونه ايـن گـزارش   ،امريكا
نهـا  آ. اد چهره يك مسـتبد مـي سـازند   ژن

زادي آ  قهرمـــان ،اد راژاحمـــدي نـــ 
يكتاتور و منكر هلوكاست يك د ،مطبوعات

ــوري را از     ــت جمه ــه رياس ــي ك و كس
انتخابات قالبي دارد و دنيا را به بمب اتمي 

چـه قـدرتي   . ساخته انـد  ،تهديد مي كند
دارد او؟ در گزارش نيامـده اسـت كسـي    
 ،كه به رئيس جمهوري سـيلي زده اسـت  

  .چه مجازاتي ديده است؟
در گزارشــهاي ديگــر ويكيلــيكس چــه      

يا نخواهيم خوانـد كـه   آواند؟ خواهيم خ
  هوگو چاوز بچه ها را نمي خورد؟

: يكي از سه امر واقـع اسـت  : انقالب اسالمي
ـ  اد مشـاجره  ژيا براستي جعفري با احمدي ن

كرده است و  در جلسه شوراي عالي امنيـت  
ــ  ــي احمــدي ن ــر ســر  آ ،ادژمل ــم ب زادي آنه

 ،از جعفري سـيلي خـورده اسـت    ،مطبوعات
در جبهـه  : م اسـت اطالع سخت گويـا و مهـ  

موازنه قوا چنان شده اسـت  » اصول گرايان«
زادي مطبوعـات زيـان   آاد از احمـدي نـژ  كه 

ميــز آواكــنش چنــان خشــونت . نمــي بينــد
جعفري گوياي ايـن اسـت كـه خامنـه اي و     

احمدي نـژاد  . فرماندهي سپاه زيان مي بينند
سيلي مي خورد و كسي به جعفـري از گـل   

واقعـي بـر    يعني حـاكم . نازك تر نمي گويد
سپاه است و خامنه اي كـارش وسـط    ،كشور

؟ و گروه بندي هـا در جبهـه   !را گرفتن است
سخت در نزاع با يكديگرند و » اصول گرايان«

يا طرف ايراني به مخاطب امريكائي خود ضد 
هدف از ضد اطالعات در . اطالعات داده است

جلوه دادن احمدي » قابل قبول«نظر امريكا 
معرفي كردن كـه در برابـر    نژاد و او را كسي

در ايــن . ســپاه و خامنــه اي ايســتاده اســت
برخـورد ميـان دو گـروه بنـدي      ،صورت نيز

مسلم مي نمايد و يا تاريخ دانـي كـه ويليـام    
بلوم است به يكي دو جمله اي بسنده كـرده  
كه روزنامه گاردين از گزارش نقل كرده و بـه  

كاري كـه مـي   . اصل سند رجوع نكرده است
در زير . رجوع به اصل سند بود ،كرد بايد مي

گـزارش  . وريـم آترجمه اصـل سـند را مـي    
حاكي از مصلحت انديشي احمدي نـژاد دارد  

 ،فرمانـده سـپاه   ،و اينكه محمد علي جعفري
  :همين اندازه را نيز تحمل نكرده است

  
خامنــه اي مــرفين مصــرف 

نچنـان قـدرت   آمي كند و 
اد ژوقتي احمدي ن - ندارد

ـ  ا مخالفـان  طرفدار گفتگو ب
مي شود و از جعفري سيلي 

  :؟!مي خورد
  
 :بنا بـر گـزارش سـري از بـاكو     ٭

خامنه اي مرفين مصرف مي كند و 
 ،ن قدرت را كه گمـان مـي رود  آ

  :ندارد
  
فوريـه   10گزارش از بـاكو بـه تـاريخ     ◀

روز  10حاكي است كه در طـول   ،2010
ــيش از  ــه   ،ن روزآپ ــائي ك ــأمور امريك م

در بـاره ايـران   مأموريتش تهيـه گـزارش   
نها در تمـاس  آتن ايراني كه با  10با  ،است

ــدار كــرده و از  ،اســت ــاره آدي ــا در ب نه
بهمن سال روز انقالب و  22تظاهرات روز 

يـم  ژپيش بيني او از تظاهرات مخالفـان ر 
 ،ايرانيــان طــرف تمــاس. پرســيده اســت

بانكدار و تاجران ثروتمند و روزنامه نگار و 
. بوده اند... و صاحب منصب و نيز دانشجو

نها تظاهرات بزرگ در تهران و تظاهرات آ
اعتــراض آميــز مهــم در تبريــز و مشــهد و 
اصفهان و برخي شهرهاي كوچـك تـر را   

  ...پيش بيني كردند
وب سـايتهاي   :نها مي گفتندآيكچند از     

موسوي و كروبي هنوز منابع مهم اطـالع  
اما ديگـر  . رساني و مشوق به جنبش هستند

. تنها مرجـع نيسـتند   ،لفان مصممبراي مخا

ديگر نه موسوي و نه كروبـي مـي تواننـد    
  ...اين جنبش را فرو نشانند

كسي كه با خانواده خامنه اي دوسـتي   ◀
نچنان كه شما فكـر مـي   آ :دارد مي گويد

خامنه اي . خامنه اي قدرتمند نيست ،كنيد
او . گرفتار بيمـاري و كـز كردگـي اسـت    

فين تزريـق  ترياك نمي كشد اما مرتب مر
او تنها نيمه وقت مي توانـد كـار   . مي كند

. كند و يكسره متكي اسـت بـه مشـاورانش   
مجتبي پسر خامنه اي يـك احمـق بتمـام    

سان اسباب دست مي شود و بعـد  آ. است
  . ينده اي نداردآ ،از مرگ خامنه اي

او تأكيد مي كرد كه مخالف جمهوري      
ن گروه آ :و هشدار مي داد. اسالمي نيست

از سپاه پاسداران كه تقلب در انتخابات را 
ــه  ســازمان داد، دارد كنتــرل دولــت را ب

هم بـراي مـا   «اين گروه . وردآدست مي 
او مرتب . »خطرناك است و هم براي شما

اين گروه را جنايت پرست توصـيف مـي   
چراكه فرمانبر تعصب و جهل و منافع . كرد

اين گـروه همچنـان   . افراد خويش هستند
بنا بـر قـول   . انقالب صادر كندقصد دارد 
يـت  آاد و هـم   ژهم احمدي ن ،اين منبع

اهللا مصباح يزدي اعضاي اين گروه هستند 
ن و هيچيـك از اعضـاي   آ» رهبران«و نه 

ن حاضـــر نيســـتند دســـت از قـــدرت آ
بلكه در كار كنترل كامل دولت و .بردارند

  . اقتصاد كشور هستند
بهمـن در ايـن موقعيـت    22تظاهرات  ◀

يـم  ژي گيرد و ائتالفي در درون رانجام م
ن را ترتيب مـي دهـد بـا هـدف جـدا      آ

اد و بيـرون  ژكردن خامنه اي از احمدي ن
وردن قدرت از دست ضـد دموكراسـي   آ
منابع ايراني ديگر شك داشـتند   :تذكر.(ها

نها كـه در جنـبش اعتراضـي هسـتند     آكه 
). بقاي خامنه اي را در مقام خود بپذيرنـد 

همـان كنـد كـه    خامنه اي ناگزير اسـت  
بخواهد يا نخواهـد بـا   . كروبي مي گويد

  . اد مي بردژاحمدي ن
بر فرض صحت اطالعي كـه   :انقالب اسالمي

در  ،به امريكائي مأمور پائيدن ايران داده شده
كه از مردم » سران جنبش سبز« ،بهمن 22

يم ژخواستند در تظاهراتي شركت كنند كه ر
اين . دفريب بزرگي خورده ان ،ترتيب داده بود

فريــب مــي توانــد از اســباب فــرو خوابيــدن 
 22چـرا كـه تظـاهرات    . جنبش شده باشـد 

اد جدا نكـرد  ژبهمن خامنه اي را از احمدي ن
  .اما بر روحيه مردم ضربه اي سخت وارد كرد

  
اد قیافـه لیبـرال بـه ژوقتی احمـدی نـ ٭

ــا  خــود مــی گیــرد و خواســتار گفتگــو ب
اعضای شورای عالی  ،مخالفان می شود

ــد و ام نیــت ملــی را شــگفت زده مــی کن
  :! ادسیلی می زندژجعفری به احمدی ن

  
گــزارش ســري از ســفارت امريكــا در  ◀

بنا  :2009باكو به وزارت خارجه امريكا در 
ـ    ،»منبع«بر قول  اد ژپرزيـدنت احمـدي ن

اعضاي شوراي امنيت ملي را شگفت زده 
وقتي قيافه ليبرال به خـود گرفـت و   كرد 

. اعتراض كنندگان شـد خواستار گفتگو با 
جلسه شوراي عـالي امنيـت ملـي بعـد از     

 :منبع مي گفـت . تشكيل شده بود ،عاشورا
مردم احساس خفقان : اد گفتژاحمدي ن
بسا الزم است كه فضا باز شود و . مي كنند

زاديهاي فردي و اجتمـاعي بيشـتري بـه    آ
بـه مطبوعـات    ،از جملـه . مردم داده شود

  . زادي بيشتري داده شودآ
ـ  ،بنا بر قول منبع       اد، ژسخنان احمدي ن

فرمانـده كـل سـپاه     ،محمد علي جعفـري 
ورد و خطاب آپاسداران را سخت به خشم 

شـما اشـتباه مـي    : اد گفـت ژبه احمدي ن
اين شما هستيد كه اين بهم ريختگي . كنيد

و حـاال مـي گوئيـد    . ورده ايدآرا بوجود 
زادي بيشتري به مطبوعات بدهيم؟ پـس  آ

او به صورت احمـدي   ،ن جملهاز گفتن اي
جلسه ختم شـد   ،در جا. اد سيلي نواختژن

تـا دو هفتـه بعـد از    . و ديگر تشكيل نگشت
جلسه شوراي عالي امنيت ملي تشكيل  ،نآ

يت اهللا جنتي واسـطه شـد و   آبعد . نگشت
اد را بـا محمـد علـي جعفـري     ژاحمدي ن

  ... شتي دادآ
دو طرف خود را براي  :منبع مي گفت     

هر دو . ماده مي كنندآوئي جديدي رويار
با استفاده از گروه هـاي كوچـك    ،طرف

. بر ضد يكديگر مانور مي دهند ،تابع خود
او تأكيد مي كرد كه اهميت سخنان اخير 
كروبي و خاتمي در اينسـت كـه ايـن دو    

ـ   اد نمـي توانـد   ژدانسته اند كه احمـدي ن
دوره رياست جمهوري خود را بـه پايـان   

نمـي توانـد بـه    » هبـري مقام ر«برساند و 
او تأكيـد  . سياست جانبدارانه ادامه بدهـد 

مي كرد كه كروبي هر كلمه اي را كه بـر  
به دقـت انتخـاب    ،وردآزبان و يا قلم مي 

مي كند و هدفش از سـخنان اخيـر جـدا    
ـ    اد ژكردن خامنه اي از گـروه احمـدي ن

از  ،وضعيت سياسي» منبع«بنا بر نظر . است
ضــعيت كــه ايـن و . بــدتر مـي شــود  ،بـد 

يم و بي ثباتي ژوضعيت اعتراض مردم به ر
است نمي تواند بطور نامحدود ادامه پيدا 

وضــعيت در جهــت تغييــر بــزرگ . كنــد
سـال   :وقتي از او پرسيدم. تحول مي كند

ايران چگونـه چهـره اي خواهـد     ،يندهآ
 22بعــد از : بپرســيد :يافــت؟ او پاســخ داد

  .بهمن 
ش جلسه گزار ،بدين ترتيب :انقالب اسالمي

شوراي عالي امنيت ملي بـا برداشـت ويليـام    
اد ژاحمــدي نــ. فــرق مــي كنــد ،نآبلــوم از 

. زادي مطبوعات نشده استآقهرمان دفاع از 
زادي دادن و فضا را باز كـردن  آ» مقداري«از 

امـا اهميـت گـزارش در    . صحبت كرده است
اينست كه اگر نيروي محركـه سياسـي مـي    

گـذرد و   يم چـه مـي   ژدانست كه در درون ر
يم ژدعوت كنندگان به شركت در تظاهرات ر

جنـبش ادامـه    ،ترتيب داده را نمي خوردنـد 
. وردآمي يافت و پيروزي بزرگ بدسـت مـي   

اين گزارش درس بزرگ را بـه ايرانيـان مـي    
 ،جنبش مي بايد هدف و روش خـود را : دهد

و گر نه شكست . انتخاب كند ،يمژدر بيرون ر
  .مي خورد

  
ارشـهاي  يا ويكيلـيكس گز آ

مربـــوط بـــه اســـرائيل را 
سانســور كــرده اســت و يــا 
وسائل ارتباط جمعي تهديد 
كرده انـد هـر گـاه انتشـار     

نها سانسور خواهنـد  آ ،دهد
  :كرد؟

  
ویکیلــیکس هــم بیشــترین بخــش از  ٭

ــور  ــرائیل را سانس ــه اس ــوط ب ــناد مرب اس
  :؟!کرده است

  
ــامبر  24در  ◀ ــز   ،2010دس ــزون ديت ج

ــي وارآ( ــته اســت) نت ــد: نوش ــار ع م انتش
در شـمار   ،گزارشهاي مربوط بـه اسـرائيل  

ــط   ــره توس ــهاي منتش ــري اول گزارش س
ن پـيش  آبگو و مگـو و ايـن و    ،ويكيليكس

  :داوري و داوري را برانگيخت
برخي اصرار ورزيدنـد كـه نتـان يـاهو      •

ورده آمعامله اي پنهاني با ويكيليكس بعمل 
ويكيليكس پذيرفتـه   ،نآاست كه بموجب 

ـ  وط بـه اسـرائيل را انتشـار    است اسناد مرب
كـار ويكيلـيكس غيـر     ،بنـا بـر ايـن   . ندهد

هـزار سـند    250از  ،و گرنه. صادقانه است
 ،محرمانه كه ويكيليكس انتشـار داده اسـت  

ن مي بايد راجـع بـه   آبخش عمده اي از 
  .  اسرائيل مي بودند

در واقع نيز بخش عمده اي مربـوط بـه     
 سند مربـوط اسـت   3700: اسرائيل هستند

 2700به ترور رهبران حماس در دوبـي و  
سند مربوط است به حمله هوائي به سوريه 

سند مربـوط اسـت بـه حملـه بـه       2006و 
  . جنوب لبنان

حقيقت اينست كـه حكومـت اسـرائيل     •
و . دستش در كـار عمليـات سـري اسـت    

بخش عمده اي از اين عمليات  بـا اجـازه   
انتشـار   ،بنـا بـر ايـن   . امريكا انجام شده اند

وضـعيت را   ،گزارشهاي مربوط به اسرائيل
  .بسيار شفاف مي كند

برغم اين كه ويكيليكس اسناد سري  ،اما •
نها آمجموعه  ،را بسيار كند انتشار مي دهد

بنا . را به يكچند از ناشران غرب داده است
علت  ژسانآولين ژ ،بر قول باني ويكيليكس

عدم انتشار اينست كه روزنامه عالقه اي به 
ر گزارشهاي سري مربوط به اسـرائيل  انتشا

اين امر ما را نـاگزير كـرده   . را نداشته اند
است كه صبر كنيم تا مطبوعات گزارشها را 
حتي گزارش در باره افشاگريهاي راجع به 

نا نيكل اسميت بر دولت باهاما را هم آاثر  
  !منتشر كنند

  
ینــده اســناد مربــوط بــه آدر مــاه هــای  ٭

اهنـد شـد علـت اسرائیل نیز منتشـر خو
عدم انتشارشان همراه دیگر اسـناد ایـن 
بود که مطبوعات غرب حاضر به انتشـار 

  :نها نبودندآ
  

ويپليپ ويس )  الجزيره(دسامبر  23در  ◀
: گفته اسـت  ژسانآگزارش كرده است كه 

كار البي اسرائيل اينسـت كـه در وسـائل    
. از اسرائيل حمايـت كنـد   ،ارتباط جمعي

بيشـتر از    ژسـان آمن حدس مي زنم اشاره 
به روزنامه نيويورك تايمز  ،همه مطبوعات

  . باشد
گزارشـهاي   ،يندهآماه  6ويكيليكس در  •

سري مربوط به اسرائيل را انتشـار خواهـد   
ــانآ. داد ــا    ژس ــي ب ــاحبه اختصاص در مص

  تنها شمار اندكي از گزارشهاي : الجزيره
زيـرا  . راجع به اسـرائيل انتشـار يافتـه انـد    

ه حق انحصـاري انتشـار   مطبوعات غرب ك
 ،ورده انـد آگزارشهاي سـري را بدسـت   

حاضــر بــه انتشــار بســياري از گزارشــهاي 
  . حساس در باره اسرائيل نشدند

گزارش مربوط به اسرائيل است  3700      
در . گزارش نيز اسرائيل است 2700و منبع 

مـا قصـد داريـم گزارشـهاي      ،يندهآماه  6
  . بيشتري را انتشار بدهيم

گزارش سـري ديپلماتهـاي    200د حدو •
امريكا به وب سايت روزنامه لبناني االخبـار  

 8ايـن گزارشـها از   . فرستاده شـده اسـت  
سفارتخانه امريكا در كشورهاي خاورميانـه  
و شمال افريقا است و در شمار گزارشهاي 

االخبـار  . نيسـتند  ،منتشره توسط ويكيليكس
گزارش را بـه زبـان انگليسـي انتشـار      183

اما به خوانندگان خـود وعـده داده   داده 
نها را به زبان عربـي نيـز   آاست كه ترجمه 

  .نها قرار خواهد دادآدر اختيار 
روشن نيست كـه االخبـار گزارشـهاي          

ــه بدســت   . ورده اســتآســري را چگون
» انحصـاري «نها صـفت  آروزنامه به انتشار 

 ،يا بدون اطـالع ويكيلـيكس  آ. داده است
رار گرفته است؟ هيچ نه در اختيار االخبار ق

  .معلوم
  
بنــا بــر گزارشــهای منتشــره توســط  ٭

ـــیکس نفـــوذ مافیـــای اســـرائیل  ،ویکیل
  :افزایش می یابد

  
نتـي وار  از ايـن   آ ،2010دسامبر  3در  ◀

گـزارش   ،مي نويسد كه در بـاره اسـرائيل  
بـا ايـن   . درخور توجهي منتشر نشده است

بـا   ،را 2009مـه   15گزارشي بتاريخ  ،حال
رمـاني بـراي   آسرزمين  ،اسرائيل«  عنوان

  :مي يابد ،»جنايت سازمان يافته
  7در صفحه

 ؟!سلسله خامنه ای
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ويكـا   ،2009يعني در مارس  ،بتازگي«      
Zvika  ويتان و تزوري آبن شبات و ياكو

روكا خواستار ويزا شدند براي اين كه به 
. منطقه امني در الس وگاس  امريكا بيايند

سـه   بنا بر گزارشهاي مطبوعات اسرائيل هر
. لـوده بـوده انـد   آبه جنايت سازمان يافته 

نها خواست برگـه عـدم سـوء    آسفارت از 
ويـزا داده نمـي    ،نآبدون . پيشينه بياورند

نها براي انجام تشريفات آهيچيك از . شود
 ،بـا وجـود ايــن  . ويـزا مراجعـت نكردنــد  

نها كـه در جنايتهـاي سـازمان    آبسياري از 
ويــزا مــي گيرنــد و  ،يافتــه دســت دارنــد

زادانه به خارج از اسرائيل سفر مي كننـد  آ
  . و باز مي گردند

ــرار       ــيس   ،از ق ــبات رئ ــن ش ــا ب « ويك
H.A.Sh Security Group  «اين . است

سازمان يك شركت اسرائيلي است كه در 
در . خدمات امنيتي عرضه مـي كنـد   ،دنيا
 –اين شركت با غول هندي ميكـرو   ،واقع

. اسـت ي قرار داد امضـاء كـرده   ژتكنولو
گزارش غول هندي را اين سـان معرفـي   

  :مي كند
شــخر . ي را دكتــر پژميكــرو تكنولــو«   

Shekhar كــارش . ايجــاد كــرده اســت
ي و نرم افزار ژتوسعه و رشد دادن تكنولو

ــد اســت  ــارك (در هن ــدير پ نخســتين م
اين شركت ). ي نرم افزار در هند ژتكنولو

. در بسياري از بازارهاي دنيا حضـور دارد 
يـك و ايتاليـا و   ژله در دانمارك و بلاز جم

اپـن و سـنگاپور و افريقـاي    ژنيويورك و 
ــا و نيجريــه و ســيرالنكا و ...  جنــوبي و كني

ي امنيت براي شناسـائي و  ژشركت تكنولو
كنترل تلفن هـاي همـراه و خودروهـا و    

ارتبــاط (ي ويفــي ژكامپيوترهــا و تكنولــو
  . مي سازد) بدون سيم

تخصص شـركت در   بعبارت ديگر،             
طرح مشترك . توليد ابزار جاسوسي است

 H.A.Sh Securityژي و وتكنول ميكرو
Group  مركـز فرمانـدهي و   «ايجاد يك
اين مركز در مومبائي واقع . است» كنترل

اما در ايجاد ايـن  . در هند ساخته مي شود
ــش  ــز نقـ  H.A.Sh Securityمركـ

Group  ــارت اســت ــت؟ نظ ــن : چيس اي
ين جا و آن يكي را آنجا يوتوپ ويدئو را ا

امـا رئـيس آن كيسـت؟    .  قرار دهيـد ... و
كسي جز سرتيپ بـاز نشسـته، دان رونـن،    

  .نيست
، او در پليس اسرائيل، 2003تا  2001از       

. رئيس بخش عمليات با درجه سرتيپي بود
ايجاد همĤهنگي ميـان فعاليتهـاي تمـامي    
واحدهاي پليس در عرصه عمليـات، بـا او   

نگ با تروريسم، ايجاد همĤهنگي در ج. بود
 IDFبا دايره امنيت عمومي و واحـدهاي  

او همچنـان   2007تا  2004از . نيز با او بود
در پلــيس اســرائيل خــدمت مــي كــرد و 

وسيع تـرين منطقـه   (فرمانده منطقه شمال 
او مسئول ارتباط . بود) تحت پوشش پليس

در . و همĤهنگي پليس با مقامات محلي بود
وم اسـرائيل بـا لبنـان، او    جريان جنـگ د 

ــدهي تمــامي نيروهــا و سيســتمها را   فرمان
  ...برعهده داشت
شركتهاي بزرگ  ،بدين سان :انقالب اسالمي

با مافياها و سازمانهاي ترور و نظام بانكي بين 
المللي و دولتها ارتباطاتي مساعد بحـد اكثـر   

          .رساندن سود خويش برقرار مي كنند
ــه   ــها كـ ــر گزارشـ ــا بـ بنـ

ــار داده  و ــيكس انتشـ يكيلـ
 ،بـراي ثبـات عـراق    ،است

عربستان تهديدي بزرگ از 
  :ايران است

  
گزارشهاي سري در  ،2010دسامبر  7در     

ــاره نقــش ر يــم ســعودي در عــراق را ژب
موضوع نوشته سيمون ديستال در روزنامه 

  :انگليسي گاردين شده است
مقامـات دولـت    ،بنا بر گزارشهاي سري •

عربسـتان سـعودي را    عراق نه ايـران كـه  
بزرگ ترين تهديد براي تماميـت ارضـي   
عــراق و انســجام ملــي و دموكراســي در 

  .عراق مي دانند
از  ،2009بنا بر گزارشي بتاريخ سـپتامبر       

بـه   ،سفير امريكا در بغـداد  ،كريستوفر هيل
درست بـه خـالف    ،وزارت خارجه امريكا

نظر امريكا و انگليس كـه ايـران را تهديـد    
عراقي ها نگـران تهديـد    ،مي داننداصلي 

 ،از ديـد عـراق  « : عربستان سعودي هستند
ميز تـر  آمنازعه  ،روابط با عربستان سعودي

علـت نيـز پـولي    . از هر زمان شده اسـت 
است كه عربستان در عراق بر ضد شيعه ها 

هيل توضيح مي دهد كـه  . خرج مي كند
 ،عربستان تسلط شـيعه بـر دولـت عـراق را    

سبب اسـتقرار نفـوذ    ،اپذيربطور اجتناب ن
  .ايران در منطقه مي داند

گزارش غير منتظره هيل  بي اعتبار مي       
نظري را بي اعتبـار مـي   . كند نظر رسمي

كند كه فعاليتهاي ايران را بـزرگ تـرين   
مانع بر سر راه عـادي شـدن وضـعيت در    

  . عراق مي دانست
اين گزارش اعتبار مي بخشد به نظـري   •
 ،2001سـپتامبر   11رورهـاي  بعـد از ت  ،كه
يم از لحـاظ دينـي محافظـه كـار و از     ژر

كـه   - لحاظ سياسـي سـركوبگر سـعودي     
بيشترين تروريسـتهاي شـركت كننـده در    

ن كشــور آســپتامبر  نيــز از  11ترورهــاي 
  .تهديدي بزرگ تر است –بودند 

رقابت شيعه هـا كـه    ،بنا بر گزارش هيل •
ا نها حمايت مي كند و سـني هـ  آايران از 

مـانع   ،نها حمايت مي كندآكه عربستان از 
ماه بعد از انتخاباتي  7ن شده است كه آاز 

حكومـت   ،كه در ماه مـارس انجـام شـد   
  .عراق تشكيل شود

رهبران عراق از انتقـاد  : هيل مي گويد     
علني و شديد عربستان سعودي پرهيز مـي  

ن بيم دارند كه بـه عالئـق   آزيرا از . كنند
دولـت سـعودي صـدمه    نزديك امريكا و 

  . وارد كند
بطــور «: رهبــران عــراق مــي گوينــد     

 ،روحانيان عربستان بر ضـد شـيعه   ،ادواري
فتوا صادر مي كنند و اين فتاوي انتشار مي 

نهــا را آنكــه دولــت ســعودي آيابنــد بــي 
نهـا تبـري   آمجـازات كنـد و يـا حتـي از     

اين واقعيت نظر عراق را در ايـن  . بجويد
بي كه مذهب رسـمي  باره كه مذهب وها

دولت سعودي اسـت در كـار بـرانگيختن    
  . »جنگ بر ضد شيعه ها است

هيل گزارش مـي كنـد كـه سـعوديها          
منابع مالي عظيمي را به حمايـت از سـني   
هاي عراق اختصاص داده انـد و دسـتگاه   

نها گمارده آتبليغاتي خويش را به پشتيباني 
قبايل سني عراق را بـر ضـد شـوراي    . اند

بـر   ،اسالمي عراق و اتحاد ملي عراق عالي
برخي از ناظران : او مي افزايد. مي انگيزد

 ،عراقي هدفهاي سعودي هـا را در عـراق  
بعنوان توضيح . بطور مثبت مضر مي دانند

 ،يك روزنامه عراق ،بتازگي«: نقل مي كند
به نقل قول از منابع اطالعاتي عـراق كـه   

ــرده شــود : نوشــت ،نخواســتند نامشــان ب
تان سعوي باتفـاق كشـورهاي خلـيج    عربس

دركار بي ثبات كـردن حكومـت    ،فارس
به القاعده پول  ،المالكي است و اين كشور

مي دهد تا در عـراق عمليـات تروريسـتي    
  . »انجام دهد

در سـوءظن   ،هيل و مخاطبان عراقي او •
تنهـا   ،هاشان نسبت به سياست سعودي هـا 

ــداري در . نيســتند ــاراآدر دي ــاه  ،نك در م
 ،فريدون سينيرلي اوقلو ،ه سال جاريفوري

به فرستاده  ،يك مقام وزارت خارجه تركيه
عربسـتان سـعودي بـه    «: گفته بـود  ،امريكا

احزاب سياسي عراق پول مي دهـد زيـرا   
حاضر نيست بپذيرد شيعه بر دولـت عـراق   

  ». مسلط باشد
در . اما هيل ايـران را از يـاد نمـي بـرد     •

ايران در پيرامون فعاليتهاي  ،گزارش خود
ايران خواسـتار سـلطه   « : وردآمي  ،عراق

شيعه بر دولت عراق است اما يك دولـت  
با  ،ن راآدولتي كه عربستان نتواند . ضعيف

بـه خـود جلـب     ،استفاده از ضد اطالعات
كند و از وابستگي به دستگاه امنيتي امريكـا  

يك بـه ايـران   ژرها باشـد و بطـور اسـترات   
  . »وابسته باشد

وزارت خارجه امريكا  گـزارش  هيل به      
مي كند كه مقامـات عـراق بـه مـن مـي      

ما مي دانيم چطور با ايـران كنـار   : گويند
اسامي حذف (طرفهاي تماس با ما « .بيائيم

نفـوذ قابـل    ،در ميـان شـيعه هـا   ) شده اند
. مالحظه ايران در عراق را از ياد نمي برند

اما استداللشان اينست كـه مـي گوينـد از    
داران شيعه فعاليتهاي ايـران  سوي سياستم

بخوبي مهار مي شوند زيرا مـا مـي دانـيم    
مقامات عراق براين » . نها تا كنيمآچگونه با 

نظر هستند كه مداخلـه ايـران را دوسـت    
نهـا بـه خـالف عربسـتان     آنمي دارند امـا  

تروريسـتها را مجهـز نمـي كنـد      ،سعودي
. براين كه دولت عراق را بي ثبـات كننـد  

 ،د كه مداخلـه هـاي ايـران   نها مي گوينآ
احساس  ملي گرائي عراقيها را بر  ،سرانجام

مي انگيزد كه در برابر دخالتهاي ايران بـه  
هر گاه همسـايه هـاي   . مخالفت بر خيزند

 ،ديگر در امور داخلي عراق دخالت نكنند
به نفوذ ايـران   ،به اتفاق ،شيعه و سني عراق

  .در عراق پايان خواهند بخشيد
ايران به سازمانهاي سياسـي   اين امر كه •

ورد كـه بـر سـر تشـكيل     آشيعه فشار مـي  
حكومت عـراق متحـد شـوند و موافقـت     
 ،مقتدا صدر با تشـكيل حكومـت المـالكي   

مسلم مي كند كه در باره نفـوذ ايـران در   
اغراق شده است و مخالفت مـردم   ،عراق

عراق با نفـوذ ايـران در عـراق نيـز رو بـه      
  . افزايش است

همچنـان   ،بدون اسـتثناء  ،يكامقامات امر •
ــاطر     ــتند بخ ــران هس ــرزنش اي ــار س بك

از  ،برانيگختن به عصـيان دينـي و سياسـي   
 2003حمله امريكا و متحدانش از مـاه مـه   

جميس جفري كه جانشين هيل . بدين سو
 ˝تقريبا : ادعا كرد ،در ماه اوت ،شده است

در  ،يك چهارم خسارات وارده به امريكـا  
ورنـد  آسلح ببار مـي  را گروههاي م ،عراق

  .كه از حمايت ايران برخوردارند
بـه   ،گزارشي از سفارت امريكا در بغداد •

به تاريخ نوامبر  ،وزارت خارجه اين كشور
ــد  2009 ــي گوي ــدور   : م ــاظ ص ــه لح ب

ايران عـراق   ،ي و نفوذ در منطقهژايدئولو
به چشم كشوري مي نگرد كه  ،را همچنان

قـرار  اول  ،در سلسله مراتب تقدم و تـأخر 
مجري اين .  مي گيرد و جنبه حياتي دارد

سپاه قدس است كـه فرمانـدهي    ،سياست
  .قاسم سليماني است ،ن با سرتيپ پاسدارآ

سليماني روابط نزديك با مقامات عـالي      
رئـيس   ،از جمله جالل طالباني ،رتبه عراق

نخسـت وزيـر    ،جمهوري و نوري المالكي
ت او بـا خامنـه اي و پرزيـدن   . عراق دارد

ـ   ،اد و علـي الريجـاني  ژمحمود احمدي ن
ــمي    ــر هاش ــي اكب ــس و عل ــيس مجل رئ

مرتـب   ،رئيس جمهوري اسبق ،رفسنجاني
  . كسب نظر مي كند

هدف ايـران  : گزارش ادامه مي دهد      
ــه   ــالي  ب از نفــوذ در عــراق و حمايــت م

بخصـوص   ،سازمانها و شخصيتهاي سياسـي 
سازمانهاي مذهبي و گروههاي مسلح شيعه 

تــأمين دادن بــه   ،بــه خــود نزديــك 
شخصيتهائي است كه از امريكا مي ترسـند  

 - و تقويت شخصيتها و گروههاي سياسـي  
 ،نهـا آورتـرين  آمي باشد كه نـام   ،مذهبي

  .مقتدا صدر است
ايـران نـزد سـني هـاي      ،بميزان كمتر     

. عراق نيز به توسعه نفوذ خود مشغول است
از صاحب نقشهاي عراقي كساني را بر مي 

نها را به خود جلـب  آند و مي كوشد گزي
ــد ــه. كن ــاد   ،از جمل ــل اي ــيتي مث شخص

رئيس مجلس كه به ايران سـفر   ،السامرائي
كرد و با مقامات ارشد دولـت ايـران نيـز    

  .ديدار و گفتگو كرد
گــزارش حــاكي اســت كــه ايــران از  •

نزديك بيرون رفتن قواي امريكا از عـراق  
 قرار است تمـامي قـواي  . را زير نظر دارد

خاك عراق را  2011امريكا در پايان سال 
امــا گــزارش چشــم انــداز . تــرك كننــد

: تاريخي را خـوش منظـر نيـز مـي كنـد     
ايران  مي خواهد موقعيت خود را چنان «

محكم كند كه از رسيدن به هدف مطمئن 
ايـن امـر نبايـد موجـب نگرانـي و      . شود

كه (ينده عراق آحكومت . واكنش ما شود
روابـط نزديـك   ) ا.سرانجام تشـكيل شـد ا  

چـرا  . خود با ايران را حفظ خواهد كـرد 
كه واقعيتهاي تاريخي كه ايران و عراق را 

پيش از برقرار شـدن   ،بهم پيوند مي دهند
وجود داشته  ،روابط نزديك عراق با امريكا

  . »اند
 ،نفـوذ ايـران در عـراق    ،به سخن ديگر     

به . ارزيابي شود ،نچه هستآنبايد بيش از 
ه دولت عـراق روي پـاي خـود    تدريج ك
امـور موضـوع اخـتالف ميـان      ،مي ايستد

خـود را   ،بطور روز افـزون  ،بغداد و تهران

ب و نفـت و مرزهـاي   آ: شكار مي كننـد آ
از  ،دريائي و توقع رفتار مسـاوي بـا خـود   

ايران برخي از  عالي رتبه تـرين رهبـران   
نها كـه بـا ايـران روابـط     آاز جمله  ،عراق

روز افـزون نسـبت    بطـور  ،نزديك دارنـد 
كـه رفتـار    ،رفتار  مقامات ايـران بـا خـود   

  ». حساس مي شوند،مافوق با مادون است
ديپلماتهاي عـراق از   ،در دسامبر گذشته •

ايــن شــهر مركــز . نجــف ديــدار كردنــد
دليـل   ،در اين جـا «. روحانيت شيعه است

قطعي تري بر بيزاري عراقي ها از مداخله 
مشـاهده   ،خارجي ها در امور كشور خود

ــد ــا. كردن از عربســتان ســعودي و  ˝عموم
بمثابه مداخله گر ترين ها نـام مـي    ،ايران
يك انقـالب فكـري دارد در نسـل    . بردند

جهـت ايـن   . جوان عراق انجام مي گيرد
تحول مخالفت با دولتهاي خارجي اسـت  
ــراق   ــانع از تثبيــت وضــعيت در ع كــه م

  » .هستند
 منابع عراقي كه بـه مالقـات امريكائيـان    •

حكومت ايـران و  : يند نيز مي گويندآمي 
سپاه قدس نمي تواننـد جامعـه عراقـي و    

. ورنـد آسياست عراق را تحت مهار خـود  
يـت اهللا العظمـي   آزيرا رهبري شيعه كـه  

مهمترين مرجع تقليـد شـيعه در    ،سيستاني
او در ايـران  . نسـت آمانع از  ،نستآرأس 

  .نيز مقلدان بسيار دارد
يـت اهللا  آفقيـه كـه   سيستاني با واليـت      

روح اهللا خميني مطرح و در ايران برقرار 
 ،تا ديكتاتوري خود را توجيـه كنـد   ،كرد

يـم  ژبنا بـر نظـر سيسـتاني ر   . مخالف است
  .غاز غير مشروع بوده استآواليت فقيه از 

  
بنـــا بـــر گـــزارش منتشـــره توســـط  ٭

ایران برای حماس اسـلحه : ویکیلیکس
ان گزارشــها پــرده از بمبــار. مــی فرســتد

ــمال  ــلحه در ش ــل اس ــای حام کامیونه
  :غربی سودان بر می دارند

  
 ،لومونـــــد ،2010دســـــامبر  10در  ◀

گزارشهاي سري پيرامون ارسـال اسـلحه   
توسط ايران براي حمـاس را انتشـار داده   

  :است
در مـاه   ،در بيابان شمال غربي سـودان  •

چـه گذشـته    ،2009انويه و فوريـه  ژهاي 
كه در پايان  است؟ بايد منتظر مي شديم تا

ــارس  ــات در   2009مـ ــتين اطالعـ نخسـ
  :مطبوعات غرب انتشار بيابند

دو كاروان كاميون كه بارشان اسـلحه        
توســط هواپيماهــائي كــه شناســائي  ،بــود

ــدند ــدند ،نش ــاران ش ــر را . بمب و  cbsخب
انتشـار   ،روزنامه سوداني سـودان تريبـون  

خبرگزاري سودان خبر داد  ،ديرتر. دادند
. تن كشته شده انـد  119 ،بمباران كه بر اثر

در جا گفته شد كه بمباران توسط نيـروي  
ــت   ــه اس ــام گرفت ــرائيل انج ــوائي اس . ه

كيلـومتر طـي    1400هواپيماهاي اسرائيل 
ــلحه را   ــاروان اس ــرده و دو ك ــافت ك مس

ايـن اسـلحه را ايـران    . بمباران كرده انـد 
  .براي حماس فرستاده بود

 نخســت وزيــر وقــت ،اهــود المــرت      
تأييـد   ،نيمـه روشـن   ،اين نظر را ،اسرائيل

ما در هر  :گفت) مارس 26در (كرد وقتي 
جا كه بتوانيم زير بناي تروريسم را ويـران  

در سـرزمين هـاي   . عمل مي كنـيم  ،كنيم
جائي نيسـت كـه اسـرائيل    . نزديك و دور

  . نتواند عمل نكند
بدون اين كه نقش  ،گزارشهاي ديپلماتها •

اران كاميونها تصديق يـا  اسرائيل را در بمب
انويـه  ژدر  ،نند كهآگوياي  ،تكذيب كنند

امريكا بـه سـفارتهاي خـارجي در      ،2009
سودان و خاورميانه اعالن خطر داده است 
كه ايران از طريق سودان بـراي حمـاس   

اسلحه توسط هواپيما به . اسلحه مي فرستد
مـي بايـد از    ،نجـا آسودان برده شده و از 

به صحراي سينا و از راه  ،از راه مصر ،زمين
. تونل هاي زير زميني به غزه برده مي شد
. اعالن خطر تا اواسط ماه مه مكرر شده اند

اين اعـالن خطـر از سـوي وزارت امـور     
خارجه با ديپلماتهاي امريكا در ابـوظبي و  
خرطوم و مسقط و رياض و صـنعا ارسـال   

  :ن اين بودآمضمون . مي شدند
را دريافت كـرده   واشنگتن اطالعاتي«     

اجـازه پـرواز از   (...) نهـا  آاست كه بنا بـر  
بـدر ار  «سوي شركت هواپيمائي سوداني 

ن در امارات آكه دفتر بين المللي (» الين
اين . تقاضا شده است) متحده عربي است

تقاضا براي پروازهاي چارتر در تاريخهاي 
ميان ايران و سودان  2009انويه ژ 17و  16

  . است
مقامـات مصـر توسـط    « ،بر گـزارش بنا      

امريكا اطالع يافتند كه شركت هواپيمائي 
سودان بسـا دركـار حمـل اسـلحه بـراي      

هواپيماهـائي كـه بكـار    » . حماس اسـت 
 76از نـوع ايليوشـين    ،گرفته شده بودنـد 

انويــه همــان تــاريخي اســت ژ 16. اســت
دومين . نخستين حمله هوائي انجام گرفت

ــوائي در   ــه هـ ــه 20حملـ  15ر د ،فوريـ
كيلومتري محلي انجام كـه مـورد حملـه    

  . اول قرارگرفته بود
وضعيت امنيتي ما مي تواند از بد  ،اينجا •

 24يك گزارش سري بتاريخ  :بدتر بگردد
حكايت مي كند كه چسـان وزيـر    ،فوريه

خارجه سودان يك ديپلمات امريكـائي را  
ما بر اين نظـر  « :احضار كرد تا به او بگويد

ماهائي كه بـه خـاك مـا    هستيم كه هواپي
هواپيماهـاي شـما بـوده     ،حمله كرده اند

منابع رسمي امريكا كه نامشـان بـرده   . »اند
 CBSاز سـوي   ،كه در ماه مـارس  ،نشدند

در همـان   ،مورد سئوال قرار گرفتـه انـد  
 ،حال كه هواپيماها را اسرائيل خوانده اند

هرگونه شركت هواپيماهاي امريكـا را در  
. تكـذيب كردنـد   ،انحمله هوائي به سود

مقــام ســوداني بــه  ،فوريــه 24در ديــدار 
  : مخاطب امريكائي خود گفته است

كاميون در  14كاميون در حمله اول و  17
هر دو حمله در . حمله دوم از بين رفته اند

ــومتري داخــل خــاك ســودان   150 كيل
  . انجام گرفته اند

ديپلمات امريكائي بالفاصـله گزارشـي          
 :جه امريكا مخابره مي كنـد به وزارت خار

ميز بـه  آهرگاه اين ماجراي بالقوه انفجار «
ممكـن   ،اطالع مطبوعـات سـودان برسـد   

است امنيت ما به خطر افتد وضعيت مـا از  
  » .بد بدتر شود

بنا بـر   :شركتها و هواپيماهاي باري ديگر •
 ،گسيل اسلحه براي حماس ،گزارش سري

لل با نقض قطعنامه شوراي امنيت سازمان م
ن قطعنامـه  آبنا بـر  . متحد انجام مي گيرند

ممنـوع   ،ايران از صدور هرگونـه اسـلحه  
 13گزارش سري ديگري به تـاريخ  . است

ايران « :مارس اطالع ديگري را در بردارد
قصد دارد اسـلحه سـوريه را بـه سـودان     

 ،براي اين كه سـپس بـه غـزه   . حمل كند
  ». حمل شود

مـي   اسم شركت بدر ،در هر گزارش       
نميتـوانيم  « :مده اسـت آدر گزارش . يدآ

بكار بـردن شـركتها و هواپيماهـاي بـاري     
. ديگري از سوي ايـران را منتفـي بـدانيم   
  . بمبارانها به گسيل اسلحه پايان نداده اند

 ،2009وريل آ 21بنا بر گزارشي بتاريخ       
رئــيس ســازمان امنيــت و  ،عمــر ســليمان

 ،ل مـولن اطالعات مصر به دريا ساالر مايك
مصـر   :گفته است ،رئيس ستاد ارتش امريكا

ايران . مي بايد همچنان با ايران مقابله كند
ــا اســتخدام بــدوي هــاي   مــي كوشــد ب

فرستادن اسلحه بـه غـزه را    ،صحراي سينا
  .»سان كندآ

گزارشها مسـلم   ،بدين سان :انقالب اسالمي
مي كنند كه اعالن خطـر را امريكـا داده   

ـ آبه دنبـال  . است ه هـوائي انجـام   ن حمل
چـرا   :پرسش اين جـا اسـت  . گرفته است

امريكا كه اين اندازه نگران رسيدن اسلحه 
ن دغدغـه  آيك هـزارم   ،به حماس است

  حق حيات مردم فلسطين را ندارد؟
  

  8در صفحه 

 ؟!سلسله خامنه ای
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ــم ــيا در     :     ات ــرار س                   اس
                    سوئيس از پرده بيرون 

            اثر تحـريم    –        مي افتد 
  –     يــم  ژ                   هــا بــر رفتــار ر

                      ايران اعضاي القاعـده  
     ...            زاد مي كند و آ    را

  
  

كدام اسرار اتمي است كه 
نهـا  آسيا نگران برمال شـدن  

  :در سوئيس است؟
  

نيويـورك تـايمز    ،2010دسامبر  23در      
بــرود . گزارشــي را بــه قلــم ويليــام جــي

Broad ــد ا ــانجر. و داوي ــار داده  ،س انتش
  ن عبارتند ازآاست كه نكات عمده 

 سال سيا بكار بـرد  7كوششي كه بمدت  •
تا با يك خانواده سوئيسـي رابطـه برقـرار    

بس  ،كند كه در بازار سياه تجهيزات اتمي
در معرض باد قرار گرفت وقتي  ،موفق بود

خواسـتار   ،دسـامبر  21در  ،قاضي سوئيسي
تحت تعقيب قضائي قرارگرفتن مرداني را 

ــو   ــروش تكنول ــار ف ــه در ك ي و ژداد ك
اطالعاتي هستند كه بكار توليد بمب اتمي 

  .يندآمي 
چشم انداز بـازجوئي و محاكمـه علنـي     •
از ديد سيا تيره است چرا كـه سـبب    ،نهاآ

مي شود سري ترين فعاليتهـايش بـر مـالء    
نهـا بخواهنـد در   آشوند هرگاه مـدافعان  

نها آافشا كنند  ،مقام دفاع از موكالن خود
در خدمت سيا بوده و بدستور سـيا عمـل   

برمالء شدن اسـرار حاصـل   . مي كرده اند
 ،اري را نيز بربـاد مـي دهـد كـه بـوش     ك

ن آرئيس جمهوري سابق امريكا به انجـام  
سـاخت بمـب اتمـي را از راه     :مي باليـد 

ي بس ژايجاد نقص در تجهيزات و تكنولو
  .مشكل كرده ايم

در  ،قاضـي سوئيسـي   ،س مـولر آندره آ •
 :گفت ،در برن ،دسامبر خود 21كنفرانس 

اگـر شـما قطعـات    . به يك پازل مي مانـد 
تصـوير را   ،ازل را كنار يكديگر بگذاريـد پ

  . وريدآبدست مي 
يعنـي   ،سه مردي كه توقيف شـده انـد       

ــد او  ــر و دو فرزن ــك تين اورس و  ،فردري
به عبدالقادر خان پدر بمب اتمـي   ،ماكرو

ي و تجهيـزات  ژدر خريد تكنولو ،پاكستان
. كمك كـرده بودنـد  ،اتمي از چند كشور
الر بدسـت  ميليونها د ،در ازاي اين كمك

بنابر قول مقامات حكومـت  . ورده بودندآ
تينرها محرمانه براي سيا نيز كار مي  ،بوش

نه تنها در باره شبكه عبدالقادر خان . كردند
و شبكه او و كارخانه اتمي كه ايجاد كرده 

ي و ژبلكــه دربــاره فــروش تكنولــو ،بــود
بـه   ،تجهيزات اتمي توسط او دسـتيارانش 

بكه او از كـره  شـ . اطالعـات مـي داد   ،سيا
شمالي تا ايران و از ايران تا ليبي را در بـر  

تينرها به سيا كمك مي كردند . مي گرفت
تا تجهيزاتي را ناقص كند كـه بـه برخـي    

  .كشورها فرستاده مي شدند
حكومت بوش بـراي حمايـت از ايـن     •

تـا  . از هيچ كار فروگـذار نكـرد   ،خانواده
جائي كـه از مقامـات سـوئيس خواسـت     

موجود در كامپيوترها و خانه هـا   اطالعات
تا تعقيب . و محلهاي كارشان را از بين ببرد

  .نها نا ممكن شودآقضائي 
معلـوم اسـت كـه     ،بدين سـو  2008از  •

. تينرها همچون جاسوس سيا كار مي كنند
اما اعالن تحت تعقيب قضائي قرار گرفتن 

ي و ژاين سـه بـه جـرم  فـروش تكنولـو     
 ،ي سوئيسـي از سوي قاض ،تجهيزات اتمي

. بــدان رســميت بخشــيد  ،دســامبر 21در 
پرونده اي باز مي شود كه پاكستان اصرار 
مي ورزيـد بسـته شـده اسـت و دادگـاه      
تشكيل مـي شـود كـه گمـان مـي رفـت       

بـازجويي و  . هيچگاه تشكيل نخواهد شـد 
محاكمه فعاليتهاي سيا در سوئيس را نيـز از  

تصميم  ،و نيز. پرده بيرون خواهد انداخت
ــي الكترونيــك نگــرفتن از  ســيا  ــر كپ را ب

طرحهاي بمب اتمي كه در كامپيوترهـاي  
غير قابـل توجيـه مـي     ،تينرها يافت شدند

طرح نخستين بمـب   ،يكي از طرحها. كند
اتمي چين و دو طرح پيشرفته تر طرحهاي 

  . بمب اتمي پاكستان بوده اند
ن طرحها در كـامپيوتر  آسرانجام كپي   •

لقادر خان پيـدا  يكي از اعضاي شبكه عبدا
تحقيق كنندگان ظن مـي برنـد كـه    . شد

اين طرحها به ايران و كره شمالي و بسا بـه  
در سـال  . كشورهاي ديگر داده شده انـد 

بازجوياني كه در باره برنامـه هـاي    ،2003
يكي از طرحها را  ،اتمي تحقيق مي كردند

  . وردندآن را به امريكا آدر ليبي يافتند و 
ـ  ،مولر • مـدت دو سـال    ،يقاضي سوئيس

است كه بر روي پرونده تينرها كـار مـي   
 174گزارش  :او گفت ،دسامبر 21در . كند

بـا   ،مـرد  3صفحه او مي گويد چسان اين 
در كار انتشار سـالح هسـته و    ،نقض قانون

  . كمك به ساختن بمب اتمي بوده اند
نها متهمند كه با كمك بـه عبـدالقادر   آ      
ي ژتكنولـو  براي خريد تجهيـزات و  ،خان
عمليات توليد بمب اتمي پاكستان را  ،اتمي

ي سـاخت  ژتكنولـو . موفق گردانده انـد 
نها در اختيـار عبـدالقادر   آها را  ژسانتريفو

 ،عبدالقادر خان ،بعدها. خان قرار داده اند
بــه ايــران و ليبــي و كــره شــمالي و بســا  

  . فروخت ژسانتريفو ،كشورهاي ديگر
ديـدي  گزارش مولر مأخـذ كتـاب ج       

است كه جزئيـات روابـط پنهـاني سـيا بـا      
تينرها را در معرض اطالع همگان قرار مي 

 2000در حـدود سـال    ،اين روابط. دهد
  . غاز شده استآ

در  ،ايران» پرونده اتمي«اما   :انقالب اسالمي
هرگاه سيا دو سـال  . برمالء شد ،2002سال 

خــانواده تينرهــا را بــه  ،ن تــاريخآزود تــر از 
در جريـان   ،پـس  ،ته بوده اسـت خدمت گرف

در ايـن  . يم نيز بوده استژفعاليتهاي اتمي ر
يـا  آ :اين پرسش محل پيدا مي كنـد  ،صورت

 ،سياي در خدمت حزب جمهوريخواه امريكـا 
بـا   ،نآنخست بـا گروگـانگيري و بـه دنبـال     

برانگيختن صدام به حمله به ايران و اينك با 
 –مي مالتاريا و مافياهاي نظا ،»پرونده اتمي«

در تخريـب انقـالب و    ،لت فعل خودآمالي را 
جلوگيري از استفاده مـردم ايـران از فرصـت    

  ؟نكرده است ،رشد
  
  
كه كاترين كلينس و » Fallout«كتاب  •

قرار است مـاه   ،دوگالس فرانتز  نوشته اند
كتـاب مـي گويـد سـيا     . ينده انتشار بيابدآ

. دستور مي داد ،چگونه براي تينرها به رمز 
مـي  . نها جاسوسي مي كـرد آانواده در خ

و در . نهــا را بخــرد آكوشــيد ســكوت  
به حكومت سـوئيس فشـار    ،حكومت بوش

ورد تا مدارك را از ميان ببرد و مـانع از  آ
نهـا  آ ،ن شود كه در يك دادگـاه علنـي  آ

  . محاكمه شوند
زاد آخانم كلينس روزنامه نگار و محقق      

سابق در نيويورك  ،فرانتز ،شوهرش. است
ــود  ــات ب ــايمز ســر بخــش تحقيق او در . ت

. نجلس نيز كار كرده استآروزنامه لوس 
براي كميسيون روابط خارجي  ˝او عموما 

  .سنا كار مي كند
 ،سيا هيچگاه در باره رابطه خود با تينرها •

ــداده اســت ــا . توضــيحي ن ــاجرا ب ــا م ام
بعد از انتشـار گزارشـها در بـاره     ،جزئياتش

و تجهيـزات   يژفروش غير قانوني تكنولو
از پــرده  ،اتمــي توســط عبــدالقادر خــان

پاكستان عبـدالقادر خـان را   ... بيرون افتاد
حبس خانگي كرد اما هيچگاه اجازه نـداد  

ي ژانس بين المللي انـر آژسيا و يا مفتشان 
  . از او تحقيق كنند ،اتمي

هيچگاه تمامي فعاليتهـاي او   ،در نتيجه      
كـاران  اندك شماري از هم. دانسته نشدند

و . او محاكمه و محكوم بـه زنـدان شـدند   
قرائن قوي وجود دارند حاكي از اين كه 

ــو  ــندگان تكنولـ ــي از فروشـ ي و ژبعضـ
همچنان بكار  ،تجهيزات به عبدالقادر خان

  .خود ادامه مي دهند
كتاب جديد توضيح مي دهـد  كـه در    •

چسان حكومت بـوش بـه وحشـت     ،2006

بـط  افتاد وقتي دانست كه ممكن است روا
. سيا با خانواده تينـر از پـرده بيـرون افتـد    

وزير امور خارجـه وقـت    ،كندوليزا رايس
از مقامات سوئيس خواست تينرهـا   ،امريكا

  .تحت بازجوئي قرار نگيرند
 ،2003كتاب مي گويـد سـيا در سـال          

خانه تينرها را تفتيش كـرد و دانسـت كـه    
اين خانواده طرحهاي چند نوع بمـب را  

  .دارد
سـخنگوي سـيا حاضـر نشـد      ، ويـس پال •

و وكالي تينرها گفتند كـه  . توضيح بدهد
نها نمي دانستند كه تجهيزاتـي كـه مـي    آ

بكار توليد سـالح هسـته اي مـي     ،فروشند
  .يندآ

 ،براساس يافته هاي بازجويان سوئيسـي      
از  ،كتاب بر اينست كه طرحهاي بمب هـا 

بـه چنـدين    ،طريق شبكه عبـدالقادرخان 
تايلنـد و مـالزي و افريقـاي    حتـي   ،كشور

كتاب سيا را بشدت . جنوبي داده شده اند
انتقاد مي كند بخاطر طرحها را در دسـت  
كساني باقي گذاشته است كه مظنـون بـه   

ي و تجهيزات اتمي بـوده  ژفروش تكنولو
  . اند
حكومـت سـوئيس زيـر     ،2007در سال  •

تصميم گرفـت كـه بـر     ،فشار شديد امريكا
ا و اتهامات افراد سـيا  اتهام جاسوسي تينره
با نقض قوانين ايـن   ،كه در خاك سوئيس

ــور ــر    ،كش ــي و غي ــات جاسوس ن آعملي
  . چشم ببندد ،پرداخته اند

تحقيق محـدودي در   ،2008در اوائل      
باره تجارت غير قـانوني تجهيـزات اتمـي    

كار سخت كنـد پـيش مـي    . انجام گرفت
بار ديگر زير  –رفت زيرا حكومت سوئيس 

بخـش بزرگـي از    –ومت امريكا فشار حك
فايلهاي كامپيوترها و ديگر اسناد معـامالت  

كار به مجلـس  . خانواده تينر را از بين برد
  . سئويس كشيد

 39بازجويــان سوئيســي  ،2008امــا در       
ايـن فايلهـا   . فايل تينرها را كشف كردنـد 

قرار بوده اسـت از بـين بـرده شـوند امـا      
  . ده بودندنها غافل شآمأموران از وجود 

ــولر • ــرانس  ،قاضــي سوئيســي ،م در كنف
حكومــت  ،دســامبر 21در  ،جديــد خــود

. سوئيس را بشـدت مـورد انتقـاد قـرارداد    
با  ،بدين خاطر كه با از بين بردن مدارك

چنان وسعتي در امور قوه قضائيه دخالـت  
ــت ــرده اس ــه  . ك ــت ك ــين گف او همچن

حكومت سوئيس به پليس جنـائي دسـتور   
  .جويان همكاري نكندداده بود با باز

هرگاه تينرها روانه دادگـاه شـوند و در    •
ممكن اسـت   ،دادگاه مجرم شناخته شوند

هـر سـه   . سال زندان محكوم شـوند  10به 
 ،زنداني شده اند و هرگاه محكـوم شـوند  

از مدت  ،ايامي كه در زندان گذرانده اند
در .نهـا كاسـته خواهـد شـد    آمحكوميت 

از ايـن كـه   پـس   ،ماكرو تينر ،2009اوائل 
 ،سـال دوره بـازجوئي و تحقيـق    3بمدت 

 ،بـرادر او .زاد شـد آاز زندان  ،زنداني بود
 ،ســال زنــدان 4بعــد از  ،2008در  ،اورس

در سال  ،فردريك ،نهاآپدر . زاد شده بودآ
  . زاد شده بودآ 2006

عـالوه بـر    ،ماركو تينر ،بنابر توصيه مولر     
ي و تجهيـزات  ژفروش غير قانوني تكنولو

بخـاطر پـول شـوئي نيـز محاكمـه       ،تميا
  .خواهد شد

ــه        ــال مطالع ــوئيس در ح ــتان س دادس
ينــده آگــزارش مــولر اســت و در ســال 

تصميم خواهـد گرفـت كـدام اتهامهـا را     
مستند فرسـتادن تينرهـا بـه دادگـاه قـرار      

  .دهد
  

اثــر تحريمهــا بــر اقتصــاد و 
  :رفتار دولت ايران

  
اســــتراتفور   ،2010دســــامبر  20در     
تحليلــي را انتشــار داده اســت  - زارشگــ

  :واجد اين نكات
ورده هاي نفتي را آچون ايران يارانه فر •

بر اين شدند  ،بسياري در امريكا ،قطع كرد
يم ايران به پاي ژوردن رآكه تحريمها در 
ــذاكره ــز م ــد ،مي ــاده ان ــؤثر افت ــع . م منب

استراتفور كه به حكومـت ايـران نزديـك    
تحريمها و باال بر عواقب غير منتظره  ،است

رفتن ميزان ذخاير ارزي ايران به احمدي 
اد اعتماد بنفس در مورد گفتگوهـاي در  ژن

  .جريان داده است
منابع استراتفور گزارش كرده انـد كـه    •

ورده هاي نفتي آبعد از باال بردن قيمت فر
در چهار راه هاي شهرهاي  ،دسامبر 19در 

افراد قواي مسلح مستقر شده  ،بزرگ ايران
 38)  ليتـر  4.5(قيمت بنزين از گـالني  . اند

. دالر افـزايش يافـت   1.44سنت به گالني 
وسائل ارتباط جمعي غرب حـذف يارانـه   

ورده هـاي نفتـي را دليـل قطعـي بـر      آفر
 ،ميز بودن تحريمهائي كه غـرب آموفقيت 

بـر ضـد ايـران برقـرار      ،به رهبري امريكـا 
جلوگيري از فروش بنـزين بـه   . كرده اند

يـك  . كي از اين تحريمهـا اسـت  ي ،ايران
منبع ايرانـي اسـتراتفور كـه بـا حكومـت      

ارزيـابي و وضـعيت سـنجي     ،مرتبط است
  :ديگري را پيشنهاد مي كند

  
  :تحریمها و اثرات جنبی ٭
  

حكومت احمدي  :اين منبع مي گويد     
اد از نحـوه پيشـرفت گفتگوهـا بـر سـر      ژن

حكومـت او  . در وجد است ،پرونده اتمي
ا تاريخ دور دوم گفتگوها در مصمم است ت

به اقتصاد كشور سـر و   ،2011انويه ژاواخر 
 ،اقتصـادي كـه تحريمهـا   . صورتي بدهـد 

هم اثرهاي مثبـت و هـم اثرهـاي     ،نآبر
  .منفي گذاشته اند

خرين دور از تحريمها كـه از تابسـتان   آ     
بانكهاي عمده  ،سال جاري برقرار شده اند

بـا   ن داشت كـه معـامالت خـود را   آرا بر
اين شد كه تهران ناگزير . ايران قطع كنند

شد در بازار سـياه بنـزين بخـرد و قيمتـي     
بســيار بيشــتر از قيمــت در بــازار معمــولي 

فشارهاي مـالي تهـران را نـاگزير    . بپردازد
كرد از واردات بكاهد و از كارخانه هـاي  

  . استفاده كند ،پتروشيمي در توليد بنزين
د تـا  ورآايران چندين كوشـش بعمـل    •

نها آبرخي از . خود را از بند تحريمها برهد
نتيجه بخش بودند در افزايش ذخاير ارزي 

 ،بنا بر قـول بانـك مركـزي ايـران    . ايران
ذخــاير ارزي ايــران بــه بــاالترين ميــزان 

 100رسيدند و بطوري كه ايران صـاحب  
منابع . ميليارد دالر ذخاير ارزي شده است

ارزي را افزايش ميزان ذخـاير   ،استراتفور
يكـي بـاال    :به چند عامل نسبت مي دهنـد 

درصد ذخاير  15رفتن ارزش طال چرا كه 
بيرون . ارزي ايران را طال تشكيل مي دهد

ميليـارد   5معـادل  (ميليـارد يـورو    4بردن 
از بانكهاي اروپـائي در طـول سـال    ) دالر

يكي از منابع مي . گذشته دليل ديگر است
ير ارزي گويد مهمترين دليل باالرفتن ذخا

تحريمهائي اسـت كـه بـه رهبـري      ،ايران
چـرا كـه ايـن    . امريكا برقـرار شـده انـد   

تحريمها سبب شده اند كـه ايـران ديگـر    
اين امر . نمي تواند چون سابق خريد كند

سبب شد كه ذخاير ارزي ايـران افـزايش   
مجازاتهـا سـرمايه    ،افـزون بـر ايـن   . يابند

گذاران ايراني را از خارج كردن سـرمايه  
نهـا  آ. منصـرف كـرد   ،ي خود از ايـران ها

پولهاي خود را صرف خريد اوراق بهـادار  
  .دولتي كردند

ــو  • ــاي ك ــروان و  آبانكه ــور و اي ال المپ
 ،بـا اسـتفاده از تحريمهـا    ،بخصوص دوبي
درصد ارزش معامله باال  35نرخ خود را تا 

ــه  . بردنــد نتيجــه ايــن شــد كــه ايــران ب
بـراي معـامالت    ،كشورهائي چون ونزوئال
در گفتگوهـا بـا   . مالي خود وابسته بگـردد 

 ،بر سر ثبـات سياسـي لبنـان    ،سعد حريري
اد مرتب از نخست وزير لبنـان  ژاحمدي ن

مي خواست به ايران اين امكان داده شود 
تا معامالت خود را از طريق بانكهاي لبنـان  

مقامات ايران از شايعات اخيـر  . انجام دهد
ـ  زرگ مبني بر اين كه بانكها و شركتهاي ب

ورنـد  آاروپائي به دولتهاي خود فشار مي 
تشـويق   ،از شدت تحريمهاي ايران بكاهند

اد تحريم را ژحكومت احمدي ن. شده اند
بكار توجيه وضعيت مي برد و وارد گفتگـو  

  .بر سر پرونده اتمي مي شود
بــدون ترديــد منبــع    :انقــالب اســالمي 

چـرا  . استراتفورمنطق صوري بكار برده اسـت 
عاي احمدي نژاد بر اينكه ذخـاير  اد ˝كه اوال 

ميليــارد دالر اســت  100ارزي مــا بيشــتر از 
نـه او و نـه   . مورد ارزيابي و نقد قـرار گرفـت  
نتوانسـتند   ،مسئوالن اقتصاد در حكومـت او 

ميليارد دالر كـدام ذخيـره    100بگويند اين 
از كجـا   ،است؟ اگر ذخيـره پشـتوانه نيسـت   

مده اسـت؟ وزيـر بازرگـاني همـين     آبدست 
حكومت افزايش مبادالت ايران با كشـورهاي  

. قـرارداد  ،دنيا را دليل بي اثر بودن تحريمهـا 
 ،ميليـارد ذخـاير ارزي   100عالوه بر اين كه 

 ،بدين لحـاظ كـه پشـتوانه اسـكناس اسـت     
اين امـر كـه   . ن را بكار بردآدولت نمي تواند 

ادعا مي شود كه قانون يارانه ها بنـابر حكـم   
ا شـده اسـت زيـرا    حكومتي خامنـه اي اجـر  

دولت بودجه براي اين كه پيش از باال بـردن  
نداشـته اسـت و بـه     ،يارانه را بپردازد ،قيمتها

بانك مركزي اعتبار الزم را  ،دستور خامنه اي
دليـل بـر    ،در اختيار حكومت گذاشته اسـت 

اين كه اين حكومت تحريمها را براي افزايش 
مغتـنم نشـمرده    ،ميزان ذخـاير ارزي كشـور  

افزايش ميزان قاچاق نيز دليل ديگري  .است
كه ارزها بكار باال بردن ميزان رانتي رفته انـد  

مالي بـه جيـب مـي     –كه مافياهاي نظامي 
  .زنند

  
زاد کـــــردن قیمتهـــــا ریســـــک آ ٭

  :محاسبه شده ایست
  
هرچند تحريمها مشـكل بزرگـي بـراي     •

فعاليتهاي اقتصـادي روز بـه روز  ايرانيـان    
ـ  ،ايجاد كرده اند ـ  اما ب اد ژراي احمـدي ن
هم در داخـل و هـم در    ، سود سياسي نيز

 ،در داخــل. خــارج از كشــور داشــته انــد
ـ  اد و حكومـت او برسـر زمـان    ژاحمدي ن

بـا   ،اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها
. در كشـماكش بـود   ،رقيبان سياسي خـود 

نند كه از ايـن قـانون در محـروم    آنها برآ
ود اد از پايگاه مردمي خژكردن احمدي ن

يارانه بنـزين بـيش از همـه    . استفاده كنند
حذف اين يارانه فقـط  . موضوع بحث بود

مرحله اول اجراي قانوني است كـه مـي   
حذف يارانـه  . سال اجرا شود 5بايد ظرف 

ــان و     ــذائي و دوا و درم ــواد غ ــاي م ه
موزش و پـرورش نيـز مـي بايـد انجـام      آ

  .بگيرند
استراتفور به ريختن پـول بـه    ،در اينجا     

حساب يارانه گيران مي پردازد و بـه ايـن   
نتيجه مي رسد كه ايـن پـول بـه حسـاب     

براي حكومت عايدي نداشت اما  ،ريختن
زيـرا همـانطور كـه    . سود سياسي داشـت 

وابستگي مالي به  ،اد انتظار داردژاحمدي ن
رأي موافق سياسي به  او و جنـاح   ،دولت

  .حاكم مي شود
براي  –سطح پائين تورم  ،افزون بر اين •

بســا بطــور  ،درصــد 10حــدود  ،- ايــران 
اين تورم همراه . درصد بگردد 20متوسط 

ــزان ذخــاير ارزي  ــتن مي ــاال رف ــا ب ــه  ،ب ب
حكومت اعتماد بنفسي را مـي بخشـد كـه    

براي اجراي اين اصالح اقتصـادي   ،بدان
منابع ايراني استراتفور به توانائي . نياز دارد

قواي امنيتي كشور در مهار كردن جنـبش  
همان . اعتقاد راسخ دارند ،اعتراضي مردم

 2007ســان كــه توانســتند عصــيان ســال 
  .رابخاطر باال رفتن قيمت بنزين مهار كنند

  
تکیه گـاه مـالی بـرای تحـرک در  ٭ 

  :سیاست خارجی
  
همان منابع مي گوينـد كـه حكومـت     •

  ايران احساس مي كند كه اينك در 
  

  9در صفحه 

 ؟!سلسله خامنه ای
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ايـه  بـر پ  ،موقعيتي اسـت كـه مـي توانـد    
موقعيت مالي كه باال بودن ذخاير ارزي به 

چنـد و چـون سياسـت     ،او بخشيده است
ــد  ــين كن ــد . خــارجي خــود را تعي از دي

ــت ــذاكرات اواخــر  ،حكوم ــه در ژم انوي
ــتانبول ــام    ،اس ــوبي انج ــت خ در موقعي

در حالي ايـن گفتگوهـا   . خواهند گرفت
انجام خواهند گرفت  كه ايران اين تصور 

كرده است كه تحريمهاي را به امريكا القاء 
اقتصاديش مؤثر افتاده و سـبب شـده انـد    
ايران تن به مذاكرات بر سر  برنامه اتمـي  

ن آاد مـي توانـد   ژاحمدي ن. خود بدهد
ــور را در   ــن تص ــت اقتصــادي و اي موقعي

بكـار   1+5گفتگوهاي خود بـا كشـورهاي   
نها را كه آورد و داليل آوقت بدست . برد

تنها راه حل دست زدن به حمله نظامي را 
ايـران موفقيـت   . بي اعتبار كند ،مي دانند

ن دخالت آورده است و آديگري بدست 
به رغم مقاومت  ،دادن تركيه در مذاكرات

در جريـان   ،پس مـي توانـد  . است ،امريكا
  .خواستار كاهش تحريمها شود ،گفتگوها

ــالمي  ــالب اس ــي   :انق ــابع ايران ــه من اينك
ده استراتفور متوجه تناقض گوئي خود نش

اند يك حرف است و اينكه استراتفور نيـز  
از . حــرف ديگــري اســت ،ن را نديــدهآ

جملــه ايــن تنــاقض را كــه تحريمهــا بــه   
ــدي نــ  ــائي  ژاحم ــت او توان اد و حكوم

نچــه او از گفتگوهــا آ ،بخشــيده اســت و 
. كاسته شدن از تحريمها است ،انتظار دارد

و توجه نكردن به اين واقعيت است كه در 
اد نيـز  ژاحمدي ن ،ز تحريمهاازاي كاستن ا

امتيازي را بايد بدهد . مي بايد امتياز بدهد
 ،از قرار. كه امريكا و غرب مطالبه مي كنند

استراتفور متوجه ايـن تنـاقض گـوئي هـا     
  :هست

بديهي است هر دو طرف اندازه تـوان   •
ورد مـي  آبـر  ،در گفتگوها ،موضع خود را

انـدازه تـوان طـرف خـود را نيـز      . كنند
اما يكچند از عالئم بـروز  . مي كنند وردآبر

اد ژكرده اند كه معلوم مي كنند احمدي ن
او نه . موقعيتي را كه مي گويد نيافته است

دست بـاال را   ،نسبت به رقباي سياسي خود
ــاي    ــه از تحريمه ــرده اســت و ن ــدا ك پي
اقتصادي سودي را بـرده اسـت كـه مـي     

استراتفور همچنان بر ان نظر است . گويند
خـرداد   22( 2009وئـن  ژتخابـات  كه از ان

يـم  ژبرخوردها در درون ر ،بدين سو) 88
اد در مانور بـر  ژاحمدي ن. تشديد شده اند

. ضد رقباي خود مهارت بخرج داده است
ــار متكــي از وزارت خارجــه دليــل  ،بركن

. ميز بـودن مانورهـاي او اسـت   آموفقيت 
هرگاه گفتگوها به ترتيب دلخواه او پـيش  

اسـتدالل كنـد كـه     او مـي توانـد   ،بروند
. سياستهاي او تحريمها را بي اثر كرده انـد 

 ،با دادن يارانـه مسـتقيم   ،و در همان حال
  . پايگاه مردمي خود را تقويت كند

نچه منابع ايراني متصل به آ :انقالب اسالمي
اد و حكومت او بـه اسـتراتفور   ژاحمدي ن
همان محاسبه ايست حكومت او  ،گفته اند

يارانه ها كرده اسـت   درباره اجراي قانون
در انقالب اسالمي موضوع  ،پيش از اين ،و

داده هـا و   ،در فصل بعد. بحث شده است
اطالعات اقتصادي وضـعيت اقتصـادي را   

دو  ،پيش از اين. بازهم روشن تر مي كنند
    :وريمآاطالع را مي 

ايـــران چنـــدين تـــن از 
ــده را   ــئوالن القاع زاد آمس

چرا روسـيه   - كرده است؟ 
  :وت را رها كرد؟ويكتور ب

  
ايران شماري از مسئوالن القاعده را رها  ٭

  :كرده است
  

ــامبر  24در  ◀ ــايمز  ،2010دس ــه ت روزنام
از قول مقامات پاكستان خبـر داده   ،لندن

اســت كــه  مقامــات ايــران محرمانــه بــه  

با قواي نـاتو   ،تروريستهائي كه در افغانستان
  و. اسلحه مي دهد ،مي جنگند

از مسـئوالن القاعـده    ايران چندين تن •
كه به ايـران گريختـه و در حـبس ايـران     

ــد را  ــه در  آبودن ــا ك ــرده اســت ت زاد ك
ســازمان  ،مرزهــاي افغانســتان و پاكســتان

  . القاعده را باز بسازند
تايمز به استناد قول مقامـات پاكسـتان و    •

خاورميانه كه نخواسته انـد نامشـان بـرده    
 ،خبر مي دهـد كـه مقامـات ايـران     ،شود
در جنگشـان بـا    ،با فعاالن القاعده ،فيانهمخ

يـك مقـام   . كمك مي رسـاند  ،قواي ناتو
ارشد اطالعات پاكسـتان بـه تـايمز گفتـه     

اعضاي القاعده از  ،در چندين نوبت :است
  . سپاه پاسداران كمك دريافت كرده اند

يكي از تروريستها كـه اف   ،سيف العدل •
در شـمار   ،ي در جستجوي او اسـت آبي 

زادشـان كـرده   آت كـه ايـران   كساني اس
سـيف العـدل مصـري در فهرسـت     . است

ي ترتيـب  آتروريستهائي است كه اف بي 
ــتهم اســت كــه انفجــار  . داده اســت او م

 ،سفارتخانه هاي امريكا در افريقاي شـرقي 
  . را سازمان داده است 1998در سال 

 ،بتـازگي  ،بنا بر قول مقامات پاكسـتاني      
يـات در  سيف العـدل بـه فرمانـدهي عمل   

  . افغانستان و پاكستان منصوب شده اند
سليمان ابـوقيس كـه كـويتي اسـت و      •

ــاي  ــام ترورهـ ــپتامبر  11بهنگـ  ،2001سـ
سخنگوي القاعده بود و ابو خيار المصـري  

ــواهري ــان الظ ــماره  ،از نزديك ــرد ش  2م
القاعده و نيز سه عضو خانواده اسـامه بـن   

از . زاد شــده هــا هســتندآالدن در شــمار 
ــن الدناعضــاي خــ ــن در  20 ،انواده ب ت

وئيـه  ژدر مـاه  . حبس خانگي بودند ،ايران
عمر پسر بن الدن گفـت كـه    ،سال جاري

تن از اعضـاي خـانواده بـن الدن در     20
نهـا  آايرانند اما اجازه خروج از كشـور بـه   

داده نمي شود و ايران حاضر نيست بر سر 
نها با عربستان سـعودي گفتگـو   آسرنوشت 

  . كند
يــك  ،در مــاه نــوامبر ،ود ايــنبــا وجــ     

روزنامه كويتي خبر داد كـه چنـد تـن از    
ايران را  ،از جمله ابوقيس ،رهبران القاعده

  .بمقصد يمن ترك گفته اند
  
چرا مقامات روسيه ويكتوربـوت   ٭

تاجر اسلحه روسي را به حال خود 
  :رها كردند؟

  
. ويكتــور بــوت بــه امريكــا بــرده شــد ◀

. باله كـرد حكومت روسيه اعتراضي بي دن
ــامبر  4در  ــالي اوواروف ،2010دس در  ،نات

توضــيح داده اســت چــرا    ،نوشــته اي
بوت را به حال خود رها  ،حكومت پوتين

مـدودوف  « :عنوان نوشته او اينست . كرد
مي توانست از بوت چون برگ برنده اي 

در  ،بدين سان. »بر ضد پوتين استفاده كند
ــا ــتند در    ،امريك ــي خواس ــا م دموكراته

ابات دو مجلس از بوت استفاده كننـد  انتخ
رئيس  ،كه دير به امريكا برده شد و مدودو

جمهوري روسيه مي خواهد از او بر ضـد  
نكـات قابـل    ،بـاري !. پوتين استفاده كنـد 

  :توجه نوشته اوواروف اينها هستند
ويكتــور بــوت در دســت قــوه قضــائي  •

ن آكشورها رها شد كه روسيه هيچگاه بـا  
ــتآرابطــه  ــري . ه اســتســان نداش ديميت
رئيس جمهـوري روسـيه بـا يـك      ،مدودو

ضربه نخسـت را   :سنگ دو ضربه وارد كرد
نخست وزير  ،معاون پوتين ،بر ايگور سچين

وارد كـرد و گـروه    ،و حامي بوت ،روسيه
نخست وزير را كه رقيـب او در انتخابـات   

و در همـان  . تضـعيف نمـود   ،است 2012
اك برگ برنده اي را در اختيار بار ،حال
. رئيس جمهـوري امريكـا قـرار داد    ،اوباما

ــا   ايــن بــرگ برنــده بكــار او در مقابلــه ب
اكثريت جمهوريخواه مجلس نماينـدگان  

  .يدآمي 

در طول دو  ،بعد از طي مراحل قضائي •
مقامـات   ،2010نـوامبر   16در  ،سال و نـيم 

ويكتــور بــوت را تحويــل امريكــا  ،تايلنــد
مـي  » تاجر مرگ«او را  ،در امريكا. دادند

نامند و او يكي از مـأموران دوايـر سـري    
 ،بـا موفقيـت   ،1900روسيه بود كه سالهاي 

 6او در . به يك تاجر اسـلحه تبـديل شـد   
با .  در بانگكوك دستگير شد ،2008مارس 

مشغول گذران ايام تعطيل  ،خانواده خود
 ،يك عضو اداره مبارزه با مواد مخدر. بود

سـازمان چريكـي   ( FARCخود را عضو 
جا زده بود و بـوت بـه او پيشـنهاد    ) لمبياك

فروش چند صد موشك به هواي سـاخت  
مـدرك الزم   ،بـدين سـان  . روسيه را داد

امريكا ظن بـرده بـود   . بدست امريكا افتاد
كه او بسياري از سـازمانها را مسـلح كـرده    

  . است
تقاضاي استرداد بوت در روسيه واكنشي  •

 سـرگي . ببـار نيـاورد   ،كه انتشار مي رفت
وزير خارجه تنها به اين بسنده كـرد   ،الورو

يك فشار خارجي قـوي وارد  « :كه بگويد
شـكاري را ببـار   آشده و يك بي عـدالتي  

مشـاور   ،پريخودكو ژاما سر. »ورده است آ
مسـكو عالقمنـد    :ديپلماتيك مدودو گفت

خر انجـام  آاست كه تحقيقات قضائي تا به 
بگيرد و متهم به همه پرسشهاي قوه قضائي 

كمك مقامات كنسولي . مريكا پاسخ بگويدا
به بوت بهيچ رو بمعناي موافقت با اعمـال  

ما چندين بار اعالم كـرده ايـم   ... او نيست
كه جناياتي از نوع فروش اسـلحه و مـواد   

اينگونه . »مخدر بايد بشدت مجازات شوند
از  ،موضعگيري يعني تحويل او بـه امريكـا  

  . نظر روسيه بالمانع است
 ،بخاطر روابطش بـا بـوت   ،چينايگور س •

بطور مستقيم مورد انتقـاد مطبوعـات قـرار    
و والديمير پوتين هيچگونه اظهـار  . گرفت

نچه به ويكتـور بـوت   آاما در . نظري نكرد
او همچنان مي گويد بي  ،مربوط مي شود

تهديد كرده است  ،گناه است و با احتياط
مداركي كه نقشهاي  ،كه در صندوق خود

هرگـاه  . دارد ،كار مي كنندشآمقاماتي را 
او افشاگريهائي خواهد  ،براو بالئي روا رود

ــيتها    ــياري از شخص ــراي بس ــه ب ــرد ك ك
از . ورنـد آدردسرهاي جدي بوجود مـي  

واكنش روسـها  . تهديد او اثر نبخشيد ،قرار
كه معموال از وابستگان به خود بشدت تمام 

ايـن فكـر را بـه ذهـن      ،حمايت مي كنند
ترداد بــوت و خطــور مــي دهــد كــه اســ

بـه همـه    ،اسراري كه مي تواند افشا كنـد 
اطرافيــان مــدودو و . زيــان نمــي رســانند

كســاني كــه او را تشــويق مــي كننــد در 
نـامزد   2012انتخابات رياسـت جمهـوري   

فكر مي كنند از افتضاحي كه ممكن  ،شود
اســت بــر اثــر افشــاگريهاي بــوت دامــن 

سـود خواهنـد    ،اطرافيان پوتين را بگيـرد 
يرا سيماي او را نـزد افكـار عمـومي    ز. برد

همچنان به او  ،كه برغم همه كم و كسريها
  . تيره خواهد كرد ،وفادار است

معاون رئيس كميسيون  ،ميخائيل كاپورا •
بر اين بـاور اسـت    ،قضائي شوراي فدرال

كه ويكتور بوت اطالعاتي سـري در بـاره   
در اختيـار   ،فروش اسلحه روسـي در دنيـا  

ات بيش از انـدازه بـراي   اين اطالع. دارد
صنعتي امريكـا اهميـت    –مجموعه نظامي 

او شــماره بــانكي تمــامي  ،بعــالوه. دارنــد
بنـا  . گروههاي تروريسـت را مـي شناسـد   

او اسـامي   ،بسا در جريان بـازجوئي  ،براين
  .حاميان خود را در دولت روسيه افشا كند

ايـــوري  ،تـــاريخ شـــناس امريكـــائي •
بـاره   كـه چنـدين كتـاب در    ،فلچينسكي

براين نظـر   ،دواير سري روسيه نوشته است
بسياري مقامـات نمـي    ،است كه در روسيه

خواستند ويكتور بوت بـه امريكـا تحويـل    
اما كاخ كرملين مداخله نكـرد  . داده شود

زيرا فكر مي كرد در سياست داخلي مـي  
  .ن استفاده كندآتواند از 

وليـا  ژ ،با مسـكو تـايمز   ،در يك مصاحبه •
 :گفتـه اسـت   ،روزنامه نگار است التينيا كه

 ،معاون نخست وزير روسـيه  ،ايگور سچين

در جنگ محرمانـه بقصـد    ،از ويكتور بوت
 ،در همـه جـاي جهـان    ،مهار نفوذ امريكـا 
  . استفاده مي كرد
 ،سرنوشــت ويكتــور بــوت :انقــالب اســالمي

سرنوشت همه كساني است كه مزدور ايـن و  
هـا و  ن قدرت و شبكه ماوراء ملي هـا و دولت آ

بانكهــا و ســازمانهاي تروريســت و مافياهــاي 
  . مواد مخدر مي شوند

  
  

                      اثرات اجـراي قـانون   
       كــاهش   -                يارانــه هــا؟ 

                    ذخاير ارزي و افزايش 
      ...:            ورشكستگيها و

  
اثر اجراي قانون يارانه هـا  

  :بر اقتصاد و قيمتها
  
ــه  ٭ ــدي يارانـ ــا هدفمنـ ــا، بـ  هـ

هـاي   هاي داخلي از قيمـت  قيمت
  :جهاني بيشتر شد
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ها وارد فاز هدفمندي  باالخره يارانه: است
نژاد، آزادسازي و  شدند و با اعالم احمدي

هاي انرژي؛ آب و نان  اصالح قيمت حامل
آذر آغاز شد؛ هرچنـد بارهـا    28از يكشنبه 

آب (گفته شده بود يارانه كاالهاي اساسي 
 .شود فعال هدفمند نمي) و نان

 44500هـاي جديـد و واريـز     مـت با قي   
تومان براي هر نفر در هر ماه تا پايان سال 

هزار ميليارد تومان درآمـد   70حداقل  90
كه بر اساس  شود درحالي نصيب دولت مي

ها قرار بود در سال  قانون هدفمندي يارانه
هزار ميليارد تومان درآمد دولت  20اول 

از اين امر باشد امـا ظـاهرا دولـت عجلـه     
ساله قصد رفتن  ساله را يك 3و راه  داشت
 . دارد

در حال حاضر اسـتراتژى دولـت ايـن        
اســت كــه فقــط روى هدفمنــد كــردن  

ها متمركـز شـود نـه بـر روى يـك       يارانه
اجتمـاعى بـه    - استراتژى جامع اقتصادى 

ــون آن   ــادى و چ ــازى اقتص ــام آزادس ن
شود ممكن است حتى  استراتژى اجرا نمى

ى در برابر واردات تا مدتى توليدات داخل
اگـر مـا   . بدون سپر و بدون محافظ باشند

استراتژى آزادسازى اقتصادى را در قالب 
كرديم معنايش  يك منظومه كالن اجرا مى

ها  زمان با آزادسازى قيمت اين بود كه هم
هاي انرژي، بايد سود بانكي؛ نظام  و حامل
شـد ضـمنا    اي و دستمزدها آزاد مي تعرفه

شد  ها اصالح مى ون مالياتقانون كار و قان
بايسـت   كار نيز مى و و فضاى عمومى كسب

شد كه در اين حالـت   آزاد يا و مساعد مى
توانستيم قدرت رقابت خود را  كلى نيز مى

 .كنيم با خارج حفظ 
 
هـاي داخلـي انـرژي و كاالهـا      قيمـت  •

  هاي خارجي شد  تر از قيمت گران
 
هـاي   هـا قيمـت حامـل    با حذف يارانـه    
ژي و بسياري از كاالها از قيمتها جهاني انر

كه سطح درآمدها و  باالتر رفت، در حالي
حقــوق مــردم كمتــر از يــك چهــام     

به چند نمونـه از  . درآمدهاي جهاني است
هاي داخلي و جهاني توجـه   مقايسه قيمت

 : كنيد
قيمت خودرو در داخل كشور : خودرو - 

درصد  50در خودورهاي تجاري حداقل 

 130ي ســواري حــداقل ودر خودروهــا
است در   هاي جهاني درصد باالتر از قيمت

تـر و   شـان بسـيار پـايين    كه كيفيـت  حالي
شـان چنـد    مصرف انرژي و قطعات يدكي

  . برابر بيشتر است
آمـار اكتسـابي از شـركت ملـي     : بنزين - 

هاي نفتـي حـاكي اسـت،     پخش فرآورده
قيمت فوب خليج فارس بنزين در آذر ماه 

تومان در هر ليتر بوده است  575تقريبا  89
گـذاري   بر اين اساس با توجه بـه قيمـت  

توماني بنزين براي هـر ليتـر    400حداقل 
پس از شروع اجـراي قـانون هدفمنـدي    

تومـاني بنـزين آزاد    700ها و قيمت  يارانه
اي قيمــت بنــزين در ايــران از  غيرســهميه

 . هاي جهاني باالتر خواهد رفت قيمت
گـاز فـوب    تر نفتقيمت هر لي: نفت گاز - 

تومان  612فارس در زمان ياد شده   خليج
قيمت اين حامل تاثيرگذار در . بوده است

قيمت تمام شده كـاال و خـدمات پـس از    
تومان تعيين شده  150اجراي قانون الاقل 

ــت    و ــال قيم ــين ح ــاني  350در ع توم
صـد   در 55اي نيـز   گـاز غيـر سـهميه    نفت

 .قيمت فوب فعلي خليج فارس است
قيمت نفت كوره با اجـراي  : ت كورهنف - 

تومان  200ها،  يارانه نقانون هدفمند كرد
قيمت فـوب  . در هر ليتر تعيين شده است

 470خليج فارس اين حامـل در آذر مـاه   
 . تومان در هر ليتر بوده است

 350تـا   30قيمت گـاز خـانگي بـه    : گاز- 
متر مكعب افـزايش يافتـه در    هر تومان در

 150هـاني حـدود   هاي ج كه قيمت حالي
 . تومان است

وات ساعت برق بـه   قيمت هر كيلو: برق - 
ــا  27 ــا    210ت ــه ام ــزايش يافت ــان اف توم

تومان  100تا  40هاي جهاني حدود  قيمت
 . است

دالر در  9300قيمت جهاني مـس  : مس - 
كه قيمـت داخلـي    هر تن است در حالي

دالر در هــر  9650(تومــانميليــون  9850
 . شود عرضه ميبه مصرف كنندگان ) تن

قيمتهاي جهـاني بيلـت و شـمش    : فوالد - 
دالر درهــر تــن اســت امــا  530فــوالدي 
ــي در شــركت  قيمــت هــاي  هــاي داخل

ــا  600مختلــف از  دالر درهــر تــن  700ت
 . شود عرضه مي

كه قيمت جهاني هر  در حالي: آلومينيوم - 
هاي  دالر است قيمت 2300تن آلومينيوم 

ده هسـتيم  داخلي با وجود اينكه صادر كنن
 . دالر در هر تن است 2600حدود 

بيش از نيمـي از محصـوات   : پتروشيمي - 
درصد بـاالتر   20تا  5پتروشيمي در داخل 

شوند در  خته ميوهاي جهاني فر از قيمت
صـادر كننـده عمـده ايـن      كـه مـا   حالي

 .محصوالت هستيم
  
  ها بر صنعت حمـل تاثیر حذف یارانه •
  :نقل  و
 

ها بر صنعت  دي يارانهبيشترين تاثير هدفمن
هـزار   248طوري كـه   حل و نقل است؛ به
كه حمل و نقل بـار  ... كاميون و اتوبوس و
دهند ميانگين در هـر   و مسافر را انجام مي

ــومتر  100 ــر گازوئ 70كيل ــليت ل مصــرف ي
ليتر  38كه در دنيا حدود  كنند درحالي مي

 .شود كيلومتر مصرف مي 100براي 
برابر شـدن قيمـت    21تا  9در هر حال، با 

 و  صنعت حمل)برابر 15ميانگين (گازوئيل 
هـر اتوبـوس   . شـود  نقل دچار مشكل مـي 

شـهري بـا     شهري يـا بـين    مسافري خارج
ميليون تومـان روزانـه    300تا  150قيمت 

كند و ميـانگين   ساعت كار مي 16حداقل 
 1200هزار تومان درآمد دارد و بين  400

ني حداقل كند يع كيلومتر سفر مي 1500تا 
  كند ليتر گازوئيل مصرف مي 1100تا  850

ريـال روزانـه    165كه هزينه آن بـا نـرخ    
هــزار  18تــا  14بــراي هــر اتوبــوس   

بود و پس ) هزار تومان 16ميانگين (تومان
 150از هدفمندي و با رقم فعلي گازوئيـل  

توماني اگر مثـل سـابق مشـتري و     350و 
 مسافر داشته باشد هزينه گازوئيل حـداقل 

ميـانگين  (هزارتومـان  350و حداكثر  150
  خواهد شد يعني ) هزار تومان  225

  
  10در صفحه

  

 ؟!سلسله خامنه ای
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هـزار   210هـاي سـوخت حـدود     هزينه
تومـان افــزايش داشـته كــه بـا احتســاب    

هاي انساني؛ قطعات يدكي  افزايش هزينه
ــه  هــزار تومــان  250و كــاهش مســافر ب
 20كه بـا افـزايش    خواهد رسيد در حالي

هـزار تومـان    80ا فقـط  ه درصدي كرايه
افــزايش درآمــد خواهــد داشــت يعنــي 

 170هايش روزانه حـداقل   مجموع هزينه
 . هزار تومان باال خواهد رفت

  
  :نقل بار  و های حمل افزایش هزینه •
 
كـه بـر اسـاس محاسـبات بـاال       در حالي   

هاي روزانه از قبيل سوخت؛ قطعات  هزينه
 300تـا   200و انساني هر كاميون حـداقل  

هزار تومان افـزايش يافتـه امـا درآمـد و     
درصد افزايش يافتـه و از   15كرايه بارفقط 

تـا   230هزار تومان در روز به  500تا  200
طـور   هزار تومان باال رفتـه يعنـي بـه    575

هـزار تومـان بـه     280تـا   180خالص بين 
هـا   ها و كشـنده  هاي روزانه كاميون هزينه

 10ر افزوده شده كه باعث افزايش اضافه ب
تر خواهد  درصدي كرايه بار و تورم اضافه

 . شد
ــاميون      ــه ك ــد ك ــده داده ش ــاي  وع ه

كنـيم امـا بـا     بـاال را نوسـازي مـي    مصرف
ــوع    ــه ن ــور و چ ــدام كش ــوزي ك تكنول

هاي كشنده بـا كيفيـت    كاميوني؟ كاميون
؛ بنـز آلمـاني   )سـايپا ديـزل  (ولوو سوئدي

توقف توليد در ايران خودرو ديـزل بـه   (
؛ بـي  )زامياد(ايويكو ايتاليايي) مدليل تحري

يزد؛ رنو  خودرو اي در كوير ام سي تركيه
يـا در اثـر تحـريم    ...وارداتي از فرانسـه و 

هـاي حـدود    د يا با قيمـت نشو توليد نمي
ــا  145 ــداري  160ت ــان خري ــون توم ميلي

و نقـل بـا     ندارند و نوسازي ناوگان حمل
هـا و   ماند كشـنده  مي. آنها غيرممكن است

سـايپا  (هـاي چينـي دانـگ فنـگ     كاميون
ــزل ــوو) دي ــزل (ه ــودرو دي ــران خ ؛ )اي
هاي چيني آميكو؛ كـاميون چينـي    كشنده

كاويان دركـاريزان خـودرو كـه از بـين     
ها هوو چيني مشهور بـه ارابـه مـرگ     اين

هاي ايـران اجـازه واردات نـدارد؛     جاده
فروختـه شـده توسـط     دانگ فنگ چيني

سايپا ديزل به نام كاميون ژاپني هم توسط 
خريداران قبلي بايكوت شده و در مجلس 

اند  كيفيت پرونده دارد و بقيه هم آنقدر بي
كه خريداري ندارند پس نوسازي ناوگان 

هـا و ورود   ونقل تا زمان رفع تحريم حمل
هاي اروپـايي بـا كيفيـت ممكـن      كاميون

ديگـر بـا توجـه بـه     از سوي . نخواهد بود
ــدهي  ــاني   850بـــ ــارد تومـــ ميليـــ
و ) ميليـارد تومـان   60باسرمايه (سايپاديزل

ميليارد توماني ايـران خـودرو    765بدهي 
خـود  ) ميليـارد تومـان   120سرمايه (ديزل

ها هم در معرض ورشكسـتگي   اين شركت
  .قرار دارند

  
حجــم نقــدينگي در گــردش از  ٭

ــرز  ــان   300م ــارد توم ــزار ميلي ه
  :گذرد مي
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ميليارد تومـان منـابع    4800با واريز : است
مرحله اول پرداخت نقدي قانون هدفمند 

ها به حساب مردم، پيش بينـي   كردن يارانه
شده كه حجم نقدينگي در گردش از مرز 

 .هزار ميليارد تومان بگذرد 300
حجم نقدينگي در گردش به بـيش از  : ايلنا
ليارد تومان رسيد و بـا واريـز   هزار مي 270
شود حجم  هاي نقدي پيش بيني مي يارانه

هــزار ميليــارد  300يارانــه نقــدي از مــرز 
 .تومان بگذرد

به گزارش خبرنگار ايلنا،آخرين رقم اعالم 
 250شده از حجم نقـدينگي در گـردش   

هزار ميليارد تومان اسـت ايـن درحـالي    
است كه بانـك مركـزي هنـوز گـزارش     

ماهه دوم سال جاري را منتشر عملكرد سه 
ميليارد تومـان   4800با واريز . نكرده است

منابع مرحله اول پرداخت نقـدي قـانون   
ها به حسـاب مـردم،    هدفمند كردن يارانه

پيش بيني شـده كـه حجـم نقـدينگي در     
هـزار ميليـارد تومـان     300گردش از مرز 

 .بگذرد

بر اساس تعـاريف اقتصـادي نقـدينگي بـه     
ـ   ول و شـبه پـول گفتـه    معناي مجمـوع پ

ميزان نقدينگي در مقابـل مقـدار   . شود مي
معينــي از كاالهــا و خــدمات اســت و    
نقدينگي در گردش بايد جريان كاالهـا و  

 .خدمات را تامين كند
ها پيش از ايـن   ستاد هدفمند كردن يارانه

اعالم كرده بود كه پس از اجـراي طـرح   
ها طرح اصالح نظام  هدفمند كردن يارانه

دهـد كـه    را در دستور كار قرار ميبانكي 
بخشي از اين طرح قرار اسـت بـه حـذف    

 .صفرهاي پول ملي بيانجامد
افزايد؛ از ديگر متغيرهاي  اين گزارش مي

آخـرين  .پولي و اعتباري پايه پولي است 
دهـد   نماگرهاي بانك مركزي نشـان مـي  

 8/11كه پايـه پـولي در سـال گذشـته بـا      
يـارد  هـزار ميل  60درصد رشد بـه حـدود   

تومان رسيده كه ايـن رقـم در سـه ماهـه     
هــزار ميليــارد تومــان  58نخســت امســال 

 .رسيده است
بر اساس تعاريف اقتصادي ، پايه پولي يكي 
از متغيرهاي بسيار مهم پولي است كـه بـه   

گوينـد و هـر    آن پول پرقدرت هـم مـي  
گونــه افــزايش در پايــه پــولي منجــر بــه 

ب افزايش چند برابرآن يعني معادل ضـري 
از همين رو پايه .شود فزاينده نقدينگي مي

پولي كه بر اساس ترازنامه بانـك مركـزي   
هـاي   شود شامل خـالص دارايـي   تهيه مي

هـاي   خارجي نظـام بـانكي كـه دارايـي    
هـا و نيـز    خارجي بانك مركـزي و بانـك  

بدهي ارزي آنهاست، خالص بدهي بخش 
دولتي به نظام بانكي كه بـدهي و سـپرده   

هاست و نيزبدهي بخش غير  آنها نزد بانك
  .دولتي به نظام بانكي محسوب مي شود

  
: سخنگوی شـهرداری تهـران  ٭

ـــزايش  تومـــاني، قيمـــت  ۳۴۰اف
  مترو  تمام شده بليط

 
خسرو  ،به گزارش ايلنا ،89ديماه  5در  ◀

سـخنگوي شـوراي شـهر تهـران      ،دانشجو
راني بـا   به احتمال زياد تاكسي: گفته است

كرايـه فعاليـت   درصدي نـرخ   15افزايش 
مصرف برق مترو بسيار بـاال بـوده   . كند مي

ــامين آن   ــت تـ ــت دولـ ــدون حمايـ بـ
پذير نخواهد بود،بايد بخشي از اين  امكان

فشار از طريـق افـزايش نـرخ بلـيط متـرو      
 .جبران شود

افـزوده   سخنگوي شوراي شهر تهـران       
هـا بـر روي    تاثير هدفمندي يارانـه  :است

 340كه حدود اي است  برق مترو به گونه
تومان بر روي قيمت تمام شده بليط متـرو  

            ً                   كند كه ظاهرا  اين ميزان بايد از  اضافه مي
  .مسافران گرفته شود

  
 ۱۶ینــده، آدولــت در ســه مــاه  ٭

میلیارد دالر درآمد از هدفمندی 
  :کند کسب می

  
فتاب گزارش كـرده  آ ،89ديماه  5در  ◀

دولت در همين سه يا چهـار ماهـه   : است
هـزار ميليـارد    16ل حـداقل بـه   پايان سا

تومان درآمـد كسـب خواهـد كـرد كـه      
همين امر نيز تا حدود بسيار زيادي شـيب  

روز . كند ها را تاييد مي تند افزايش قيمت
 44گذشته فوالدگر عضو كميسيون اصـل  

قانون اساسي و صنايع عنـوان كـرده كـه    
دولت بايد در شش ماه پايان سال حداكثر 

ـ   20تا سقف  ارد تومـان درآمـد   هـزار ميلي
رسـد كـه    كرد اما بـه نظـر مـي    كسب مي

دولت در همـين سـه ماهـه پايـان سـال      
هزار ميليارد تومـان درآمـد    16نزديك به 

  .كسب خواهد كرد
هـزار   40قـرار بـود دولـت    :انقالب اسـالمي 

زاد كردن قيمتها بدست آميليارد تومان بابت 
ــاورد و  ــه   20بي ــان ياران ــارد توم ــزار ميلي ه

هزار  16ماه  3اما هرگاه در . دازدمستقيم بپر
در سـال   ،مد حاصـل كنـد  آميليارد تومان در

مـد حاصـل مـي    آهزار ميليارد تومان در 64
  .كند

  
 –كــــاهش ذخــــاير ارزي 

افزايش چكهاي برگشت شده 
ــتگي   – ــزايش ورشكسـ  –افـ

  :...افزايش جنگل زدائي و
  
 ۶کـــــــاهش :اکونومیســـــــت ٭

میلیاردی ذخـایر ایـران در سـال 
  :جاری

 
گـزارش كـرده   ايسـنا   ،89ديماه  3 در ◀

ذخاير ايران بـه جـز طـال در سـال     : است
ميليـارد دالري   6جاري كـاهش بـيش از   

 .خواهد داشت
 2010اكونوميست در گزارش ماه دسـامبر  

تـرين گـزارش بـه شـمار      خود كـه تـازه  
رود، ميزان ذخاير ايران به جز طـال را   مي

ميليـون   59ميليـارد و   81در سال گذشته 
بينـي كـرد كـه ايـن      رآورد و پـيش دالر ب

ــا  ــزان ب ــارد و  6مي ــون دالر  250ميلي ميلي
 809ميليارد و 74كاهش در سال جاري به 

 .ميليون دالر برسد
 1387به اعتقاد اين نهاد اقتصادي، در سال 

تــرين ميــزان ذخــاير  ايــران شــاهد بــيش
خارجي خود بود و طـي سـال جـاري و    

ـ  ي سال آينده ميزان اين ذخاير روند نزول
  .به خود خواهند گرفت

  
: تـر از اینهاسـت فاجعه بزرگ  ٭

 ۱۲آمــار چــک برگشــتی، بــیش از 
  :درصد است

 
 ،به استناد گزارش ايسـنا  ،89دي  4در  ◀

كلمه افزايش ميزان چكهـاي برگشـتي را   
امـروز برخـي   : موضوع بحث كرده است

ها با اشاره به يادداشتي از مـديركل   رسانه
ه خبرگزاري روابط عمومي قوه قضاييه، ك

 10.7ايسنا آن را منتشر كرد، خبـر از نـرخ   
هاي برگشتي دادنـد از آن   درصدي چك

امـا  . سابقه يـاد كردنـد   به عنوان اتفاقي بي
تـر از   واقعيت اين است كه فاجعه بـزرگ 
هــاي  ايــن اســت و آخــرين نــرخ چــك

برگشتي اعالم شده از سوي بانك مركزي، 
درصد است؛ آن هم مربوط به  12بيش از 

ي اول سال، يعنـي سـه مـاه قبـل از      يمهن
اجراي طرح هدفمندي و وضعيت ركـود  

 .اقتصادي پيش از آن
ها را به اشتباه  موضوعي كه برخي رسانه    

انــداخت، يادداشــتي از حســن رحيمــي، 
مديركل روابط عمومي و تشـريفات قـوه   
قضاييه درباره موضوع برگشـت خـوردن   

ز هاي بانكي بود كه در ايسنا و پـس ا  چك
ــدادي از ســايت ــري  آن در تع هــاي خب

ــد  ــر ش ــده  . منتش ــت دي ــن يادداش در اي
بــا وقــوع ركــود ايــران كــه «: شــود مــي
پديدار شد  86هاي آن از اواخر سال  نشانه

هاي برگشتي به مبادلـه شـده    نسبت چك
درصد  5سير صعودي به خود گرفت و از 

رسيد و  87درصد در سال  8٫7به  86سال 
درصـد  7.10هم اكنـون ايـن نسـبت بـه     

 ».رسيده است
جا شدن مميز، باعث  رسد جابه به نظر مي   

ــي   ــم واقعـ ــه رقـ ــده كـ ده و ( 10/7شـ
 7/10بــه صــورت بــرعكس، ) دهــم هفــت

در ايـن  ! خوانده شـود ) صدم هفت و ده(
صورت، آمار مديركل روابط عمومي قوه 

 88قضاييه، درسـت امـا مربـوط بـه سـال      
 .است

جديــدترين گــزارش بانــك مركــزي      
ي  هاي برگشـتي نيمـه   رباره ميزان چكد

دهد كه وضعيت  نشان مي 1389اول سال 
تـر از آن چيـزي اسـت كـه      نااميدكننده

 :گزارش شده استها  توسط برخي رسانه
 2٫8اين آمار از برگشـت خـوردن تعـداد    

 23ميليون برگ چك از مجموع بـيش از  

ميليون برگ چك صادر شده، خبـر مـي   
 .درصد 12دهد؛ يعني بيش از 

چك، يكـي برگشـت    8اين يعني از هر     
خورد؛ رقمي كه پيش از اين ده يـك   مي

جا البته بايد تاكيد كـرد كـه    بود، و همين
اين آمار مربوط بـه مـواردي اسـت كـه     

ها طي  روال قانوني برگشت زدن در بانك
شود، و با توجـه بـه اينكـه بسـياري از      مي

فعاالن بازار كسب و كار، در برگشت زدن 
اي  ي خـود فايـده   نشده اي وصوله چك
كنند بدون برگشـت   بينند و تالش مي نمي

زدن و از راه تعامل و استمهال به مطالبات 
خود برسند، شكي نيست كه ميزان واقعـي  

هاي وصول نشده به مراتب بيشـتر از   چك
 .درصد است 12اين 

رسمي بانك مركزي همچنـين  گزارش    
هاي برگشت خورده در  ميزان بهاي چك

 8٫12را  89شــش مــاه ابتــدايي ســال    
هزارميليارد تومان اعالم كرده كـه تقريبـا   

پنجم كل درآمد نفتـي كشـور    معادل يك
 !است

روند صعودي رشد چك ها برگشتي در     
آغـاز شـده بـود، از     87كشور كه از سال 

ابتداي سال جاري سرعت بيشتري به خود 
گرفته است و به نظر نمي رسد با رونـدي  

ار ماهه نخسـت سـال جـاري    كه طي چه
طي كرده است بانك مركزي بتوانـد آن  

 .را تا پيش از پايان سال جاري مهار كند
اكنون با اجراي قانون هدفمند سازي       

يارانه ها به طور حتم بايد منتظر تغيير روند 
اين شاخص باشيم كه بـه نظـر بسـياري از    
كارشناسان اقتصادي با توجه بـه افـزايش   

بنگاههاي اقتصادي مي تـوان   شديد هزينه
 .پيش بيني كرد كه اين روند تشديد شود

اما نبايد ايـن موضـوع را از نظـر دور          
ــراي   ــالش دارد ب ــت ت ــه دول داشــت ك
جلوگيري از تنش اقتصـادي همزمـان بـا    
ــق   ــازي، تزري ــانون هدفمندس اجــراي ق
نقدينگي را به اقتصاد كشور تشديد كنـد و  

ند سال اخير در عمل سياستهاي انقباضي چ
ــونامي   ــا س ــامال معكــوس كــرده و ب را ك
نقدينگي، قرار است در قالب طـرح هـاي   
حمايتي و يارانه نقـدي در اختيـار بخـش    
هاي مختلف اقتصـادي كشـور قـرار مـي     
دهد تا به نوعي تبعات افزايش هزينه هاي 
توليــدي ناشــي از قطــع يارانــه ســوخت 

 .جبران شود
ي، در چنين شـرايطي بـا رشـد نقـدينگ        

شايد نرخ چـك هـاي برگشـتي در بـازار     
كاهش پيدا كند، ولي اين امـر در كوتـاه   
ــرا    ــد، زي ــي رس ــه نظــر م ــد ب ــدت بعي م
فرايندهاي بوروكراتيك نـاظر بـر توزيـع    
تسهيالت در كشور هميشه بسيار كند هستند 
و بعيد به نظر مي رسد دولت بتوانـد ايـن   
فراينــدها را تســريع كنــد تــا همزمــان بــا 

ه هـاي توليـد، بـا كمكهـاي     افزايش هزين
نقدي از فشار مـالي بنگاههـاي اقتصـادي    

 .بكاهد
قابل توجه آنكه متوسط رقم چك هاي     

مبادله شده در نيمه اول سـال جـاري در   
ــا ســال   9از رقمــي معــادل   88مقايســه ب

ميليـون   12ميليون و سيصد هزار تومان به 
رسـيده   89و يكصد هزار تومان در سـال  

به اينكه در نيمه اول سال  است، و با توجه
جاري، شرايط ركـود بـر اقتصـاد كشـور     
حاكم بوده است و در عين حـال شـاهد   
كاهش تورم اعالم شـده از سـوي بانـك    

درصـدي   30مركزي نيز بوده ايم، رشـد  
مي تواند نشان از رشد هزينه هاي مبادلـه  
در كشور نيز باشد؛ يعني ضمن آنكه تمايل 

يان بازاريـان  براي مبادالت مدت دار در م
رو به كاهش است، از سوي ديگـر هزينـه   

  .هر مبادله نيز رو به افزايش بوده است
  
تــورم، مــوج : نماینــده تفــرش  ٭

ــــــــا و  ــــــــتگی بنگاهه ورشکس
ســاالنه  :اعتراضــات در راه اســت

هـــزار نفـــر از  ۱۵۰نزدیـــک بـــه 
 کنند نخبگان کشور مهاجرت می

  :و
 

ــرآنالين ،89ذر آ 28در  ◀ ــزارش  خب گ
بهمن اخوان، نماينده تفـرش  : كرده است

ــادن در   ــنايع و مع ــيون ص ــو كميس و عض
ــت   ــتي نوش ــس، در يادداش ــس : مجل نف

ها كار بسـيار خـوبي    هدفمندكردن يارانه
است چون اين اتفاق در اكثر كشـورهاي  
دنيا افتاده است امـا در شـرايط كشـورما،    

هـا بـه نظـر     پياده كردن هدفمندي يارانه
به عبـارتي   رسد اولويت اقتصاد باشد؛ نمي

هنوز بسترهاي اقتصاد ما براي اجرا كردن 
  .اين طرح اقتصادي مهم آماده نيست

بنابراين اگر نتوانيم يك جراحي تميز و     
هـاي ايـن    راديكال انجام دهيم، واكـنش 

ــوج    ــورم، م ــكل ت ــه ش ــده ب موجــود زن
ها و اعتراضات احتمـالي   ورشكستگي بنگاه

قف و پس از آن مجبور به تو بر مي انگيزد
طرح خواهيم شد كه هزينه بسيار سـنگيني  

 .دارد
هايي مانند طرح تحول، تـورم   سياست     

تورم تمام استانداردها را بـه  . بااليي دارند
ــي ــم مـ ــزد هـ ــتاندارد . ريـ ــول، اسـ پـ

همه را، هر چيز را با پول . استانداردهاست
در اين فضـا جراحـي اقتصـاد    . سنجند مي

ـ  بسيار حساس بوده و مي ه بـه  بايست مرحل
 .مرحله و به دقت پيش رود

در شرايطي كه ما گنـدم را بـه قيمـت        
از كشاورز خريـداري   500تا  400كيلويي 

كنيم و در دنيا مقام اول را در ضايعات  مي
ميليارد تومان در سال داريـم   1000نان با 

رسد، با همـين   اين كار منطقي به نظر نمي
تحليل و همين آمار كوچك خواهيم ديد 

هـا   گر هزينه ضايعات نان بين خانوادهكه ا
هزار تومان از ايـن   80تا  70تقسيم شود با 

تـوان هـم    رقم به ازاي هـر خـانوار مـي   
كيفيت نـان را بـاال بـرد و هـم كارهـاي      

 .اي انجام داد توسعه
تري داريم كه در آنها هـم   مشكالت مهم    

جـا دارد  . مانند مصرف انرژي اول هستيم
بعد به مسئله حساس  اول آنها درمان شوند

در سرانه . ها برسيم مردم يعني حذف يارانه
مصرف ترياك در جهـان اول هسـتيم، در   
فرار مغزها در جهان اول هستيم، در فضاي 
كسب و كار از آخر اول هستيم، در تعداد 

ها در تصادفات راننـدگي در جهـان    كشته
 140اول هستيم، در ريسك اقتصادي رتبه 

ــاالنه   ــتيم، س ــه  م 25هس ــارد دالر هزين يلي
شــدگان راننــدگي را   خســارت كشــته 

هزار نفر از  150دهيم، ساالنه نزديك به  مي
كننـد كـه بـه     نخبگان كشور مهاجرت مي

ميليارد دالر تا زمان نخبه شـدن   50ميزان 
 .اند براي كشور هزينه داشته

اگرچه ما در كشورمان مقام اول را در دنيا 
يز داريم و بعد از ونزوئال در مصرف بنزين ن

بنزين در كشور ما در حالي با قيمت پايين 
شود كه در كشورهاي  به مردم فروخته مي

تومـان   2000تا  700منطقه قيمت آن بين 
بنابراين افزايش قيمت بنزين اتفـاق  . است

كه بهره بانكي   خوبي است اما در صورتي
هـا   را نيز همزمان با هدفمندكردن يارانـه 

ــ ــايي ب درصــد  3ه مثــل كشــورهاي اروپ
هاي پـولي در جهـت    برسانيم و از سرمايه

هاي كشاورزي و  گذاري در بخش سرمايه
يكـي از چـالش   . دامداري استفاده كنـيم 

هاي اصلي اقتصاد ما در حال حاضر ايجاد 
اشتغال و در آمـد و توسـعه طـر ح هـاي     

هدفمنـدكردن  . توليدي و صـنعتي اسـت  
  ها اتفاق مثبتي است اما در صـورتي  يارانه
سطح درآمد مـردم را بـاال ببـريم و از     كه

كــاهش بهــره بــانكي در جهــت توليــد و 
 .اشتغالزايي رونق اقتصاد استفاده كنيم

  
هکتــار از  ۴۰نــابودی روزانــه  ٭

  :جنگل هاي شمال
 
 روزنامــــه حمايــــت ،89ذر آ 29در  ◀

يس مركـز  رئ ، اميني: گزارش كرده است
ــي     ــابع طبيع ــاورزي و من ــات كش تحقيق

 رو بـه افـزايش  رونـد  به اره مازندران با اش
: نابودي عرصه هاي طبيعي اظهار داشـت 

هكتـار از جنگـل هـاي شـمال      40روزانه 
  .نابود و جنگل زدايي مي شود

هـزار   10اميني بـا اشـاره بـه عضـويت        
  مهندس كشاورزي در سازمان نظام 

  11در صفحه 
  

 ؟!سلسله خامنه ای
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مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي اسـتان  
يـن افـراد   درصـد ا  60هم اكنون : افزود

 .جوياي كار هستند
وي با اعالم اينكه مازنـدران در حـوزه       

نانوتكنولوژي به توفيقاتي دست يافته است 
اين توفيقات و پيشرفت ها بايـد در  : گفت

 .بخش كشاورزي نيز حادث شود
وي نرخ بيكاري كارشناسان كشـاورزي      

درصد و اين ميـزان را در   20در كشور را 
: اعالم كـرد و گفـت   درصد 30مازندران 

افزايش فـارغ التحصـيالن ايـن رشـته در     
 .استان و كشور تهديد آميز شده است

اين مسـوول كشـاورزي مازنـدران بـا         
ــه شــدن اراضــي و    ــه تك ــه اينك ــاره ب اش
دگرگوني اين اراضي در قالب باغ و ويال 

اكوسيسـتم  : بسيار نگران كننده است افزود
 و حفاظت منـابع طبيعـي منـاطق شـمالي    

 .ايران به مخاطره افتاده است
  
های  کارخانــه: نماینــده رشــت ٭

مهــم صــنعتی گــیالن در معــرض 
برخــی : ورشکســتگی قــرار دارنــد

مـاه اسـت  ۶کارخانجات بیش از
  :که حقوق پرداخت نکردند

 
يـك عضـو   ايلنا از قول  ،89دي  2در  ◀

ــس،  ــيالن در مجل ــدگان گ ــع نماين  مجم
گـيالن بـا بحـران    : گزارش كـرده اسـت  

كارگري مواجه است و دولت بايد  شديد
. تـــر رســـيدگي بكنـــد هرچـــه ســـريع

هاي مهم صـنعتي گـيالن اعـم از     كارخانه
خاور، دخانيـات، ايـران پـوپلين و ايـران     
كنف در معرض ورشكستگي قراردارنـد و  
اين نگراني وجود دارد كه هزاران كارگر 

 .كار بشوند كش بي زحمت
يد نژاد با ابراز نگراني شـد  جباركوچكي    

  هاي صنعتي گيالن،  از وضعيت كارخانه
درصـورت عـدم توجـه بـه     : ه استافزود

وال و فشار قـرار  ئموقع، دولت را مورد س
 .خواهيم داد

بودجه مجلـس   و  عضو كميسيون برنامه     
با اعالم نارضايتي شديد از عـدم دريافـت   

ماهه حقوق كـارگران برخـي از   6حدود 
تـي  وق: گفتـه اسـت  هاي گيالن،  كارخانه

ــه گــيالن آمــد اســتاندار   وزيــر صــنايع ب
ها را بيان نكرد و طوري گـزارش   واقعيت

بلبـل اسـت و    و  جا گـل  داد كه انگار همه
 .وكارگران وضعيت خـوبي دارنـد   صنعت

جــاي اينكــه بــر تعــداد     متاســفانه بــه 
محض  هاي گيالن افزوده بشود، به كارخانه

خروج محرابيان از استان، كارخانه ايـران  
  .شت بار ديگر تعطيل شدپوپلين ر

دولت مافياها اقتصاد مافياها  :انقالب اسالمي
ــرور و   ــه كشــور تحميــل مــي كنــد و ت را ب

  :سركوب را روش مي كند
  
  
  

يم درمانده اي كـه  ژر
ــانون« ــا » ق ــه را ب ياران

نظامي كردن شهرها و 
ــديد  ــدام و تشــ اعــ
ــي   ــرا م ــركوب اج س

  :كند
  
،  بــــه گــــزار ش کلمــــه، ۸۹آذر   ۲۵در  ◀

محمد نوری زاد که برای اطـالع از  خانواده
وضــعیت جســمی ایــن کــارگردان و روزنامــه 
ــمین روز اعتصــاب  ــه در شش ــی ک ــار ایران نگ
غذای خشک به سر می برد، در مقابل زندان 
ــد، توســط  ــته بودن ــران بســت نشس ــن ته اوی

 .نیروهای امنیتی دستگیر شدند

، یازده تن از ماموران رژیم ۸۹آذر   ۲۵در  ◀
ساعت یـک بعـد از نیمـه  جمهوری اسالمی،

دسامبر، به منزل دکتر فریبرز رئیس  ۱۹شب 
دانـا اســتاد دانشـگاه  اقتصــادان ، در تهــران، 
حملــه کردنــد و وی را دســتگیر کــرده و بــه 

  . جای نامعلوم بردند
، بــه گــزارش هرانــا، هــادی ۸۹آذر  ۲۸در ◀

حیـــدری، فاطمـــه عـــرب ســـرخی، محمـــد 
شــفیعی و علیرضــا طــاهری امــروز در پــی 

ضار به دادسرای مستقر در اوین و حضـور اح
از جمله اتهام آنـان . در آنجا بازداشت شدند

ریزی بـــرای برگـــزاری برخـــی از  برنامـــه"
 .عنوان شده است" جلسات

، بــه گــزارش کلمــه، نســرین ۸۹آذر  ۲۹در ◀
ستوده حقوقدان، وکیل دادگستری و فعـال 
اجتماعی بیش از صد روز است که در یکـی از 

نگهداری مـی  ۲۰۹رادی بند سلول های انف
ستوده که در اعتصـاب غـذای خشـک  .شود 
ــه دلیــل وخامــت وضــعیت  ســر می به ــرد، ب ب

اش بــه بهــداری زنــدان منقــل شــده  جســمی
او اعالم کرده کـه حاضـر بـه شکسـتن . است

 .اعتصاب غذایش نیست
، به گزارش هرانـا، مـاموران ۸۹آذر ۳۰در ◀

زنـــدان اویـــن از مالقـــات همســـران بهـــاره 
ت و مهدیــه گلــرو بــا ایــن دانشــجویان هــدای

ایـن . زندانی در زندان اوین ممانعت کردنـد
دو پس از ممنوع المالقـات شـدن دسـت بـه 

 .اعتصاب غذا زدند
ــازمان ۸۹آذر  ۳۰در ◀ ــومی س ــع عم ، مجم

ی مصوب کمیتـه سـوم مجمـع  ملل قطعنامه
ــرد ــد ک ــران را تایی ــاره ای ــومی درب ــن . عم ای

در ) ۲۰۱۰ نـوامبر ۱۸(قطعنامه ماه گذشـته  
ی ســوم مجمــع عمــومی، موســوم بــه  کمیتــه

  .تصویب شده بود» کمیته حقوق بشر«
ی  نویس این قطعنامه  توسط نماینـده پیش   

کانادا به کمیته سوم ارائه شده بود که با رای 
کشـور  ۵۷. کشور به تصویب رسـید ۸۰مثبت 

کشور رای منفـی بـه آن  ۴۴نیز رای ممتنع و  
  .دادند

ای که  به تایید مجمع عمومی  هدر قطعنام     
ــــید از مجازات ــــل رس ــــازمان مل ــــای  س ه

ــد سنگســار،  ــران مانن غیرانســانی رایــج در ای
شــدت انتقــاد  زدن به قطــع عضــو و یــا شــالق

  .شده است
از دیگر موارد مورد انتقاد در این قطعنامه،     

ها در ایـران  شمار باال و افزایش مداوم اعدام
دی شـــامل ها در مـــوار ایـــن اعـــدام. اســـت

محکومــانی نیــز بــوده کــه در زمــان ارتکــاب 
  .اند سال سن داشته ۱۸جرم زیر 

المللــی  هــای اخیــر نهادهــای بین در ماه    
هــایی را دربــاره  مــدافع حقــوق بشــر گزارش

آبـاد  جمعی در زنـدان عادل های دسته اعدام
مشهد منتشر کردند که گفته شده شـمار آنهـا 

ن در دولـت ایـرا. بـوده اسـت» صدها نفـر«
گونه واکنشی نشـان  ها هیچ مورد این گزارش

  .نداده است
ی مجمـع سـازمان  عالوه بـراین، قطعنامـه   

ــل، بازداشــت های خودســرانه و تبعــیض  مل
ــز محکــوم کــرده  ــران را نی ــان در ای ــه زن علی

 ۸۸پس از انتخابات ریاست جمهوری . است
ـــایج  هـــای رای و اعتراض ـــه نت ـــدگان ب دهن

نفــر بازداشــت شــده، چنــدین هــزار  اعالم
ــی از  برخــی مقام. شــدند هــای انتظــامی حت

بـه . سـخن گفتنـد» هزار نفـر ۱۰بازداشت «
المللــی حقــوق بشــر،  هــای بین ی نهاد گفتــه

ــدان به ــوز در زن ــان هن ــر از آن ــر  صــدها نف س
  .برند می

مجمع سازمان ملل متحد بـرای هشـتمین    
سال پیاپی است که دولـت ایـران را بخـاطر 

نهادهـای . کنـد م مینقض حقوق بشر محکو
گوینــد،  المللــی دفــاع از حقــوق بشــر می بین

ی عـدم  دهنده ها نشان تصویب این قطعنامه
ها و  بنـــدی دولـــت ایـــران بـــه اعالمیـــه پای

المللـی اسـت کـه خــود  های بین کنوانسـیون
 .پای آنها را امضا کرده است

، به گـزارش آفتـاب، حـدود ۸۹دی  ۱در  ◀
ن در نفـــر از شـــرکت مخـــابرات تهـــرا ۱۵۰

اعتراض به کاهش محسوس حقـوق ماهیانـه 
 .اند خود تجمع کرده

ــر۸۹دی  ۲در  ◀ ــزان خب ــزارش می ــه گ : ، ب
گروهی از مأموران واواک بـه منـزل محمـد 
علــی کفعمــی یــورش بــرده و او را همــراه بــا 
. همســر و دو فرزنــدش بازداشــت کــرده انــد

محمد علی کفعمی فرزند مرحـوم آیـت اللـه 

وحانیـان اصـفهان شیخ محمود کفعمـی از ر
 .است

، به گزارش  ایرنـا ، بـا انتشـار ۸۹دی  ۲در ◀
بخش هـایی از مصـاحبه بـا صـمد حضـرتی، 
دادستان عمـومی و انقـالب شـهر مهابـاد در 
ــه  ــرد ک ــد ک ــی، تایی اســتان آذربایجــان غرب

بــه " چهــار تروریســت عضــو یــک خــانواده"
اتهام برنامه ریزی برای بمب گذاری در ایـن 

آقای حضـرتی گفتـه . ندشهر بازداشت شده ا
است که سه تـن از اعضـای ایـن خـانواده در 

فــرار از "شــهر مهابــاد و نفــر چهــارم هنگــام 
ــه ســوی بوکــان ــاد ب توســط مــاموران " مهاب

 .امنیتی دستگیر شدند
ـــدای ســـبز ۸۹دی  ۴در ◀ ـــه گـــزارش  ن ، ب

آزادی، فاطمه مسجدی و مـریم بیـدگلی، دو 
ه تن از فعاالن جنبش زنان در قـم، در دادگـا

مــاه حــبس تعزیــری و دو  ۶تجدیــد نظــر بــه 
ــرای فاطمــه  میلیــون ریــال جــزای نقــدی ب
مسجدی و یک میلیون ریـال جـزای نقـدی 

طبــق . بــرای مــریم بیــدگلی محکــوم شــدند
حکم صادره از سوی دادگاه تجدید نظـر در 
خصوص پرونده این دو فعال جنـبش زنـان، 
دادگاه دفاعیات آنان را با توجـه بـه فعالیـت 

آنــان در راســتای اهــداف کمپــین ، گســترده 
وارد ندانسته و تنهـا بـه دلیـل فقـدان سـابقه 

 ۶کیفری، حکم یک سال حـبس آنـان را بـه 
ــزان  مــاه حــبس تقلیــل داد و تغییــری در می

   .جزای نقدی آن دو نداد
، به گزارش  جـرس، مراسـم ۸۹دی  ۷در  ◀

اولــــین ســــالگرد شــــهادت چنــــد تــــن از 
،  ۸۸ی جانباختگان حوادث خونین عاشورا

                          ِ     تحـــت تـــدابیر شـــدید امنیتـــی و ا عمـــال 
ــرای خــانواده هــا و  ــاموران ب محــدودیت م
 .حضار، در بهشت زهرای تهران برگزار شد

، بـــه گـــزارش تغییـــر بـــرای ۸۹دی  ۷در ◀
برابــری، درســا ســبحانی فعــال کمپــین یــک 
میلیون امضـا و جمعیـت مبـارزه بـا تبعـیض 
تحصیلی به یک سال حبس تعزیری محکوم 

ــن ح. شــد ــاه  ۲۸کــم توســط شــعبه ای دادگ
عضویت "انقالب تهران و بر اساس اتهامات 

عضــویت در مجموعــه "، "در فرقــه بهاییــت
شــرکت در جلســات "، "فعــاالن حقــوق بشــر
ــین یــک "، "مجموعــه فعــاالن امضــای کمپ

در اعتراض بـه بـی عـدالتی و " میلیون امضا
ــیض،  ــق "تبع ــذب از طری ــوع ک ــه موض ارای
یگنــاهی ســه از جملــه افشــای ســند ب" ایمیــل

 .زندانی بهایی شیراز صادر شده است
ــی ۸۹دی  ۷در ◀ ــا، در پ ــه گــزارش هران ، ب

یورش ماموران امنیتی و اطالعـاتی بـه منـزل 
پدری حبیب الله لطیفی زندانی محکـوم بـه 

تن بازداشـت و روانـه بازداشـتگاه  ۲۰اعدام 
 .نامعلومی شدند

مینا فـرخ : ، به گزارش رهانا۸۹دی  ۷در  ◀
شهروندانی است که سال گذشـته  رضایی، از

های گسترده شهروندان  در جریان بازداشت
معترض به نتیجه انتخابـات در بهمـن مـاه و 

 ۱۲وی . در منزل خـود بازداشـت شـده بـود
روز را در زندان سـپری کـرده و بـا قیـد قـرار 

وی ابتدا از سوی شـعبه . وثیقه آزاد شده بود
ـــی  ۲۶ ـــت قاض ـــه ریاس ـــالب ب ـــاه انق دادگ

ســی بــه یــک ســال حــبس تعزیــری پیرعبا
محکوم شده بود و بعد از اعتراض بـه حکـم 

 ۳۶صــادره، پرونــده فــرخ رضــایی بــه شــعبه 
دادگاه تجدید نظر استان تهران بـه ریاسـت 
قاضی زرگر ارجاع و حکم یـک سـال حـبس 

ــه  ــری ایــن شــهروند ب ــدان  ۱۰۵تعزی روز زن
  .کاهش یافت

وی برای گذراندن حکم سه ماه و نیمه خود 
دان اویـن مراجعـه کـرده اسـت، امـا از به زن

زمان ورود به زندان تاکنون با خانواده خود 
 .تماسی نداشته است

ـــدای ســـبز ۸۹دی  ۷در  ◀ ـــه گـــزارش ن ، ب
علی مقامی داماد، عمادالـدین بـاقی، : آزادی

 . در تهران بازداشت شد
ــادل ۸۹دی  ۷در � ــزارش جــرس، ع ــه گ ، ب

ــان حــزب اصــالح  ــینی از جوان ــد حس محم
اسـالمی، پـس از  ه مشارکت ایـرانطلب جبه

مراجعه به دادسرای دادگـاه انقـالب مسـتقر 
  .در زندان اوین بازداشت شد

، دادســــتانی عمــــومی و ۸۹دیمــــاه  ۷در ◀
انقالب تهران اعالم کـرد کـه علـی صـارمی و 

بـه " محاربـه"علی اکبر سیادت که بـه اتهـام 
ــحرگاه   ــد، در س ــده بودن ــوم ش ــدام محک اع

اویــن بــه دار آویختــه همــین روز، در زنــدان 
 .شدند

اتهــام علــی صــارمی، عضــویت در ســازمان    
مجاهدین خلق ایـران، بـوده اسـت و اتهـام 
علی اکبر سیادت، عامل سـرویس جاسوسـی 

  .اسرائیل
علی صارمی سال گذشـته در دادگـاه انقـالب 
توسط قاضـی صـلواتی محاکمـه و در دیمـاه 

  .همان سال، حکم اعدام به وی ابالغ شد
ـــاه ســـال وی در شـــ ـــس از  ۱۳۸۶هریور م پ

شرکت در مراسـمی بـه مناسـبت نـوزدهمین 
سالگرد اعدام گروهی از زندانیان سیاسـی در 

ـــــاموران واواک  ۱۳۶۷ســـــال  توســـــط م
بازداشت شده بود و از آن زمان در زندان بـه 

  .سر می برد
به نوشـته ایرنـا، وی پـیش از آن نیـز در سـال 

ــــه اتهــــام هــــواداری از ســــازمان  ۱۳۶۱ ب
  ین خلق و ارتباط با این گروه ومجاهد

دادگــاه «علــی اکبــر ســیادت، بــه ادعــای 
ــــالب ــــا ســــرویس  ۱۳۸۳، از ســــال »انق ب

اطالعاتی اسرائیل ارتباط برقـرار کـرده و در 
برابر دریافت مبـالغی پـول، اطالعـات طبقـه 
بندی شده را در اختیار آن سازمان قـرار مـی 

  .داد
در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه علــی اکیــر 

در زمینــه هــای تجــاری فعالیـــت  ســیادت
داشت و تماس با سرویس اطالعاتی اسرائیل 
را در جریـان ارتبـاط بــا طـرف هـای معاملــه 

  .خود در خارج برقرار کرده بود
ــه وی وارد شــد شــامل دادن  ــاتی کــه ب اتهام
اطالعـــاتی در مـــورد پروازهـــای هـــوایی و 
آموزشــی در پایگــاه هــای نظــامی، ســوانح 

کانـات موشـکی سـپاه هوایی و علل آنها و ام
پاسداران به دستگاه اطالعاتی اسرائیل بوده 
اما مشخص نیست که وی این اطالعات را از 

  .چه طریقی کسب می کرده است
ــر ســیادت در ســال  ــی اکب  ۱۳۸۷ظــاهرا عل

هنگامی که قصد داشـته همـراه همسـرش از 
کشور خارج شـود بازداشـت شـد و بـه گفتـه 

اعتـراف مقامات قضایی، بـه اتهامـات وارده 
  .کرد

  
  :ماخذها

  
 ۲۰/۱۱/۷۷روزنامه صبح امروز، -  ۱
ــه رســالت، -  ۲ ــر  ۱۹روزنام ــه  آیت. ۶۸تی الل

آذری قمـــی البتـــه بعـــدها از نظریـــه خـــود 
برگشت و از مواضع قبلی خود اظهارنـدامت 

از ایـن رو مـورد آزار و اذیـت . وپشيماني كرد
شدید حکومتیان قرار گرفت، کالس درسش 

او . اش حصـر گردیـد تعطیل شـد ودر خانـه
ای رای  کـه ابتـدا بـه مرجعیـت آقـای خامنـه

بــه  ۵/۸/۷۶ای مفصــل در  داده بــود در نامــه
و امـــا جامعـــه : "... آقـــای خـــاتمی نوشـــت

را بـه ) آقاي خامنه اي(مدرسين كه معظم له 
عنوان يکي از مراجع سبعه معرفي كردند نيز 
برخالف ضوابط شرعي و قانوني خـود عمـل 

راي تلفني و در جـوي ناسـالم كردند، زيرا با 
ايشــان را معرفــي كردنــد كــه برخــي از تلفــن 
شــونده هــا بعــدا آن را انكــار كردنــد، چــون 
شرط مرجعيـت دو چيـز اسـت كـه هيچيـك 

موجــود ) آقــاي خامنــه اي(بــراي معظــم لــه 
جامعه مدرسين كه به جواز تقليد ... نيست، 

معظـــم لـــه راي داده انـــد تنهـــا بـــه لحـــاظ 
كه مصلحت انديشي در مصلحت نظام بوده 

... اين امـر حيـاتي صـحيح نبـوده و نيسـت، 
ــن شــعار  ــرا اي ــي اخي هــم مرجعــي هــم "ول

توســط بچــه هــاي اطالعــاتي ســر " رهبــري 
داده شد و روز راي گيـري جامعـه مدرسـين 
عده اي از آنها به منظور فشار بـر جامعـه كـه 
متاسفانه با تبليغات داخل جلسه آقاي يزدي 

فر ديگر ضربه تلخ خـود و آقاي جنتي و يك ن
چرا ... را به انقالب مقدس اسالمي وارد كرد

ــت  ــعيت مرجعي ــري وض ــام معظــم رهب مق
ـــه العظمـــي  بخصـــوص حضـــرت آيـــت الل
منتظري را بـه دسـت يـك مشـت بچـه هـاي 
اطالعاتي داده اند كه شبانه قصد تعـدي بـه 
حريم مرجعيت و غارت آرشيو و ديگر اشـياء 

اصح و خيرخواه نمايند، و افراد ن ايشان را مي
ـــدان  ـــه زن ـــت ب ـــته و اهان ـــم بس ـــا چش راب

آن روز يك نفر از جامعه مدرسـين ...برند مي
ـــدمي  ـــه ق ـــت از معظـــم ل ـــاع وحماي در دف
برنداشت وكلمـه اي نگفـت،من حقيـر هـم 
چيزي نگفتم، ولي امـروز از خـداي خـود و 

  ".خواهم پيغمبرم شرمنده ام و معذرت مي
ــو ســمينار واليــت فقيــه در ســاری، راد -  ۳ ي

ارديبهشـت  ۲۹روز  ۲۰تهران، اخبار ساعت 
۱۳۶۱  

الله  ،روح)حکومت اسالمی( والیت فقیه -  ۴
 ۵۸، ص  تا نا، بی الموسوی الخمینی، بی

  ۸/۱۱/۷۷گردهمایی ائمه جمعه، -  ۵
اللــــه الموســــوی  والیــــت فقیــــه، روح -  ۶

ــار امــام  الخمینــی، موسســه تنظــیم و نشــر آث
 ۴۱،ص۷۸خمینی، چاپ نهم، تابستان 

مشــروح مــذاكرات شــوراى بــازنگرى  -  ۷
، ص ۳قانون اساسـى جمهـورى اسـالمى، ج 

۱۶۴۰  
 ۲۳۷، ص۶صحيفه نور، ج -  ۸
  ۴، ص۸۰يا لثارات الحسين، شماره -  ۹
  ۱۳۸۴دى  ۲۲رسالت  -  ۱۰
، صـــــــــحيفه ۹/۸/۵۸ســـــــــخنرانی  -  ۱۱

  ۸۸،صفحه ۱۰نور،جلد
  ۶والیت فقیه، ص -  ۱۲
  ۳۷والیت فقیه، ص -  ۱۳
 ۴۰واليت فقيه، ص -  ۱۴
 ۱۲/۷/۸۵خبرگزاری کار ایران،ایلنا، -  ۱۷
سخنرانی آیت اللـه جعفـر سـبحانی در  -  ۱۸

دیدار با مسـئولین اجرایـی دومـین همـایش 
 ۲۴مهــــدویت، بــــین المللــــی دکتــــرین

  ۱۳۸۵اردیبهشت 
اللــه مصــباح یــزدی در  ســخنرانی آیت -  ۱۹

ـــــروه،  ـــــيجيان شهرســـــتان ق ـــــع بس جم
  ۱۳۸۱مرداد۷
 ۴۵۲،ص۲۰صحیفه نور،ج -  ۲۰
  ۱۳/۱۱/۱۳۷۵الت، رس -  ۲۱
  ۰۳/۰۴/۱۳۸۲جمهوری اسالمی،  -  ۲۲
  ۱۶/۳/۷۸روزنامه خرداد، -  ۲۳
نشــــریه شــــهروند چــــاپ کانــــادا،  -  ۲۴
  ۱۳۸۱خرداد  ۹برابر با  ۵/۳۰/۲۰۰۲
اللـه نمـازی،  ک به متن سخنان آیت.ر -  ۲۵

  ۱۳۸۳فروردین  ۱۶خبرگزاری رسا، 
خبرگـــــزاري جمهـــــوري اســـــالمي،  -  ۲۶

 ۸۵/۰۴/۲۶ 
، ۶، صحیفه نور، ج۳۰/۷/۵۸سخنرانی  -  ۲۷
  ۹۵ص
 اللـه نمـازی، خبرگـزاري سخنان آیت -  ۲۸

    1385/03/09 ،)اایسنا(دانشجويان ايران
، ۵، صحيفه نور، جلد  ۱۵/۱۱/۵۷پیام  -  ۲۹

  ۳۱صفحه 
  ۵/۳/۷۸روزنامه خرداد،  -  ۳۰
اللــه مصــباح يــزدی بــه  ســخنرانی آیت -  ۳۱

 ۱۶مناسبت عید غـدیرخم،خبرگزاری رسـا، 
 ۸۳فروردین 

 .۵۲۲، ص۵صـــــــــحیفه نـــــــــور،ج  -  ۳۲
فقيه  پردازان و رهروان راه واليت تئوري

البته هرآنجـا كـه الزم باشـد از ادبيـات     
اگـر  ":مصباح يزدي: برند خشن سود مي

ــالمي بجــز از راه     ــق اهــداف اس تحق
خشونت امكـان پـذير نباشـد ايـن كـار      

ــت  ــروري اسـ ــروز،  (".ضـ ــبح امـ صـ
ما در شوراي نگهبان  ":خزعلي)17/3/78
ظب هستيم تا جوانـان طعمـه جهـنم    موا

شوراي نگهبـان وقتـي در مـورد    . نشوند
گويـد   كند و مي مساله اي اظهار نظر مي

درست است ديگر تمام شد و اگر گفـت  
ــام   ــر تمـــ باطـــــل اســـــت ديگـــ

ما ":محسن رضايي)11/3/78خرداد(".شد
يك . خودمان به مطبوعات آزادي داديم

ي اينهـا را جمـع    توانيم همه شبه هم مي
ما خودمـان مطبوعـات را درسـت    .كنيم

بينـيم اينهـا بـه انحـراف      كرديم امـا مـي  
)  78/ 2/ 10اخبــار،( "انــد كشــيده شــده
ما دنبال اين هسـتيم كـه   ":رحيم صفوي

ي ضد انقـالب را در هـر كجـا كـه      ريشه
بعضي ها را بايد گردن بزنيم . هستند بزنيم
ــا را زبانشــــان را قطــــع  بعضــــي هــ

  30شلمچه، شماره(".كنيم مي
 

 ؟!سلسله خامنه ای
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بمناســــبت  ،خــــرداد۲۶«
ــتمین  ــت و هش ــد و بیس ص

  »سالگردتولددکترمصدق 
  

سـه (  ۱۹۳۰نهـم ژانویـه   –تهران • 
  )سال  پیش  از الغاء امتیاز  دارسی

  
  عالیجناب   

ســه   ۱۹۲۸و  ۱۹۲۷در عــرض  ســالهای ... « 
ــت و  ــه دارای لیاق ــر س ــی ، در ه رجــل  سیاس
ـاز صـــحنه  ــ ـــه ت ـاد، یک ــ ـــت سیاســـی  زی کفای

ایـن سـه تـن عبارتنـد . بودندسیاستهای ایران 
وزیــر ( داور ) وزیردربــار(تیمورتــاش : بودنــداز

ــــتری  ــــرزا) دادگس ــــروز می ـاهزاده فی ـــ                     و ش
  ).وزیردارائی ( 
  

این مثلث سیاسی که تحت اوامر اعلیحضرت 
رضــا شــاه کــارمی کــرد ازحــد اعــالی  قــدرت 
ــه  ــه اعضــای کابین ــود و بقی ونفــوذ  برخوردارب

ه هـدایت، منجمله نخست وزیر، مخبر السلطن
فقط نامی داشتند و گرنه  عناصری بودند بـی 

میان این سه رکـن قـدرت . صیتبود وبی خا
ــت  ــه حقیق ــته تروب ــه برجس تیمورتــاش ازهم

ـــــوعی  ـــــران« ن ـــــرد ای  Persien»   ابرم
Superman)  ( ،بود که به نظرازحیث هـوش

معلومات، و قوای معنوی، یـک سـر گـردن از 
  .سایر هموطنانش برترمی باشد

ـا    ــین مــی پنداشــتند کــه نـ ظران سیاســی چن
ـای زنــدگانی  ـاش کــه فرازونشــیب هـ تیمورتـ
سیاســــی را پشــــت ســــر گذاشــــته، اکنــــون 
دیگردرکار خود جا افتاده وبه عنوان برجسـته 
ـاد و  تـــرین رجـــل سیاســـی کشـــورکه ازاعتمــ
اطمینــان مطلــق ســرورتاجدارش برخــوردار 

  .است، به رتق و فتق امورکشوراشتغال دارد
ـام کشـورها ایـن اما قـدرت س – ۲ یاسـی در تم

عیب را دارد که عمرش کوتاه اسـت و در یـک 
ــران کــه درآن پادشــاهی  کشورشــرقی  مثــل ای
ـــــت دارد  ـــــور را دردس ـام ام ــــ ـــــتبد زم مس
ـــیش از  ـــی  پ ـناس، حت ــ ـــتمداران سرش سیاس
ـاه  خطرایسـتاده  کشورهای دیگر، برلب  پرتگ

به این دلیل کسی تعجب نکـرد کـه سـهل . اند
قت مطلب  گفته شـود است، اگر  بناست حقی

            ً                        خیلیهــا باطنــا   خوشــحال هــم شــدند مــوقعی  
ـاه ژوئـن گذشـته  س از خـتم مراسـم پـکه درم

سـرتیپ ( سالم شاه ناگهان به رئیس  شهربانی 
ـاهی                  امـر کـرد  کـه وزیـر  دارائـی ) محمد درگ

را توقیف  کنـد وبـه زنـدان ) شاهزاده فیروز ( 
ـاه از . تحویل بدهد امروز که قریـب  هفـت  م

تــاریخ گذشــته شــاهزاده هنــوز در منــزلش ن آ
ــیس  ــود رئ ــت و خ ــوس وتحــت نظراس محب
شهربانی هم که  زمانی مورد توجه شاه بـود در 

  .حال حاضر از خدمت منفصل شده است
ــرای بازداشــت  – ۳ درایــران دالیــل زیــادی ب

ـا نظرشخصـی مـن کـه  فیروزاقامه می شـود ام
ـاتش  ــ ـــرای اثب ـــه مـــدرک قطعـــی ب هیچگون

ــ ــدارم،  ای ـاه  درآن دردســت ن ن اســت کــه شـ
                                   ً    لحظه که دستورتوقیف فیـروز را داد جـدا  بـه 
هراس افتاده بود که مباد ناراحتی های داخل 
ــه یــک قیــام عمــومی ازطــرف  کشــورتبدیل ب
ایالت متجاسرگردد ومخالفان رژیـم  پهلـوی 
که درکمـین نشسـته انـد ازایـن فرصـت بـرای 
. برگرداندن سلطنت به قاجارها استفاده کنند

ـاهزادگان معـــــــروف فیروزمیـــــــر زا ازشــــــ
قاجاروپسرارشــد شــاهزاده عبدالحســن میــرزا 

ـاهزاده پ. فرمانفرماســـــت ســـــردائی اش شــــ
ـا چنـدی پـیش ) صارم الدوله(اکبرمیرزا  کـه ت

                                    ً اســتاندارایالت فــارس بــود بــی آنکــه ظــاهرا  
دلیلی بر ضد او اقامه شود، همزمان با توقیـف 

ــــــــرزا بازداشــــــــت شــــــــد وی .  فیروزمی
یکـی . اول قاجاراسـتنیزازشاهزادگان درجه 

ـاهزاده  ـاه، ش ازبرادران کوچک محمد علی ش
ــوان تبعیــدی  ــه عن ــون ب ســاالرلدوله، کــه اکن
سیاسی، درحیفا به سرمی برد وهیچ وقت هـم 
سلطنت رضا شاه را به رسمیت نشناخته اسـت 
از مخالفان طـرازاول سلسـله پهلـوی شـمرده 

حکومــت ایــران بــا کمــال  اکــراه .  مــی شــود
ـارج حقوق بازنشسـتکی  ـاهزاده را درح ایـن ش

ازکشور می پردازد و مواظـب اسـت کـه غائلـه 
مع الوصـف، درایـن . ای از جانب اوبرپا نشود

اواخرچنین احساس می شـد کـه اونیـزدر پـی 
فرصتی مناسب برافراشتن علم طغیان برضـد 

ـاهرا  بـه همـین دلیـل کـه . رضا شاه اسـت       ً                 وظ
ــل  ــه قب ـاش چندهفت ــه ( تیمورتـ ــک  ب و بالش

ـاالرلدوله ) اهدستور رضا ش حقوق  ششماهه س

ــدا   ــن پرداخــت وج ــود م ــه خ ـاپیش ب                                 ً را پیشـ
خــواهش کــرد ودولــت انگلســتان همــه نــوع 
ـاهزاده ازمحـل  احتیاط الزم  را بکار بردکه ش

  . اقامت خود در فلسطین  پا بیرون نگذارد 
                ً                   اگــراین نظرکــه جــدا  بــه آن اعتقــاد دارم  – ۴ 

صــحیح باشــد کــه رضــا شــاه از یــک نهضــت 
رای برگرداندن سلسله قاجاربه تخت داخلی ب

ــد بگــویم کــه تــرس  ســلطنت مــی ترســد، بای
ـــن  ـــورد واز ذه ـــی م ـامال  ب ــ              ً                 اعلیحضـــرت ک

ـایجی کـه . شکاکشان تراوش کرده است ـا نت ام
از بازداشت فیروزمیرزا عاید رژیـم شـد خیلـی 
عمیــق تروگســترده ازآن بــود کــه شــاه تصــور 

ـــرد ـــرین نتیجـــه اش . میک ـــتین و مهمت نخس
ـا  دو متالشی شدن م                          ً    ثلث  سیاسی بود که  تقریب

سال و نیم زمام قدرت را درایران قبضه کـرده 
     ً                                  ثانیا  اعتماد شاه نسبت به وزیردربار خلـل . بود

ــرین  برداشــت چــون تیمــور تــاش نزدیــک ت
ـاش ( وی .  دوســــت فیــــروز بــــود )  تیمورتـــ

ــن فرصــت  ــه ازای ـادی داشــت ک دشــمنان زیـ
ـبت بـه  ـاه را  نس استفاده کردند وسـوء ظـن  ش

ـارش برانگیختنــــدوزی ـا ایــــن کــــه . ردربـــ بـــ
ـابق  تیمورتاش درحال حاضرمقام و منصب س
ـاه   ـان دارد و بعــــد از  شـــ خــــود را  کماکـــ
متنفذترین رجل ایرانی شمرده می شود، کسی 
باورندارد که موقعیت ونفوذ کنونی اش همان 

به عـالوه . باشد که پیش از بازداشت فیروزبود
ــی رســد کــه جنــاب اشــرف  ــه نظرم ــین ب جن

ــد ـابق مق ــت سـ ــرژی وروح فعالی ارزیادی ازان
خسـته بـه نظرمـی . خود را ازدست داده است

رسد و بی گمان احتیاج بـه اسـتراحت ورفـع 
نتیجـه  ایـن وضـع، کـه توجـه  .  خستگی  دارد

تمام همکاران سیاسی را نیزجلب  کرده، ایـن 
ـا  بـه بوتـه  است که در حال  حاضراغلب کاره

ی بـرای تعویق افتاده وهیچ گونـه پاسـخ قطعـ
.  حل مسائلی  که پیش  می آید  داده نمی شـود

ــرزین(وزیرخارجــه  ــی ف قهرمــان ) محمــد عل
ــدن  ـال گذران ــه اهمـ ـا را ب ــره زدن وکارهـ طف

تنهــا اصــل مــؤثر و مقبــول دیپلماســی . اســت
ـاری را کـه        ً                                   ظاهرا  این است کـه هرگـز نبایـد ک
ـام داد ـام شــدنی اســت  امروزانجـ ــردا انجـ .  ف

ـاج مخبـر السـ(نخست وزیر )  لطنه هـدایت ح
ـالخورده تبـدیل شـده  که اکنون بـه مـردی س
ـان  است عالقه  خاصی به کارهای مملکتـی نش
ـاک  نمی دهد جز این که همـه روزه حـب تری
ـاه  خــود را ســر موقــع، صــرف کنــد و آخرمـ

  .حقوقش را بگیرد
ازاینها گذشته، عوامل دیگری هسـتند کـه  – ۵

ـان مـی  بطالن قضاوت  ناظران سـطحی را نش
ـنگین قیمــــت نقــــره، ســــ. دهنــــد قوط  ســـ

کسربودجه هنگفت سال گذشته، سروصدای  
ــدم  ــی گن ــدار کالن ــد شــدن مق ناشــی از ناپدی
ـا  بـه یـک                                   ً       ازانبارهای  دولتی کـه قیمـتش تقریب
ــتگی  ــد، و سرشکس ــون تومــان ســرمی زن میلی

ـاختمان راه آهـن احتمالی دولت  اگرادامـه س
کـه (                             ً         سراسری به مدتی نامعلوم به تا خیربیفتد 

هر اوضاع پیدااست چنین خواهـد شـد ازظوا
             زیرا درعرض سال گذشـته ارزش خریـد قـران

ـا  ) کاهش  یافته اسـت% ۲۵) ریال(  همـه اینه
نشــان مــی دهــد کــه وضــع مــالی واقتصــادی 

بـه (عامل اخیر. مملکت چندان خوب  نیست
ممکــن ) تعویــق افتــادن ســاختمان راه آهــن 

است درعمل به نفع توده مردم تمام شـود کـه 
ـای  هزینه ـاختمان آن را بـه صـورت  مالیاته س

  .غیرمستقیم کماکان  می پردازد
ـا  در ایـران، مـن   -  ۶  ـافع بریتانی نسبت  بـه من

هــیچ  دلیــل نمــی بیــنم کــه ازاوضــاع ناراضــی 
بانــک شــاهی انگلســتان درتهــران بــا . باشــیم

کمال قوت واعتبارمشغول کاراسـت و موضـع 
ــد  ــک جدی ـا بان ــت بـ ــه رقاب ــود را درعرص خ

    ً     کــامال  حفــظ ) بانــک ملــی ایــران( یس     ً التا ســ
شرکت نفت ایران وانگلیس پس .  کرده است

ازدفع موفقیت آمیر حمالت تابسـتان گذشـته 
که از طرف شورویها هدایت می شد وهـدفش 

ـارگر ان شـرکت نفـت بـه اعتصــاب  تحریـک ک
بود، اکنون درموقعیتی قویترومسـتحکم تـر از 

کـه  سابق قرار دارد زیرا مقامات دولتـی ایـران
پی برده اند اگرمیـزان تولیـد نفـت در نتیجـه 
ـا  اعتصاب کارگران کاهش یابد حق السهم آنه
ـار                         ً            نیزکاهش خواهد یافـت، جـدا  دسـت بـه ک
ـادن نفـــت  ـاب را درمعــ شــده و خطـــر اعتصـ

  .جنوب  از بین برده اند
درایــن کــه آیــا دولــت ایــران موفــق بــه بســتن 
قــراردادی جدیــد بــا شــرکت نفــت برمبنــای 

پیشنهاد شده از طرف سـرجان همان خطوط 
خواهد شد یا نـه ، ) رئیس کل شرکت( کدمن 

. باید صبر کرد و  دید عاقبت کارچـه مـی شـود
اما  اگر می شد ایرانیها را وادار کرد که درایـن 
ــد، بســته  ــه معقــول ومنصــفانه رفتــار کنن زمین
                      ً             شدن قـرارداد جدیـد مسـلما  بـه نفـع شـرکت 

یـران علی رغم مخالفت دولـت ا. تمام می شد
بــا تمدیــد امتیــازخط  تلگــراف هنــد واروپــا ، 
ــران درعــرض ســال  ــه درای شــعب تلگرافخان
ـا  ـار بـوده وب گذشته به طورمعمول مشـغول  ک
ــرو   ــی  روب ــی از طــرف  مقامــات دولت مزاحمت

  .نشده اند
ــرکتهای     ــرف ش ــده ازط ــکایات واصــل ش ش

ــدرفتاری  ــه ب ــر ب ــی  دای ــل انگلیس حمــل و نق
ـا، ز ـا آنه ـارف مأموران ایرانی ب ـاده ازحـد متع ی

ــوده اســت ــه . نب گرچــه کامیونهــای متعلــق ب
ـــه نحـــوی   ـــرر، وب شـــرکتهای  انگلیســـی مک
بســیارآمرانه، از طــرف مــأموران ایرانــی  ضــبط 
شــده و مــورد اســتفاده آنهــا قــرار گرفتــه انــد، 
درمقام ذکر حقیقت باید اعتراف  کرد درایـن 
زمینه تبعیضی علیه انگلیسیها صـورت نگرفتـه 

ــرا وســایل  ـایر زی ــه سـ ــق ب حمــل ونقــل  متعل
                                     ً    شرکتهای خارجی نیزبه همین نحو، و غالبا  به 
ـــرای رفـــع  ـبط شـــده و ب ـــدتر، ضــ نحـــوی ب

  .نیازمندیهای  دولت ایران به کار رفته اند
داستانهای حاکی از کمـک انگلسـتان بـه  – ۷

ــران کــه درعــرض  ایــالت و قبایــل ســرکش ای
ـا شـده بـود درهـیچ  تابستان گذشـته ورد زبانه

لــذا  . ان بــه طورجــدی باورنشــدنقطــه ایــر
اگرکسی مدعی بشود که درایران امروز نهضتی 
ـا  اغــراق                                ً        برضــد انگلســتان وجــود دارد، حتمـ
گفتــه اســت واگــرهم کنســولها وجاسوســهای  
ـایعات را پراکنـده کـرده  شوروی این قبیـل ش

ـا  دسـت بـه  –باشند  ـا غالب                            ً        و ما می دانیم که آنه
کــه ازلحظــه ای  –چنــین کارهــائی  مــی زننــد 

ـان انگلسـتان  محرزشده روابط دیپلماتیک می
وشــوروی درشــرف استقراراســت، ایــن گونــه 
                        ً              تبلیغات ضد انگلیسی عمدتا  متوقـف گردیـده 

  .اند
ـاه  – ۸  ـا ش          ً                         بالخره جدا  معتقد شده ام کـه رض

      ً                                 حقیقتا  مایل اسـت روابـط ایـران وانگلـیس را 
برپایه ای محکم  و براساس دوسـتی واحتـرام 

و برای نیل بـه ایـن هـدف  متقابل استوارسازد
خیلــی بــی صــبرونگران اســت کــه مــذاکرات 
ــرای بســتن  ــران و انگلــیس ب جــاری میــان ای
ـان برسـد و  پیمانهای الزم هرچـه زودتربـه پای

  .اسناد  مربوط  امضا شوند
از مطــالبی کــه درقســمتهای پیشــین ایــن   -  ۹

گزارش آورده ام شاید چنین استنباط شود که 
ـا هیچ الزم نیست ما درحل  اختالفات خـود ب

ـال  ــم چــون درعــرض سـ ــتاب ورزی ــران ش ای
ـای ( گذشته ازایـن حیـث بسـته نشـدن پیمانه

ودر ایــن . زیــان خاصــی  ندیــده ایــم) جدیــد
ضمن، اوضاع ایران ازسال گذشته بهتر نشـده 
که هیج، طبق شواهد ملموس  تا حـدی  هـم 

  . خراب شده است
ـا طـرح ایـن سـئوال   -  ۱۰ به ایـن اسـتدالل ب

آیــا  انگلســتان بــا بســتن :  دهــمجــواب  مــی 
ـا ایـران چیـزی ازدسـت  قراردادهای جدید ب
ـا را  می دهد؟ و یا بلعکـس، اگـراین قرارداده

  نبندد آیا ثمرخاصی عایدش می شود؟
  - ازمسئله طلبمان  ازایـران کـه بگـذریم – ۱۱ 

ن خوشبین آکه من هیچگاه نسبت  به وصول 
بــا اجــازه عالیجنــاب مــی خــواهم  –نبــوده ام 

خــود را درایــن زمینــه بــه طــور صــریح نظر
ـا  ــتان بـ ــت انگلس ــه دول ــویم ک ــرازکنم وبگ اب
رســیدن بــه تــوافقی بــا ایــران در بــاره مســائل 
ـا حــل  ــی بـ ــه میــان دو کشــور، حت متنــازع فی
اختالفات موجود درخلیج فارس، هیچ کدام 
ـادی خـود را درایـن  ازمصالح سیاسـی و اقتص

فــی المثــل، . قســمت ازجهــان فــدا نمــی کنــد
ــ ـان را در خلــیج اگرمرک ـای خودمـ ز فعالیتهـ

فارس از سواحل بد آب وهوای ایران به نقطه 
دیگری که آب وهوای سالم تری داشـته باشـد 

بــه شــرطی کــه دولــت ایــران   - انتقــال دهــیم 
ـام بـرآورده  خواسته های ما را  درجزیـره هنگ
کند وبه ادعای بی حاصلش نسبت به بحـرین 

ــد  ـان بخش ــه  - پایـ ــرری  متوج ــه ض هیچگون
ـان م صالح حیاتی بریتانیا دراین قسـمت ازجه

  .نخواهد شد
ـائل  ـاره ایـن مس نرسیدن به توافقی با ایران درب
      ً                               مخصوصا  ازاین حیث برای انگلستان اهمیـت 
           ً                         ً       دارد که عمال  می بینیم اگرایرانیها جدا  درصدد 

   ً   مثال بــا  –ایجــاد مزاحمتهــائی بــرای مــا باشــند
ـای انگلیســی بــه  جلــوگیری ازورود  رزمناوهـ

ایـن  –م بنادرایران یا به انواع وسایل دیگرحری
  .کار به سهولت از دستشان ساخته است

ـــرارداد   - ۱۲ ـاطره تلـــخ ق ــ ـان  ۱۹۰۷خ میــ
انگلستان وروسیه وقرار داد دیگری  که ذکرآن 
ـا لـرد کـرزن و  همیشه با نام سیاستمدار  فقید م

ـارس  ـیج ف ـابقمان درخل سرپرسـی (رزیدنت س
زذهـن غالـب توأم است ،  هنوز  هـم ا) کاکس

اما اگرروابط  جدید . ایرانیان زدوده نشد است
ـاوی کامـل و احتـرام  خود را با ایران بر پایه تس
متقابل پایه ریزی کنیم، حتی به فرض ایـن کـه 

ـاهری اش ضـعیف  ـات ظ ایران علی رغـم ترقی
بمانــد، ایــن عمــل مــا باعــث خواهــد شــد کــه 
خاطرات تلخ گذشته به تدریج فراموش گـردد 

ـبت بـه وبریتانیا  ـار صـحیح خـود نس کبیر با رفت
                    ً                  ایران وجهان اسالم عمال  ثابت کند که مصـمم 
ــه  ــه سلســله پهلــوی و نســبت ب اســت نســبت ب
آرزوهــای مــردم ایــران حســن نظروهمــدردی  

  .نشان دهد
ــرای   -  ۱۳  ــی ب ــزارش یک ــن گ ــخه از ای دو نس

ــــرای  ــــری ب ـتان و دیگ ـــ ــــت هندوس حکوم
  .کمیسرعالی بریتانیا در بغداد  ارسال گردید

  )۴۷(ه  کالیو. رابرت: با احترامات
  

عـواملی : جواد شیخ االسالمی می گویـد         
ـاش گردیـد،  ـای تیمورت که منجربه سقوط و فن
ـئله عـدم مـوفقیتش         ً                              گرچه کال  ناشـی ازایـن مس
درحل اختالف با شرکت نفت نبود ولی تحـت 
ـتقیم بـه  تأثیرجریاناتی قرارداشت که به طورمس

کوری کـه درمـذاکرات  همین مسئله، یعنی گره
  .نفت پیدا شده بود، پیوند می خورد

ـیدند کـه  سرانجام انگلیسها به ایـن نتیجـه رس
ـئله نفـت  ـانع حـل مس          وجود خود تیمورتاش م

شـده اسـت و ) به نحوی که آنها می خواستند( 
لذا وسایل سقوطش را ازراههائی که دیپلماسی 
انگلیسی خوب با آنها آشناست فراهم کردنـد و 

ـان بـه آن مقا ـایمز کـه بیگم له لعنتـی روزنامـه ت
دستور وزارت خارجه بریتانیا نوشته شده بـود، 
نه تنها برعزل تیمورتاش صحه گذاشت بلکه به 
عواقبی منجر شد که حتی برنامه ریزان سیاسی 
ـتند  ـارش را نداش ـیس انتظ وزارت خارجه انگل

  )  ۴۸(   ».یعنی به مرگ وزیر بدبخت انجامید
ر باره مذاکرات تیمورتاش نظر مصطفی فاتح د

ـتیفای  با شـرکت نفـت و کوشـش وی بـرای اس
 ۱۹۲۹ - ۳۲حقوق ایران درمذاکرات سالهای 

مـذاکرات بـین دولـت و شـرکت ...«: اینستکه
ـاش  ۱۹۲۷ازسال  به بعـد تحـت نظـر تیمـور ت

ــت  ــد گف ـاف بای ــت و از روی انصـ ـام گرف انجـ
ـام مـذاکرات کوشـش فـراوان  تیمورتاش درتم

ا شرکت به طرزخوبی رفع داشت که اختالف ب
ـامین  ـافع ایـران بـه بهتـرین وجهـی ت شده ومن

متاسفانه در آخرکار، رئیس مملکت به او . گردد
ـیدن  ظنین شد و تصور کـرد کـه بـه نتیجـه نرس
مذاکرات نفت تا انـدازه ای مربـوط  بـه او مـی 
ــاز دارســی، او را  باشــد و فــوری پــس از لغــو امتی

ـار کـــرد ــ ـــه . برکن درصـــورتی کـــه ســـوءظن ب
در غالب مذاکراتی . تیمورتاش موردی نداشت

کــه در تهــران بــین وزیردربــار و مــدیر شــرکت 
صورت می گرفت، من حاضر و ناظر بودم و می 
ــام  ــا جـدیت تم ـا ب ــاش نـه تنه دیـدم کـه تیمورت
درصــدد اســتیفای  حقــوق ایــران اســت بلکــه 

ـار میکنـد وی هرگـز قصـد . عجله هم در این ک
ـا  ــــداختن کارهـــ ــــه عقــــب ان را تعویــــق و ب

  ) ۴۹(».نداشت
ولی یک هفته بعد از انفصال تیمورتاش، یعنی «
ـامبر ۲۹در ـترهوروزیر ۱۹۳۲دســـــــ ، مســـــــ

مختارانگلیس در تهران گزارشـی کـه بـه لنـدن 
فرستاد علل وجهات سقوط تیمورتاش را بدان 
ســان کــه درمحافــل سیاســی پایتخــت شــایع 
ـیمون وزیرخارجـه  داشت به اطالع سرجان س

ـین درقسمت. بریتانیا رساند ی از این گـزارش چن
  :آمده است

ـبت ... « اعلیحضرت رضا شاه از یک طـرف نس
ـاه مخلـوع ایـران (به آتیه فرزند خـود  منظورش

سـخت ) است که در آن تاریخ سیزده ساله بـود
نگران اسـت و از طـرف دیگـر بـه طـول  عمـر 

ـان نـدارد ـاد اطمین ـاهرا  بـه ایـن دو . خود زی      ً           ظ
ــده ـا دیرنش ــت تـ ــمیم گرف ــه تص ــود ک ــل ب  دلی
ــردارد چــون  ــدرت ب ـند ق تیمورتــاش را از مسـ
ـان بمیـرد،  مطمئن است که اگر خـودش ناگه
هیچ شورای سلطنت، با بودن تیمورتاش، زیاد 

منظورنویسنده این اسـت .( دوام نخواهد کرد
که تیمورتاش در انـدک مـدتی شـورای نیابـت 
ســلطنت را کنــار خواهــد زد و خــود جانشــین 

  .)پهلوی خواهد شد
ی هم درباره سقوط تیمورتاش تئوری دیگر –* 

طبق این تئوری، وزیر دربار  بـرای . رایج است
انجام مقاصـد مهمـی کـه در نظـر داشـت حـل 

ـایه  ــت همسـ ـا دو دول ــران را بـ ـات ای  –اختالفـ
ــوروی ـتان و ش ــی - انگلسـ ـاخیر م ــه تـ ــدا  ب     ً             عم

ـاک درسـت بـه  انداخت و این سیاست خطرن
همان نتیجه ای که رضا شاه همیشه می کوشید 

یعنـی روابـط  . احتراز کند، منتهی گردیـداز آن 
  »...ایران را با دو همسایه مقتدرش خراب کرد

وزیرمختارانگلیس به گـزارش خـود ادامـه مـی 
  :دهد

ـامال  تشـخیص مـی «  ـاه ک                        ً          تصورمی کنم خود ش
ـال کنـونی ایـران، مـردی بـه  دهد که میان رج
شخصــیت و لیاقــت تیمورتــاش بــه ایــن زودی 

ین بایـد امیـدوار بـود پیدا کردنی نیست و بنابرا

ـار  که همان نظرمقامات رسمی که تاکنون اظه
ـاره وزیـردر  شده صحت یابد و شاه طوری در ب
بــارش رفتــار نکنــد کــه برگشــت مجــدد او بــه 

  » .خدمت مملکت امکان ناپذیر گردد
ـیمون مـورخ  –*   ۲۹گزارش تلگرافی هور به س

اسناد محرمانـه وزارت خارجـه . ۱۹۳۲دسامبر
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ـا عقیـــده تصـــمیم گیـــران وزارت خارجـــه  امــ
انگلیس و نظـر تصـمیم گیـران وزارت خارجـه 

که هـر دو ( انگلیس و نظر اولیای شرکت نفت 
تیمورتــاش را مغــز متفکــر اعمــال رضــا شــاه و 
ــی  ــی م ــرارداد دارس ـاء ق ـئول القـ ـابراین مسـ بنـ

     ً                        ظــاهرا  بــا عقیــده مســترهور مخــالف ) دانســت
را دو هفتــه بعــد، یعنــی در نهــم بــوده اســت زیــ

ـایمز ۱۹۳۲ژانویه  ، مقاله مشهور و بی امضای ت
  .منتشر گردید

مقالــه « :بــه نظــر شــیخ االســالمی ایــن مقالــه  
ـات   ـاره مقام مضمونش نشان می دهد که به اش
ـای  ـا اولیـ ـیس یـ ـئول وزارت خارجــه انگلـ مسـ

، نویســنده بــا شــرکت نفــت نوشــته شــده اســت
را نشان می دهـد  لحنی که سوء نیت باطنی اش

و انسان را به یاد راهنمائیهای ماکیاول بـرای از 
بین بردن حریف می اندازد، اول فصل مشبعی 
از لیاقت و کاردانی تیمورتاش تعریف می کند و 
ـام  ـتهای ایـران و اله او را به عنوان طراح سیاس
کننده اعمال پهلوی به خواننده می شناساند و 

وارد کردن ضربه در همان حال، زمینه را برای 
ـاره گیـری . نهائی آماده می سازد آنگاه مسئله کن

رضاشاه را ازسلطنت، حتی احتمال مرگ او را، 
پــیش مــی کشــد و بــا اشــاره بــه امکــان تشــکیل 

  :شورای نیابت سلطنت، چنین می نویسد
ناظران سیاسی مدتهاست پـی بـه ایـن نکتـه «

برده اند که اداراه کننده حقیقی مملکت و روح 
ت کشور، همانا عبدالحسین خان تیمور تشکیال

ـاه . تاش است در موارد بسیار نادری که خود ش
در مألعام ظاهر می شود، آشکارا می توان دیـد 
کــه از آن ســرباز تندرســت و قــوی بنیــه پیشــین 
ـاقی نمانـده اسـت ـاهری ب . چیزی جز نمای ظ

سن شاه در حال حاضر از شصت گذشته است 
ر مشرق زمین بـه و این سنی است که انسان را د

اندازه هفتادو پنج سال عمر اروپائی شکسته می 
او خودش پی برده که بیماری ناگهانی، یا . کند

باال رفتن سنوات عمر، ممکن اسـت در عـرض 
سالهای آینده ناچارش سازد که از دخالت موثر 
در امــور مملکــت دســت بــر دارد و لــذا مســئله 
ـلطنتی بـه یـک شـورای  واگذاری اختیارات س

ابت سلطنت، ممکن است بـه زودی مطـرح نی
اما مسئله ای که فکر شاه را مشوش کرده . گردد

ـام قـدرت حقیقـی در چنـین : این است اگر زم
شورائی بدست مردی بیفتـد کـه هنـوز جـوان 
است، جاه طلب است، و در راه نیل به مقصود 
ـاک نـدارد، در  از انهدام هیچ قانون یا انسانی ب

ـیزده  آن صورت باید دید یک بچه خردسال س
  .ساله چه شانسی برای جانشینی پدر دارد؟

ـیله مـی  بقای سلسله پهلـوی را فقـط بـدین وس
توان تضـمین کـرد کـه یـک چنـین مـردی کـه 
ـاده اش مـورد تصـدیق  قدرت و لیاقت فوق الع

ـایش بـه  همگان است از کار بر کنار گـردد و ج
ـپرده شـود کـه نـه  مردی  نظیر ذکاء الملـک س

ش را دارد و نـه کـوچکترین جاه طلبی تیمورتا
ـام مـی  ـاه انج کاری را بی جلب توافق قبلی ش

ـال ذکاءالملـک . (»...دهد درسپتامبرهمین س
فروغی، جای مخبرالسلطنه هدایت را گرفت و 

    .)نخست وزیر شد
در همین روزها که یکی از جلسات تاریخی ... «

ـاه تشـکیل  هیئت وزیران با حضور خود رضا ش
  :راتش می نویسدشد، تقی زاده در خاط

در موقعی که برای تیمورتاش پرونـده مـی ... «
ـاش( ساختند، داور در ) دوست صمیمی تیمورت

یعنی برای دفاع ازعرضحال ایران در . سفر بود
یـک روز در جلسـه . قضیه نفت به ژنو رفته بـود

ــه متــین دفتــری              هیئــت وزراء، شــاه رو کــرد ب
معاون وزارت دادگستری که در غیاب داور به ( 

جای او در جلسات هیئت وزیران شـرکت مـی 
ــرد ـید) ک ــده : و پرسـ ــن پرون ـار ای ــده ( کـ پرون

ـار ) تیمورتاش به کجا رسید؟ عجله کن و این ک
از ) داور(را زود خاتمــه بــده کــه وقتــی رفــیقش

اروپا برگشت، دیگر درمحظور و رودرواسی گیر 
  ...نکند

 رفـت،وقتی داورازسفربرگشت و پیش رضا شاه 
ـا تیمورتــاش   بمالحظــه رفاقــت ــدیمی کــه بـ ق

ـاید بتوانـد بـه  داشت هنـوز امیـدوار بـود کـه ش
ـازد ـتخالص او را فـراهم س ـایل اس . نحوی وس

ـبت  ـاه نس ولی دیگر نمی دانست که کینه رضا ش
  .به وزیر دربار سابق تا چه پایه است
  13ر صفحه د
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بمناســــبت  ،خــــرداد۲۶«
ــتمین  ــت و هش ــد و بیس ص

  »سالگردتولددکترمصدق 
  

یابی رضا شاه با لحنی کنایه آمیز بـه در این شرف
داور در قبال پرسش شاه که اظهار حیرت و بی 

ـاره پرسـیده   اطالعی کرده بود، ـاه دو ب ـا ش رض
ـایمزرا نخوانـده ای؟ : بود مگر مقاله روزنامه ت

ـان، خوانـده ام :داورجواب داده بود چـرا قرب
ولی ازکجا معلوم کـه انگلیسـیها ایـن مقالـه را 

ـــدمه ـــرای ص ـــدا  ب ـاش      ً          عم ــ ـــه تیمورت زدن ب
ـبناکی . منتشرنکرده باشند؟ رضا شاه نگاه غض

گوشــهایت را بــاز : بــه داور کــرده و گفتــه بــود
  )  ۵۰( »  .واال میدهم اعدامت کنند! کن

) شاه رضا: (سیروس غنی دراین باره می نویسد 
 - آميزبـود  برخوردش با انگلستان هنوزاحتياط

ـالهاي   ۱۹۳۱- ۱۹۳۳جزدر كشمکش نفتـي س
ـياربعيد  كه چند تن ازوزيرهايش به اوگفتند بس

اســت كــه شــركت نفــت در بحبوحــة بحــران 
ــراي  ــران را ب اقتصــادي جهــان درخواســت اي
افزايش حق امتياز بپذيرد واوبه هشدار وزيران 

رضاشــاه بــه اقتضــاي ... خــودوقعي نگذاشــت
ـتبد و  تربيت وتجربه وخلق وخـوي مـردي مس

در انتخابات دورة پنجم شروع ... خودرأي بود
ـيچ ب ـاني كـرد كـه بـدون ه ه مداخله به نفع كس

تــا بــه دورة هفــتم . رفتنــد غرولنــد درپــي او مي
رســيد مجلــس آلــت فعــل كامــل اوشــده بــود 

ـازي    َ                  وا حدي با ديد اوونقشـه هاي اوبـراي نوس
ـاد دولتـــي غيرمـــذهبي جـــرأت  كشـــور وايجــ

صدايش نـرم وماليـم بـود ... مخالفت نداشت
ـباني وبه سختي به گوش مي ـا عص ـيد، ام كـه  رس

 .داد كشيد وفحشهاي ركيك مي شد فرياد مي مي
)۵۱  (  

  
ـاه  ـا ش ـازی رض فاتح از قول تقی زاده صـحنه س

  : برای لغوامتیازدارسی اینگونه شرح می کند
رضا شاه با مرحوم فروغی خصوصیتی داشت «

کــه بــا هــیچ یــک از وزرا و رجــال مملکــت آن 
ـار و نیــات . خصوصــیت را نداشــت ـا  افکـ      ً              غالبـ

ـایی خــود را ـان مــی  نهـ ـا آن مرحــوم در میـ بـ
درقضیه لغو امتیاز دارسی هم پیش از . گذاشت

آنکــه پرونــدۀ نفــت را تــوی بخــاری بینــدازد، 
: فروغی را خواسته و محرمانه بـه او گفتـه بـود

امروز می آیم به جلسۀ هیئت دولـت و تشـددی 
به خود تو هم بد خـواهم . به تمام وزرا می کنم

جریــان را  ایــن. گفــت ولــی آن را بــه دل نگیــر
خودت محرمانه به تقی زاده هم بگو که او نیـز 

ولی غیر از شـما دو نفـر، . پیشاپیش با خبر باشد
بعد . هیچ کس نباید از این نقشۀ من مطلع شود

که فروغی مـرخص مـی شـود و مـی خواهـد از 
اتاق بیرون بیاید، دو باره از پشت سـر صـدایش 

  »! ...به تقی زاده هم نگو: می زند و می گوید
                            ً         صحنه سازی به همان نحو که قبال  بـه اطـالع  

ـاه پـس از  فروغی رسیده بود، اجرا شد و رضا ش
ورود به جلسۀ هیئـت وزرا رو کـرد بـه نخسـت 

  :و گفت) مخبرالسلطنه هدایت(وزیر
کــار ایــن پرونــدۀ نفــت بــه کجــا رســید؟ تــا « 

دیروزعذرتان این بود که برای تعیـین تکلیـف 
ــ ـاه داش ــت نگـ ــت دس ــر اس ـیه بهت ـا قضـ ت، تـ

ـارا برگــردد ــر خارجــه . وزیرخارجــه از آنکـ وزی
ـا وقتـی کـه خـودم ! داخل چـه آدمـی اسـت؟ ت

هستم احتیاجی بـه حضـور ایـن وزیـر آن وزیـر 
  »...نیست

ـا، پرونـــدۀ نفـــت را  بعـــدازگفتن ایـــن حرفهــ
ه نابرداشت وپرت کردتوی آتش بخاری وقاطع

بــه وزرا دســتوردادکه بنشــینند و ترتیــب الغــای 
  .دارسی را بدهند

ـاطرات خـو ۀدر ادامتقی زاده    :د مـی گویـد خ
ـاش  ... « وقتی شاه از جلسه بیرون رفت تیمورت

اورو کرد به هیئـت . بدبخت مثل بید می لرزید
ـته : وزیران و گفت ـان، شـما تشویشـی نداش آقای

اوروی . شاه به درمی گفت تا دیواربشنود. باشید
» )... تقی زاده(سخنش با من بودووزیردارایی 

 )۵۲  (  
ـاز م ـای امتی خبر السلطنه هدایت راجـع بـه الغ

کمپانی نفت خبـر  ۱۳۱۱در « :دارسی می گوید
 ۱۳۱۰داد که سهم  دولـت از شـرکت نفـت در

دویست هزار لیره است، در صورتی که هفتصد 
تیمورتاش بـه . هشتصد هزار تا یک میلیون بود

ـیس شـرکت  لندن رفت که در ضمن کارها با رئ
در . سـت  نیامـدنتیجه بـه د. نفت صحبت کند

. مراجعــت چنــد روزی در مســکو معطــل شــد
.  معروف شد کیف کاغذ او مفقـود شـده اسـت

ـاکروان بـــرده شـــد پـــس از . اســـمی هـــم از پــ
ـیس کـل نفـت           مراجعت تیمورتاش، کـدمن رئ

درهـر موقـع . به تهران آمد) درکارهای ایران( 
ـانی  ـاش از او میهم که به تهران می آیـد، تیمورت

ـای دیگـر، این نوبت، چـو. می کند ن نوبـت ه
دو روز . من هم  بودم و بعد از شام نمـی مانـدم

ـیس نفـت  ـید رئ بعد در مالقات، شاه از من پرس
ـام . چه صحبت می کرد؟ عرض کردم قبل از ش

  » .فرصت صحبت نبود و بعد از شام من نبودم
ـته اسـت«  ـیه نفـت را خواس ـاهرا  . شاه دوس      ً ظ

چنــد روز گذشــته، شــب ششــم آذر تیمورتــاش 
شاه تشـریف آوردنـد و . را به هیأت آورددوسیه 

گفتـه . متغیرانه فرمودند دوسیه نفت چه شد؟
ـاری مـی . شد حاضر اسـت ـتان اسـت، بخ زمس

ــوزد ــوی . س ــد ت ـتند انداختن ـیه را برداشـ دوسـ
ـاز را لغـو  ـا امتی بخاری و فرمودنـد نمـی رویـد ت

ـاز را لغـو . تشـریف بردنـد. کنید ـتیم و امتی نشس
بـه جکـس ) لیـهوزیـر ما( وزیـر خارجـه. میکرد

. از سفارت اعتراض آمد. مدیر مقیم اخطارکرد
ـان  تیمورتاش جواب الیـق نوشـت کـه وزیرآلم

  . تمجید کرد
ـاز  نوشتیم منافع دولت تامین نیست، لهـذا امتی
را الغا کردیم و برای قرار داد بهتری، از مذاکره 
مضایقه  نیست، جواب سـفارت هـم در همـین 

  .لحن داده شد
ـاش توقیـف شـدچند روز بعـد تیمو مـن در . رت

ــرض  ــه ع ـان را ب ــر آلمـ ــد وزی صــحبت، تمجی
ـا تیمـورهم عقیـده . رسانیدم فرمودند تـو کـه ب
عرض کردم حاالهم نیستم، اما حقایق . نبودی

      ً              ضمنا  گفتم گیـوم دوم. را باید به عرض برسانم
که به بیسـمارک کـم  لطـف ) امپراطور آلمان( 

  ».شد گفت در سر ملک خود برود
بر رسید که تایمز یا روزنامه دیگری از لندن خ« 

ـاش بـه دسـت  نوشته بودند کیف کاغذ تیمورت
ـا شـوروی  آمد و  کشف شد که بسـت و بنـدی ب

راست یا دروغ معلوم نشد و من از . داشته است
مطالب رایج در ایـن دوره . شاه چیزی  نشنیدم

ـالبی کـه یـک  محرمانه است تا چه  رسد به مط
مسکو ترساندن سرش در لندن است و نکته در 

در کار نفت تغییرات دیگر . انگلیس بوده است
ــره. کردنــد  ۴۲مصــارف انگلــیس را اهــل  خب

میلیون لیره دیده بودند و کمپانی آلمانی حاضر 
ـاز  . بود بدهد، اگر تغییر کلی میسـرمی بـود امتی

  ».نفت برای آلمان صد میلیون ارزش داشت
ـالغ . کار تیمور به محاکمه کشید صـحبت از مب

اسفند مقبل، وکیـل او  ۲۳روز. اف می رفتگز
ـنم ـا ک روز . نزدمن آمد که تخفیفی از شاه تقاض

ـاح مجلـس اسـت ۲۴ ـاه و افتت . اسفند، تولد ش
پس از برگزارشدن تشریفات مجلس، شـرفیاب 

ـاش . شدم عـرض کـردم عنقریـب اوالد تیمورت
ـارک خواهنـد شـد و امـر  ـای مب متوسل بخاکپ

ود، زمینـه خواهند فرمود برای آنها فکـری بشـ
ای کــه محکمــه برداشــت کــرده اســت گــزاف 

فرمودند خیال کردم برای تبریک آمـده . است
ای؟ عرض کـردم زمـین و آسـمان تبریـک مـی 

فرمودند رجوع به عدلیـه کـرده ام هـر . گویند
  .چه حکم کنند

شــاه از ســفیر افغانســتان پرســیده بودنــد کــه « 
سفرا در قضیه الغای امتیاز نفت چه می گویند؟ 

ر نمی کنید که من در فسخ قرار داد محـق تصو
سفیرمی گوید منتظر نتیچه هستند، می . باشم؟
ـلحه « فرمایند ـیس بـه اس ـا انگل ـار  ب حاضـرم ک

  )    ۵۳( ».بکشد، ولو جانم در خطر باشد
در باره خبر  فاطمی  دکترنصرالله سیف پور  

ـاش و  ـاز دارســـی توســـط  تیمورتــ ـای امتیــ الغــ
شــب : مخبرالســلطنه اینگونــه شــرح مــی کنــد

ــا خــان افشــار ۱۳۱۱هشــتم آذرمــاه  ، میــرزا رض
حاکم اصفهان، با تلفن از من خواهش کرد که 

ـاق . فوری بدیدارش بـروم ـامی کـه وارد ات هنگ
ـار از  پذیرائی او شدم، جمعی مانند اعتماد التج
بازرگانان مهم اصفهان، امیرقلـی امینـی مـدیر 
روز نامۀ اخگر، احمد عرفان مدیرعرفان، اعزاز 

ـامی، اعضـای انجمـن نیک پـی ، حیـدرعلی ام
شهرداری و چند تن از نمایندگان اصناف گـرد 

میزبان پس از پـوزش از ایـن کـه در . هم بودند
ــر وقــت موجــب زحمــت  آن شــب ســرد و دی
مدعوین شده، اظهار داشت خبر بسیار خوشی 
داشتم و خواستم هر چـه زودتـر آن  را بعـرض 

  .دوستان برسانم
لگرام، یکـی از سـوی و بدنبالۀ این مطلب، دو ت

عبدالحسین تیمورتاش و دیگری از طرف حاج            
مخبرالسلطنه، محتوای هر دو مضـمون، خبـر 

  .الغای امتیاز نفت جنوب بود
ـایون   ـاع اعلیحضــرت همـ ــر مطـ حســب االم

ـاز ننگـین دارسـی کـه موجـب  شاهنشاهی امتی
ضرر و سرافکندگی  و بدبختی ملت ایـران بـود 

ـا و و ــروز ملغـ ــه ای از ام ــق نام ــه طب زارت مالی
اولیای شرکت انگلیس وایران را از این تصمیم 
دولت مستحضر ساخته، متمنی است جنابعالی 
هم خبر این تصمیم تاریخی شاهنشاه معظم را 
ــت خــود  ــردم حــوزه مأموری ـار م ــه استحضـ ب

ـا  رسانیده و آن را از اهمیت این اقدام بـزرگ ب
  .رفرمائیدبخ

ه وزیرمالیـه بـه تلگرافی هـم از سـوی تقـی زاد
ــه  ــت ب ــرکت نف ــل ش ــیس ک ــتر جکــس رئ مس

  :مضمون زیرخوانده شد
دولــت ایــران مکــرر بــه اطــالع کمپــانی نفــت  

ـاز  ـانیده اســت کــه امتیـ ــران رسـ ــیس و ای انگل
ـــه  ـــی مورخ ـالح   ۱۹۰۱دارس ــ ـــیحی مص مس

مملکت را تأمین نمی کنـد و الزم مـی دانسـت 
ـاهی  که هرچه زودتر پایۀ روابط دولت شاهنش

ـأمین و کمپانی ب ر اساس تازه ای کـه مسـتلزم ت

منــافع واقعــی مملکــت ایــران باشــد گــذارده 
البته دولت ایران حقا ومطلقا نمی تواند . شود

خود را ملزم به اجرای مقررات امتیازنامـه ای 
ـا  ــده بـ ــروطیت داده ش ــم مش ــل از رژی ــه قب ک
ــه امتیــازات در آن زمــان و  طــرزی کــه اینگون

رفتـه و موقعیت امـروزه مملکـت را در نظـر گ
ـأمین  ــیات تـ ــن مقتض ـابق ای ـافع آن را مطـ منـ

ـاز . نماید ـای امتی دولت ایران ازحق خود والغ
ـبوری . خود داری  نمود متأسفانه درمقابـل ص

ـانی، هیچگونـه اقـدام  دولت شاهنشاهی، کمپ
عملــی درتــأمین منــافع مملکــت ایــران بعمــل 
نیــاورده و بــرعکس هرچــه بــر توســعه و بســط  

ـافع ایـران بیشـتردچار  کمپانی افزوده شده من
بنابراین دولت ازنیل به مقصود . تضیع گردید

ـامین  ـارراه ت ازطریق کمپانی مأیوس شـده ناچ
ـای امتیازدارسـی  حقوق خود را منحصربه الغ
دیده واین وزارتخانه بر حسب  تصمیم دولت 
ـاریخ  شاهنشاهی اعالم مـی نمایـد کـه ازایـن ت
ــی  ــال اثرم ــی اســت وآن را ب ــی ملغ امتیازدارس

درعین حال اگرکمپانی نفت انگلیس و   .داند
ـافع  ــود منـ ــته حاضرش ــرخالف گذش ــران ب ای
مملکت را مطابق  نظردولـت بروفـق عـدالت 
وانصـاف تــأمین کنــد دولـت ایــران از اعطــای 
ـاع  ـانی اصـوال  امتن                                ً        امتیاز جدیدی بـه ایـن کمپ

  )۵۴(تقی زاده  . »نخواهد داشت
بــاز دشــتی در  ۱۳۱۱در تــاریخ ســوم آذر مــاه  

ورای ملــی از وزیــر دارائــی ســئوالی مجلــس شــ
  :راجع بحق االمتیاز نفت کرده و میگوید

ـای را لغـو مـی «  امروز که دولتها معاهدۀ ورس
کنند، دولت ما نبایستی نسبت بیک امتیاز نامه 
ـاری  پوسیده که تمام یکطرفی است سـهل انگ
کند و می دانم که این مسئله هنوز حـل نشـده 

ـاور ده اسـت و و دولت اقـدام جـدی بعمـل نی
چرا دولت در الغاء امتیاز دارسی مسامحه مـی 

  ».کند؟
ـاریخ ششـــم آذر  ـا (  ۱۳۱۱درتــ ــ ـابق ب  ۲۷مطــ

تقــی زاده وزیــر دارائــی وقــت، )  ۱۹۳۲نــوامبر 
اطالع داد که دولت . نامه ای  بشرکت نوشت

ایــران از آن تــاریخ امتیــاز نامــۀ دارســی را لغــو 
ـان نامـه  کرده و بال اثـر مـی دانـد و ضـمن هم

ــذ ــد مت ــر باش ــرکت حاض ــر ش ــه اگ ــد ک کر ش
برخالف گذشته منافع مملکت را مطابق نظـر 
دولت بر وفق عدالت و انصاف تأمین نموده و 
وثــائق الزمــه را بــرای تــأمین منــافع مــذکوره 
بدهد، دولت ایران از اعطای امتیاز جدید بـه 

سـه .               ً                   آن کمپانی اصوال  امتناع نخواهد داشـت
ـاق آراء  روز بعــد مجلــس  شــورای ملــی باتفـ

ـای  تصمیم دولت را تأئیـد و نماینـدگان نطقه
  .اعتراض آمیزی برعلیه شرکت  ایراد نمودند

وقایع بعدی که منجـر بعقـد قـرار داد جدیـد  
. شد، بتفصیل درجراید وقت ذکر شـده اسـت

ـار رؤس آن ذکـر مـی  و در اینجا فقـط  باختص
  :شود

پس از الغای امتیاز، اول شرکت نامۀ اعتراضیه 
ــدولت ن وشــته و تقاضــای اســترداد آن را ای ب

متعاقــب آن دولــت انگلــیس اعتــراض . نمــود
رسمی  کرده و تهدید کرد که اگر دولـت نامـۀ 
خود را تا یکهفته بعـد مسـترد نـدارد، قضـیه را 
ـاع  بـــدیوان داوری بـــین المللـــی الهـــه ارجــ

  .خواهد کرد
 

دولت ایران جواب صـالحیت دیـوان داوری 
مســئله را  را رد کــرد و دولــت انگلســتان هــم

  .بشورای جامعۀ ملل رجوع نمود
هیئتی مرکـب ازمرحـوم علـی اکبـر داور وزیـر 
دادگستری وقت و حسین عـالء رئـیس بانـک 
ملی ایران و نصرالله انتظام بنماینـدگی دولـت 

ـامبر  ـاب و در دسـ ــران انتخـ ــو  ۱۹۳۲ای ــه ژن ب
عزیمت نمودند تا بشـکایت دولـت انگلسـتان 

رات در پــس از انجــام مــذاک. جــواب بکوینــد
شورای جامعه و بوساطت مرحـوم دکتـربنش  
وزیر خارجۀ چکسلواکی طرفین توافق کردند 
که مذاکرات برای عقـد قـرارداد جدیـدی در 

  ) ۵۵.(تهران آغاز  گردد
ـاره وضــعیت آن   ــی موحــد در بـ ــد عل محم

زمــان نشــریات و مــردم ایــران درهنگــام لغــو 
مسـئله «: امتیاز دارسی اینگونه شـرح مـی کنـد

قرارداد دارسی و بی اعتبار خوانـدن آن  الغای
ـا  سابقه داشت، منتها سابقه آن نه در تحقیق ه
و بررسیهای عالمانه اهل دقت و نظر بلکـه در 
شعارهای جنجالی روزنامه نویسـها و سیاسـت 
ـا بـه عنـوان یکـی ازروشـنترین  پیشگان بود و م

ـا از سـر مقالـه مـورخ  ـاه  ۷نمونه ه  ۱۳۱۱تیرم
ـا ـات ی در ایـن مقالـه . د میکنـیمروزنامه اطالع

  :میخوانیم
ـای  در عصری كه دنیا به مقـررات عهدنامـه ه
ـام  رسمی پشت پا میزند، قراردادهایی را كه تم
ـا  نمایندگان دول امضا و مهرنمـوده انـد زیـر پ

ـازی كـه هـیچ … گذارده و اعتنا نمیکننـد امتی
و هـیچ مرجعـی … رسمیتی به آن نمیتوان داد

دار بـــه اجـــرای نمیتوانـــد ملـــت ایـــران را وا
چگونــه دولــت و ملــت … مقــررات آن نمایــد

ـانی  ایران پس از بیداری وخاتمه آن دوره ظلم
حاضر شده اند مـواد و مقـررات آن را محتـرم 

 …شمرده و به مدلول آن عمل نمایند؟
ـالی تـرین  این سرمقاله متین تـرین و غیرجنج
ـاه  روزنامه های كشـور بـود كـه درسـت پـنج م

ـاه پ رونـــده نفـــت را در پـــیش از آنكـــه رضاشــ
ــوخت، نوشــته شــده  ـاری انــداخت و س بخـ

ـای دیگـر از قبیـل . است مقاله های روزنامه ه
ــر  ــن هــم رنگــین ت ــره از ای شــفق ســرخ وغی

چه سخنی سخیف تر و سر بـه هـواتر . مینمود
ـا زدن بـه  و غیر مسـؤوالنه تـر از اینكـه پشـت پ
معاهــدات رســمی و بــی اعتنــایی بــه اصــول و 

. را توصـیه میکنـد موازین حقـوق بـین الملـل
چه دره هولناكی است كه میان شـعار و شـعور 
فاصله می افكند و چه فاجعـه اسـف انگیـزی 
ـان  كه شعاردهندگان خود نیز كـم كـم باورش
میآیــد و آن شــطحیات میــان تهــی را حقیقــت 

، درست دو روز ۱۳۱۱روز سوم آذر! میانگارند
پیش از الغای قرارداد دارسی، علی دشتی یکـی 

پــرآوازه مجلــس شــورای ملــی طــی از وكــالی 
 :سؤالی از وزیر دارایی میگوید

دولــت بایــد یــك قــدری شــهامت و شــجاعت 
ـا … فكــری داشــته باشــد امــروز كــه دولتهـ

ـا  ــت مـ ــد دول ــو میکنن ـای را لغ ــده ورسـ معاه
ـاز نامـه پوسـیده كـه  نبایستی نسبت به یـك امتی

چـرا … تمام یکطرفی است سهل انگاری كند
 سی مسامحه میکند؟دولت در الغاء امتیاز دار

ـبوق  ـاه مس مالحظه میفرمایید كه اقدام رضاش
 .به این قبیل سوابق بود و خلق الساعه نبود

شبی كه رضاشاه امتیازنامه را درآتش انداخت 
ـای آن را اعـالم كننـد شـب  ـا الغ و دستور داد ت

ـان . عید مبعث بـود ـات درهم روزنامـه اطالع
بر روزعید شماره فوق العاده انتشار داد وآن خ

بهتـــرین عیـــدی از طـــرف شـــخص اول «را 
در . توصــیف نمــود» مملکــت بــه ملــت ایــران

ـانی در  تعقیب این خبرمراسـم جشـن و چراغ
شــهر تهــران و همــه ایــاالت و والیــات منعقــد 

و حتــی در ســر گــذرها و محــالت … گردیــد
بازرگانــان و . شــهر بســاط طــرب برپــا كردنــد

اصناف و طبقات مختلف هر دسـته جداگانـه 
اطالعات در شمارۀ مخصـوص . تندجشن گرف

  :خود نوشت
ـاری در  این قـدم بـزرگ دولـت صـفحه افتخ

ــران باســتان بــاز كــرد ــر . تــاریخ ای ایــن زنجی
موهوم یا امتیازنامه از دست و پای مملکت باز 

 …شد
شك نیست كه رضاشاه انگشت بر رگ حساس 

ـال كـه ازامضـای . ملت گذاشته بود طی سی س
رداد با عنوان قرارداد دارسی میگذشت آن قرا

ـاد  ــتبدادی و نمـ ــت اس ــور حکوم ــراث منف می
ـارتگری مـــورد لعـــن و نفـــرین  اســـتثمار و غــ
ـاه خـود را بـه  آزادیخواهان ایران بود و رضاش
عنوان قهرمان ملی جا میزد كه دلیر و بی باك 

ـان . آن زنجیر را گسسته بـود ایـن منجـی قهرم
كه دیروز شر خزعـل را از سـر خوزسـتان كـم 

خــانی وملــوك الطــوایفی را كــرد و بســاط خان
ـای امتیازنامـه نفـت  برانداخت امروز نیز با الغ
عنوان تازه ای در لوحه افتخارات خـود ثبـت 

 :كرد و چنین بود كه به روایت تقی زاده
رضاشاه هر چه زور داشت داد به اینكه بر ضد 
كمپــانی نفــت در والیــات چراغــانی كردنــد و 

د شـد تلگراف زدند و فریاد بر ضد كمپانی بلنـ
 .كه ریشه انگلیسی ها را بکنند

البته كسی در آن گرم بازار جشن قصـه و شـعار 
نمی اندیشید كه به جای آن امتیاز نامه ننگـین 
ــر و منفــورتر  و منفــور امتیازنامــه ای ننگــین ت
خواهــد آمــد و آنانكــه ازعواقــب و تبعــات آن 
اقدام می هراسیدند جرأت آن نداشتند كه در 

ـان ـار نش ـان  اصالت و اعتب ـاری كـه قهرم افتخ
ملی به سـینه خـود زده بـود شـك و تردیـد روا 

    )  ۵۶(  .دارند
روز نامـه تـایمز اما  مقالـه مشـهور  ◀

  :که جان تیمور تاش  را برباد داد
  

  »شاه و مستشارانش «
  
   ۱۹۳۳مورخ نهم ژانویه  

  
ـــرف  ـاب اش ــ ـارایران جن ــ ـــتعفای وزیردرب اس

دســامبر  ۲۴عبدالحســین خــان تیمورتــاش در
برای  این اسـتعفا نـه دلیلـی . اعالم شد ۱۹۳۲

ـان  ـار یافـت کـه نش ذکر شدونه بیانیـه ای انتش
ـای  بدهد استعفای معظـم لـه بـه میـل و تقاض
ــورش کــرده  ـا ایــن کــه مجب ــوده یـ خــودش ب

جنــاب  اشــرف شــش ســال . انداســتعفا بدهــد
ـار پهلـوی، درعـرض ایـن مـدت  تمام وزیردرب
مغــز متفکرحکومــت ایــران وارزشــمند تــرین 

  .گزار مقام سلطنت بوده استخدمت
درعــرض ششــماه گذشــته ایــن خبــر الینقطــع 
ـاش  درتهران بـه گـوش مـی رسـید کـه تیمورت
خیــال اســتعفا دارد یــا ایــن کــه شــاه درشــرف 

ـاق . برداشتن اوست مـع الوصـف، چیـزی اتف
ـاد ـــــ ـاه از . نمــــــی افت ــــــداراخیر شـــــ دردی

ــدران تیمورتــاش ) ۱۹۳۲اوایــل دســامبر(مازن
ـازه خواسـت کـه اسـ تعفا بدهـد ولـی     ً                  رسما  اج

بــه دنبــال ایــن قضــیه . تقاضــایش قبــول نشــد
ـــــت  ـــــق گرف ـاره رون ــــ ـایعات دو ب ــــ بازارش
ـــــت ـای گش ــــ ـاگون ورد زبانه ــــ : واخبارگون

ـاش  ـار شـده، تیمورت تیمورتاش از سمتش برکن
ـاش را  ـام تیمورتــ ـاه درمال عــ                      ً                اســـتعفا داده، شــ

  .کتک زده، و ازاین قبیل حرفها
بــا وصــف همــه ایــن شــایعات جنــاب اشــرف  

درپشت میـزش دروزارت درباردیـده کان اکم
  می شد، در جلسات کابینه شرکت می کرد،
  14در صفحه 
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بمناســــبت  ،خــــرداد۲۶«
ــتمین  ــت و هش ــد و بیس ص

  »سالگردتولددکترمصدق 
  

ـــه  ـــت نیزک ـــت دول ـــه هیئ ودرآخـــرین جلس
ـامگاه . درتهران منعقد شدحضورداشـت در ش

ـــه  ـــه حضـــور ۲۳روزجمع ـاه او را ب دسامبرشــ
ـائ ی کــه میانشــان خواســت و پــس ازگفتگوهـ

ـارنبود ـاش دیگروزیردرب . صورت گرفت تیموت
درحال حاضرجناب اشرف درمنـزل شخصـی  
ــرد  ــی ب ــر م ــه س ــزوین ب ــرون دروازه ق اش  بی

ــذیرد ــرای  مالقــات نمــی پ ــه . واحــدی  را ب ب
قات ایشان را دارند همـین کسانی که قصد مال

ـالت  ـاب اشـرف  کس قدرگفته می شود کـه جن
  .دارند

ـاره ایـن گرچه هیچ گونـه توضـ یح قطعـی درب
ـائین، بـه  استعفا داده نشده یکی ازسـه دلیـل پ
ــد علــت ســقوطش  احتمــال قــوی ،  مــی توان

  .باشد
  
ـاه در قضـیه لغـو    -  ۱ اختالف  نظر  با ش

  امتیاز دارسی
  

تیمورتاش با عمل اخیررضا شاه که امتیازنامـه 
ـامال  موافـق نبـود .               ً             ً           دارسی را دفعتا  لغـو کـرد ک

ـابق مـــرد ـار  ســ ی اســـت مجـــرب و وزیردربــ
جهاندیده که مسافرتهای متعدد به کشورهای 
ـا آئـــین دیپلماســـی   ـام داده و بــ ـائی انجــ اروپــ
ـای غربـی  اروپائیان بـه انـدازه خـود دیپلماته

ـاز کارعواقـب عمـل . آشناست وی ازهمان آغ
شاهانه را پیش بینـی کـرد ومیترسـید کـه ایـن 
ـام  اقدام بی مطالعه سرانجام به ضرر ایران تم

ـا میا. شود ن وزیران و اطرافیان پهلـوی او تنه
کسی بود که این اندازه جرئت داشـت آشـکارا 
ـاز  به اعلی حضرت بگوید کـه لغـو کـردن امتی
ـا ایـن طرزغیـر مترقـب ،  نفت جنوب ، آنهم ب
عملی خطا بود وی آن را به صالح کشـور نمـی 

ـا همـین صـراحت لهجـه و مخالفـت . داند ام
ــو ــران امروزمفه ـاه درای ــل شـ ــکاربا عم می آش
  .جزاین ندارد که ناصح مشفق  باید  کنار برود

  
  دورنمای  شورای  نیابت سلطنت  – ۲
  

ناظران بصیرمدتهاست متوجه این نکته شده 
ـاش مغزمتفکرتشـکیالت اداری  اند که تیمورت
ـا را دراداره  ایران است و وظیفه چـراغ راهنم

درمــوارد نــادر کــه شــاه . امورکشــورایفا میکنــد
شود آشکارا می تـوان دیـد     ً            درمال  عام ظاهرمی 

ــیش  ــوان ســال پ ــه آن سربازتندرســت وپرت ک
درحال حاضردیگرازنیروهای جسمانی  سابق 

ـال . برخـــوردار نیســـت ـــوی  درحــ ســـن پهل
حاضرچند سالی ازشصت گذشته است که این 
ـاد و  سن درایران معادل سن یک پی مرد هفت

  .پنج ساله اروپائی است
ـا عـوارض ناشـ ـاال سـن، ی ی همین مسئله کـه ب

ازبیماری ، ممکن است تا چند سال دیگرقـوه 
ــورمملکتی کــاهش دهــد،  نظــارت وی را برام
حقیقتی است که باید با آن ربـرو شـد و عـالج 

  .واقعه را پیش  از وقوع اندیشید
نمــای تشــکیل  شــورای نیابــت  ردر نتیجــه، دو

ـاه  را اشـغال کـرده اسـت او . سلطنت ذهن ش
ـاله اش چـ ه فکرمی کند کـه  فرزنـد سـیزده س

ـام سـلطنت دارد  شانسی بـرای رسـیدن بـه مق
ــلطنت  ــت س ــورای نیاب ــورد رش ـام ام ــر زمـ اگ
بدســت مــردی بیفتــد کــه هنوزجــوان اســت، 
جاه طلب اسـت، ودرراه رسـیدن بـه مقصـود 
ـانونی واخالقـی  ـات ق پابند هیچ گونـه مالحظ

  .نیست
ــوی  فقــط  بقــای ســلطنت را دردودمــان پهل
ـام  ازاین طریق می تـوان تضـمین کـرد کـه تم

ـاه طلـب کشـوررا ازمسـند م ردان برجسـته وج
ـا بـه افـراد کـم  ـای آنه قدرت برکنارشـوند وج
خطر که جاه طلب نیسـتند وتهـورو اسـتقالل 
رأی تیمورتاش را ندارند، کسانی مانند محمـد 
علی خان فروغی وزیر خارجـه فعلـی، سـپرده 

  .شود
  
  رفاقت با عبدالحسین خان دیبا – ۳
  )وکیل الملک(  

  
یمورتاش یک دلیل دیگرکـه در قضیه سقوط ت

بیشــترجنبه خصوصــی دارد ممکــن اســت اثــر 
      ً            تقریبــا  دو مــاه قبــل . خــود را بخشــیده باشــد

ـا رئــیس محاســبات  ـان دیبـ عبدالحســین خـ
ـار  وزارت دربار به امرا علی حضرت ازکار برکن

کارمند معـزول ازدوسـتان نزدیـک وزیـر . شد
ـام کشـور کـه عضـو  ـالی مق دربار بود و رجال ع

ـا  همـه شـب آن دو را  کلوب ایران             ً                 بودند تقریب
ـارمی دیدنـد ـاش . درباشگاه مشغول قم تیمورت

ــط  ــه رواب ـا  ازدربارب ــی پــس ازاخــراج دیبـ حت
ـا وی ادامـــه داد گفتـــه مـــی . دوســـتانه اش بــ

ـارش   شودکه پهلوی ازادامه  دو سـتی وزیردرب
بــا ایــن فــرد مغضــوب  ناراضــی  بــوده وچــون 
ه تیمورتاش به خواست ملوکانه  که قطع رابط

با این مرد  بود ه اعتنا نکرده شاه به او اطـالع  
  .داده ا ست که دیگروزیردربارنیست

اکنون باید صبرکرد ودید آیا آن گروه ازرجال  
ــی  ــتند م ـاه هس ــون شـ ــورکه هنوزدرپیرام کش
ــدرت  ــت وق ـان کفای ـا همـ ــران را بـ ــد ای توانن

ـال . تیمورتاش اداره  کننـد درعـرض  چنـد س
دولتــی  بــه  گذشــته کــه تمــام تصــمیمات مهــم

ــده  ــن ع ــد ای ــی ش ــه م ــیله وزیردربارگرفت وس
ـا  ازرجال و وزراء که نقش حاشیه نشـین را ایف
                                  ً می کردنـد قـوه تصـمیم گیـری خـود را عمـال  

ـاش  حاال کـه .ازدست داده بودند دیگرتیمورت
 درصــــحنه نیســــت تصــــمیمات سیاســــی در
کشورممکن است احتیاط وطمانینـه بیشـتری 

           شــم کــارگرفتــه شــود امــا درعــین حــال تــا چ
ـاهرا   ـال  کـه ظ ـان ایـن عـده ازرج                                     ً می کنـد می
عهده داروظایف وزیر دربار معـزول خواهنـد 
شــد کســی کــه شــهامت و کفایــت اورا داشــته  

ـاه . باشد دیده نمی شود حتی شایع است که ش
ــس   ــه مجل ــتری ب ـارات بیش ـال دارد اختیـ خیـ
ـان  ـا پخـش کـردن قـدرت  می تفویض کنـد و ب

خصــی  اعطــای  قــدرت بــه ش« وکــال ازخطــر 
  .مصون بماند» واحد

ـارات بیشـتربه   این مسئله، یعنـی تفـویض اختی
مجلس، ممکن است درطی زمان جامه عمـل 
پوشد اما بعیدبه نظرمـی رسـد کـه دراخـتالف 

برسر الغای امتیاز نامه (کنونی ایران وانگلیس 
باشــد کــاری از دســت وکــال ســاخته ) دارســی 

ـال حاضــرمیان  ــه درحـ ــذاکراتی ک چــون ازم
رت می گیرد حکومت انگلستان با طرفین صو

ـار  دولتی که منتخب  مردم ایران باشـد سـرو ک
د  بلکه  با دستگاه قدرتی روبروست که در رندا

ان تمــام کارهــای مهــم کشورتوســط  وزیرانــی  
که به امریک نظامی مستبد روی کار آمـده انـد 
ــه  حــل وفصــل  مــی شــود گرچــه حکومــت ب
ـایف خـود را  حسب ظاهرمدعی است کـه وظ

ـال  تحت ـانون اساسـی س ـام مـی  ۱۹۰۸ق انج
  .دهد

ــدمات  ــون مق ــی کــه اکن مجلــس  شــورای مل
ـاده مـی  گزینش اعضای آن برای دوره نهـم آم
شود ازنمایندگانی  تشکیل شده است کـه همـه 
ـات  ـاه و مقامـ ــر شـ ـا نظ ــی بـ ـان دردوره قبل شـ
شهربانی ازشهرهای مختلـف کشـور انتخـاب 

           ً                مجلــس تقریبــا  هفتــه ای یــک بــار . شــده انــد
یل  جلسه می دهد  تا قو انینی را که دولت تشک

پیشــنهاد کــرده تصــویب کنــد  یــا بــه پیمانهــا و 
قراردادهائی  کـه دولـت بسـته صـحه بگـذارد 
ــه دخالــت  ــدوین قــوانین هــیچ گون ولــی درت
مؤثرنــدارد چــون کــه آن را هیئــت وزیــران 

      ً و اصـوال  . خودشان پیشاپیش انجام مـی دهنـد
رئـت دیده نشده است که مجلس ایـن قـدر ج

ته باشــد کــه الیحــه ای را کــه دولــت بــه شــدا
ـارتی ممکـن . مجلس داده  رد کند چنـین جس

اســت بــه انحــالل  آنــی مجلــس ، و حتــی بــه 
  .مجازات اعضای آن، منتهی گردد

مبــارزه . افکــارعمومی نیزازبــاالتلقین میشــود
مطبوعاتی که چندی پیش ناگهان شروع شـد 
 و نویسندگان روزنامه ها حمالت دسته جمعی 
خــود را علیــه شــرکت نفــت ایــران وانگلــیس  
متوجــه کردنــد وخواســتار لغــو امتیــاز دارســی 
ــران  ـا را یکــی از وز ی ــن کارهـ ــه ای شــدند، هم
ـازه ای نبـود  کنونی هدایت می کرد کـه چیـز ت
ـاتی  ـای مطبوع ـارزه ه چون درگذشـته هـم مب

ـا عواقـب  . برهمین مبنا  صورت مـی گرفـت ام
ـاز دارسـی تعجبـ ـای  امتی ـاگوارناشی ازالغ  ی ن

ـان  برای شاه و وزیرانش ایجاد کـرد چـون این
ـاری  عادت کرده بودنـد درداخلـه کشـورهر ک
ـام  ـان مهـم و الزم آمـد قـبال انج کـه بـه نظرش

ـند ـاه . دهند وسپس منتظر نتیجه اش باش ـا م ت
ـا موفقیـت اجـرا  گذشته این تاکتیک همیشه ب
ـاید طبیعـی بـود کـه  شده بود وبه این دلیـل ش

ـــی ـاورانش  چن ـاه ومشــ ن تصـــورکنند کـــه شــ
درقضیه لغوامتیاز دارسی  هم سرانجام دولت 
ـــول   ـــران را قب ـــه ای ـــمیم کابین ـــیس تص انگل

ـان داد کـه . خواهدکرد ـاع نش اما جریان اوض
تصورآنها دراین مورد با طل بوده زیـرا دولـت 
انگلستان و شرکت نفت هـردوعکس العملـی 
ـا  ـان دادنـد، عمـل دولـت ایـران را ب شدید نش

ـاه و وزیــرانش قاطعیــت رد کردنــد ، وبــه شـ
فهماندند کـه درآتیـه واردهـیچ نـوع مـذاکره 
  جدی با دولت ایران نخواهند شد مگراین که 

جـرمش آن بـود  ،دانای ما
  !که اسرار هویدا می کرد

  
ـان تیـز  ـا و دیـده ب رئیس دانا این آزاده مـرد دان
ملت ما، از ابتدای عوامفریبی دولـت احمـدی 

منـد کـردن هدف" نژاد به افشای ماهیت طـرح
ــه ــل از آخــرین . پرداخــت" یاران وی ســالی قب

ـا  مصاحبه اش با بی بی سی که در باره یارانه ه
ـانون  ـا کـ ـاحبه بـ ــی در مصـ ــت، یعن ــخن گف س

ــارگر در  در  ۱۳۸۸بهمــن  ۷مــدافعان حقــوق ک
افشای نظام والیت فقیه و دولت احمدی نـژاد 
ـال  انگشت بر روی نکته اصلی همانا خطر  انتق

  :اد  های نظامی می گذارداقتصاد ملی به نه
به این معنا . افتد یک نوع گذار دارد اتفاق می" 

ـابع  که سرمایه ها قدرت اقتصادی، مدیریت من
مــادی، منــابع مــالی و بــانکی و اقتصــاد ملــی و 

ـاخت ها از دولـــت و قســـمتی از بخـــش  زیرســ
ـامی  ـای نظ خصوصی در حال انتقال بـه نهاده

ـام این سهمی که بخش. کشور است ـای نظ ی ه
مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد دارند، تاکنون 

ـان بـوده  یکی از بی سابقه ترین ـام جه ها در تم
  .".است 

ـای موجـود  وی در رابطه باجهت گیری دولته
ـاد نـولیبرالی مـی  در نظام والیت فقیه بـه اقتص

ــاتمی یــک جهــت :" گویـد  ــا اینکــه دولــت خ ب
ـا در  گیری قوی اقتصادی نولیبرالی داشـت، ام

ــل،  ــهمقاب . کــرد ها را می رعایــت خیلــی از جنب
همــین دولــت خــاتمی نتوانســت یــا نخواســت 

های منفـــی سیاســـت تعـــدیل  ی جنبـــه همـــه
از همــان زمــان هــم . ســاختاری را مهــار بزنــد

ها و عالیــم خیلــی جــدی و برجســته ای  نشــانه
وجود داشت که در بخش رقیب، سرمایه داری 
ــدرت  ــری و ق میلیتاریســتی در حــال شــکل گی

ایـن سـرمایه داری کـه بـه قـدرت . گیری است
ها را در  ی یارانــه رســید بــه چنــد دلیــل برنامــه

یک بهانه ایـن بـود کـه از . دستور کار قرار دارد
  ی سوم تدراک هدفمند کردن برنامه

  
  

مقامات مسئول حـرف خـود را پـس بگیرنـد و 
قــراردادی کــه مــورد قبــول طــرفین باشــد بــا 

بـه حقیقـت، حکومـت . شرکت نفـت ببندنـد
یران هرگز چنین انتظاری نداشت که دولـت ا

ــت وارد  ــرعت و قاطعی ــن س ــا ای ــتان ب انگلس
میــدان عمــل شــود وقضــیه را اول بــه دیــوان 
داوری الهه و سـپس بـه شـورای جامعـه ملـل 

  . درژنو بکشاند
اکنون دعوای طرفین بـه حـدی پـیش رفتـه   

.  کــه عقــب نشــینی دیگــر کارســاده ای نیســت
دولـــت ازآن طـــرف  پـــس گـــرفتن اقـــدام 

ـاز نامـه دارسـی  واقرارصریح به این که لغوامتی
عملی  درست نبوده، ضعف مبتکر عمل یعنـی 

ـان خواهـد  داد تسـلیم شـدن . خود شاه را نش
ــوعی درم ـاز ن ــم بـ ــل ه ــه مل ــل  رأی جامع قاب

ــد ــد ش ــی خواه ــعف تلق ــه ض ــون .  اقرارب چ
اکثریــت مــردم ایــران بــا قــدرت واختیــارات 

دنـد کـه رأی جامعه ملل آشنا نیستند واگـر  دی
ـاز  شورای جامعه به ضـرر ایـران صادرشـده، ب
انتظار دارند که پادشاهشان گـره  ایـن مشـکل 
سیاسی را باز کند و هرنوع شکست حقـوقی را 
ــی   ـاه  تلق ــه شکســت  شخصــی شـ ــن زمین درای

  .خواهند کرد
برخی ازوزرای شاه  اکنون دارند تشخیص می 
ـاز  دهند که دراین قضیه، الغای یکجانبی امتی

، خیلی تند رفته و بی گداربـه آب  ت دارسینف
                ً             از این جهت باطنا  خیلی خوشـحال .  زده اند

مــی شــدند کــه قضــیه طــوری  حــل شــود کــه 
ـارت دیگـرآرزو . آبرویشان محفوظ بماند به عب

دارند که حکومت ایران به یک توافـق فـوری  
ــا انگلســتان برســد ــا هیچکــدام ازایــن . ب ام

) کابینــه  وزرای عضــو( مشــاوران عــالی مقــام 
چنین جرئتی در خـود نمـی بیننـد کـه چنـین 
پیشــنهادی بــه شــاه  عرضــه کننــد چــون خــود 
              ً                      اعلی حضرت کامال  متوجه ایـن نکتـه هسـتند 
ــوی  ــدامی  کــه ب ــی هراق کــه درمخصــمه فعل
ضــعف از استشــمام شــود بــه حیثیــتش لطمــه 

  .خواهد زد
ـاهرا هیج                                  ً    و درپیچ وخم این وضـع ناهنجارظ

یــن حقیقــت پــیش پــا مقــام عالیترتبــه ایرانــی ا
ـانبی  افتاده را تشخیص نمی دهد که لغو یکج
ـارجی را رم  ـا، ســرمایه داران معتبرخـ امتیازهـ
ـای  خواهد داد و باعث خواهد شد کـه نهاده
ـا ایـران  ـامالت آینـده خـود را ب بزرگ مالی مع
مشروط به دریافت وجه نقد کنند وهیچگونـه 

  .اعتبار مالی دراختیارایران قرارندهند
  )۵۷(له روزنامه تایمز پایان مقا

  دارد ادامه 

ها و نوعی تثبیت و جابه جایی دیده شده  یارانه
ــود ــه. ب ـا ریش ــد در اینجـ های  های سیاســت بای

ـاص آن دولت ـــز در نولیبرالیســـم  خــ ـا را نی ــ ه
ـا دلیـل دیگـر دولـت ایـن بـود کـه . بشناسیم ام

و نقـش ایـن اصـل در خـدمت  ۴۴تفسیر اصل 
را پشتیبانی بسیار زیادی . این دولت قرار گرفت

ــدرت عــالی سیاســی،  ــث ق ــت نهــم از حی دول
. نظامی، روحانیت و ایدئولوژیک بدسـت آورد

بنابراین امکان را بدست آورد که این تحـول و 
دلیل دیگر این بود که . این تغییر را انجام دهد

خود دولت احمـدی نـژاد بـه شـدت مایـل بـه 
دانم  ایـن توضـیح را الزم مـی. چنین کاری بود

گراترین دولتی است کـه  که این دولت، راست
  ."تاکنون ایران به خودش دیده است

و با این سخنان پرده از فریب و نیرنگـی کـه در 
پشــت طرحهــای بــه ظــاهر مردمــی ایــن نظــام 

 :خوابیده است برمی دارد
دهند  که اقشاری را مورد حمایت قرار می این" 

ی  که نه کارگرند و نه سرمایه دار، در واقع جنبه
اش را  این جنبه. پوپولیستی دارد عوام فریبانه و

خواهـد بـه  برای اینکه می. باید سیاسی بگیریم
این وسیله اوال یک الیـه دو سـه میلیـونی را بـه 
عنوان نیرویی که حاضرند حق الزحمه بگیرند 
و به خیابان بیایند، به طور موظف در خـدمت 
داشته باشند و بعد برای عوام تبلیغ کنـد و بعـد 

اما فردا این . را به فردا بیفکندهم بحران امروز 
ـای نقـدی یارانـه  ها، یعنی پرداخت پرداخت ه

ـابش  ای که ایشان به عمـل مـی آورد در مقابـل ت
ـازه آن  ـار خواهـد شـد و ت آفتاب تموز تـورم بخ
ـان بخواهـد  موقع است که به هر کس کـه دلش

دهند و اتفاقا آن کسان را برای انباشـت  پول می
کنم که ایـن  ان نمیمن گم. خواهند سرمایه می

خواهنــد بــرای عــدالت  انباشــت ســرمایه را می
  !"اجتماعی

ـام والیـت  ـای همچـون نظ ـامی مافی مسلما نظ
فقیه درمقابل چنین عنصـری سیاسـی و چـپ، 
ـای درسـت عـدالت خـواه آن، کـه  آنهم  به معن
همیشه در صف اول معترضین به بی عدالتی و 

  . ظلم قرار دارد بی تفاوت نمی نشیند
ـا ـاهیتش بـر هر نظ ـتبدادی بتـدریج کـه م م اس

ــا  ــا امــواج مخالفته مــردم روشــن مــی گــردد و ب
مواجه گشته و بسوی سقوط شتاب می گیرد، در 
اوج ناتوانی آنچنان دچار توهم قدرت می شود 
که خود را فعال مایشاء نیز تصور کـرده و حتـی 
قدرت خود را فراتر از زمان در دسترسـش مـی 

رت را در رفتــار نمونــه ایــن تــوهم قــد. پنــدارد
مسئوالن نظام والیت فقیه با مخالفان خود می 

  :      توان دید
زید آبادی را عالوه بر حبس، مادام العمـر از ◄

  !فعالیت سیاسی محروم کرده است 
طاقــت تحمــل ابــراهیم یــزدی را حتــی در ◄

  . بستر بیماری ندارد
در مقابــل ایســتادگی نســرین ســتوده وکیــل ◄

گاهش عاجر مانده، انـواع بیدار ایران در بیداد
جرمها را برای وی جعل می کند و وی را به بی 

  .حجابی متهم می نماید
در مقابل فشار جامعه که مانع اعدام حبیب ◄ 

الله لطیفی گردید، با اعدام علی صارمی به جرم 
 . محاربه، به اصطالح از جامعه انتقام می گیرد

این فهرست همانند فهرست مخالفان استبداد 
 ... کم، پایان ندارد حا

ـا  ـام بـر م اما در مقابل ابعاد خشونتی که این نظ
  اعمال میکند چاره چیست؟

ــه قربانیــان خشــونت نظــام  ـا و هم رئــیس دانـ
والیت فقیه بخوبی میدانند که این نظام با فرو 
بردن جامعه در خشونت، به تخریب نیروهای 
محرکه جامعه میسر می شود و با ایـن تخریـب 

ـایی کـه در درون و بیـرون بر دامنـه بحـ ران ه
ورد؛ نیز روز بروز افـزوده مـی آمرزها، پدید می 

ـامانیها و  ـاعی آشود، اما تنها نابس ـیبهای اجتم س
نیستند که هم خشونت روز افزونـی را گـزارش 
می کنند که مردم کشور بدان گرفتارند و هـم از 

ن سالمت را که الزمـه رشـد آمحیط اجتماعی، 
د و باز تنها از بین رفتن اقتصادی است می ستان

ـاورزی و  زمینه های کار اندیشه و دست، در کش
صنعت کشور نیست کـه جامعـه را فقیـر تـر مـی 

ـات و فقـدان آکند، تنها نبود جریان  زاد اطالع
ـان و  امنیت قضائی و رعایت نشدن حقـوق انس
ـاز هـم  نبود منزلتها نیستند که جو خشونت را ب

ــذاریهای تول ــرمایه گ ــر و س ـنگین ت ــدی را سـ ی
ناممکن تر می گردانند، تنها فرو کاستن دین از 
بیان آزادی و روش خشونت زدائی، به ضد دین 
و بیان خشونت توسـط قـدرتی نیسـت کـه هـم 
ـاد وهـم  هنـر و  دین و هم سياست و هم اقتص
ــزار  انديشــه و احســاس و اخــالق را، همــه را اب

ـامع خـود  دست مى كند تا انسانها را قربانى مط
ـاکی ضـربات فـرو آمـده بـر  كند و باز  تنها هولن

شالوده ها و مالطهای معنـوی جامعـه توسـط 
قدرتی نیست که بقول شهید نهضت ملی ایران 

سیاســت و دیانــت را :" دکتــر حســین فــاطمی
ــه  بعنــوان نهادهــای تــامین حقــوق عمــومی ب
عوامل حفظ منافع خصوصـی گروهـی تبـدیل 

آن خشــونتی کــه از همــه آنچــه بــر ." مــی کنــد 
ــوه  شــمردیم ــر اســت، انکــار ق ــده ت فــرو کاهن

حاد مـردم آرهبری آحاد ملت و حق مشارکت 
ــه از  ــه خــویش اســت ک ــران، در اداره جامع ای
درون، هــر ایرانــی را، در قلمــرو تولیــد، اعــم از 
تولید اقتصادی تا تولید فکر و اندیشه و ابتکار تا 
ـتر  تولید مهر و عشق و سخا و بخشـش و داد، س

  .ون و نازا میگرداند
   

ـا ملـت،  و فاصله میان مسئولیت و مشـغولیت م
  !عظیم است 

ـتاب گیـر  ـایی بـه رونـد ش بی تفاوتی یا بی اعتن
ـیبی  ابعاد خشونت، فرایند انحطاط را به سراش

در . سقوط یک ملت نیز میتوانـد راهبـر گـردد
ایران امروز آن دانش آموز دچار افت تحصیلی، 

و آن دانشجو و جوان بی آینده، آن کارگر بیکار 
دهقان بی زمین و روستا و مهاجر به شهرهای 
تپیده در دود، آن کارمند عاطل و سرگردان در 
ـا  ـار ب ـیخته و روزنامـه نگ دیوانساالری لجام گس
ـلح  روزنامه تو قیف شده اش، و نیـز نیـروی مس
حقیر و نازل شده در نقـش نیـروی سـرکوبگر و 
آن بخش از زنان تحقیر شده در سطح ظاهر و 

سرکوب روزمره، مگـر میتواننـد پوشش و دچار 
  به سرنوشت خود بی تفاوت باشند؟

ــل و  ــر الزامــات حیــات، فرصــت تعل ـا مگ و آیـ
ـــه  ـــد ک ـــدانها میده ـــوزاندن فرصـــت را ب س
بزرگترین جفا را بر خود روا داشته همانا خـود 

  را تا سرحد 
  یک موجود القید و بی تفاوت ناچیزکنند؟

ـادین ایـران خـود  را اگرخود ما مردم تاریخ بنی
به تاریخ فرمانروایان مستبد فرو نکاهیم، بلکـه 

  تاریخ اندیشه و ادب و هنر و زبانها و آیین ها و 
اقوام گوناگونی بدانیم که وحدت درتنـوع اش 
ــومتی و  ـام حک ــرف نظـ ــگ ص ــدوده تن از مح
وحدت سیاسی آن بسـی فراتـر رفتـه و میـرود و 
ـای  ـانش مـــدارا را در معنــ اندیشـــمندان و ادیبــ

ــه همــاهنگی در ا ــی ك خــتالف و گرايشــی ذهن
حاصل شناخت حقوق خـود و دیگـری و کـل 
بشریت و آزادیهای بنيادی و ذاتی ديگران است 

  : را در قالب ابیات پیوسته معتبر
  

  بنی آدم اعضای یک پیکرند
  که در آفرینش ز یک گوهرند 
  چو عضوی بدرد آورد روزگار

  دگر عضو ها را نماند قرار 
  

" حافظه ملی " و"وجدان جمعی " را در عمق 
ـا  ـان را ب ایرانیان حـک کـرده انـد، همـه جهانی
ویژگیهــای عنصــر ایرانــی در مــدارا و تســاهل و 
ـاهی، آزادی وصــراحت و  ـا آگـ ــراه بـ ــد هم رش
شــفافیت بيــان و وجــدان و عقيــده، بــار دیگــر 

  .شگفت زده خواهیم کرد
فریبــرز رئــیس دانــا، نســرین ســتوده، ابــراهیم  

ـارمی، نـدا و یزدی، حبیب الله  لطیفی، عل ی ص
ـاج زاده،  سهرابها، احمد زید آبادی، مصطفی ت
مینا فرخ رضایی، درسا سبحانی، حشـمت اللـه 
ـام، مجیـد تـوکلی،  ـاس امیـر انتظ طبرزدی، عب
ـادر  بهاره هدایت ،رضا شهابی، سیامک مهر، ن

با ... عسکری، منصور اسانلو، عیسی سحر خیز و
ـا ملـت و  هر عقیده و مرامی پارگان تن واحد م
اعضای پیکر مایند، پس از درد آنها قرار نیابیم و 
تــا برداشــتن مــانع ایــن درد بــزرگ اســتبداد و 
  .بازگردان آرام آزادی به میهن از پای ننشینیم

این پیام را بـه  همسـران و دختـران و پسـران و 
ـتقالل  مادران و پدران شـهدای راه آزادی و اس
ایــران و نیــز زنــدانیان سیاســی و بیگنــاه ایــران 

رسانیم که در دفاع از حقوق این مظلومان که ب
ـا نیـز هسـت، لحظـه ای غفلـت  حقوق خود م
نمی کنیم و با وجود همه تهدید ها در اعتراض 
ـاع  دم فرو نمی بندیم و دفاع از حق آنها را، دف
از حقوق خود دانسته و درد آنها درد مشترک ما 
ـادی همـــه ماســـت ـا شــ ـادی آزادی آنهــ   .و شــ

ین شـهیدان بـه خـون زنها کـه چشـمان تیـز بـ
ـتقالل و آزادی بــر فـراز ایــران،  غلطیـده راه اس

  . همه ما را به نظاره ایستاده اند
  !هموطنان

    همتی، باشد کز این گذرگه اندوه بگذریم
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)3(وانشناسي استقامت ر  
  

ـان بطورخالصـه  حالت درونـی فـوق را در انس
  )۱:(اینگونه توصیف میکند

 یشخــو یشــدر کنــار تــابلو نقا ینقاشــ یکــهزمان
و  یروانــ یفیــتک یجبتــدر یکنــد،شــروع بکــار م
ـالت یافتـه ییـراو تغ یحالت درون ـب یو ح بـه  یهش

ـاش . یدهـدبـه او دسـت م ینشئگ یاخلسه و  نق
که در  یشودم یشچنان مسخر و مسحور کار خو

و  ی،تشنگ ی،گرسنگ ی،هنگام انجام عمل نقاش
. یکنـدفراموش م  ّ ل یرا بک یشخو یخستگ یحت

اسـت کـه او را  یود عمـل نقاشـخ یندر واقع ا
و نـه  یکنـدم یشو مفتـون خـو یفتهفر ینچنینا
 یــاو  یگــران،نــزد د یــتاو بــه مقبول یــازو ن یــلم

   ً        اصــال  پــول در  یــامشــهور و سرشــناس شــدن و 
 .آوردن
ـاش،  یروانـ یـدۀپد یـنا بروز  یعنـیدر درون نق
را چنــان در خــدمت کــار و  یشخــو یشــتنخو

ـال ـتن، آنهـــم بـــدون ه یتیفعــ  نـــهیچگوگذاشــ
متداول در  یها یهاز نظر یچیکه یچشمداشت
ــدنم یروانشناســ ـا یتوانن ــ یتبطــور رضـ  یبخش

ـال انـواع  یبـرا.           ّ      داده و مدل ل کننـد یحتوض مث
ـا ب یزه،انگ یها یهگوناگون نظر  خواهیـدکـه ت
فــراوان وجــود دارنــد، قــادر بــه  یدر روانشناســ

 .یستندحالت ن ینا یحتوض
 ینچن کیکه  یستن یتنها عمل نقاش ینالبته ا 

ــت مســرت انگ ــزیحال را در نقــاش بوجــود  ی
ـائیکارها و فعال یگرد یتمام. یآوردم کـه در  یته

ــ ــخت کوش ـتقامت و س ــر اسـ ــد  یاث ـا، بتوانن مـ
ــ ـتعدادها ۀمجموع ـال و خــالق  یماناسـ را فعـ

 یرا در انســان بوجــود مــ یحــالت ینکننــد، چنــ
 ین،هنرمنـــدان، دانشـــمندان، محققـــ. آورنـــد

 یحتــ یــاان و شــاعر یســندگان،ورزشــکاران، نو
را  یاثـر هنـر یک یانوشته و  یاکتاب و  یکهکسان

 ینچن یزن یکنندبا کمال دقت مطالعه و نظاره م
احساس  یشرا در درون خو یحالت خلسه آور

سخت و  یدی یکه کارها یافراد یحت. یکنندم
حالـت  یـنا یز،ن یدهندرا انجام م یمشقت آور

 .یکنندتجربه م یشخو درونرا در 
ـانجر" یفیتک یماهاگر بخو حال ـافتن ی را " ی

صـحبت از  یـدبا یم،کن یفدر درون انسان توص
ـال و . یمکنـ یخاص درون یحال و هوا یک ح
ـتقامت  ییهوا که، همانطور که آمد، بهنگام اس

خاصه آنزمان  یت،در کار و فعال یو سخت کوش
ـا بـر رو یکه تمام ـار و  یفکـر و حـواس م آن ک

 یشوند،م یقعم    ًیدا شد و یابند یتمرکز م یتفعال
حالـت تمرکـز  یـندر ا. یدهدبه انسان دست م

ــر و اند ــه،فک ــت و  یش بخصــوص حــس مراقب
. یابد یم یشکنترل، در درون انسان بشدت افزا

 یاز انـرژ یمـیکـه مـوج عظ یآیدبنظر م ینطورا
و آنجا  ینجاو ما را به ا یکندوجود ما را احاطه م

و  یـرحرکـت گ یفکـر یدغدغه ها. کشاند یم
ـایناگوار ربا، یانرژ ـا،  ۀروزمـر یه طاقـت فرس

 ینــده،موهــوم نســبت بــه آ یهــایترســها و نگران
در وجــود مــا محــو و نــابود  یکبــارهبــه  یهمگــ

احساس ما نسبت به زمان بطور کامـل . یشوندم
ـان را  یندر ا. یکندم ییرتغ حالت ما حرکـت زم
 .یمکن یدرک نم یبدرست یزن
ــت   ــر حال ـانجر"اگ ـافتن یـ ــه "  یـ ــور ک را آنط

ـالی،م یکائی،اس آمرروانشن  یکنـد،م یحتشـر یح
 یـدبا یـم،در نظر آور یریبصورت تصو یبدرست

کمــک  ی،از ذوق سرشــار اســتاد ســخن، ســعد
ـاره معشــوق خــو. یــریمگ ـا کــه در بـ  یشآنجـ
 :یسرایدم
ــــو    خبر شدم یو ز خود ب یدر درآمد از  ییگ

 دگر شدم یکه از جهان به جهان
ـافتن یانجر" یروان یفیتو ک حالت کـه در " ی

ـارا ـار و کوشـش هـر  یثر استقامت و پافش در ک
کلمـه  یواقع یبمعن. یشودزمان حاصل انسان م

ــو ــ"از  یریتص ــود ب ــدن یز خ ــر ش از "و " خب
ـانرا در نظر نما" به جهان دگر شدن یجهان  ی

 :ینویسدم یحالیم. یکندم
ـار و عمـل، و  یندر واقع ا"  ـانوع ک  یمحتـوا ی

 یانلحظات جر ینکه چن یستندما ن یتهایفعال
ـافتنی ـا ا یـ ـادرا در درون مـ بلکــه  یکننــد،م یجـ

ـار و فعال  یطاز شرا یخاص یفیتک  یـتخـود ک
 ."یشوندهستند که سبب بروز آن در درون ما م

ـناس  یعوسـ یو آزمونها ینیبال تحقیقات روانش
 یجادجهت ا یدهند،نشان م یحالی،م یکائی،آمر

 یطدر درون انسان، شرا" یافتن یانجر"حالت 
 :د باشندموجو یستیبا یلذ

ـار و فعال یاهدف و : الف ـتیبا یـتاهـداف ک  یس
  .    ً                   کامال  مشخص و معلوم باشند

ـأث: ب ـار یشـرفتمثبـت پ یرت ــام  یدر ک کـه انج
ــرد،م ــرد ا    ًیعا ســر یســتیبا یگی  یجــاددر درون ف

 .شود
ـام: ج ـار تمـ ـتغال بکـ ـام اشـ ـاتوانائ یبهنگـ و  یهـ

 . بکار گرفته شوند یستیفرد با یاستعدادها
را در درون " یــافتن انیــجر"مــا حالــت  وقتــی
ـالت یـۀدر روح یکنیم،تجربه م یشخو ـا ح از  یم

ـاط و طـــرب برانگ  یختـــهشـــوق و ذوق، و نشــ
ـنود  یآییمما سر حال م. یشوندم ـامال   یو خش     ً ک

. یمکن یتجربه م یشرا در درون خو یقابل لمس
 ینهنوز ا یت،البته بهنگام اشتغال به کار و فعال

 یراز. یمکناحساس  یتوانیمرا ما نم یحالت شاد
ـار تمرکـز  یفکر و احساس ما بر رو یتمام آن ک
ـا  یـت،پس از انجام کار و فعال یول.  اند یافته بم

ـا ییداز تأ یاحساس سـرحال  یتمندی،شدن، رض
ـاد ـات یآمدن، همراه با ش دسـت  یـقعم یو نش

 .یدهندم
ـا طوریکـــه ـالی    ّ   متعـــد د م یآزمونهــ ـان  یحــ نشــ

ـتکار  یقهر کس از طر یدهند،م استقامت و پش
ـال یاو  یر انجام کارد مـورد  یتیمـداومت در فع

 یــانجر"        ّ       بطــور مکــر ر حالــت  یش،خــو ۀعالقــ
ـافتن ــد" یـ ــه کن ــدگ. را تجرب ــتاو از ک یزن  یفی

ـاالئ ـبتا  بـ . یــدبــر خــوردار خواهــد گرد ی     ً     نسـ
ـار  کمتـرکـه  یبا افـراد یسهبخصوص در مقا بک

و   یعالقمندنــد و در آن ســخت کوشــ یشخــو
ـا   نیـا. کننـد یرا نم یستهاستقامت با            ً افـراد غالب

و  یدو ناام یوسحوصله، مأ یب یاکم حوصله و 
 .اند یحالپژمرده و ب

را از بطــور " یــافتن یــانجر"کــه حالــت  حــال
ـا ـالیم یخالصــــه و مختصــــر از کارهـــ  یحـــ

ـتعدادها ۀبه مجموعـ یمبپرداز یم،شناخت  یاس
استقامت بر آنها را مطالعه  یرو ربط و  تأث یانسان
 . یمکن

ـان، جـــدل و  حـــدس و یر،و تفســـ بحـــث گمــ
ـاالخره تحق و تفحـــص  یـــقکشـــمکش، و بــ

ـتعدادها یرامـونپ ـان یاس ـان انـدازه  ی،انس بهم
 ینا. قدمت دارند که شناخت خود انسان دارد

و فلســفه آغــاز شــده،  یــنبحــث و جــدلها از د
ـان یعـــیعلــوم طب یگـــروارد د یجبتــدر  یو انســ
 :معتقد بود یعتیشر یدکتر عل. است یدهگرد

ـاو  یلسـفف یمکتبـ یداگر خواست" را  یـدتیعق ی
امر  ینا ۀبه سراغ مطالع یدبرو ید،خوب بشناس

و  یکنـدم یـفکه آن مکتب انسان را چگونه تعر
ـتش از توانائ ـابرداشــ ـان  یو ضـــعفها یهــ انســ

 ."یستچ
 ین    ً                  کــامال  درســت و در خــور تحســ ینظــر ایــن
ـا ینا. است ـتعداد ه ـان ینظر در مورد اس  یانس

اساس  اصل و یماگر ما خواست. یکندصدق م یزن
ــهاند ــ یا یش ــوب بشناس ــدبا یم،را خ ــراغ  ی بس

ـتعدادها یشــهبرداشــت آن اند ـان  یاز اسـ انسـ
اســتعدادها را بطــور  ینکــدام ینــیمو بب یمبــرو
 .انسانها قائل است یبرا یعموم
مثال و بخصوص قابـل توجـه، برداشـت  برای
 یشهانواع گوناگون اند یاست که تمام یمشترک

ـان ی،استبداد یها کـه  یو صـفت با هر نام و نش
ــود م ــد،بخ ـتعدادها یدهن ـان و اسـ او  یاز انسـ
آنهــا  ۀاز جملــه برداشــت مشــترک همــ. دارنــد

و خود  یدانندم یرجمهور مردم را صغ: ینستکها
ـان بشـــمار م یمرا قـــ  ینصـــورتدر ا. ورنـــدیآآنــ

ـا صـغرا " امـر یمتول"رفتارشان با مردم، رفتار  ب
 . است
ـته، قصـد مـن مطالعـه و  ینا در قسـمت از نوش
و ربط  آنها با  یانسان یانواع استعداد ها یرسبر

ابتـدا  ینصـورتدر ا. استقامت و مداومت است
 یدر زبان فارسـ" استعداد"خود  یفبسراغ تعر

 یست؟           ً  استعداد اصال  چ ینیمتا بب یرویمم
استعداد مصدر است که از زبان  یدر زبان فارس 

ـان ینگرفته شده با ا یعرب ـاده شـدن، : "یمع آم
ـامه ـا یــدن،گرد یـ ـار ییتوانـ ـتن و  یکـ را داشـ

 )۲." (یآمادگ
ـام  یبـرا: یشوداستعداد م یاصل یمعنا پس انج
و  ینهدر هر زم یتی،دست زدن به فعال یاو  یکار

. را داشتن یدرون یبودن و آمادگ یامه ی،رشته ا
 . یتدر واقع توانا بودن به انجام آن عمل و فعال

ــ در ـتعدادها یروانشناس ـان یاسـ ــه دو  یانسـ را ب
ـت : الـــف. کـــرده انـــد یمعمـــده تقســـ ۀدســ

 :یهثانو یاستعدادها: و ب یهاول یاستعدادها
ـا یه،اول یاستعدادها: الف ـتعداد ه  یذاتـ یاس
ـان ــه ذات،  یانسـ ـا را منســوب ب ــه آنهـ هســتند ک
ـاو  یعتطب یزه،غر ـان فلسـف ی و  یجبلـ ی،بـه زب
ـا یدر مقابـل عرضـ یو گـوهر یفطر ـارض  ی ع

ــاده تــر، اســتعداد. ینامنــدشــده م  یهابزبــان س
آن دســته از اســتعدادها هســتند کــه هــر  یــهاول

جهان، از  یندر ا انهازمانها و مک ۀدر هم یانسان
در هـر گوشـه  یهر نوزاد. آنها برخوردار است

پا به عرصه وجود گذاشت، مجهز به  یااز دن یا
ـتعدادها ـــهاول یاســ ـــلدل ینبهمـــ. اســـت ی  ی
ـتعدادها ـتعدادها یـــهاول یاســ ـادر " یرا اســ مــ

 .یگویندم یزن" یداد خدا" یاو " یزاد
ـتند  ییاستعدادها یه،ثانو یاستعدادها: ب هس

 یو فرهنگ یاجتماع یستز یطکه انسان در مح

ـتعدادها یلۀبا کمک و بوس یش،خو  یـهاول یاس
ـــب م ـــود، کس ـــدخ ـــنا. یکن ـتعدادها را  ی ــ اس

ـتعدادها ـاب"، "یعارضـــ" یاســ ـاو " یاکتســ  یــ
ـان ا. یگوینـدم یزن" یاجتماع"  یـندر واقـع انس

ـتعدادها را در اثـر تـدسته از ا و کوشـش  الشس
 یو فرهنگــ یاجتمــاع یســتز یطخــود در محــ

اش بدست  یهاول یاستعدادها یاریبه  یشخو
 .یآوردم

و  یـناختالف نظرها و جدلها، چـه در د غالب
ـان یعیفلسفه و خواه در علوم طب ـترب ی،و انس  یش

در  یو ذات یهاول یبر سر وجود انواع استعدادها
 ی،بنـد یمتقس ینن، بهتربنظر م. انسان هستند

 یاســتعدادها ۀاز مجموعــ یو شناســائ یــفتعر
صـدر ارائـه داده  یرا، ابولحسن بنـ یهو اول یذات

 یشمتعـدد خـو یصدر در نوشته ها یبن. است
" شــش گانــه انســان یاســتعدادها"صــحبت از 

ــدم ــناو ا. یکن ـتعدادها را  ی ـته از اسـ شــش دسـ
 ) ۳: (یکندم یشمارش و معرف ینگونها
اســتعداد آمــوختن و   - ۲داد انــس، اســتع  - ۱ 

ـتعداد خالق  - ۳آمـــوزش دادن،    - ۴ یـــت،اســ
ـتعداد رهبــر ـاد - ۵ ی،اسـ ـتعداد اقتصـ و  یاسـ

 .یاستعداد هنرمند - ۶باالخره 
ـبت بـه  یـنا البته ـتعدادها نس ـته از اس شـش دس

ـأخر یچگونهه یکدیگر هـر . ندارنـد یتقدم و ت
ـامانه ا یامجموعه و  یگرشش دسته با همد  یس

ـا  ندیسازرا م ـامانه هـر کـدام از آنه کـه در آن س
رشـد  ینصورتدر ا. است یگرید ۀکنند یلتکم

آنهــا  ۀهــر کــدام از آنهــا، ســبب رشــد مجموعــ
 یرا برا یشتریرشد ب مینۀعالوه بر آن ز. یشودم

 ینیبطور ع. یکندم یاهر شش دسته فراهم و مه
ـا  ینا ۀرابط ـا ب ـتعداد ه  یکـدیگر،شش دسته اس
کـه  یمعنـ ینبـد. است" اکمال متقابل" ۀرابط

و کامل نموده، سـبب بهتـر و  یلرا تکم یکدیگر
 . یشوندشدن هر شش دسته م یکوترن

ـا  یو شناسائ یقصد من معرف حال تک تک آنه
ـاره  یـنبـه ا یخواهمبخصوص م. است امـر اش

ـان یکنم که چه علوم و دانشها  یعـی،و طب یانس
ـل یـناز ا یکهر  ـا را موضـوع اص ـتعداد ه  یاس

قـرار داده  یشو تفحص خو یقو تحق یشناسائ
 .است

است که انسان از  یاستعداد: استعداد انس - ۱ 
دوست بدارد  یشود،و به کمک آن قادر م یقطر

مهر  یاستعداد انس توانائ. و دوست داشته شود
انسانها و درک و احساس مهـر  یگربه د یدنورز
ـبت بـه خـو یگراند ـان ا یشنس ـادرا در انس  یج
ـتعداد منبـع یـنا. یکنـدم هـر گونـه عشــق و  اس

از همـه  یشعاشق شدن، عالقـه و محبـت، و بـ
ـبت بخـو ینان،اعتماد و اطم و هـم  یشهـم نس
ـادت . اسـت یگراننسبت به د خـو گـرفتن و ع

 یهایاز جمله توانائ ینان،کردن و اعتماد و اطم
ـا یکعالقه مند شدن به . استعداد هستند ینا  ی

ـاو  یفلسـف ینـی،د ی،چند موضوع علمـ    ً اصـال   ی
و  یعـیطب یامرها یبه شناخت و شناسائعالقه 

ـاع ـتعداد صـــورت  یـــنا یـــقاز طر یاجتمــ اســ
 .یگیردم
ـان  ینا یتاهم  استعداد تا  آنجاسـت کـه در زب

، در "انــس"را از لغــت " انســان" ۀکلمــ یفارســ
ـااستعداد انـس . استعداد، گرفته اند ینواقع ا  ی

استعداد دوسـت داشـتن و عشـق  یم،بهتر بگوئ
عرفان شـرق و غـرب را اصل و اساس  یدن،ورز
در  یمحمـد بلخـ ینموالنا جـالل الـد. یسازدم

 ینچن ی،شگرف انسان عداداست ینمورد عشق، ا
 )۴. (یسرایدم
او ز حــرص     چاک شد یکه را جامه ز عشق هر
 پاک شد ی  ّکل  یبو ع
 یبطب یا  ما یعشق خوش سودا یباش ا شاد

 ما یجمله علتها
ون تو افالط یا      نخوت و ناموس ما یدوا ای

 ما ینوسو جال
کــــــوه در     جسم خاک از عشق بر افالک شد

 .رقص آمد و چاالک شد
از  یکـیاستعداد انس در انسان  یدوران کنون در

و تفحـص  یـقتحق ی،شناسائ یموضوعات اصل
در دانـــش . شـــده اســـت یدر علـــم روانشناســـ

ـان روان او، اولـ ـان و درم  ینشناخت روان انس
روان "آنرا  که خود یدر دانش یدفرو یگموندبار ز
ــیتحل ــد،نام Psychoanalyse" یل ــر  ی مبتک

ــۀنظر" ـتن ی   Liebidotheorie"دوســت داشـ
ــور. شــد دوســت داشــتن، بخــش مهــم و  یتئ
ــ ــهنظر یاساس ـا ی ــدفرو یهـ ــرانو د ی را در  یگ

 Libidoلغـت . یدهدم یلتشک" یلیروان تحل"
ـانیاز زبان  یدکه فرو  یـنگرفتـه اسـت، در ا یوی

 یـداز د. یدهـدم را" یـدلـذت و ام" یزبان معنا
ــ یانــرژ" یبیــدول یــد،فرو اســت کــه در " یروان

او، از بدو تولد  یاتح مهدرون انسان جهت ادا
ـال دارد یتا بهنگام مـرگ، وجـود از  یکـی. فع

 یلگــرتحل"مــن کــه خــود  یاســتادان دانشــگاه
بـود، وجـود  یزن Psychoanalytiker" یروان

صــدر، اســتعداد انــس در  یبزبــان بنــ یــاعشــق، 

 ینگونـها" یلـیروان تحل"علـم  یـدز دانسان را ا
ـاو اثرش را در سالمت و  یفتعر ـارب ی شـدن  یم

 : یکردم یحتشر ی،روان هر فرد
هر : ینستا یاصل یۀفرض یلیدر علم روان تحل"

عشـق . یآیـدم یامجهز به سه عشق به دن ینوزاد
نـوزاد . در تن، عشق در احساس و عشق در مغز

ـبت بـ یـنا ۀدر ابتدا هر س ه پـدر و عشـقها را نس
ـار  یشخو یکاننزد یگرمادر و د ـال بک بطـور فع

ـا  یهر کـودک یعنی. یگیردم هـم در تـن، هـم ب
خــود،  یشــۀاحســاس، و هــم از نظــر فکــر و اند

ــرارعاشــق و ب ــد یق ـانو نزد ینوال  یشخــو یکـ
ــندر ا یاگــر کــودک. اســت ــهاول یعشــقها ی  ی

primär  ،یعنـیشکست خورده و مغبون گردد 
ـار شـود،  یتـوجه یو بـ ینسبت باو سـهل انگ

 ."یدخواهد گرد یروان یماریبعدها دچار ب
روابـط  یدر دانشـها ی،بر علم روانشناسـ عالوه
 یراستعداد انس خم ی،و جامعه شناس یاجتماع

 یو اجتماع یروابط انسان یشبکه ها یتمام یۀما
 .یدهدم یلرا تشک

استعداد : استعداد آموختن و آموزش دادن - ۲
که از بدو تولد در درون هر انسان است  یگرید

از تـالش و کوشـش  یتا بهنگام مرگ، لحظه ا
ــ ـاز نم ـتدا یبـ ــونگ. یسـ ــوع و چگ ـتعداد  ین اسـ
ـادو  یادگیری ـان تغ ی و تحـول  ییـردادن در انس

ذات و جوهر آن، که آموختن  یول. یکنندم یداپ
ــر ـا آخ ــت، تـ ــوزش دادن اس ـات  ینو آم لحظـ

ـاق یتانسان در تکاپو و فعال یاتح خواهنـد  یب
ــا. مانـد ــارین بـه انس اســتعداد،  یــنو کمـک ا ی
 یسـتز یطو مح یعتموجود در طب یتهایواقع

ــ یاجتمــاع ــرا م یشخــو یو فرهنگ . یگــردرا ف
را آموخت، تـوان آنـرا  یتهاواقع ینکه ا یهنگام

ـا را آمـوزش دهـد یـزن یگراندارد که بد در . آنه
ـــ ـــ ومعل ـــتو ترب یمتعل ـــ ی ـــوزش شناس  یو آم

Pädagogikو تفحصــات  یقــات، اســاس تحق
ـتعداد در  ینچند و چون ا یرامونعلم پ ینا اس

ــدانســان دور م  یتمــام یبنــا یقــتدر حق. یزنن
ـا  یـــنبـــر دوش ا یجوامـــع بشـــر یفرهنگهــ

 یـقکه از طر یدانش و دانائ. استعداد قرار دارد
ـان م  یـۀما یشـود،استعداد آموختن حاصـل انس

اگــر مــا . یگــردداو م یهــایرشــد و توانائ اصــلی
زور  یررا نه در مس یشخو یانسانها دانش و دانائ

ـازندگ یرانگـــری،و و و رشـــد  یبلکـــه در راه ســ
ـاربر خــود و  یاثــرات مثبــت آن بــر زنــدگ یم،بک

ـا   ـار م جامعه مان، همواره سـبب عـزت و افتخ
 یشاعر حماسه سرا ی،فردوس. یدخواهند گرد

 :یدایسرم یبدرست یرانا
ــرز دانــش دل پ    بود هر که دانا بود توانا برنــا  ی
 .بود
استعداد خلـق کـردن و : یتالقاستعداد خ - ۳
اســت کــه  یگــرید یاســتعداد انســان یــدن،آفر

ـام ـتاوردها یتمـ ــر یدسـ ـااز د یبش ـا  یرگاههـ تـ
 یـتخالق. بامروز، در گرو فعال بودن آن است

 یعلم یها ینهزم ۀدر هم یشرفتسبب رشد و پ
انســان در اثــر . یشــوندم یو هنــر یادبــ ی،و فنــ

در  زنده موجودات یگراستعداد از د ینداشتن ا
اســتعداد . جــدا و برتــر شــده اســت یــادن یــنا

ـان سـبب  یتخالق ـائ" در انس در بوجـود  یتوان
ها در  ینوآور ۀهم. یشودم" نو یزهایآوردن چ

خاصــه در  ی،و فرهنگــ یاجتمــاع یهــا ینــهزم
و  یعلم یپژوهشها یت،و ترب یمتعل یها ینهزم

ـنعت ـا ی،ص ــا،  یو رشـد و تکامـل فـرآورده ه آنه
 .یآیندکردن بوجود مخلق  استعداد یلهبوس

ـتعداد خالق یماز ن   یـتقرن گذشته تا کنون اس
 یرا در علـــوم و پژوهشـــها یبخـــش عمـــده ا

ـال مجلـ یبـرا. یدهـدم یلتشک یروانشناس  ۀمث
کـه  Jounal of Creative Behavior یعلمـ

. اسـت یافتـه یستأسـ یکادر آمر ۱۹۶۷در سال  
گوناگون  یها یوهتمامأ مربوط به ش یشمحتوا
استعداد  ینا از یعنینو،  یپژوهشها و یتخالق

 .     .  شگرف در انسان هستند
ـــر -  ۴ ـتعداد رهب ــ ـــر: یاس ـتعداد رهب ــ  ی،اس

ـام یشاست که ب یگرید یاستعداد انسان  یاز تم
ــود و  یانســان یاســتعدادها یگــرد ــر ســر ب  یــاب

ــ ــودش در هم ـارت ۀنب ـا، بعبـ ــتعموم یآدم هـ  ی
بودن آن،  یعدم عموم یااستعداد و  ینداشتن ا

 .یشودث و جدل و گاه جنگ و نزاع مبح
کـه  ینبرد فکر ینعمده تر ینکه،توجه ا جالب
زمانها تا اکنون  یراز د ینبا مستبد یخواهانآزاد

 یـنعدم وجـود ا یاداشته و دارند، بر سر وجود 
. هست یزمردم بوده و هنوز ن ۀاستعداد نزد هم

 یۀتوصــ ی،بشــر یخمســتمر در طــول تــار یامــر
ـانمدام آزاد ـار بـ یخواه ه جمهـور مـردم در بک
و  یبـه آزاد یدنجهت رس ستعدادا ینگرفتن ا

کردن در وطـن آزاد و  یاستقالل و خوب زندگ
ـام بـردن از  یهیبد. است یشآباد خو است که ن

ـانها، شـعله  ۀدر همـ یوجود استعداد رهبر انس
ـتبد بـوده و  یـزن ینور کردن خشم و غضـب مس

ــتحق در.هســت ــگن یق ــکار  یرن ــزرگ و آش ب
پس از انقالب و  یراندر ا"  یهطلقه فقم یتوال"

 یگـرد ۀبعـالوه همـ(نسبت دادن آن به اسـالم، 
ـایوال ـا و  یشــــهکــــه اند یمطلقــــه ا یتهـــ هـــ
، انکار )یزنندقدرتمدار دم از آن م یدئولوژیهایا

انســانها  ۀنــزد همــ یاســتعداد رهبــر" مطلــق"
ـاتجنا یگــراز طــرف د. اســت و  ادهاو فســ یـ

"  یـهطلقـه فقم یـتوال" یکه در لوا یانتهائیخ
صورت گرفته  یرانسال گذشته در ا یس یدر ط

بودن  ینشانگر تقلب یهمگ یگیرند،م یزو هنوز ن
" مطلق"به زور و خشونت  یازشن یجهآن، در نت
 . است
ــتحق در ــود ا یق ــدون وج ــنب ـتعداد در  ی اسـ

ـائ یاستعدادها یگرانسان، د ـام  یاو نـه توان انج
ـار ـازمانده یک  یضـرور بــرا یرا دارنـد و نــه س

 یشانو روزمره برا یعاد یدست زدن به کارها
ـتعداد  ینبجهت داشتن ا. قابل تصور است اس
 ۀاز ســور ۷۲ یــهآ(  ی،قرآنــ یــۀاســت کــه بنــا بــر آ

 )احزاب
ـا  ینهمانا امانـت را بـر آسـمانها و زمـ" و کوهه

از بر عهده گرفتن آن سرباز زدند . یمعرضه کرد
 و انسان آن را. یدندامانت ترس یو از عهده دار
ـتم . بر عهده گرفت ـار جهـل و س ـا آنکـه گرفت ب

 ." بود
 ینو اشاره به ا یهجهت نبود که حافظ با تک بی

 :یسرایدفوق، م یقرآن یۀبزرگ در آ یتمسئول
    هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه جنگ

 .ره افسانه زدند یقتحق یدندچون ند  
    یدبار امانت نتواست کش آسمان

 .زدند یوانهفال به نام من د ۀقرع    
 :صدر یبر نظر ابوالحسن بن بنا

بزرگ  یتانسان امانتدار خدا شده، بار مسئول" 
 یخـدا بـر رو ینجانشـ یعنـی، "ی   ّ الل هـ یفةخل"
 ) ۵." (یکشدرا بر دوش م  یدنگرد ینزم
ــورتا در ــودن  ینص ــت دارا ب ـانها بجه ـا انسـ مـ

ـئول یاستعداد رهبر  یتاسـت کـه صـاحب مس
ــویمم ـئول. یش ــدگ یتمسـ د و خــو یدر قبــال زن

ـتعداد . یشهمنوعان خـو یزندگ دارا بـودن اس
 یسررا م یشامامت بر خو ی،در هر انسان یرهبر

و  ید،و ام یجانکه با شور و ه یامامت. یگرداندم
عـالوه بـر . استو مسرت همراه  یلذت و شاد

ـئول ینهاا ۀهم ـارکت در امـور  یتمس بـزرگ مش
ـا را  یمـدن یسـتز یطمحـ یو اجتماع یاسیس م
 . یکندم یجادما ا یبرا
مــا انســانها در طــول : یاســتعداد اقتصــاد - ۵

صــاحب چــه  یشخــو یو زنــدگ یــاتمــدت ح
چه اندازه وقـت و  یم؟هست یروو ن یاندازه انرژ

 یروهــایبموقــع  ن یــریمهلــت جهــت بکــار گ
و  یشرشـد خـو یخود در راستا یدرون ۀمحرک

و  یعــیطب یســتز یطمحــ یــم؟جامعــه مــان دار
 نویو مع یادما  چه اندازه امکانات م یاجتماع
و از همه مهمتـر، نـوع  یگذارند؟ما م یاردر اخت

ـان،  یشخص ۀمحرک یروهایرفتار ما با ن خودم
ـا  ـاالخره ب با وقت و زمان محدود عمر خود و ب

ـاع یعیامکانات طب ـانکـه در اخت یو اجتم  یارم
هســتند، چگونــه اســت؟ مــا چگونــه و بــه چــه 

ـایو  ن یانرژ یانموجود م ۀرابط یصورت  یروه
کــه در  یزمــان و امکانــات بــارا  یشخــو ۀمحرکــ
خود "ما بطور  یاآ یکنیم؟م یمتنظ یم،دار یاراخت

ـا آزاد یعنـی" گردان ـتقالل فـرد یب بـه  ی،و اس
ـان  یاو  یدهیمسر و سامان م یروهان ینا نه؟ کس
 یدهند؟ما سازمان م یامور را برا ینا یگرید
ـام یدادن پاسخها   یپرسشـها یدر خور بـه تم

ـان اسـت یاد اقتصاداستعد ۀباال بعهد . در انس
ـاد را ا ـاناقتصـ ـت یرانیـ ــدب" یبدرسـ ــزل یرت " من

را همانگونــه کــه در " یرتــدب"اگــر . انــد یــدهنام
ــ یزبــان فارســ ــه پا"شــده،  یمعن ـار یــانب  یکـ

در آن فکــر و دقــت بکــار بــردن، و  یســتن،نگر
 ینصورتدر ا. بنامیم" یشیدنتوجه کردن و اند

ـاد ـتعداد اقتص ا از خـود ابتـد یانسان بمـدد اس
نفــس  یعنــی یش،خــو ی    ً    کــامال  شخصــ" منــزل"

ـاد خـرد و  یکندخود، شروع م و سپس بـه اقتص
 یشمشــترک خــو ۀکــالن در فرهنــگ و جامعــ

ـــردازدم ـاد یـــتاهم. یپ ـتعداد  ۀفـــوق العــ اســ
ـار : ینستکهما انسانها در ا یبرا یاقتصاد ما با بک

ـانع اتــالف  ایــنبــردن درســت  ـتعداد، مـ اسـ
ـان ۀمحرکـ یروهاین کـه در  یخـود، وقـت و زم

ـان  یشو امکانات خـو یمدار یاراخت و جامعـه م
 .یشویمم
 ی،اســتعداد هنرمنــد: یاســتعداد هنرمنــد - ۶

 یقرون و در فرهنگها یهنر، در ط ۀخاصه واژ
مدام دگرگون گشته و  یشمعنا یگوناگون بشر

ـتعداد  ۀواژ یرامـونپ. یشودم یزهنوز ن هنـر و اس
 یــههنرمنــدان، نظر یدر هــر دوره ا یهنرمنــد

جامعه  یلسوفان،ف یسان،نو یخزان هنر، تارپردا
بشدت بحـث  یشناسان و باالخره افکار عموم

  یکنندو جدل م
  16در صفحه
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)3(روانشناسي استقامت   
 یـنبجهـت دارا بـودن ا  یافراد هر جامعـه ا. 

ــگ  ــد فرهن ــؤثر در رش ـئول و م ـتعداد، مسـ اسـ
اسـت کـه  یلدل ینبهم. یشوندم یشخو ۀجامع

ــگ جا ــر را محصــول فرهن ــه مهن ــدمع . ینامن
ـائ یاستعداد هنرمند  یعالوه بر خلق هنر، توان

ـت یجهدرک و فهم هنر، در نت  یقو تشـو یبانیپش
داشت اثر آنها را  یهنرمندان خالق هنر و گرام

 .یدهدم یزن
را  یو استعداد هنر یهنرمند یروانشناس یدد از
خـالق در ) ۀپروسـ(رونـد  یـکو حاصل  یجهنت

کــه در  یرونــد .یکننــدم یــابیدرون انســان ارز
ـاو  یآیـدبوجـود م یاثـر هنـر یـک یاآن  یانپا  ی

آن روند را بمثابه هنر و  یشانسان در درون خو
 .یکندتجربه م یهنرمند
ـا  یهنر یکارها یکل یبند تقسیم ـار م در روزگ
در هــر  یکــه اســتعداد هنرمنــد یدهــدنشــان م

ــا چــه انــدازه م ـان ت ــاگون  یتوانــدانس ــاد گون ابع
: عبارت اسـت از یبند یمتقس ینا. داشته باشد

مثل انـواع  ی،و طراح یساختن یهنرها - الف
 ی،عکاس ی،معمار ی،نقاش یها یوهگوناگون ش

مثـل  یشـی،نما هنـر: ب. یهنـر یدست یکارها
ـاتهنـر ادب: ج. یقیتئاتر، رقص، موسـ ینما،س  ی

ـا، هنـر ارتباطـات  یـننظم و نثر، زبان و  ا روزه
ـافه شـده  یـنکـه بـه ا یجمع ـا اض جملـه هنره
 . تاس
امـر کـه  ینو ا یبودن هنرمند یمورد عموم در

پــا  یمجهــز بــه اســتعداد هنرمنــد یهــر انســان
ـابلو پ یگـذارد،وجـود م ۀبعرص ـاش  یکاسـو،پ نق

ـتم،قرن ب یبزرگ و نام ـاز یجملـه ا یس    ُـ  و پ ر  یب
 :یگویداو م. دارد یمعن

ـــ"  ـــودک ۀهم ـانها در دوران ک ــ  یشخـــو یانس
دن مشکل بزرگ، هنوز هنرمند مان. هنرمند اند

 ."است یو بزرگ سال یدر دوران جوان
ـتعدادها یفبه سراغ شمارش و تعر حال  یاس
و ربط آنها را با شش دسته استعداد  یمبرو یهثانو
ــ یــهاول پژوهشــگران . یمدر انســان جســتجو کن

ـتعدادها یتشخصـــ ـان، اســ ــ ـــهثانو یانس را  ی
 :یکنندم یفشمارش و تعر ینگونها
 یندهسازما یبه معنا: یاستعداد سازمانده - ۱

و  یچه در امور شخص یش،خو یتهایکار و فعال
ــه و   یخصوصــ خــود و خــواه در شــغل و حرف

ـئول یفوظا کـه  یو فرهنگـ یاسـیس یتهایو مس
ـام دادن - ۲. یگیـریمبعهده م ـتعداد نظ بـه : اس

و عمـل و  یشـهدادن بـه اند یبنظم و ترت یمعن
ـار و یکـطور. یشخـو یـتکار و فعال ه بـه هـر ک

آنهــا را بــا نظــم و  م،یــکــه اشــتغال دار یتیفعــال
ـام  یگرید یبمعنا. یمبر یشانظباط پ بطور نظ

 - ۳. فکر کـردن  و دسـت بـه عمـل زدن  یافته
 یداشـتن اصـول یبه معن: بودن یاستعداد اصول
هــم در  پنــدار، هــم در  یر،ناپــذ ییــراســتوار و تغ

 یاصاحب اصول . یشکردار و هم  در گفتار خو
ـیپپ ـا Prinzip یرینسـ ــودن، بمعنـ ــ یب  یاساس

آنطــور کــه بــه هــر کــار و . عمــل کــردن اســت
محکم و  یطبق اصول یزنیم،که دست م یتیفعال
 - ۴. یمو دنبال کن یمبرو یشغل و غش به پ یب

که کار و  یمعن ینبه ا: استعداد اهل عمل بودن
ما تنها در حرف و کالم خالصه نشوند،  یتفعال

ـا بتـدریوستبلکه همراه و پ ـند ت  یجه با عمل باش
ـت فاده شـوند و هـم در آن حرفـه و هم قابـل اس

ـال ـام م یتیفعـ ــه انجـ ــدهیم،ک ــده و  ی ـاهر ش مـ
جانبدار پر  یقتدر حق. یمصاحب مهارت گرد

ـانزد ا یمیضرب المثل قد ینو پا قرص ا  یرانیه
 یمدو صـد گفتـه چـون نـ: " یگویـدبودن، که م

 ."یستکردار ن
استعداد : و با نظافت بودن یزهاستعداد پاک - ۵

ـاحبان آن هـم  یو مهم یگرد یثانو است که ص
ـاس، خو و مرتـب  یـزرا تم یشـتناز نظر سر و لب

ـاه م ــ ـــدنگ ـــه و  یدارن ـــغل و حرف ـــم در ش و ه
ـاک یشخو یتهایفعال و نظافـت را  یـزیو تم یپ

ـتعداد مــؤثر و  - ۶. یکننــدم یــتبجــد رعا اسـ
 ینبد: سودمند بودن

ـار  یشهکه، چه در اند معنی و عمل، و خواه در ک
ـاخـود از  یتهایو حرفه و فعال عبـث و  یکاره

و  یشـتنخو یاجتناب کردن و هم بـرا یهودهب
گــذار و  یرخــود مــؤثر، تــأث ۀجامعــ یهــم بــرا

اســتعداد دقــت کــردن و  -  ۷. ســودمند بــودن
ـار و  یمعنـ ینبد: عمل نمودن یقدق کـه هـر ک
 یموشـکاف باصطالحرا با کمال دقت و  یتیفعال
ـاندن یشپ ـام رس ـتعداد  -  ۸. بردن و به انج اس

ـتعداد وقـت شناسـ - ۹ ی،شناسـ یفهوظ و  ی،اس
ـتقامت، مـداومت و   - ۱۰باالخره، استعداد اس

 .را داشتن است یشهدر عمل  و اند یداریپا
 یــنبــه هــر دو ا یاگــر خواننــدگان گرامــ حــال

 یهاول یمجموعه از استعدادها، چه استعدادها
.     ً         کامال  دقـت کننـد یه،ثانو یو خواه استعدادها

  :خواهند برد یامور مهم پ ینبه ا
ـتعدادهاا  ـــهثانو یســ ـــتمحصـــول فعال ی و  ی

در عـوض . هستند یهاول یاستعدادها یتخالق
ـتعدادها ــه،ثانو یاسـ ـتعدادها ی ــهاول یاسـ را  ی

 یـتبهتـر و خالق یـتسازمان داده، سـبب فعال
ــا م یشــترب در واقــع هــر دو گــروه از . یگردنــدآنه

ـتعدادها ـان، بطـــور  یـــۀو ثانو یـــهاول یاســ انســ
آنگونه . د دارندونیربط و پ یکدیگربه  یتنگاتنگ
ـا : گفت یتوانکه م ـتعدادها ب هر دو گروه از اس
. یدهنـدم یلرا تشـک یوستهبهم پ یبافت یگرهمد

ــه  یهبتــوان گفــت، شــب یدشــا یهدر مقــام تشــب ب
از سلولها در بدن انسان که شـکل  یمجموعه ا
دارنــد و در بــدن  یکــدیگرب یهشــب یو ســاختمان

مثــل بافــت ( یدهنــدرا انجــام م یعمــل مشــترک
ـا یصــبع ــرا). یا یچــهبافــت ماه یـ مثــال  یب
استعداد آموختن را از استعداد عالقـه  یتواننم

ـتعداد انـس( یدن،و مهر ورز دو را از  یـنو ا) اس
ــد ــر( یریتم ـتعداد رهب ــنو ا) یاسـ ــه را از  ی س

ـتعداد خالق( یابتکار و نـو آور  یگـرو د) یـتاس
ـتعداد  ـته اس استعدادها، و باالخره هر شش دس

ـام زرا ا یـهو اول یذات ـتعدادها یتم  یـه،ثانو یاس
ـاط  داشـتن و  ـامثل دقت کردن، نظـم و انظب  ی

 .جدا نمود... استعداد اهل عمل بودن، و 
ـناخت  یابوالحسن بن  صدر کـه خـود مبتکـر ش
ـتعدادها یوستگیپ ـته از اس و  یذاتـ یشـش دس

نظر است که شـش  یندر انسان است، بر ا یهاول
ـا یزمان ی،ذات یدسته استعداد ها ـامال  فع ل و     ً    ک

 ۀمجموعـ یـکخالق خواهند شد که بصورت 
 یچیکانسان از ه یعنی. کامل بکار گرفته شوند
. نگذارد یکارچکدام را بیاز آنها غافل نشود و ه

مجموعه  یکاستعدادها بصورت  ینا یاز تمام
ـاب  یبنـ. استفاده کند " عقـل آزاد"صـدر در کت

ـان، " عقـل"امر فوق را در رابطه با  یش،خو انس
 : یکندم یحو تشر انیب ینگونها

از اســتعدادها اســت کــه  یعقــل مجموعــه ا"
ـال  یندارند و عقل، بمثابه ا یهست مجموعه فع

 ...."و خالق است و رشد خود جوش دارد
ـیدندر ادامه  در مورد وجه اند او و ربـط آن  یش

 :ینویسدم ینطوربه مجموعه استعداها، ا
 یدر خــالء فعــال نمــ یشــیدناســتعداد اند"... 

ــ یشــهدشــود و ان ــق نم ــد یخل در خــدمت . کن
و از راه آنها است که فعال و  یگرد یاستعدادها
 یعقــل از تمــام یبرخــوردار... یشــودخــالق م

ـتعدادها در  یـدبـه توح یازن یشخو یتظرف اس
نکنند، بـه  یداگر استعدادها توح. دارد یتفعال
ــیم ــهب یکــدیگرکــه از  یزان عقــل  یشــوند،م یگان

) ۶." (یرودم یرونو از راه رشد ب یشودمشوش م
 .) جمله ها از من است یرز یخط کش(

ـال ـناس  یمبرگــــرد حـــ بــــه نظــــرات روانشـــ
ـته از  یـنا یکه در ابتدا یکائی،میحالی،آمر نوش
ـافتن یانجر"او حالت  یقاتتحق  یحرا تشـر" ی
 .کردم

Mihaly Csikszentmihalyi   ــــیدر از  یک
ـا ـام  یکتابهـ   The evolving selfخــود بنـ
 یروانشناســ ۀاز جنبــرا " یــافتن یــانجر"طــرح 

و تفحص قرار داده  یقتکامل انسان مورد تحق
ـافتن یاو در کتاب فـوق در پـ. است  یپاسـخ ی
ـال و  ۀچـرا تجربـ: پرسشـها اسـت ینا یبرا ح

 یبــرا هانــداز یــنتــا ا" یــافتن یــانجر" یهــوا
است؟ و مهمتر  یندو خوشا یزانسانها طرب انگ

ـا و  ــ ـتقامت در کاره ــ ـام اس ــ ـــرا بهنگ از آن، چ

 یــنا ی،    ً                کــامال  مختلــف و گونــاگون اییتهــفعال
 )۷(در انسان ظهور و بروز کند؟ یتواندحالت م
ـائ ینا: است یناو ا فرضیۀ ـان، کـه  یتوان در انس

بهنگام استقامت در دست زدن به کار و حرفـه 
فراموش کنـد  یتواندرا م یشتنخو ینچنینا ی،ا

تکامل انسان،  یخگردد، در طول تار یلو مستح
ــدر ــده یجبت ــراز. اســت بوجــود آم ــت  ی " حال
ـافتن یانجر ـاتهـم در خـدمت ادامـه ح"  ی  ی

 یکردهم یانینوع بشر بوده و هم به آن کمک شا
 :ینویسدم  Csikszentmihalyi. است

ـانجر" ینکـه بـ یوندیرابطه و پ"  ـافتن ی و " ی
ــروز شــاد و شــعف در انســان وجــود دارد،  یب

ـادف ژنت یکممکن است در ابتدا تنها   یکـیتص
ـان یبـرا یولـ. بوده باشد حالـت را  یـنا یکهکس
ـادیز یاربسـ یایاند، مزا یکردهتجربه م در بـر  ی

ـائ یراز. داشته است ـا را جهـت ادامـ یتوان  ۀآنه
در واقـع چـون . کرده اسـتیم یشترب یاتشانح
ـار و  یقعم شدن، فرو رفتن و غـرق شـدن در ک
ما،  یۀپدران و مادران اول یبرا یش،خو یتفعال
ـا ینچن ینا بـوده  یمـ یـزگو طـرب ان یندخوش

حالت فوق را بطور  یکردند،آنها تالش م. است
البته جهت . تجربه کنند یش   ّ            مکر ر در درون خو

ـبتتوقعات خودشان را ن یبایستیم ینکارا بـه  س
ـار و فعال ــتکـ ــو ی ــدام ب یشخ ـترم ــر  یشـ و بهت

ـله گـ یبـ ینصورتا یردر غ. یکردندم و  یحوص
ـته کننــدگ ـا دســت م یمزمنـ یخس  یــدادهبــه آنه

بدسـت آوردن  یتالش برا نصورتیدر ا. است
انسانها  یبر رو یرش، تأث"یافتن یانجر" ۀتجرب

              ّ      آنها مدام متعد د تـر،  یهایچنان بوده، که توانائ
 ."شده اند یتر م یچیدهمتنوع تر و پ

و  یدر اثر استقامت، سخت کوش یزامروز ن حتی
را " یافتنی یانجر"حالت  ی،مداوت در هر عمل

را جلـوتر  یتبشر اندیتوم یکنیم،که ما تجربه م
ـابر نظـر . برد ـانها " Mihalyبشـرط آنکـه بن انس
ـا و  یشخـو یوقت و انرژ یاموزند،ب را در کاره

 ."و با ارزش صرف کنند یپرمعن یتهایفعال
در  یموتور مهمـ" یافتن یانجر" یدرون حالت

ــــل اند ــــهتکام ـان، و در یش ـــ ــــتانس او از  یاف
 یراز. جهان است ینموجود در ا یچیدگیهایپ

با سـخت  یشودفوق محرک ما انسانها م حالت
ـار و  ی،کوشــــ ـتقامت و مــــداومت در کـــ اســـ
ــرا مرزهــا یتهــایفعال و  یهــاتوانائ یخــود تــا ف

 .یمرو یشپ یشخو یاستعداد ها
ـتقامت در  یبـه روانشناسـ یدر نوشتهء بعـد  اس
 .با رشد انسان خواهم پرداخت یوندپ
   

  :فهرست منابع و مأخذها
 
که بزبان  یرز یکتابها از جمله به یدنگاه کن) ۱(

 :اند یافتهانتشار  یآلمان
Das Flow-Erlebnis. Klett-Cotta, 
Stuttgart 2000 
Flow. Das Geheimnis des Glücks. 
Klett-Cotta, Stuttgart 2002 
Kreativität. Klett-Cotta, Stuttgart 
2003 
Flow im Beruf. Klett-Cotta, Stuttgart 
2004 
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 یرکب یرانتشارات ام ۀمؤسس. یدعم
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عقل آزاد : ۱۲صدر، فصل  یابوالحسن بن: بقلم
صـفحه . از استعدادها است یمجموعه ا یوقت
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 ۲۷۲به کتاب عقل آزاد ، صفحه  یدنگاه کن) ۶(
 ۲۷۳و 
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Jahrtausend", New York, Harper 
Collins, 1993 . 

  

بیانیه جمعیت فرهنگ و 
 حقوق بشر درباره حکم

  جعفر پناهی
 

نمیتوان هنر و هنرمند " اعدام نرم  "با   
تاریخ ایـران  در ژرفای اگر. بین برد را از

ــ ــذر کن ــین گ ــه  یم،زم ــد ک ــواهیم دی خ
ــر  ــا هن حکومــت هــا و حاکمــان هرگــز ب

ـــا ـــا  وهنرمنـــدان ی ـــد ی ســـتیز نکـــرده ان
حتـی  .ندیده اند که ستیز کنند مصلحت

بی تدبیرترین و ناالیقترین حاکمانی کـه 
این سرزمین فرمانروایی کرده اند، در  بر

پـس از تشـکیل حکومتشـان،  اندک زمانی
تنها یکی این که : اند به دو نکته پی برده

ـــــل ـــــتگی عام ـــــتگی و همبس  پیوس
است و دیگری آنکـه " فرهنگ"ایرانیان،

هنـــر و هنرمنـــد را پـــاس  اگـــر حرمـــت
. را خواهنـد دیـد بدارند، کمترین آسیب

هنـــر و  گرچــه بیشترشــان دلخوشـــی از
هنرمنـــد بـــه خـــاطر خصوصـــیت ذاتـــی 

-حکومتهاســـت هنرمنـــد کـــه منتقـــد
 حـداقل صالحشـان در ایـن نداشتند امـا
 بســیار تــاثیر گــذار و انهرســ  نبــود کــه بــا

بـــه صـــورت مســـتقیم  پرمخاطـــب هنـــر،
بسیاری موارد کوشـش  برخورد کنند و در

هرچــه بیشــتر بــه  مــی کردنــد بــا نزدیکــی
مشــروعیت  هنرمنــدان، بــه حاکمیتشــان

بــه عنــوان مثــال پــس از حملــه  .بخشــند
ــه ــا ب ــیانه مغوله ــارات  وحش ــران وخس ای

جبـران ناپــذیری کــه وارد کردنــد، کوتــاه 
 گذشت که تحت تاثیر فرهنگ وزمانی ن

تشــویق  هنــر آن عصــر قــرار گرفتنــد و بــه
هــــای مختلــــف  رشــــته در هنرمنــــدان

هـای  پرداختنـد و آثـار بـدیعی در عرصـه
 و در نقاشی، شعر مختلف هنری به ویژه

در اوایــل دوره . معمــاری بــه وجــود آمــد
 مغـول هـا مولــوی و سـعدی و پـس ازآن

وچه خـارج  شاعران بزرگی چه در ایران
 ز مرزهـــای ایـــران بهتـــرین آثـــار راا

دادنــد کــه از آن جملــه میتــوان بــه  ارائــه
 امیرخسرو دهلوی، امیرنصرالدین حسن

ســـجزی، فخرالـــدین عراقـــی، اوحـــدی 
مراغه ای، خواجوی کرمانی، عماد فقیـه 

نگین درخشان غـزل حـافظ شـیرازی،  و
انواع آثـار ارائـه شـده بـه  در .اشاره نمود

تقـادی اشـاره ان ویژه میتـوان بـه ادبیـات
فرغانی، سعدی، عبید  نمود که آثار سیف

ـــا  ـــارزترین آنه ـــافظ را از ب ـــانی و ح زاک
آغـازش بـا  تاکید بر این دوره که. میباشد

نــابودی آثــار فرهنگــی و پایــانش بــا حــل 
 ایرانـی شدن دشمنان در فرهنگ مانـای

اســت بــه ایــن خــاطر اســت کــه یــادآوری 
مادی و معنوی نتوانسـته  شود هیچ عامل

این مرز و بـوم،  برابر انسجام فرهنگیدر 
کـرده  چیره شود و تجربه تـاریخی ثابـت

است که این رشـته همچنـان پویـا و مانـا 
حتـی در دوره صـفوی کــه  .خواهـد مانـد

دینی بـر ایـران حـاکم بـود و بـا  حکومت
 وجــود گســترش انــواع فرقــه گرایــی

ـــدازه  ـــن ان ـــا ای ـــات، حاکمـــان ت وخراف
هنرمند را هنر و  که باید عقلشان میرسید

داشـتند کـه  گرامی بدارند و ایـن فهـم را
ــر و ــا هن ــد ب ــی نبای ــی حکومــت دین  حت

هنرمنــد ســر ســتیز داشــته باشــد، اگرچــه 

 .کنند و سر خم نکننـد هنرمندان انتفاد
به قاجار و پهلوی هم که مـی رسـیم، مـی 

بـــا آن همـــه کاســـتیها، بـــه  بینـــیم کـــه
هنرمندان کـه میرسـند کوتـاه مـی آینـد و 

مبــادا ایــن قشــر  میکننــد تــااحترامشــان 
ظریف بین و همیشه منتقد را معاند خود 

 امـــا شـــاید بـــه جـــرات بتـــوان .کننـــد
بــرای هنــر و هنرمنــد را  تــاریکترین دوره

سال اخیر جستجو کرد کـه  ۳۲در همین 
ـــایور و  شکســـتن از ـــرز پ ســـنتور فرام

بـه خـاطر  بازداشت محمدرضا شـجریان
 خوانـدن شـعر حـافظ، آغـاز و رد کـردن

ه هـــای واالی ســـیمین دانشـــور، اندیشـــ
آبـادی و سـیمین بهبهـانی  محمود دولت

اثر نوشـتاری،  برای انتشار و حبس صدها
 بـه...سـینمایی، موسـیقیایی، تجسـمی و

به . به مذاق جمعی نمی آید خاطر این که
تشـخیص ممیـزی کتـاب در  عنوان مثـال

دولت آبـادی  ارشاد این است که محمود
ندگار، ممکـن با وجود انتشار دهها اثر ما

 را فریـب اسـت در آخـرین آثـارش مـردم
دهد و به زعم ممیزان، خود مردم خوب 

بد را تشخیص نمیدهنـد و آنهـا هسـتند  و
وکالت از طرف مردم، خوب و  به که باید

بد را بشناسند و هرچه را تشخیص دادنـد 
 .ببیننـــد و بشـــنوند مـــردم بخواننـــد و

رهــاورد دموکراســی دینــی شــان  آخــرین
برای هنرمند صاحب  سابقه یحکم ب هم

سبک، جعفر پناهی است که اعجـاب هـر 
در . انگیـزد انسان صاحب عقل را بر مـی

که نوعی اعدام تدریجی است،  این حکم
نکـرده انـد بلکـه قصـد  هنرمند را اعـدام

 اعـدام"کرده اند حکم جدیـدی بـه نـام
خلق کنند تا سر آغازی باشـد بـرای " نرم

خالق و تدریجی اندیشه های  خفه کردن
صادرکنندگان حکـم بـه ایـن  .هنر آفرین

سـال  ۶تنهـا بـا  نتیجه رسیده انـد کـه نـه
وامثال  حبس، اندیشه و هنر جعفر پناهی

 او فــروکش نمیکنــد بلکــه بایــد او را بــه
تـدریج و بــه صـورت نــرم اعـدام کننــد تــا 

ـــه ـــرای همیش ـــه  ب ـــال او ک ـــر امث از ش
مجـامع  پوشـیدن پـرچم سـبز در جـرمش

غافـل از  .، رهـا شـوندمعتبر جهانی است
 مستبدان یعنـی هنـر، آنکه دشمن دیرینه

کـه  ثابت شده است هیچگاه نمی میرد و
تـاریخ هرجـا بـه هنـر و هنرمنـد  در طول

شده، شکوفه های هنر  فشار بیشتری وارد
هنــر بــه عنــوان  شــکوفاتر شــده و رســانه

 چراغی روشـن، بـر ظلمـت ظالمـان نـور
 ندکچرا که میتوان برای ا. تابانده است

زمانی از انتشار افکار کسی جلوگیری کرد 
نمیتــوان انســان را از فکــر کــردن و  امــا

جمعیت فرهنگ و  .اندیشیدن باز داشت
وظیفه ای  حقوق بشر در ایران، به عنوان

فرهنگی و حقوق بشـری، ضـمن محکـوم 
 کــردن حکـــم صـــادره بــرای هنرمنـــد

جعفر پناهی، طراحان سناریوی  محبوب
س گرفتن این حکـم پ را به احکام صادره
جلوگیری از نفـس کشـیدن و  که به منزله

بـازخوانی  و فکر کردن یک انسـان اسـت
از  تاریخ و فرهنگ ایران دعوت میکند تا

  :بقول حافظ. تاریخ عبرت بگیرند
بنیـاد  غیر از هنر که تاج آفـرینش اسـت  

  نیست هیچ سلطنتی جاودانه
ــر در     ــوق بش ــگ و حق ــت فرهن جمعی

  ایران
    ۱۳۸۹دی  ۶
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