
  

  
  

مالي دهه   –يم مافياهاي نظامي ژگزارشي را مي خوانيد در اين باره كه چسان ر ،در فصل اول اين در قسمت اول مجموعه: انقالب اسالمی
در قسمت دوم اين فصل، خبرهاي گوياي درون بهم . و چه كارها كه براي باوراندن دروغ خود كردرا دهه ظهور امام زمان خواند  80 -90

انقالب و اسالم و وسيع ترين پايگاه : سرمايه ها هرچه بود را مصرف كرد ،يمژر ،از انقالب تا امروز. يم را مي يابيدژريخته و شيرازه گسيخته ر
حال كه ديگر هيچ برايش . او را نيز خرج كرد. ه در بساطش نماند، به سراغ امام زمان رفتآديگر مردمي و استعدادها و سرمايه ها را و چون 

  .دست مايه كنند ،ن شده اند كه شبه ايرانيت را با لعابي از دينآبر  ،بخشي از مافياها ،نمانده است
ا در جنگ ليبي و سركوب جنبش مردم بحرين و سوريه ب و تعادل قوا در سطح منطقه رآنقش پول و نظام بانكي و نفت و  ،در فصل دوم     

  . مطالعه مي كنيم ،و وضعيت يمن
 ،قسمت به قسمت را با توضيح ها. در فصل سوم، قسمت ديگري از اسناد دولت انگلستان مربوط به سالهاي اول انقالب را ارزيابي مي كنيم     

  .روشن ببيند و بشناسد ،در آئينه تاريخ ،نستآمدن وضعيتي را كه در آيد علل پد ،راست و شفاف مي گردانيم به ترتيبي كه نسل امروز
  . مي خوانيد  تحقيقات در باره زمان ته كشيدن عمر منابع نفت جهان گزارش در باره  درفصل چهارم      
  :در فصل پنجم، خبرهاي تجاوزهاي به حقوق بشر را مي خوانيد      

  

  :شديم مافياها مفلس ژگذشت و امام زمان نيامد و ر 80دهه
  

  :تمام شد و رحیم مشائی برکنار شد و امام زمان ظهور نکرد ۸۰دهه 
  
  داستان فیلم جعلی ظهور امام زمان ٭
  
مي هنگامي كه سيد علي به قم  .نزديك تر مي شديم، ترس و وحشت بيشتري بر تن حاكمان جاعل مي افتاد 89سال  پايانهر چه به  •

امام زمان  هستنداميدوار وانمود مي كردند كه  .، دهها هزار نفر را به بيابانهاي قم بردنداز جمله. شد اجرا و رفت، برنامه اي تنظيم
همان كسي كه مي گويند سيد  –در همان روزها بود كه سيد علي خامنه اي خود را علي بن جواد  .و ظهور نمايد بشنودصداي آنها را 

  .89ا به اين نام مي خواندند به اميد ظهور امام زمان در سال ناميد و ديگران نيز وي ر –خراساني است 
  3در صفحه     

  

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

  )٢۴( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  
  جمال صفری

◀ 1320  
  

      ًدقيقا ) 1320سوم شهريور(1941روز بيست و پنجم اوت در سحرگاه 
پانزده روز بعد از انتشار منشور آتالنتيك كه طي آن چرچيل و 

و حق تعيين سرنوشت را براي كليه  روزولت، آزادي و استقالل
طرف ايران از شمال و  ملل جهان به رسميت شناختند، كشور بي

از شمال و  يشورو يروهاين. جنوب مورد تجاوز قرار گرفت
با توسل به همان شيوه هايي كه  رانياز جنوب به ا ايتانيبر يروهاين

)  1( .حمله كردندبه دشمنان خود نسبت مي دادند، به ايران 
 ورشيدر مقابل  يمقاومت چيبدون ه بايتقر رانير ارتش اگپانزده لش

 هاز جمله تهران ب رانيا ياصل يشدند و شهرها ميتسل يخارج
شوروي  ياسفر آنهم زمان با  .آمدند در نيمتفق ياشغال قوا

) يا وزير مختار( سفير "سر ريدر بوالرد"بهمراه  "اسميرنوف"
داشتي صور رفته و طي يادانگليس به خانه نخست وزير علي من

ايران توسط شوروي و انگلستان را اعالم  حمله و اشغال كشور
  . داشتند

     ً                   صريحا  اقرار كرد كه دولت  1320راديو لندن پس از سوم شهريور 
ه دست  پو تقويت سردار س 1299ي  سوم حوت كودتا انگليس در
  :داشته است

بدبين  1919اد رار  دم ملت ايران نسبت به قيآن كه ديد زاپس  « 
بر غرض فاسد مي داند قرار داد را الغاء كرديم  است و آن را مبني

تقويت و مساعدت كرديم كه نظم را عوض آن دولت ايران  و در
ت و مساعدت ما تمام تقوي. و اقتدار را در كشور ايران بر قرار نمايد

بود و بايد انصاف داد كه در  از  رضا شاه پهلوي روي اين اصل
به اصالح امور كشور پرداخت و  ،داري پهلويمل اول زماچند سا

  .او راضي  بوديم ما از
  11در صفحه

  محمد جعفری 

 عشق و منبع فیاض عشق
  

خود را  وقتي خداوند اراده كرد كه انسان را خلق كند، روح
و او را به بهترين  »و نفخ فيه من الروحي« او دميد  در

لقد خلقنا االنسان «صورت در عرصه خلقت  نمايان ساخت 
و كرمنا بني «و به بني آدم كرامت بخشيد » في احسن تقويم

تبارك اهللا «:و از چنين خلقتي به خود تبريك گفت» آدم
خود ) رتفط(پس خدا مردمان را بر نهاد » احسن الخالقين

و در اين آفرينش » فطرة اهللا التي فطر الناس عليها« آفريد
و چون انسان بر » ال تبديل لخلق اهللا«تغيير و تبديلي نيست

فطرت خداوند آفريده شده و روحش را در او دميده است، 
در همان روز الست اين عهد و ميثاقي شد كه از فرزندان 

وسعدي همين را  .»قالوا بلي. الست به ربكم«آدم گرفته شد 
  14در صفحه  :چنين به شعر زيبا در آورده است

 سيد كمال الدين نبوي

و رحمانیت» اسالم سیاسی«  
 

لق بـه  دختركي را به جرم در اختيار داشتن تعدادي اعالميه متع
كرده انـد، دادگـاهي بـراي    سازمان مجاهـدين خلـق دسـتگير   

بررسي اتهام او تشكيل ميشود، دادگـاهي كـه در آن، دختـرك    
دادگاه طـي  . متهم، فاقد هرگونه حقي براي دفاع از خود است

يك محاكمه سريع و انقالبي، او را به اتهام در اختيار داشتن اين 
چندين سال از صدور حكـم  . اعالميه ها به زندان محكوم ميكند

ميگذرد، دخترك همچنان در زندان اسـت و قـرار اسـت طـي     
ماههاي آينده و پس از پايـان دوره محكوميـت اش، از زنـدان    

شي بي وقفه براي تدارك زنـدگي  خانواده او در تال. آزاد شود
 .او پس از آزاد شدن هستند

  10در صفحه     

 
 
 
 
 
 

New   
  14در صفحه   
    

  ایرانیان از یپرسشهاپاسخ به
  ابوالحسن بنی صدر

  

  سیاست یک بام و دو هوا؟
  

  با سالم
  انشجويي هستم از اراكد

  :مي خواستم نظر شما را در مورد سوال زير بدانم
آقاي بني صدر شما در مصاحبه هاي قبلي بارها ذكر كرديد كه    

مستبدي مثل ايران و مصر خودشان عامل  حكومت هاي فاسد و
  .سلطه كشور هايي چون آمريكا در منطقه مي شوند

د آمريكا در قبال ايران و رمن اينجا دليل متفاوت بودن رويك سوال
توضيح اينكه بطور قطع آمريكا موافق با انقالب در  ( !.مصر هست

اي كنترل انقالب مردم و جانشيني نيروه مصر نبود و االن سعي در
اما در ايران ما طي هفته . وابسته دارد بدليل حفظ منافع خود

  با تشكر از شماگذشته و نيز قبلتر شاهد حمايت 
صريح دولتمردان آمريكا از جنبش مردم بوديم در صورتي كه 
 ميدانيم با وقوع انقالبي در ايران و مستقر شدن دموكراسي در

و بايد از . د داشتعاملي براي سلطه در منطقه وجود نخواهن ،كشور
حافظي  بازار فروش اسلحه شان خدا ازنفت منطقه و همچنين 

  ).كنند
یک صورت و یک محتوا   ،واقعیتی که رویاروی ما قراردارد    

نچه به لیبی و یمن آدر  ،سیاست امریکا و اروپا ،بنا بر صورت. دارد
یک بام و  ،مربوط می شود... و بحرین و ساحل عاج و فلسطین و

مداخله نظامی  ،به بهانه حمایت از مردم ،در لیبی. هوا استدو 
لشگر کشی می  ،عربستان بر ضد جنبش مردم ،می کند و در بحرین
سمان را آمردم حمایت الزم ندارند و نباید  ،کند و در فلسطین

همین رفتار را . قرق کرد و باید بمبهای اسرائیل بر سر مردم ببارد
یم بعث حق ژر ،در سوریه: دارد مالی –یم مافیاهای نظامی ژر

شیخ حق دارد قوای عربستان  ،در بحرین ،دارد مردم را بکشد و
  .فرابخواند ،را برای سرکوب مردم... و

  2در صفحه
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1390ارديبهشت 18تا۵از 774شماره  

  1ص :  يم مافياها مفلس شدژرو گذشت و امام زمان نيامد  80دهه ◀
  منطقه و نقشها  در بين الملل انقالب و اثر نفت بر رفتار غرب و توازن قوا◀

  ۵ ص: كه بازيگران جسته اند
  6 ص: دورآرا ببار... حريم صدام به حمله به ايران و ت گروگانگيري كه تحريم و◀
  8   ص :نآبهره برداري ناقص و زيان بزرگ  –منابع نفت ته مي كشند  ◀
 9ص  : شكنجه و اعدام توسط مأموران خامنه اي خامنه اي و قتل حريري؟ و دستگيري و ◀

  

  افالس رژيم 
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چون از صورت به محتوا گـذر  اما      
یـم مافیاهـا ژسیاست غرب و ر ،کنیم

  :را یک بام و یک هوا می یابیم
امریکــا و غــرب منــافع نامشــروع  – ۱

نهـــا ایـــن منـــافع آدارنـــد و محـــرک 
نامشــــروع و نــــاقض حقــــوق ملــــی 

نها مداخله آکشورهائی هستند که در 
یمهـا ژنها را کـارآئی رآرفتار  .می کنند

در حفــظ ایــن منــافع و نیــز غنــای 
وجــدان همگــانی و عمــل مــردم هــر 
کشور به رهنمود این وجدان تعیـین 

  : می کند
 ،در تونس و مصر و اینـک در یمـن •

ـــبش همگـــانی در حـــد وجـــدان  جن
ــوق  ــی و حق ــوق مل ــر حق ــانی ب همگ

و پوسـیدگی و عـدم  ،از سـوئی ،انسان
پایــه و بــی یــم هــای تــک ژکــارآئی ر
ســبب تغییــر  ،از ســوی دیگــر ،هــدف

ــا شــدند ــا و اروپ ــزان . روش امریک می
ن آســرکوب در یمــن شــدید و زمــان 

امـا مقاومـت مـردم و . طوالنی تر بود
ـــرس غـــرب و عربســـتان از ایجـــاد  ت

ســبب تغییــر  ،ســازمانهای تروریســت
  . سیاست این کشورها شد

میــز آجنــبش خشــونت  ،در لیبــی •
تجربه لیبـی . میز شدآخشونت . نبود

ــده اســتآبســی  ــبش : موزن ــی جن وقت
سازمان دهـی مـی  ،مسلحانه می شود

گـــروه یـــا گـــروه هـــائی کـــه . طلبـــد
یم مبارزه می کند یا می ژمسلحانه با ر

بنا بر ضرورت سـازمان نظـامی  ،کنند
ــابر  ــد و بن ــی یابن ــا م ــد ی ــی یاب ــه م ک

جمهور  ،خشونتی که دامن می گسترد
یـا مردم را از صحنه خارج  می کند و 

 ،مردم اگر هم نقـش بیابنـد. می کنند
وضـعیتی . نقش حمایت کننـده اسـت
ناشـی از  ،که لیبـی پیـدا کـرده اسـت

ــان  ــبش مخالف ــدن  جن ــلحانه  ش مس
دبیر  –این وضعیت . یم لیبی استژر

ــاتو مــی گویــد راه حــل لیبــی : کــل ن
-راه حل سیاسی دارد  ،نظامی ندارد

ــــه ســــاز رشــــد ســــازمانهای   ، زمین
ترسی کـه غـرب . تتروریست نیز هس

از قـــوت گـــرفتن ســـازمانی هماننـــد 
سبب  ،سازمان القاعده در لیبی دارد

جســـتجوی راه حـــل سیاســـی شـــده 
موجهای مهاجرت نیز بر ایـن . است

  . ترس می افزایند
 ،قـــوای فرانســـه ،در ســـاحل عـــاج •

. بـــاگبو را از صـــحنه خـــارج کردنـــد
سالها بود که فرانسه بـا بـاگبو مشـکل 

سـازمان ملـل  فرانسـه منتظـر. داشت
در جا واتارا را رئیس جمهـوری . نشد

مطبوعات معتبـر . ساحل عاج خواند
 ،الپـائیز  ،ایندپندنت ،گاردین(غرب 
مجلـه فـورین  ،نیویورک تـایمز ،تایم

اقـدام فرانسـه را بیـانگر ...) پالیسی و
استعمار نو دانستند و نوشـتند غیـر از 
این که باگبو حاضـر نبـود بـه فرانسـه 

بهنگـامی  ،برداری بدهـد امتیاز بهره
ــود ــوئی ب ــهردار ن ــارکوزی ش ــه س  ،ک

ـــه ازدواج  ـــرش را او ب ـــارا و همس وات
ــودآیکــدیگر در  ــی عامــل . ورده ب یعن

روابـــط شخصـــی قـــدرت نیـــز نقـــش 
  .داشته است

ــات ریاســت جمهــوری       ،در انتخاب
ورده آراء را آدرصـــــــد  ۴۶بـــــــاگبو 

سـالی هـم همـه کـاره سـاحل ۱۰:بود
 ،یشمــــاه و نــــیم پــــ ۴. عــــاج بــــود

او . انتخابات ریاسـت جمهـوری شـد
شکست خورد و زیـر بـار نرفـت مقـام 

مـردم . ریاست جمهوری را ترک کند
یکــی اســالم و  ،ســاحل عــاج دو دیــن

ــد ــیحیت را دارن ــری مس ــرب . دیگ غ
جانـــب  واتـــارا را گرفتـــه اســـت کـــه 

راء را بـه آدرصـد  ۵۴مسلمان است و 
بـه یـاد داریـم کـه . ورده استآدست 

م گرایــان اکثریــت اســال ،در الجزایــر
وردنــد و غــرب از کودتــا بــر آبدســت 

ضـــــد اســـــالم گرایـــــان پیـــــروز در 
 ،ن کشـورآحمایـت کـرد و  ،انتخابات

گرفتار جنگی داخلی و بسیار خونبار 
پـس از چـه رو غـرب . و ویرانگر شـد

غیـرت  ،در سـاحل عـاج ،اسالم ستیز
ــرده  ــت از دموکراســیش گــل ک حمای
است که از منتخب مسلمان در برابـر 

حمایت مـی  ،سیحی شکست خوردهم
کند؟ برخی از اهل تحقیـق در غـرب 
می گویند و می نویسند که در سـاحل 

ــدا شــده اســت ــه . عــاج نفــت پی البت
ــائل  ــان را وس ــه محقق ســخن اینگون
ارتباط جمعی که بیننـده و شـنونده و 

سانسور  ،خواننده های پرشمار دارند
  . می کنند

دو طـرف دسـت بـه  ،در سالح عاج    
امـا . های بس وحشیانه زده انـدجنایت

غـرب  ،یـم بـاگبوژتا روزهای پایانی ر
چشم  ،بر جنایتهای طرفداران واتارا

ـــی پوشـــید ـــه بـــاگبو آاز . م ن روز ک
ــد در  ،دســتگیر شــد فرانســه مــی گوی

ــانش  ــر و نزدیک ــتگیری او و همس دس
ــر . نقشــی نداشــته اســت نخســت وزی

فرانسه در مجلـس ایـن کشـور تأکیـد 
وارد اقامتگـاه  کرد که قـوای فرانسـه

یعنــی کــار خــوبی . بــاگبو نشــده انــد
انجام نگرفته است و گرنه چـرا بایـد 
فرانســه اصــرار کنــد کــه در ایــن کــار 

وعـده  ،بهـر رو. شرکت نداشته است
داده مـــی شـــود کـــه تحـــت نظـــارت 

جنایتکـاران دو طـرف  ،سازمان ملـل
  .شناسائی و محاکمه خواهند شد

یا ساحل عاج چون لیبی در خطر آ    
ــــن دو کشــــور ت ــــه اســــت؟ ای جزی

سرنوشت سـودان را پیـدا مـی کننـد؟ 
با توجه به این واقعیت کـه هـر کجـا 
 ،قــوای نظــامی غــرب مداخلــه کــرده

ایـن پرسـش بـس  ،تجزیه شـده اسـت
  . مهم و نگران کننده است

  حاصل اینکه   
یمی های تک پایه و خـالی ژر –الف  

دیگـر کـارآئی  ،از هدف و پـر از فسـاد
  .ندارند

فکــــار عمــــومی غــــرب هــــم ا –ب  
خواهان برانگیخته شـدن موجهـای 
مهاجرت  بسوی غرب نیست و هم از 
گسترش تروریسم وحشت دارد و هم 

  . مخالف جنگ است
دیگــر  ،یــم هــای اســتبدادیژر –ج 

  . کارآئی ندارند
یـم هــائی بــا رفتــار کــم و بــیش ژر –د 

ـــار ـــل مه ـــک قاب ـــد  ،دموکراتی از دی
کمـــال مطلـــوب  ،امریکـــا و غـــرب

بخصـــوص کـــه کشـــورهای  .هســـتند
در صـورت یـک  ،یـم هـاژتحت این ر

  .تجزیه شده باشند ،کشور و در واقع
محتوای سیاسـت امریکـا و اروپـا در  

  .ایران نیز همین بود و همین است
قـای آاز زمان ریاسـت جمهـوری  -۱

سیاست امریکـا و  ،هاشمی رفسنجانی
ــا حمایــت از  ــه رو«اروپ هــا در » میان

است و نه بوده » سخت سران«برابر 
اســتقرار دموکراســی تمــام عیــار در 

تغییـر . هنوز نیز همـین اسـت. ایران
ــداده  ــن سیاســت روی ن جــدی در ای

  .است
یم والیت مطلقه فقیه هـم ژاما ر  - ۲

از اسـتقرار دموکراســی در کشــوری از 
کشــورهای مســلمان وحشــت دارد  و 

هـدایت «هم از اسـتقرار دموکراسـی 
)  ریکـاقابل مهار از سوی ام(= » پذیر

احساس ضعف شدیدی که . می ترسد
ــا ر بــه  ،یــم ترکیــهژاز مقایســه خــود ب

یم مافیاها دست می دهـد و ژسران ر
ـــروزی  ـــه از پی ـــری ک ـــاس خط احس
جنــبش نســل جــوان در کشــورهای 

بــه اتخــاذ سیاســتی  ،عــرب مــی کننــد
نـــاگزیرش مـــی کنـــد کـــه گرچـــه در 

در  ،صورت یـک بـام و دو هـوا اسـت

. تیــک بــام و یــک هــوا اســ ،محتــوا
سیاستش  ،توضیح این که در همه جا

جلوگیری از اسـتقرار مـردم سـاالری 
ــت ــوریه. اس ــت از  ،در س از راه حمای

ــــرینژر ــــث و در بح ــــم بع از راه   ،ی
توجیــــه ســــاختن بــــرای مداخلــــه 

تهدید بـه قشـون بـردن بـه . عربستان
بحرین و جنگ و توجیه افراد قوای 
مســلح کــه احتمــال حملــه بــه ایــران 

توجیـه سـاختن هیچ جز  ،قوی است
بـــرای مداخلـــه نظـــامی در بحـــرین 

قای خامنه ای می گوید آاگر . نیستند
تحــوالت مهــم دیگــر نیــز  ،در منطقــه

روی خواهند داد و بیش از هر زمـان 
دیگــر مــی بایــد در تقویــت نیروهــای 

ــید ــلح کوش ــه  ،مس ــدفی جــز توجی ه
سرکوب جنبش در بحرین و عمـان و 

  . امارات و کویت و عربستان ندارد
یم مافیاها ژر ،در مصر و تونس نیز     

از گرایشهای ضد دموکراسی حمایت 
چنانکـه سیاسـت غـرب نیـز . می کند

اینســت کــه ارتــش ذی نقــش باشــد و 
کســــانی بــــه ریاســــت جمهــــوری و 
نمایندگی مجلس برسند که دولت را 

  .نیازمند به غرب نگاه دارند
ـــــه مســـــلحانه انســـــان   - ۳ مداخل

م دوســـتانه و بـــه جانبـــداری از مـــرد
ــار دیگــر ،ســاالری ــودن  ،یکب دروغ ب

 ،ایـن مداخلـه. خویش را آشکار کـرد
جز این نتیجه ای نمـی توانسـت ببـار 

زیــرا زور هــدفی جــز قــدرت . بیــاورد
هدف زور نمی تواند استقالل . ندارد

هرگـاه غـرب براسـتی . زادی باشدآو 
ـــر ضـــد ر ،مـــی خواســـت یمهـــای ژب

متجاوز به حقوق انسان و حقوق ملی 
ــا همــه . عمــل کنــد ،ملتهــای خــود ب

یکســان رفتــار  ،متجــاوزان بــه حقــوق
می کرد و روشهائی را بکار می برد که 

یمهــــای ژمــــردم زیــــان نبیننــــد و ر
استبدادی را از پایه خـارجی محـروم 

یمهـای ژور می شـوم کـه رآیاد. سازند
تک پایه استبدادی که به مردم تکیـه 

تک پایه  ،که اگر می داشتند(ندارند 
ــه ــد و متکــی ب مــردم و والیــت  نبودن

حقوقمـدار  ،بنا بـراین ،جمهور مردم
ناگزیر از رابطـه  ،) و دموکرات بودند

ستیز و سـازش بـا قـدرتهای خـارجی 
نها آهرگاه قدرتهای خارجی . هستند

را از برقرار کردن این رابطه محـروم 
توانائی مقابله با جنـبش مـردم  ،کنند

همین از دست . را از دست می دهند
از  ،ابلـــه بـــا مـــردمدادن توانـــائی مق

 ،عوامل تعیین کننده وضعیتی شد که
در تونس و مصـر  پـیش  ،در این زمان

مــد و احتمــال مــی رود در یمــن نیــز آ
  .یدآپیش 

در باره سیاست سـازگار بـا اسـتقرار    
مردم ساالری که غـرب مـی توانـد در 

ــرد ــیش گی ــوق  ،پ ــت حق ــر از رعای غی
انســان و گســترش قلمــرو اســتقالل و 

کــه در حــال  –د غــرب زادی در خــوآ
تحـول مـی  ،در جهتی وارونه ،حاضر
. تـدبیر پیشـنهاد کـرده ام ۲۰ ،-کند

ــدابیر را در اجتمــاعی  نخســت ایــن ت
توضــــیح دادم کــــه بــــه پیشــــنهاد 

ــس  ــدگانی از مجل ــانآنماین ــا  ،لم برپ
حـد اکثـر  ،در مـورد لیبـی. شده بود

ــدبیر از  ــار ت ــار آچه ــدبیرها را بک ن ت
اخلـه که دسـت زدن بـه مد. برده اند
ن تدبیرها را بی اثر و یا کـم آ ،نظامی

ن آهرگـاه مجموعـه . اثر کرده اسـت
ــی گذاشــتند ــه اجــرا م ــدبیرها را ب  ،ت

مـــی  ،وردآنتیجـــه ای کـــه ببـــار مـــی 
ــه   ــی ب ــردم لیب ــتیابی م ــت دس توانس

 ،در حـال حاضـر. وضعیتی بهتر باشد
احتمــال اســتقرار مــردم ســاالری در 

در . لیبی و ساحل عـاج نـاچیز اسـت

بــا وجــود نظــام ایلــی و مســلح  ،اولــی
شدن گـروه هـای متعلـق بـه ایلهـای 

یـم قـذافی ژبرفـرض کـه ر ،گوناگون
تضمینی وجود نـدارد  ،سرنگون شود

که گروههـای مسـلح تحـت حمایـت 
ایـن . دموکراسی برقـرار کننـد ،غرب

کشــور در معـــرض تجزیـــه و جنـــگ 
  . داخلی طوالنی نیز هست

نچه به سـاحل عـاج مربـوط مـی آدر  
ای اوباما از گروه های مسلح قآ ،شود

خواســته اســت اســلحه را بــه دولــت 
امــا  تضــمینی وجــود . تحویــل دهنــد

نــدارد کــه گــروه هــای مســلح چنــین 
هرگاه مسیحیان حـامی بـاگبو . کنند

یعنـی در  ،تهدید خود را عملـی کننـد
ـــه  ســـاحل عـــاج و فرانســـه دســـت ب

ــد ن آخطــر  ،عملیــات مســلحانه بزنن
فتـار ن کشـور نیـز گرآوجود دارد کـه 
هرگــاه بخواهــد بــه . خشــونت بمانــد

نخســت پایــان  ،شــتی ملــی بــرودآراه 
دادن به مداخله غرب در ایـن کشـور 
و دست کشیدن سلطه گران از سلطه 
جوئی و بردن و خـوردن ثـروت ایـن 
ــت  ــد واقعی ــی بای ــه م کشــور اســت ک

  .بجویند
  
  :درسهای تجربه ٭
  
موزشهای مهم تجربه هـای آاما   - ۴

ــونس و مصــ ــی و جنبشــهای ت ر  و لیب
ساحل عاج و یمن و سوریه و بحرین 

  :و عمان
ـــــبش  -۴/۱ ـــــدازه موفقیـــــت جن ان

همگانی نسبت مستقیم داشته است با 
مشــارکت قشــرهای مختلــف مــردم و 
تمایلهای دینی و قومی و نیز زنـان در 

  .جنبش
جنبشها خـود  ،در همه کشورها -۴/۲

انگیختــه بــوده انــد و جامعــه مــدنی 
ن آمــل را از بــوده اســت کــه ابتکــار ع

سازمانهای سیاسـی . خود کرده است
نهــا آیــا نقــش نداشــته انــد و یــا نقــش 

  .ناچیز بوده است
یــم هــا نیــز ژانــدازه مقاومــت ر -۴/۳

نسبت مستقیم داشته اسـت بـا پایگـاه 
ــاعی  ــاآاجتم ــور. نه ــم ژر ،در هرکش ی

پایگــــاه اجتمــــاعی کوچــــک ولــــی 
مقــاومتش در  ،مطمئنــی داشــته اســت

بیشــتر بــوده برابــر جنــبش مــردم نیــز 
  .است
بعـد از  ،در لیبی و ساحل عـاج -۴٬۴

زمامداران جنـبش  ،برخاستن جنبش
یمهـای ژکسانی شـدند کـه خـود در ر

صـاحب مقـام  ،سـالها ،این دو کشـور
یمهـا ژبوده اند و همانها نیز دستیار ر

شدند در کشاندن پای قدرت خارجی 
  .به نبرد بر سر قدرت

هرجا جنبش همگانی تـر بـوده - ۴/۵
مقاومـت مـردم بیشـتر و نقـش  ،است

. یم بی اثر تر بـوده اسـتژخشونت ر
قــدرت ) تــونس و مصــر(عــزم ملــی 

خارجی را ناگزیر کرده اسـت دسـت 
» یمهــــای دوســــتژر«از حمایــــت 

  . بردارد
تمـــامی دولتهـــائی کـــه مـــردم  -۴/۶

گــی ژوی ،برضدشــان قیــام کــرده انــد
  :های همانندی دارند

نسـبت  - ۲دیکتاتوری هسـتند و  - ۱
 - ۳. شده اندمعه ملی، خارجی به جا

بخش عمده ای از نیروهـای محرکـه 
را صرف بزرگ شدن خـود مـی کننـد 
ــای  ــه ه ــواره هزین ــه هم ــا جــائی ک ت

و . دولت از درآمدهایش بیشـتر اسـت
ــــدگی  - ۴ ــــر و در زن جامعــــه را فقی

اقتصادی وابسته به دولت می کننـد و 
از ایـن . بر شمار بیکاران مـی افزاینـد

شم انـداز آینـده را رو، نسل جوان، چ
از  – ۵و . بر روی خود بسته مـی یابـد

شــده انــد و هــدفی جــز هــدف خــالی 
 ۶و  حفظ خود و برد و خورد ندارنـد

اسـتعداد  – ۷. شـده انـداز فساد پر  –
ــتند ــتیز هس ــگ را بــه . س ــر جن هیتل

افسران درجه یـک شـروع کـرد و بـا 
، در شکســت، بــه ۳افســران درجــه 

نیــز  رژیمهــای دیکتــاتور. پایــان بــرد
ــــتند ــــین هس ــــار را  .چن ــــین ک هم

یمهای حاکم بر این کشورها کرده ژر
بــا ســلطه قطعــی قــدرت بــر  – ۸ .انــد

انسان، به انسان موقعیت دون انسان 
ـــد تحمـــل  ،در نتیجـــه. بخشـــیده ان

ناپذیر شدن تحقیر، یکی از مهمترین 
. شـده اسـتعوامل جنـبش همگـانی 

ــارعنکبوتی از روابــط  -۹ شــبکه ای ت
رز کـار مافیـائی شخصی قـدرت بـا طـ

حکومـت  – ۱۰ و.  نـدده ابوجود آور
ــر اکثریــت بــزرگ  اقلیــت کوچــک ب
هســتند و ســتون فقراتشــان نیــروی 

 ۱۱و . مسلح و دستگاه تجسس اسـت
: یک و یا بیشتر دشمن مـی تراشـند –

شــاه ســابق کمونیســم بــین المللــی و 
حزب توده و ارتجاع سیاه را دشـمن 

یـم مافیاهـا امریکـا و ژمی خوانـد و ر
هلــوی طلــب هــا و گــروه رجــوی را پ

: مبارک مـی گفـت. دشمن می خواند
ن آحاضر اسـت اسـتعفاء دهـد امـا از 

بیم دارد که اخوان المسلمین دولـت 
بن علی اسالم گرایـان . را تصرف کند

ـــذافی  ـــناخت و ق ـــی ش ـــمن م را دش
بهمان نسـبت کـه  – ۱۲ و. القاعده را

، شده انـداز هدف خالی و از فساد پر 
گشـته ر تر و شکننده تر انعطاف ناپذی

به سخن دیگـر، تـوان سـازش بـا . اند
ـــاهده آن را از  ـــی مش ـــت و حت واقعی

ساخته ذهن خـود را  .داده انددست 
از این رو . کرده اندجانشین واقعیت 

است که باردار انقالب شـدن جامعـه 
ــــدرا  ــــده ان ــــت . ندی ــــی واقعی وقت

ناگزیرشـــان مـــی کنـــد مشـــاهده اش 
بـاقی مـی کنند، هنوز انعطاف ناپذیر 

واقعیـت  ،و می خواهند بـه زور مانند
را ناگزیر کنند خود را با قالب ذهنی 

  . نها تطبیق دهدآ
ـــاف       ـــفت، از راه انعط ـــن ده ص ای

شده اند و ناپذیری عامل سقوط آنها 
ــوند ــی ش ــه. م ــن ،چنانک ــیش از ای  ،پ

ـــیه و ژر ـــابق و روس ـــاه س ـــای ش یمه
ــرقی ــای ش ــورهای اروپ ــاطر  ،کش بخ

ــن وی ــتن ای ــی ژداش ــاگ ــرنگون  ،ه س
  .شدند

قدرت  ،نهاآجامعه هائی که در  -۴/۷
خارجی امکان مداخله نظـامی یافتـه 

جامعــه هــائی بــوده انــد کــه در  ،انــد
یمها ژهمبستگی ملی ضعیف و ر ،نهاآ

از رهگــذر ایجــاد تقابلهــای قــومی و 
عـراق و . ادامه حیات یافته اند ،دینی

ــاج و  ــی و ســاحل ع ــتان و لیب افغانس
مــوز آبــس عبــرت فلســطین مثالهــای  

  .هستند
در کشـــورهائی کـــه قـــدرتهای  -۴/۸

ــارجی امکــان مداخلــه نظــامی را  خ
جمهـــور مـــردم هنـــوز  ،جســـته انـــد

وجدان بر حق حاکمیـت خـویش را 
نیافته و گروه هائی که قدرت خارجی 
 ،را بــــه مداخلــــه برانگیختــــه انــــد
 ،اقلیتهای سازمان یافته ای بوده انـد

یـــــم ژکـــــه هدفشـــــان جانشـــــین ر
شــدن و حاکمیــت یــافتن اســتبدادی 

فلسطین و عراق . بر مردم بوده است
و افغانســتان نمونــه هــای پیشــین و 

نمونـه  ،لیبی و ساحل عاج و بحـرین
  .های پسین هستند

پیـروزی جنـبش  ،در این جامعه هـا   
رابطه مستقیم جسته اسـت بـا شـفاف 

. نآبودن هدف و حق همگان بودن 
بـه  ،جامعه هائی که جنبش کرده انـد

ــداز ــبش حــق ان ــدف جن ــه  ه ه ای ک
)  والیـــت جمهـــور مـــردم(همگـــانی 
ن بیشــتر بــوده آگــاهی بــر آشــفاف و  

پیروزی جنبش قطعی تر بـوده  ،است
  . است

در هیچیــک از کشــورهائی کــه  -۴/۹
قدرتهای خارجی به مداخلـه نظـامی 

دموکراسـی جانشـین  ،دست زده انـد
فلسطینی هـا . دیکتاتوری نشده است

حرومنـد همچنان از داشتن دولـت م
ــر قســمتی از فلســطین  و هــر دســته ب

حمله امریکا به عـراق و . حاکم است
ــور  ــه کش ــدتی ک ــارش در طــول م رفت

  16در صفحه  ،تحت اداره اش بوده است
  

 سیاست یک بام و دو هوا؟
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ـال و    • ـان س تحقـق  با نزديك شدن به پاي
ـتان  نيافتن وعده قطعي كه مي دادنـد  ، داس

ـا بـر    كتاب كهجعلي  ، دهـه  نآكردنـد و بن
ـام  هشتاد دهـه ظهـور    ـان شـد  ام روي  ،زم

اين . ماندجاعالن روايت هاي جعلي دست 
ـايد    جعليبه فكر شد كه  ـا ش ديگر افتادند ت
ـاملي   آاز بي اعتباري و بي بتوانند  بروئـي ك

ـار  فريب و دروغ بگريزند كه  ورده آشان بب
  :است

ـال   • ـام  مـدعي ظهـور    84آنها كه از س ام
ـار   زمان  در اين دهه بودند و سـران جنايتك

ـان  حاكم بر ايرا ن را جزء همراهان امام زم
ـال     مي دانستند، متوجه شدند كـه اگـر امس

نها نه آكوس رسوائي  امام زمان ظهور نكند،
بـه   ،تنها از بام ايران كه از بام دنياي مسلمان

دروغ سازي شان بـر  . مدآصدا در خواهد 
شكار خواهد آ ،مردم ايران و ديگر كشورها

ـاي      .شد به همين دليـل بـود كـه در روزه
در حاليكــه مــردم خــود را  ،89خــر ســالآ

آماده سال جديد مي كردند دستگاه دروغ 
وفريب واليت مطلقـه كـه رهبـر خـود را     

ـت  بـه   ندشمشيرزن همراه امام زمان مي دانس
  .فكر افتاد تا فريبي ديگر بيافريند

 فقيـه  تبليغاتي نظام واليت تمامي دستگاه •
و فيلمي سراسرجعل و تحريـف را   بكار افتاد
قبل از فرارسيدن پايان دهه هشتاد  .ساخت

را ن كه قول ظهور امام زمان را داده بود، آ
و از طريق بسيج  ردميليوني تكثير ك در تيراژ

. دســت مــردم رســاند ســپاه پاســداران بــه
ـان    بينندگان بايد  ـيلم همچن با ديدن ايـن ف

و بدانند كه هنگام ظهور،  بمانندماده ظهور آ
ـاني و  سيد علي خامنه اي همان سيد  خراس

محمود احمدي نژاد همان شعيب بن صالح 
ـاني      ـيد يم ـان س و سيد حسن نصـر اهللا هم

بود كـه   البته آنها يادشان رفته. د بودنخواه
ـا   60در اوائل دهه  زماني همين ياوه گوئيه

را در موردخميني گفتند و او را سيد قمـي  
هاشــمي رفســنجاني را  خواندنــد و زمــاني

و زماني ديگـر  شعيب بن صالح مي دانستند 
را  احمــدي نــژاداينــك رحــيم صــفوي و 

ـالح مـي خواننـد و البتـه آدم      شعيب بن ص
  .دروغگو كم حافظه و حتا بي حافظه است

ـيد علـي      ،اين سناريو     ـا رهبـري س قطعا ب
و دفتـــر رياســـت  وخامنـــه اي و بيـــت ا

جمهوري تهيه شده بود و امكان ندارد كـه  
 بدون اجازه وي اين فيلم در ايـن حـد در  

ـيما  و ديگـر   بسيج سپاه پاسداران و صدا و س
در اين  ،سازمانهاي تبليغاتي وابسته به رهبري

ـيلم   . تيراژتكثير شود ميليونها نسخه از ايـن ف
فريبـي   د تا بار ديگر با مردمشتكثير و پخش 

خود را از همراهان امام زمان نشان دهند و 
ـان     ـام زم ـتاد ام بگويند كه اگر در دهه هش

ور كنيد كـه ظهـور نزديـك    با ،ظهور نكرد
  .است

ـا هزينـه   يم ژر • در طول سالهاي گذشته ب
ـان در مـورد     ـان آنچن كردن ميلياردها توم

دغلكارانه تبليغ كرده است  ظهور امام زمان
ش معتقد شـده بودنـد   كه بسياري از حاميان

ش منتظر ظهـور امام زمان ظهور مي كند و 
ـامي   .بودند حتي مسير حركت را سهرابي ن

امام زمان چگونه و از چه مسيري : تهيه كرد
ـايي را در  !!. به سمت اراك مي رود خانه ه

طول مسير توسط سازمان ميراث فرهنگي با 
رياست رحيم مشايي آماده ساختند تا مردم 
بــراي ديــدن امــام زمــان در آنهــا ســكني 

عالوه بر آن، دهها برنامه خاص تهيه  .گزينند
به دستور ضرغامي همه گوينـدگان   .دكردن

ـلوات بـر    ،مجبور شدند در ابتداي اخبار ص
حضرت محمد بفرستند زيرا باز بنا بر روايات 
ـا بـه     ـلوات ه جعلي آنها، اگر ميزان اين ص
چند ميليون برسد امام زمان ظهور خواهـد  

نها بپرسـد  آكسي هم حق نداشت از  .!!كرد
حـدود   ،يك ميليارد و بنا بر قـول ديگـري  
ـا  زنـدگي   يك ميليارد و نيم مسلمان در دني

ـاز     آيـك سـوم   . مي كنند ـا هـم كـه نم نه
ــد ــم در روز  ،بخوانن ــت ك ـارد 17دس ميليـ

ـافي بـراي   . صلوات مي شود مـدن  آاگر ك
ـيش    ،امام زمان بود نه حاال كه چند قـرن پ

  ! مده بودآ
ـيلم    • گفته مي شود تهيه كننـدگان ايـن ف

ـتند كـه همـراه      همان افراد مشـكوكي هس
اي  احمدي نژاد و با تاييد سيد علي خامنـه 

جالـب اينكـه    .در راس كار قرار گرفته اند
ي و ئيعني رحيم مشا ،سناريو سازان اين فيلم

يــاران او بااينكــه بــه شــدت مــورد حملــه 
ـا از سـوي    ،اصولگرايان قرار گرفتـه انـد   ام

ـيلم    خامنه اي ـين ف و كامال تاييد شده و چن
ـازند   بسيار دروغهاي ديگر   .را منتشر مـي س

به حال به جز ايـن   نكته جالب ديگر اينكه تا

ـام    ـا ام باند هر كس مدعي ظهور يا رابطه ب
 واواك ، از سـوي معاونـت   مـي شـد  زمان 

و  دشـ مورد پيگرد قرار گرفته و دستگير مي 
ـا     .حتا اعدام ـيلم نـه تنه اما دررابطه با اين ف

 هيچگونه پيگيري نكرد، واواكاين معاونت 
ـترش ايـن    بل كه با سكوت خود موجـب گس

ا سازندگان آن از ياران زير .گشتتوهمات 
ــدي نــ  ــه اي ژاحم ــت و خامن  اد و حكوم

  .هستند
ـيلم      • ـلي ايـن ف سازنده و تهيه كننـده اص

است كه خـود   فردي به نام مرتضي كياپاشا
در اين بازي ها عضو برجسته جاعالن ظهور 

  .مي باشد
است كـه عنصـري    پيداپاشا از نامش  كيا    

ضـو  ع او. غير ايراني به لحاظ تبار مي باشـد 
ـامپيوتري رايانـه     اصلي و برجسته موسسـه ك

موسسه كامپيوتري رايانه شـهر از  . شهر است
ــه   موسســات بــزرگ كــامپيوتري وابســته ب

كـه از قبـل    اسـت ت احمدي نـژاد  حكوم
ـياري  يدريافت رانت هاي م ليارد توماني بس

ـازمان ميـراث فرهنگـي و     از پروژه هاي س
ـا و     دفتر رياست جمهـوري و وزارتخانـه ه

ـار  شهردار ي تهران در دوران او را در اختي
  .دارد

ـاران نزديـك بـه     –مرتضي كياپاشا       از ي
رحــيم مشــايي و از ســويي دوســت بســيار 
نزديك و معاون مرتضي لطيفي نسب فرزند 

ـئول مسـجد    ،قدرت اهللا لطيفـي نسـب   مس
 ،قدرت اهللا لطيفـي نسـب  . جمكران ميباشد

مــدعي مالقــات بــا امــام زمــان در مســجد 
د و به قـول پسـرش، دوسـت و    جمكران بو

ـاخت مسـجد     ـلي س همكار كياپاشا، نقشه اص
ـاه آن را قـدرت    جمكران و محل ايجاد چ

  .استاهللا شخصا از خود امام زمان گرفته 
ـا      ي ئمرتضي كياپاشا رابط اصلي رحيم مش

 .و احمدي نژاد با لطيفي نسب ها مي باشـد 
ـامپيوتري رايانـه     وي عضو اصلي موسسـه ك

كمك دوستان رحيم مشايي  ر است كه باهش
ـا در  . در امور بسياري شـركت دارد  كياپاش
مشاور رسمي  ،دوران مسئوليت رحيم مشايي

يس سازمان ميراث فرهنگي و معاون امور ئر
ـازمان بـود    ـا     .ايثارگران ايـن س رابطـه او ب

ـايي و احمـدي نـژاد بـه دوران       ـيم مش رح
شهرداري  تهران مي رسد كه در انجا مشاور 

  .بود
ـته تهيـه ايـن          در كنار كياپاشا عضو برجس
مي توان به اعضاي ديگر اين موسسـه   ،فيلم

ـا     اشاره كرد كه همگـي در ايـن  فريبكاريه
   :نقش اساسي دارند از جمله

ــفنديار رحــيم مشــايي ر  • ــاس ــر ئ يس دفت
احمدي نژاد و از رابطان اصلي با امام زمان 
و عاشقان مسجد جمكـران و پـدر عـروس    

در واقـع نقـش اول ايـن    احمدي نژاد كه 
ـا   ئسناريو را به دستور ر ـا ب يس جمهور و قطع

رحيم . گاهي رهبري بر عهده داشته استآ
ـامپيوتري رايانـه     خان از اعضاي موسسـه ك
شهر و دوست و مريد لطيفي نسب ها و مراد 

 .احمدي نژاد مي باشد
ـتان     • ـاني از دوس ـاظمي آذربايج خسرو ك

ـايي و ر  ـ باند رحيم مش ـ  ئ ه يس فعلـي موسس
ـناريو     كامپيوتري رايانه شهر كـه در ايـن س

  .نقش مهمي دارد
يسـه  ئمجيد رضا ربيعي از اعضاي هيات ر •

ـتان     موسسه كامپيوتري رايانـه شـهر از دوس
   .رحيم مشايي و حميد بقايي و كياپاشا

ـاني      • ـام زم ـته ام حميد بقايي عضـو برجس
ـايي   ـ ر –هاي اطراف رحيم مش يس فعلـي  ئ

ـازمان ميـراث فرهنگـي و ع    ضـو موسســه  س
ـال در   كامپيوتري رايانه شهر فرد معلوم الح
صدا و سيما و شـهرداري تهـران دردوران   
ـنس   احمدي نژاد و شخص معروف به همج
ـين دليـل    باز در وزارت اطالعات كه به هم

وي در حال حاضـر عـالوه بـر     .شداخراج 
يس جمهـور  ئنماينده ويژه ر ،مقامات خاص

ـارجي مـي باشـد كـه       در امور سياسـت خ
  .ورده استآكالتي نيز در اين رابطه ببار مش
مرتضي لطيفي نسب فرزند قدرت اهللا كه  •

ـان بـود و     ـام زم مدعي مالقات پدرش با ام
مي گفت كه نقشه بناي مسجد جمكـران را  
ـاه   پدرم از خود امام زمان گرفته و محل چ
ـان مشـخص      ـام زم جمكران را نيز خـود ام

 او نيزدر ساخت اين فيلم نقشـي . نموده بود
   .اساسي داشته است

باند  با هزينه بسيار توسط اين ،فيلم مذكور   
به دستور احمدي نژاد و سيد علـي خامنـه   

اي تهيــه و بــا كمــك نيروهــاي مســتقر در 
ـيما و    سازمانهاي تبليغاتي وابسته به صـدا و س
ـيج و   بسيج و سپاه تكثير و توسط نيروهاي بس

  .دشپخش  حكومتنزديكان به 
هشتاد و ماههاي آخر سال در اواخر دهه    

ـال و       89 ـان ايـن س ـا پاي ـام ب نوشتيم كه نظ
ـا مشـكل جعـل و     ظهور نكردن امام زمان ب
 .تحريف و افشاي آن روبـرو خواهـد شـد   

ـاني كـه     زيرا سالهاست و به خصـوص از زم
ـات اول و     ـا تقلـب در انتخاب احمدي نژاد ب
ـار   كودتاي انتخاباتي در دوره دوم بر سر ك

وايات جعلي و از جملـه  آمد، همه حاميان ر
خود سيد علي خامنه اي و بيت وابسته به او 

ـا     مدعي ،و مسئوالن جمكران بودنـد كـه ب
ـا      ادامه رياست جمهـوري احمـدي نـژاد ت

امام زمان ظهور خواهد كـرد   90آغاز سال 
و در كنار وي سيد علي خامنه اي از جملـه  

  .!!خواهد بودشمشير زنان 
ــ  • وري بــا آغــاز دوره اول رياســت جمه

ســاخت و انتشــار روايــات  ،احمــدي نــژاد
روانه بازار  درآمدند و كتابهابصورت  ،جعلي
ـاد     شدند  ـا و فس ـا و بانـدبازي ه تا پليدي ه

اقتصادي و جنايات حاكميـت بـه رهبـري    
، زير پوشش ظهور ادژاحمدي نو  خامنه اي

ـار عمـومي رقـم     امام زمان در تحريف افك
  .خورد

ه اي با كمك سالها بود كه سيد علي خامن    
ـاي مضـحكي    حقوق بگيران خود نمايش ه
ـان و     ـام زم ـا ام در رابطه با داشتن ارتباط ب

ـا     منتشررا در جامعه  تغيب ـا ب ـاخت ت مي س
. فريب مردم به حكومت خود ادامـه دهـد  

آنها در سخنان و نوشته هاي خـود مطـرح   
ساختند كه سيد علي خامنه اي همان علـي  

ـاني مـي باشـ      ـيد خراس ـا س و د ابن جواد ي
ـام   همزمان با دوران حكومت سيد علي، ام

حتـي خـود وي    .زمان ظهور خواهد كرد
ـال   در سخنراني خود مدعي بود كه در ح
ـان مـي باشـد     ـام زم  .آماده سازي ظهور ام

ملـت عزيـز   ": گفـت 87خامنه اي در سال 
ـاي    ايران، با برداشتن اين قدم بـزرگ، فض
ـان داده     ـاد كـرده و نش واقعي انتظار را ايج

كمربسته حقيقـي مهـدي موعـود     است كه
ـاط، تشـرف،     »...است  ـاي رؤيـت، ارتب ادع

دستور گرفتن از حضرت حجت و اقتدا بـه  
                                ً       آن حضرت در نماز، ادعاهايي حقيقتا  شـرم  

هاي باطلي اسـت كـه ممكـن     آور و پيرايه
ـار را در چشـم و                                             است حقيقت  روشـن انتظ

  ... دل انسان هاي پاك نهاد، مشوب كند
تانهايي مبني بـر وجـود   عالوه بر آن داس •

ـان   رابطه ميان سيد علي خامنه اي و امام زم
ـاي    نقل برخي محافل بود از جمله گفتـه ه
ـان كـه از      عباس كعبي عضـو شـوراي نگهب
ــرين جــاعالن و داســتان ســراها   عمــده ت

 ،جعل ها كه مي كنـد وي عالوه بر  .ميباشد
ـاجراي   در فريبكاري هاي احمدي نـژاد،  م

ـازمان م  لـل احاطـه شـده    ورود به جلسه س
در كنــار او . شــركت داشــت ،ازهالــه نــور
ملي رفـت  آبه ديدار جوادي  ادژاحمدي ن

  . دشن نيز منتشر آو فيلم 
كعبي عضـو منتصـب رهبـري در    عباس      

شــوراي نگهبــان و نماينــده خوزســتان در 
در توصيف فضائل رهبري  ،مجلس خبرگان

يك دفعه بـه همـراه شـوراي    «: گفته است
ن محضر مقام معظـم رهبـري   حزب اهللا لبنا

اوج سختي و تنگنايي ما بود و خيلي . بوديم
كنفـرانس  . به حزب اهللا سخت مي گذشت

شرم الشيخ هم صـورت گرفتـه بـود، همـه     
ـابود     توطئه ها شده بود كـه حـزب اهللا را ن

ـان     . كنند ـا رهبـر معظـم جه موقعي كه ما ب
اسالم ديدار داشتيم، ايشان به ما اميـد داد و  

ـا   شم": فرمود ا پيروز مي شويد، ايـن چيزه
مـن  ": سپس اضافه كردند "زياد مهم نيست

در اداره امور كشور بعضي وقتها حل مسائل 
ـيچ راهـي     برايم دشوار مي شود و ديگـر ه

ـار  . پيدا نمي شود به دوستان و اعوان و انص
ـاده شـويد بـه جمكـران       مي گويم كـه آم

راه قم را پيش مي گيـريم و راهـي   . برويم
ـاز  . ن مي شويممسجد جمكرا بعد از راز و ني

با آقا، من احساس مي كنم همانجا دستي از 
ـا   غيب مرا راهنمايي مي كند و من در آنج
به تصميمي مي رسم ومشكل بدين صـورت  
حل مي شود و همان تصميم را عملي مـي  

  )7(».كنم
ـيد        محمدي گلپايگاني در مورد رابطه س

ـان مـي گويـد      ـام زم ـا ام : علي خامنه اي ب

خامنـه اي بـه   يـت اهللا  آحضـرت  وزي با ر
و آقا وارد محلـي شـد و در    يمجمكران رفت

آنجا مشغول به دعا گرديد و من مي بايست 
ـتم   .براي گزارش امري به نزد ايشان مي رف

به محل ايشان كـه نزديـك شـدم صـداي     
ـيح مـي آمـد و      سخناني به زبان عربـي فص
ـال صـحبت       ـا در ح نشان مـي داد كـه آق

قدري منتظر ايستادم  .ستكردن با فردي ا
ـا قطـع    .و بعد درب را باز كردم صحبت ه

 ؟شد و به آقا گفتم حال شـما خـوب اسـت   
ـا آمـدن شـما قـدري از      ايشان گفت كه ب

نقـل بـه   ... حالي كه داشتيم خارج شـديم  
ـا      .مضمون ـات ب ـين ارتباط ـا هم در رابطه ب

ـام    غيب آيت اهللا مشكوك، علم الهـدي ام
سـرزده بـه    ، روزي:جمعه مشهد مي گويـد 

بيت رهبري رفته است و در حالي كه ديگر 
ــود، ناگهــان   ــدن شــام نااميدشــده ب از آم
ـا    پيرمردي ظاهر مي شود كه از آسـمان ه

در اين رابطـه،   !.براي وي غذا آورده است
گفته هايي از محسن رفيقدوسـت و حـداد   
ـا     عادل نيز شنيده شده كه هنـوز منبـع آنه

ـا  . مشخص نيست ـين حامي ن به هر حال هم
 –خزعلـي   –جاعل و از جمله علم الهـدي  

ـتانها ...و و سـعيدي مـروي   –جنتي  ئي داس
ـان   باسيد علي باره رابطه در  جعلي امام زم

در زمان سفر : ساختند و حتي خزعلي گفت
براي رفتن به سر قبـر پـدرش    ،آقا به اراك

ـيم  دو  ،در خيابان كه دركنار آقا راه مي رفت
هاي آنها  جوان قرار گرفته بودند كه چهره

براي من ناشناس بود و بعد متوجه شدم كه 
ـتند   اين دو جوان از جوانان بني هاشم هس

قا در حال حركـت مـي   آكه در دو طرف 
  .نقل به مضمون –باشند و حافظ او هستند 

در همين سالها بود كه روايات جعلـي در   •
ـامي   مورد محمود احمدي نژاد فرمانده نظ

مردم منتشـر  حضرت امام زمان نيز در ميان 
ـا   .د و وي را شعيب بن صالح خواندندش ام

ـنش      در آن زمان، متوجـه نشـدند كـه واك
ـال يـك فـرد دروغگـو ماننـد       مردم در قب
احمــدي نــژاد و رابطــه او بــا امــام زمــان 
درآينده چه ضربه اي به امام زمان خواهـد  

ـابي  ئدر مورد ر .زد يس جمهور دروغگو كت
ـات جعلـي و هزينـه     ـ  با رواي ـيار هنگف  تبس

ـيد  در . حاميان اين نحله فكري به چاپ رس
  :، شهبازي مي نويسدنآباره 

، اندكي پس از نهمـين  1384در سال ...«    
جمهوري ايـران و صـعود    انتخابات رياست

ـابي عجيـب    دكتر محمود احمدي نژاد، كت
دكتر سيد حسين  از در شهر مشهد منتشر شد

انتشارات هاتف، : سجادي، دهه ظهور، مشهد
ـاب ايـن     . 1384ل،       چاپ او  ـام كامـل كت ن
دهــه ظهــور ] 1380[دهــه هشــتاد «: اســت
  ».انشاءاهللا

 ،دهـد  كه مندرجات كتاب نشان مـي  چنان 
نـژاد در   اندكي پس از صعود دكتر احمدي

ـات   2005ژوئــن  24/ 1384تيــر  3انتخابـ
  .است جمهوري نوشته شده رياست

در اين كتاب مطالبي مندرج است كـه        
. به وسعت رواج داده شـد  هاي بعد در سال
  :سجادي نوشت 1384در سال 

 60اگر دهه انقـالب بـود و دهـه     50دهه «
دهــه بازســازي و  70دهــه جنــگ و دهــه 

 80سازندگي و تجديد قـوا و نفـس، دهـه    
ـام    انشاءاهللا دهه ظهور است و نهضـت و قي

اي و جهــاني امــام زمــان  انقــالب و منطقــه
سجادي حوادثي . )137 - 136ص (» ).عج(
بيني كـرده اسـت    ونين را در منطقه پيشخ

مانند وقوع كودتا در سوريه بـه فرمانـدهي   
ـيعيان    )106ص (» سفياني« ـا ش ، جنـگ او ب

صـص  (لبنان و سپس لشكركشـي بـه عـراق    
و پيوستن سـوريه، بـه رهبـري    ) 102 - 101

سفياني، به جبهه آمريكا و سـركوب خـونين   
اهللا توسط آمريكا و اسـرائيل و تـرور    حزب

ـتان، بـه دسـت     ملك عب ـاكم عربس داهللا، ح
و غيره كه همـه  ) 132 - 131صص (القاعده 

  .عالئم ظهور است
ـات       شـعيب  «از ديدگاه سجادي، مشخص

در » سفياني«، شخصيتي كه مانند »بن صالح
  :روايات ظهور نام برده شده، چنين است

طبــق روايــات شــعيب بــن صــالح داراي «
 - 1جـواني اسـت   : هاي زير اسـت  ويژگي
 - 4با محاسني كم،  - 3الغر،  - 2گون، گندم 

اي  صــاحب بصــيرت، داراي يقــين و اراده
  )106ص (» .ناپذير خلل

ـيت احاديـث را، كـه      سجادي ايـن شخص
را به دسـت  ) عج(فرماندهي سپاه امام زمان 

  :گونه معرفي كرده است دارد، اين
با مشخصاتي گندم گون ... شعيب بن صالح«

متوسـط  و يا سبزه با محاسني كـم پشـت و   
ـاي ايـران     ... القامه ـيس و فرمانـده نيروه رئ

  )54ص (» .نژاد است چون احمدي
ـاي ايرانـي   « شعيب بن صالح فرمانده نيروه

بــا مشخصــاتي شــبيه ... اســت و رئــيس آن
ـا   : جمهور ايران نژاد رئيس احمدي ـبزه، ب س

» .ريش كم و از اهالي ري يا اطراف تهـران 
  )45 - 44صص (

ـاب    • ـار كت سـجادي،   اندكي پـس از انتش
نـژاد و انقـالب    احمـدي «كتابي با عنـوان  
در بيروت انتشار يافت كـه  » جهاني پيش رو

ـادي  : گرفـت  مضموني مشابه را پي مـي  ش
و الثوره العالميه المقبلـه،   ژادفقيه، احمدي ن

  .ميالدي 2006انتشارات دارالعلم، : بيروت
ـا       شادي فقيه در اين كتاب مطالبي مشابه ب

دي را مطـرح كـرده   مندرجات كتاب سجا
بـر  » شعيب بن صالح«است از جمله انطباق 

  :نژاد احمدي
از عمــار ياســر آورده كــه ... شــادي فقيــه«

ـالح   و دو . المهدي علي لوائه شعيب بـن ص
ـاره ويژگـي   ـاي   سه حديث ديگر هم درب ه

ـا ايـن    شعيب بن صالح ذكر كرده و در انته
ـته    ها را با احمدي ويژگي نژاد منطبـق دانس

بي اسـت و  ي      ً        او اوال  مردي شع است چرا كه
جوان، الغر، رهبر نظامي و .      ً         ثانيا  صالح است

ـ  مرد درجه يـك  از تهـران  . هسـت  يمهم
آمــده، كــم لحيــه اســت و جســور و ) ري(

هاي شعيب بـن   ها ويژگي شجاع است؛ اين
                           برداشـت او ل، دوره جديـد،   (» .انـد  صالح

  .)77، ص 1387شماره چهارم، تيرماه 
ـاي متعـدد، از    گاهاكنون از سوي وب هم • ه

ـيار نزديـك اسـت   «جمله وبگاه  ، »ظهور بس
ـال مـي     در . شـود                                    اين تبليغات بـه جـد  دنب

آخرين مقاله مندرج در وبگاه فوق، مـورخ  
  :، چنين آمده است1389مرداد  5
در ايــن مقالــه ثابــت خــواهيم كــرد كــه «

ـام       احمدي ـان سـردار بـزرگ ام نـژاد هم
ـ  . باشـد  و سيد خراساني مي) عج(زمان ـا ب ا م

هاي روايي شعيب بن صالح بـر   انطباق نشانه
نژاد ثابت خواهيم كرد  خصوصيات احمدي

ـاده احمـدي   كه تأثيرات فـوق  نـژاد بـر    الع
ـادي    فضاي سياسي ايران و جهان امـري ع
نيســت و او همــان ســردار بــزرگ مهــدي 

باشد كه بنا بر روايات چنـد   مي) عج(فاطمه 
ـان زمينـه    سال پيش از ظهور در ميان ايراني

ـا ثابـت   . ساز ظهور آشـكار خواهـد شـد    م
ـال شـگفت   مي انگيـز مستضـعفان و    كنيم اقب

ـيت بـزرگ بـدون     محرومان به اين شخص
ما نشان خـواهيم داد  . دليل و پشتوانه نيست

كه ذلت روزافزون استكبار و صهيونيسـم در  
ـاده توسـط      ـارق الع ـيت خ برابر اين شخص
 ،روايات عصر ظهور بشارت داده شده است

جاد موج قدرتمند مهدويت توسط ما راز اي
احمدي نژاد و بشارتهاي مكرر او به نزديكي 

در . ظهور را براي شما بيان خـواهيم كـرد  
گانه شعيب بـن   12اين مقاله انطباق صفات 

. صالح را بر احمـدي نـژاد خـواهيم ديـد    
اميدواريم كه در اين لحظات نـوراني و در  
ـا در     ـاچيز م آستانه نيمه شعبان، اين اقـدام ن
ـيد    معرفي و رفع غربت از سردار بـزرگ س

ـار   ) عـج (خراساني و امام عصر مقبـول آن ي
   .!!».پنهان باشد

ـاه    • ـا از سـوي وبگ ـاي   تبليغات فوق تنه ه
ـانيون   . متعدد و ناشناس نيسـت  برخـي روح

. كننـد  سرشناس نيز همين رويه را دنبال مي
ـائري   محي »اهللا آيت«براي مثال،  الدين ح

ـام       ً      اخيرا  در گف ،شيرازي تگويي با روزنامه ج
، »حوادث اخير مقدمه ظهور«جم، با عنوان 
  :چنين گفت

ـام   ها را مي اين... « خواهند فردا تحويل ام
ـان و جنـود او    زمان بدهند كه به ابزار، ارك

اگر حاال پااليش نشـوند و در  ... تبديل شوند
ـااليش بشـوند كـه      دوره حضرت مهـدي پ

بصيرت  هاي بي اگر آدم... ديگر فايده ندارد
ـان بشـوند و يـك     بيايند جزو جنود امام زم
طرحي مطرح شود و از سـوي ايـن افـراد    

ها روي امام  بصيرت باور نشود، آيا همين بي
ـير نمـي  ) عج(زمان ـند؟ بايـد ايـن      شمش كش

ـايي كـه     مسائل پيش بيني شـود و آن چيزه
ممكن است در عصر ظهور اتفاق بيفتد بايـد  

  بايد بصير  مردم...    ً                 قبال  خودش را نشان دهد
  4در صفحه  
  
  

 افالس رژیم



                                                                                                                                                                                       

 

 
4 
 

 
 

          1390  ارديبهشت   18تا  5از  774 شماره   2011   مه   8آپريل تا  25از 

 

هرچه غربال   تر شويم، هرچه فشرده... شوند
  .شويم و هرچه عددمان كم شود بهتر است

ـام    آن روزي كه حضـرت مـي    خواهـد قي
ـاران او    كند، گروه بسيار فشرده اي دارد و ي

  » ...نفر هستند 313
ـا    »حجت االسالم« همچنين      منتجـب ني

ـ    ـا توهم ات بانـد  معاون كروبي در رابطـه ب
  :احمدي نژاد در باره او مي نويسد

ـاي  : الف در سال اول رياست جمهوري آق
نژاد، با دو واسطه نقل شد كه ايشان  احمدي

ـتان و در   در سفر استاني به سيستان و بلوچس
پاســخ بــه اعتــراض يكــي از معــاونين كــه 
اعتبارات كشور محدود اسـت و چـرا ايـن    

ه هـر  ها ميليارد توماني ب هاي ده همه وعده
نگـران  ": شـود، گفتـه اسـت    شهر داده مي

ظهـور  ) عج(نباشيد دو سال ديگر امام زمان 
     ".كند ت را حل مي كند و همه مشكال مي
مـي، نقـل    اي از شـوراي اسـال   نماينده: ب
ـا    قات رئيس كرد روزي در مال مي جمهـور ب

ــه    ـان نســبت ب ــري ايشـ ــم رهب ـام معظ مقـ
اظهاراتش و وعـده ظهـور حضـرت در دو    

ديگر مورد اعتـراض شـديد رهبـري    سال 
ـاني كـه   ": واقع شد و در جواب گفت كس

و پـس   "انـد  با ايشان در تماس هستند، گفته
ـار كــرده      از خـروج از دفتـر رهبـري، اظه

ــت ــي ": اس ــور م ـان تص ــن   ايشـ ــد م كن
ـيس   رئيس جمهـور   جمهور او هستم، مـن رئ

     "!!باشم مي) عج(امام زمان
 پس از سفر به نيويـورك و شـركت در  : ج

اهللا  قات با آيـت  س سازمان ملل، در مال اجال
ـام  ": آملي، اظهار كرده اسـت  جوادي هنگ

ــه ســخنراني  ــور اطــراف ســر و  هال اي از ن
ــه    ــردم و هم ـاهده ك ــود مشـ ــورت خ ص
مخاطبان ميخكوب شـده و مجـذوب مـن    

قات در سطح  دي اين مال و سي "گرديدند
    . وسيع در ميان مردم پخش شده است

ـاهي سـر     بين خواص شايع: د است كـه گ
ســفره خــوراك، يــك بشــقاب و قاشــق و 
ـته و     ـار گذاش ـالي كن چنگال را در جاي خ

ـان      اظهار مي ـام زم ـا ام كنند اين بـراي آق
    . است
شخصي نقل كرده است، روزي يكي از : هـ

جمهـور مـن را دعـوت بـه      نزديكان رئيس
شركت در نماز جماعت آقا كرد و مـن بـه   

رهبري است  تصور اينكه امام جماعت، مقام
ـيم  ـاهده    . با او به محلي رفت ـاز مش وقـت نم

ـالي كـه     كردم صف نماز تشكيل شـد در ح
ــط     ــدارد و فق ــور ن ــت حض ـام جماع امـ

اي پهن است، وقتي سـوال كـردم    سجاده
: آورند؟ گفتنـد  كه رهبري كي تشريف مي

ـيس  ــي   ! هـ ــرت ول ــت، حض ـام جماع امـ
  . است) عج(عصر

ـيس  : و ـارات رئ  جمهـور،       ً                          اخيرا  بارها در اظه
اين جمله فراوان بـه  ... معاونين، مشاورين و

ــي ـار م ـام   كـ ــت را امـ ــن دول ــه اي رود ك
و . فرمايـد  مديريت يا اداره مـي ) عج(زمان

  .موارد فراوان ديگر
جمهـور   در روزهاي گذشته آقاي رئيس: ز

كننـد بـه    هاله نور را انكار مـي  كساني را كه 
مخدوش بودن عقيده متهم كـرده اسـت و   

در امور روحانيت طـي   جمهور مشاور رئيس
اي، از تقدير و تشكر مراجع عظام و  مصاحبه

ـيس  ـانيون از رئـ ـا و روحـ ــور در  علمـ جمه
بودن ) عج(خصوص مورد عنايت ولي عصر

جمهـوري،   از سخنان رئيس  و استقبال فضال
  ...اند و حكايت كرده

اسـماعيل شـفيعي    عالوه بر مطالب فوق، •
سروستاني مسئول موسسه فرهنگـي موعـود   

دشـمنان خـود را   : گفتـه اسـت  ) عج(ر عص
ـا غفلـت     اند براي مقابله آماده كرده ولـي م

كرديم، در زمان رياست جمهـوري بـوش   
ـيوني بـراي     زير نظر رئيس جمهـور، كميس

روز  20 .شناسايي امام زمان شـكل گرفـت  
ـام   قبل موساد و سيا اعالم كردند به دنبال ام

ـايد    زمان هستند و اعالم نيز كرده بودنـد ش
اي باشد زيـرا   خامنه اهللا خراساني آيتسيد 

ـيد     در جواني در خراسان بـوده اسـت و س
باشـد زيـرا در    يماني نيز سيد حسن نصراهللا
  ) 4( .كودكي در يمن بوده است

ـاي     • ـاني ادعاهـ ـاال همزمـ در مطلــب بـ
ـان در     ـام زم امريكاييان و حاميان جعلـي ام
ـيد   مورد سيد خراساني بودن سيد علي و س

ـيد  ـاي     يماني بودن س نصـراهللا در گفتـه ه
شفيعي و برخي وب سايت هاي حامي امام 

ي و خامنـه اي و  ئزماني ها و باند رحيم مشا
  .احمدي نژاد جالب است

ـاي       • ـا در وبـالگ ه مشابه ايـن حـرف ه
ـا آكه ديگري مطرح شده است،  مـدعي   نه

ـار    رابطه رهبري با يوسف پيامبر  و جعفر طي
  .شده اند

ـا  شفيلم موجب به هر حال انتشار اين      د ت
از مراجع در اين رابطه موضـعگيري   برخي
اما نه از خامنه اي خبري بود و نـه از   .كنند

ـادات   . و محمود احمدي نـژاد  واواك انتق
مراجع و مدرسين حوزه علميه قـم نيـز بـه    

د كه حاميان امام شجايي نرسيد و مشخص 
ـا او چـه     زمان و روايات جعلي در رابطـه ب

  .كساني هستند
  

: یـمژن بهم ریخته ردرو
ــــــائی و  ــــــاری مش برکن

ه در جلسه هیأت مشاجر
یـک  وزیران و اسـتعفای

وزیـــر و برکنـــاری وزیـــر 
  ! دیگر و سکته وزیر سوم 

  
رحــیم مشــائی برکنــار شــد و یــا  ٭

  :مأمور کاری دیگر شد؟
  
ـاد رياسـت   ◀ رحيم مشائي از سرپرستي نه

 17جمهوري بر كنار شد با وجود اين هنوز 
ـيس دفتـر رياسـت     از جملـه م  ،مقام ـام رئ ق

ـاري او را  . جمهوري را دارد حوزه قم بركن
چرا كه دو سه . به پاي پيروزي خود نوشت

مرجع تقليد دولتي و حتي مصباح يزدي  با 
ــ . اد مســئله داشــتندژحكومــت احمــدي ن

اد و حكومت ژروزنامه كيهان هم احمدي ن
ـتمر قـرار داده اسـت    . او را مورد انتقاد مس

ـاون  ن اينآدليل واقعي  ست كه همسر او مع
. وزارت بهداشت بوده و بركنار شده اسـت 

اما دليل ظاهري او رحيم مشائي و كارهاي 
  . او است

او مــأمور تــدارك  ،امــا بنــا بــر اطــالع     
رياسـت   ،نآمجلـس و بعـد از   » انتخابات«

  . جمهوري شده است
ـينه گـزارش    ،90فروردين  24در  ◀ پارس

كه ايـن  تحوالت بي سابقه اي : كرده است
ـان اسـت و     روزها در دولت دهـم در جري
- بيشتر به يك پوست اندازي سريع عقيدتي

ـا    ايدئولوژيك شبيه است، حول محـور تنه
ـيم   : يك نام در جريان اسـت  اسـفنديار رح

 .مشايي
ـاره       اظهار نظر بي سابقه احمدي نژاد درب
ـايي  "دعوت از شاه اردن" ، ورود حميد بق

ـا   به حلقه قـدرت اول دولـت، تج   هيـز دهه
ـانه     ـات رس ـ نشريه و روزنامه بـراي عملي ي ئ

حاميان مشايي و نهايتا عزل كاوه اشتهاردي 
ـازه تـرين ايـن     از مديريت موسسه ايران ت
فرايند سريع پوست انـدازي دولـت دهـم    

 .بود
ـان    احمدي نژاد كه اينك خـود را از حامي

ـازل   سابق خود بي نياز مي بينيد، بي مهابا پ
ر اختيار مشايي قرار هاي قدرت دولت را د

ـا      "كل"مي دهد و  ـا ب دولـت مـي رود ت
گرفتن آرايشي كامال انتخاباتي و هوشـمند  
در خدمت مشايي و رياسـت جمهـوري او   

 .يا فرد مورد نظر او درآيد
ـا     تداوم مخالفت هاي شديد اصولگرايان ب

مشايي هم كوچكترين اثر ترديـدآميزي در  
ـپردن "اراده محمود احمدي نژاد براي   س

 .نداشته است "قدرت به مشايي
اين معادله آنچنان براي احمدي نژاد مهم    

است كه ابايي ندارد كه هرگونه هزينـه اي  
را هم براي آن بدهد و حتـي از حمايـت   
ـباح يـزدي    موثر فردي چون آيت اهللا مص
ـار طعـم      ـين ب هم محروم شود و بـراي اول
هشدار شديد آيت اهللا مصباح عليه خود را 

دارهايي كه يكي از داليل تغييـر  هش بچشد،
ـالهاي   - 79سرنوشت اصالح طلبان را در س

 .شد 80
ـيده اسـت كـه           ـايي رس امروز كار بـه ج

جريان نزديك به آيت اهللا مصباح به همراه 
اخراجي هاي دولت نهم و دهم كـم كـم   
مياندار حمالت شديد بـه شـخص محمـود    

شده انـد،  - و نه فقط مشايي - احمدي نژاد 
يالثارات و نهم "محتواي نشريات مروري بر 

در هفته هاي اخير شاهدي بـر ايـن    "دي
  .دعا استم
  
ـــران ٭ ـــأت وزی : مشـــاجره در هی

ـــاری  اســـتعفای مصـــلحی و برکن
  :محصولی و سکته دانشجو

  
ــروردين  28در  ◀ ـتعفاي   ،90ف ــر اسـ خب

به . واواك انتشار پيدا كرد» وزير« ،مصلحي
ـأت وزيـران     ،نآدنبال   ،معلـوم شـد در هي

ـامران   ،اجره شده و بدان شـدت كـه  مش ك
در . علوم سكته كرده است» وزير« ،دانشجو

وزيـر   ،خبر بركناري محصـولي  ،همين روز
ـار پيـدا كـرد     29در . امور اجتماعي نيز انتش

ـتعفاي مسـعود ميـر     ،فروردين صحبت از اس
علت اينست كـه دسـتورهاي   . كاظمي شد
  !اد را خوب اجرا نكرده استژاحمدي ن

خبـر عـدم    ،شب هنگام ،مان روزدر ه       
موافقت خامنه اي با استعفاي مصلحي انتشار 

تــوي دهــن  ،خامنــه اي ايــن بــار. يافــت
فـروردين نيـز    29از روز . اد زدژاحمدي ن

مصلحي در محل واواك حاضر و بكار خود 
مراسم . ادامه داد و عبدالهيان را بيرون كرد

ـان  . عبدالهيان نيز انجام مي گيرد  ،بـدين س
ـتعفاء  » وزير«: ريختگي عمومي استبهم  اس

ـتعفاي او   » رئيس جمهوري« ،مي كند ـا اس ب
ـاتي و   موافقت مي كند و او را مشاور اطالع

ـتور مـي   » رهبر«. امنيتي خود مي كند دس
  ! بماند» وزير«دهد او 

اما علت نزاع در هيأت وزيران چه بـوده      
اداره  ،و چــرا در چنــين وضــعيت بحرانــي

جمهوري و وزيرانـي   كشور به چنين رئيس
  : سپرده است؟

ـاجره را    • ـتعفاء مصــلحي و مشـ ــت اسـ عل
عبارت دانسته اند از اين كه يكي از معاونان 

 ،بنــام  عبــدالهيان ،واواك از افــراد مشــائي
معاون امور حقوقي و امور مجلـس بـوده و   

اد ژاحمدي ن. مصلحي او را بركنار مي كند
ـاون   آفشار مي  ورد كه اين شخص بايـد مع

ايـن   ،در جلسه هيأت وزيران. واك بماندوا
موضوع مشاجره بر مي انگيزد و موضوعهاي 
ديگر نيز به ميان كشيده مـي شـود و نـزاع    

بدانحــد كــه كــامران . شــدت مــي گيــرد
ـتان   . دانشجو سكته مي كند او را بـه بيمارس

  .مي برند و بستري مي كنند
ن آنزاع، علت ديگري نيز داشته اسـت و   •

ـائي بـه ايـن     –اد ژي ناينكه گروه احمد مش
ـتي   نتيجه رسيده اند كه روزنامه كيهان و مش

ـاه     ،مداح ـتند بلكـه پايگ پايگاه حكومت نيس
ن مي شوند آبر. حكومت را از بين مي برند

خود را از شر اينگونه حامي ها رها كننـد و  
ـاه مـي بايـد بـه     آبراي بدسـت   وردن پايگ

ايرانيت و اسالمي پرداخت كه اسالم امثال 
  . جمعه هاي مشهد و قم نباشدامام 

مـردم    ،دانستني است كه در ايران امروز     
اسالم خميني را بدعت در اسالم مي داننـد  

مي گويند دين ما  ،و در گفتگوها ميان خود
  .اسالم است  اما نه اسالم خميني

امــا چــرا در وضــعيت بحرانــي منطقــه و  •
وضعيت وخيم اقتصادي كه ايـن حكومـت   

اد و ژاره كشور به احمدي ناد ،نستآمسبب 
همكاران نااليق تر از او سپرده است؟ زيـرا  

ـتيز    ،همچون خميني ،خامنه اي ـتعداد س اس
واليـت مطلقـه    ،از انقالب بدين سـو . است

فقيه همچنان در كار كشتن و فـراري دادن  
ـالي  . استعدادها است» پاكسازي«و  رفتن س

ـاطع    ،هزار استعداد از كشور 1۵0 ـان ق بره
ـتعداد    است بر ب ـايتي خامنـه اي و اس ي كف
ـادان بـر    . ستيزي او حكومت مطلقه يـك ن

ن آاو را بر ،كشوري با موقعيت كشور ايران
مي دارد كه نادان ها و بي كفايت ها را بـر  

تقدم مطلقي كـه بـه   . مقام هاي مهم بگمارد
سرنوشت ايـران و   ،اين حاكميت مي دهد

ايرانيان را در درجه سوم اهميت قرار مـي  
در درجه دوم مافياها و رانت خواري . دهد

  .  نها قرار گرفته اندآ
  
بعـدی تعیـین  ییس جمهـورئر٭

  :؟!شده

 
ــروردين  23در  ◀ ــرس   ،90ف ـايت ج سـ

تحليلــي را در بــاره بركنــاري  –گــزارش 
مشائي از سرپرستي نهاد رياسـت جمهـوري   

مـده  آ ،نآدر قسـمتي از  . انشتار داده است
راه  "اطالعات زيادي درباره مكتـب  : است

كه محافظه كاران آن را منتسب  "حقيقت 
حتـي  . به مشايي مي دانند در دست نيسـت 

مشخص نيست كه چنين مكتبي واقعا وجود 
دارد يا اين كه گوشه اي از جنـگ تبليغـي   

ـايي اسـت   ـا ايـن   . محافظه كاران عليه مش ب
حال شواهد روشني در دسـت اسـت كـه    
ـناريوي      ـان بـودن يـك س نشان از در جري

. م توسط حلقه مشايي مـي دهـد  سياسي مه
گمان اغلب ناظران بر اين است كه هـدف  
اصلي اين سناريو به قدرت رساندن وي در 
ــده انتخابــات رياســت جمهــوري   دور آين

براي ايـن تحليـل شـواهد فراوانـي     . است
محمود احمدي نـژاد حـدود   . وجود دارد

ــوراهاي     ــت ش ـيش در نشس ـاه پـ ــك مـ ي
ـاي   نيها در پاسخ به نگرا راهبردي استان ه

ـيس جمهـوري    هوادارانش گفته بود كه رئ
بعدي ايران تعيين شده است و بهتـر اسـت   

ـان ادامـه    ها به فعاليت آن هاي خود همچن
ـان     . دهند ـالي از زب بيان ايـن موضـع جنج

ـيش از  . احمدي نژاد تازگي نداشـت  وي پ
و  1384بــار در انتخابــات ســال  ايــن يــك

يـز  برانگ بار ديگر نيز در انتخابات جنجال يك
ـات      1388سال  گفته بـود كـه نتيجـه انتخاب

. مشخص شده و نفر پيروز تعيين شده اسـت 
ـتوانه بانـد    برخي ناظران معتقند كه او به پش
امنيتــي و نظــامي كــه ســازماندهي آرا در 

و تقلــب انتخابــاتي در ســال  84انتخابــات 
را به عهده داشت از مشـخص بـودن    1388

ـا برخـي      نفر پيروز انتخابات مـي گويـد ام
ـات   ديگر، اين سخنان را بيشتر حاصل توهم

ـاني ر  ـ آخر الزم ـايش   ئ يس دولـت و ادعاه
درباره برگزيده شدن توسط امام زمان مي 

 .دانند
  

ـــور ـــان ن و ایجـــاد  راهی
   ترس از وقوع جنگ؟

  
  :کاروانهای راهیان نور؟ ٭
  
با  هر سال در حوالي تعطيالت عيد نوروز،   

هيان نور، نام را را با، كاروانهايي بوق و كرنا
ـا  . به راه مـي اندازنـد   اي  هزينـه صـرف   ب

ـاي   محلهاي را به  يمردمهنگفت  جبهـه ه
ـار   . مي برندساله  8جنگ   ،هدف از ايـن ك

ـا و    ـتان و امريك جنگ خائنانه در سود انگلس
باورانــدن و » دفــاع مقــدس« ،اســرائيل را

ـاره   ن جنـگ و نقـش   آسانسور حقايق در ب
ــه  ـا در ادام ــن رو.  نســتآمالتاريـ ـااي  ،زهـ

   :احتمال وقوع جنگ را نيز تبليغ مي كنند
ـا          ـته ب ـالهاي گذش امسال نيز همچـون س

 تبليغات وسيع و صرف هزينه هاي فـراوان، 
ـا   مالي  –يم مافياهاي نظامي ژر اين كاروانه

ـاري كـه    . به راه انداخترا  با توجه بـه آم
سازمانهاي دولتي داده انـد كـل سـفرهاي    

ه است و بنا ميليون بود ۵٧نوروزي حدود 
ـيما    بر گفته هاي مسئوالن بسيج و صـدا و س

 2.9تعداد مسافران كاروانهاي نـور حـدود   
درصـد   5حـدود   - ميليون نفـر بـوده انـد   

كـه البتـه، ماننـد      - يـم ژرهميشگي حاميان 
ـتكاري شـده     ـا دس انتخابات، در اين آماره

زيرا بنا بر اطالعات بـه دسـت آمـده     .است
ـيار كمتـر از   ميزان مسافران راهيان نـور ب  س

اما حتي اگر بخواهيم  .دناين تعداد مي باش
ـاس   هزينه هاي مرتبط با اين سفرها را بر اس
آمار ادعايي مسئوالن مـورد بررسـي قـرار    

   :دنتومان مي ر هادهيم سر به ميليارد
ـاريخ    • ــه از تـ ــفرها ك ــن س ــه اي  26هزين

ـته و   12اسفندماه تا  فروردين ماه ادامه داش
ـا رفـت و آ   ـا   ۵مـد حـدود   هر نفر ب روز ب

و دفتـر   هزينه سپاه پاسداران و بيت رهبري
ـارت   رياست جمهوري، به طور مشخص عب

  :است از
ـار بـه ازاي    -  اياب و ذهاب با اتوبوس و قط

بـوس در   هر نفر با احتساب اتوبوس و ميني

  .هزار ريال 750روز   5اختيار در مدت 
ـامل    -  هزينه بسته هاي تبليغاتي اهـدايي ش

عدد  3 –وستر سيد علي خامنه اي پ –چفيه 
  . هزار ريال 250... و كتاب

هزينه غذا و ميان وعده هاي خـوراكي و   - 
 600ميوه و آجيل و شيرني به ازاي هر نفـر  

  .هزار ريال
ـاه    -   –مالفـه   - تشـك  –هزينه تهيـه خوابگ

  .هزار ريال 200به ازاي هر نفر ... تخت و
ـ نگونه كه ضرغامي رآهزينه تبليغاتي  -   يسئ

 1800صدا و سيما گفته كه عبارت اسـت از  
دقيقه تهيه فيلم همراه با كاروان راهيان نور 

برنامه پخـش   400در محل هاي مختلف و 
ـاي     ـارد ه شده از صدا و سيما ونصـب پالك

با توجه به هزينه تهيه و ... تبليغاتي و پوستر و 
هزار  200پخش فيلم به ازاي هر نفر حدود 

  .ريال
مبالغ ذكر شده فـوق و تعـداد   با توجه به     

ادعايي فرمانده بسيج، كل هزينه ايـن سـفر   
ـان مـي باشـد كـه      580حدود  ميليارد توم

ـين چنـد      ـتن هم ـاه داش حاكميت براي نگ
اگر . درصد حاميان خود هزينه كرده است

ـابيم كـه   به مبلغ هزينه توجه  كنيم در مي ي
با اين مبلغ مي شد كه صدها بيمارستان و يا 

ـا را    هزاران مدر ـاخت و اينگونـه پوله سه س
يد صـرف  آمي كه از درآمد نفت به دست 

   .فريفتاري نكرد
  
احتمــــال وقــــوع جنــــگ و  ٭

کوبیدن بر طبل جنـگ و مجـوز 
سازی برای قشون کشی عربسـتان 

  :به بحرین
  
ـلح      ◀ ـاي مس ـاب بـه نيروه خامنه اي خط

مــادگي نيروهــاي مســلح در آگفــت كــه 
كـه  و ارتش اعالن كرد . اولويت اول است

ـتقر    يگانهاي خود را در مرزهاي كشـور مس
در سپاه پاسـداران و   ،بنا بر اطالع. مي كند

اينطور تبليغ مي شـود  » اصول گرايان«نيز 
زماني را كـه  . كه وقوع جنگ قطعي است

 ،نيروهاي مسلح مي تواننـد مقاومـت كننـد   
ورد كننـد  آمحاسبه مي كنند تا فرصتي را بر
تيجه متوقـف  كه براي گفتگو و معامله و در ن

ـته    ،كردن جنگ ـار داش مي توانند در اختي
ـار  ژهدف اول سران ر. باشند  ،يم از ايـن ك

ـتن و مشـغول   آدر حال  ماده باش نگاه داش
ـلح و گـروه    كردن ذهن افراد نيروهاي مس

ـامي ر   ،در نتيجـه  ،يـم  بـه جنـگ   ژهاي ح
ـاي سياسـي       حاكم كـردن سـكوت بـر فض

  .كشور است
ــر  ، ايلنــا قــول90فــروردين  29در  ◀ امي

ــده   ـتان، فرمان ـا پوردسـ ــرتيپ احمدرضـ س
ـا    نيروي زميني ارتش را در نشست خبـري ب
ــش،    ــه مناســبت روز ارت اصــحاب رســانه ب

  :آورده است
ما درحال حاضر وارد يك فاز جديـدي از  
ـاظ   تهديدات شده ايم، تهديداتي كه به لح
ـته خيلـي فـرق     نوع، شكل و اندازه با گذش

يرات جديدي دارد و بايد متناسب با آنها تغي
ـاوريم  ـا  . در ساختار نظامي خود بوجود بي ب

ـات دوران   ـاع    8استفاده از تجربي ـال دف س
ـيج    مقدس و بررسي جنـگ اول و دوم خل
فارس و همچنين جنگ افغانستان، دكترين 

ــم  ــف كــرده اي در . نظــامي خــود را تعري
ــش،   ــروي زمينــي ارت ــد ني ــرين جدي دكت
متناسب با تهديدات تاكتيك هاي خـود را  

 .ي خواهيم كرداجراي
در حقيقت طرح تحول ساختاري نيروي    

زميني ارتش، چابكي و چاالكي اين نيرو را 
ـاع   در عرصه هاي مختلف به ويژه عرصه دف
از كيان ميهن اسـالمي بـه همـراه خواهـد     

ـاي نيـروي   .  داشت در حال حاضر يگان ه
ـاط مـرزي غـرب و     زميني ارتش تنها در نق

حاليكـه   شمال غرب كشور مستقر هستند در
ـايش جديـد    با طرح تحول ساختاري و آم
يگان هاي نيـروي زمينـي ارتـش در همـه     
نقاط مرزي كشور مستقر خواهند شد، ضمن 
ـاي   اينكه شاهد ساخت و احداث پادگان ه
ـاط مـرزي     نظامي جديدي نيز در همـه نق

 .كشور خواهيم بود
ـاختاري    : وي تصريح كرد طـرح تحـول س

ـادي را  نيروي زميني ارتش بركات بسيار ز ي
هم براي اين نيرو و هـم بـراي كشـور بـه     

  5در صفحه    .ارمغان خواهد آورد

 افالس رژیم
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، ايلنا گزارش كرده 90فروردين  23در  ◀

ـين : است ـان آتالنتيـك     پنج ناو م ـاب پيم ي
ــر      ــي لنگ ــدر دوب ــون در بن ــمالي اكن ش

اين ناوها پيش از اين با عبور از . اند انداخته
ـاي سـرخ در كويـت و      كانال سـوئز و دري

 .رين پهلو گرفته بودندبح
ـاو     ـازمان    به گزارش دوبي نيـوز، ن ـاي س ه

ـاتو (پيمان آتالنتيك شـمالي   ـا   ) ن ـنبه ب دوش
تـرين   هدف گسترش روابط نظامي در مهم
  .بندر امارات متحده عربي پهلو گرفتند

، روح اهللا حسينيان ،90فروردين  21در  ◀
در گفت وگو با خبرآنالين درباره عملكـرد  

خارجي در قبال تحـوالت  دستگاه سياست 
ـاني كـه    : منطقه، تصريح كـرد  دغدغـه كس

ـارجي از     ــت خـ ـتگاه سياس ــد دسـ معتقدن
تحوالت منطقه عقب افتاده، دغدغه درستي 

ما حتما بايد در برابر اردوكشي دولت . است
ـيع   پادشاهي عربستان به بحرين و كشتار وس
مردم مسلمان بحرين موضع قاطع تري مي 

لمللي اتخاذ مـي  گرفتيم و يك موضع بين ا
حتي نظر من بر اين بود كه دولـت   .كرديم

ايران نبايد از اين ابا داشته باشد كـه وقتـي   
دولت عربستان قشون كشي مي كند، ما هم 
ـيم و   بايد نيروهاي نظامي خود را آماده كن
اجازه ندهيم مرزهاي عربستان سعودي به ما 

 .نزديك شود
ـتفاده          از  حسينيان در پاسـخ بـه اينكـه اس

نيروي نظامي هيچ گاه در طول جمهـوري  
ـان      ـاطر نش ـته اسـت، خ اسالمي سابقه نداش

ـيش     : كرد ـتثنايي پ اكنون يـك فرصـت اس
آمــده و نبايــد از ايــن فرصــت، بــه خــاطر 
ـيم     ـازه ده ـيم و اج محافظه كاري كنار بكش
دشــمنان مــا در منطقــه بــه اشــغال نظــامي 

  .بپردازند
  
اعتراف ضـمنی نماینـده خامنـه  ٭

اه بــه وجــود شــکاف در ای در ســپ
  :سپاه

  
ــروردین ۲۷در  ◀ ــده  ســعيدي، ،ف نماین

ــه اســت در ســپاه  : خمینــی در ســپاه گفت
و  زحمت بر دوش تعدادي خـاص اسـت

در مجموع سپاه نسبت بـه بقيـه نهادهـا، 
تر و عملکرد بهتري نسـبت  درک صحيح

بــه برخــي نهادهــا وجــود داشــته اســت و 
ـايي کــه از دســتگاه هاي  حتــي در جاهـ

رفت، سپاه جلوتر  وقع بيشتري ميديگر ت
ترين  بود و سپاه در مسائل سياسي روشـن

گيري را نســبت بــه بقيــه  موضــع و جهــت
  .داشت

در سپاه زحمـت بـر دوش   : انقالب اسـالمی
ـائي خـود را     ،تعدادي خاص است ـامي گوي تم

ـلح   . دارد و توضيح نمي طلبد يك نيـروي مس
در  ،نآسازماني بايد داشته باشد كه هر عضـو  

مي بايد كار معين داشته باشـد   ،له مراتبسلس
معنـي سـخن سـعيدي    . ن را انجام بدهـد آو 

اينست كه سپاه به گروه سياسي مي ماند كـه  
ن آن ســازماندهي را نــدارد كــه در آســازمان 

بلكــه . عضــو بــي كــار وجــود نداشــته باشــد 
ن را مـي  آسازماندهي را دارد كه گروه خاصي 

ـا آان چرخانند و وجود گرايشها و شكاف مي  ،نه
ـار    ـازمان و ك امكان نمي دهد هركس محل س

قول او اطالعـي را تصـديق   . معين داشته باشد
ـا بـر     بهـم   ،يـم از درون ژر ،نآمي كند كـه بن

 .ريخته است
  
مسئول نمايندگي ولـي فقيـه در  ٭

نگران تغییر جهـت  ،سپاه عاشورا
  :سیاسی دادن پاسداران بازنشسته

 
(  بــــه گــــزارش روزنامــــه رســــالت◀

ـئول   )  90ردينفرو14 ابوالفضل واليـي، مس
ــورا    ـپاه عاش ــه در سـ ــي فقي ــدگي ول نماين
درخصــوص توطئــه برخــي گــروه هــاي 
سياسي منحرف براي نفوذ در بين پاسداران 

او، در . بازنشســته ســپاه هشــدار داده اســت
 و بازنشســته پاســداران روزهيــك  همــايش

ـاي  وخانواده بناب ناحيه سپاه رزمندگان  ه
ـاي سياسـي   بر: گفته است  آنها خي گروهه

براي انحراف و به دام انـداختن پاسـداران   

ـا   بازنشسته سپاه برنامه هاي خاصي دارند آنه
پيچيــده و  مــي خواهنــد بــا برنامـــه هــاي

ـته نفــوذ     مخفيانه در بين پاسـداران بازنشس
كنند و آنها را به سمت اهداف و برنامه هاي 

چـون مـي داننـد   . شوم خود جذب كنند
ورها و اعتقادات خود محكم پاسداران در با

هستند و اگر هم روزي به طرف آنها تمايـل  
ـاي    پيدا كنند، در راستاي اهـداف و آرمانه

  .آنها نيز راسخ و محكم خواهند بود
ــدين ســان: انقــالب اســالمی خمينــي و  ،ب

ـان انقـالب و اسـالم را     خامنه اي و دستيارانش
. ثروت نفتي كشور را خرج كردند. خرج كردند
 ،از شيعه. هور مردم را خرج كردندحمايت جم

. ن را نيز خرج كردنـد آامام زمان مانده بود كه 
ـا  ،حال بـه كـيش شخصـيت     ،بسان مفلس ه

مـده انـد و   آتراشي و شخصيت پرستي گرفتار 
يك روضـه خـوان ورشكسـته اي را يـك روز     

مي كنند و چـون خبـري از   » سيد خراساني«
ـان نمـي شـود    ـاالتر «او را  ،ظهور امام زم ز ا» ب

سيد خراساني مي گردانند و چون كافي نمـي  
الزم مي بينند اين دروغ را بسازند كه او  ،بينند

  !يا علي: گفته است ،بهنگام تولد
ايــن شخصــيت پرســتي ابلهانــه گويــاي       

. شدت بيزاري جامعـه از ايـن بنـده زور اسـت    
 ،در بـين الملـل انقـالب    ،يم اوژاينك بنگريم ر

  :چه نقشي را جسته است
  
  

بين الملل انقالب و اثر 
نفت بر رفتـار غـرب و   

منطقـه و   در توازن قوا
ــازيگران   ــه ب ــها ك نقش

  :جسته اند
  
  

جنگ در لیبـی و رابطـه 
ن با نفت و نظام بـانکی آ

  :ب؟آلیبی و سامانه 
  
مقاله  ،گلوبال ريسرچ ،2011وريل آ 14در    

ـتيوت   ،الن برون رئيس پابليك بنكينگ اينس
  :راي اين نكاترا انتشار داده است دا

گزارشگران چندي اين امـر را گـزارش    •
 ،در ماه مارس ،كرده اند كه شورشيان ليبي

يك بانـك   ،ن شده اند كه در بن غازيآبر 
در  ،روبــرت ونــزل. مركــزي ايجــاد كننــد

ـال   : مـي نويسـد   ،اكونوميك پاليسـي جورن
هيچگاه ديده نشده است كه هنـوز دولـت   

ـاد ك   ،تشكيل نداده : نـد بانك مركـزي ايج
ـنيده ام    پيش از اين، هنـوز   ،مـن هرگـز نش

شورشيان  ،چند هفته از يك شورش نگذشته
اين امر بر . بانك مركزي ايجاد كرده باشند

ـيان خـود      ـا يـك عص ما معلوم مي كند ما ب
ــرو نيســتيم بلكــه بــا حركتــي . جــوش روب

مـده و  آروبروئيم كه تحت نفوذهائي پديد 
مـي  ادامه يافته است كه به چشم غير مسلح ن

  .يندآ
: مي نويسد ،در نيو امريكن ،لكس نيومنآ •

ـيش  ـاره    ،در اظهاريه هفته پ ـيان در ب شورش
 ،از نتايج گفتگوها: مارس گفته اند 19ديدار 

ـازي     ،يكي تأسيس بانك مركـزي در بـن غ
. بمثابه بانك اداره كننده پول و اعتبار است

نيــومن از قــول جــون كــانري ســر دبيــر 
CNBC ين بار اسـت  اين اول: ورده استآ

ـالي بانـك    ،كه يـك گـروه انقالبـي    در ح
مركزي تأسيس مي كنـد كـه در نيمـه راه    

ايـن امـر   . مبارزه بر سر قدرت سياسي است
نشان مي دهد اهميت فوق العاده اي بانك 
ـان    مركزي و بانكداران اين مؤسسـه در جه

ـاي غيـر    ،اين امر. امروز پيدا كرده اند گوي
ـاي بـي     قاعـده  قابل قبول بودن توجيـه ه

بعمل مي  ،ايست از شورش مسلحانه در ليبي
يم قذافي حقـوق  ژفرض اينست كه ر. يدآ

ـاطر      ،بشر را رعايت نمـي كنـد و بـدين خ
ـا . مداخله نظامي موجه است  ،اما واقعيت ه

  . خالف اين ادعا را ثابت مي كنند
در تب  ،شوراي امنيت سازمان ملل متحد •

ـاوز بـه      ،هيجان ـاطر تج معمر قـذافي را بخ
قوق انساني شهروندان معتـرض محكـوم   ح

نكه كميسيون حقـوق بشـر   آحال . مي كند
پيشـرفتهاي ليبـي در    ،سازمان ملـل متحـد  

چند . قلمرو حقوق بشر را تصديق كرده بود
از جملــه ايــران و ونــزوئال و كــره  ،كشــور

ـادا     شمالي و عربستان سـعودي و حتـي كان
پيشرفتها در زمينه رعايت حقوق بشر در ليبي 

همين  ،و حاال. بت ارزيابي كرده بودندرا مث
دولتها برضد قذافي و حامي شورشيان گشته 

  !. اند
ــه گزارشــهاي  ،در ايــن جــا ،نويســنده • ب

ــرفت    ـاره پيش ــي در بـ ـين الملل ـات بـ مقامـ
مـوزش و پـرورش در   آبهداشت و توسـعه  
بهاي زير زميني جنوب آليبي و طرح انتقال 

ـاد   ـاني ي رد وآليبي را به شمال و مناطق بياب
ـارد دالر   33ب رساني آطرح . مي شود ميلي

رودخانه  بزرگي كـه دسـت   «هزينه برده و 
ب آبراي ليبـي  . نام دارد» بشر ساخته است

 70ايـن رودخانـه   . از نفت نيز مهم تر است
شاميدني و زراعتي مردم ليبـي  آب آدرصد 

 4000طول اين رودخانه . را تأمين مي كند
ـا بـر ايـن   . كيلومتر است قـذافي  يـم  ژر ،بن

كارهاي بزرگ براي مردم ليبي نيز كـرده  
  .است

يا حمله هاي هوائي غـرب بـه ليبـي    آاما  •
تنها مهار منابع نفت ليبي است؟ بنظـر نمـي   

زيـرا نفـت   . رسد كه تنها بدين خاطر باشـد 
ـا   2ليبي تنها  درصد از نفت مورد مصرف دني

عربستان راحت مي تواند . را تأمين مي كند
ـا    . نـد ن را جبران كآنبود  اگـر جنـگ تنه

شورشيان اول كارشان بـه   ،بخاطر نفت بود
. فكر تأسيس بانك مركزي افتادن نمي شـد 

يمهائي بـود كـه مـي    ژيم ليبي يكي از رژر
  :بايد سرنگون مي شدند

بــا » دموكراســي حــاال« ،2007در ســال  •
در . نرال وسلي كالرك مصاحبه اي كـرد ژ

روز بعد از  10حدود : او گفت ،اين مصاحبه
ـپتامبر   11ترورهاي  نرالـي بـه او   ژ ،2001س

ـا عـراق     : گفت تصميم گرفته شـده اسـت ب
من شگفت زده شـدم و  . وارد جنگ شويم

. نمي دانـم : نرال پاسخ دادژچرا؟ : پرسيدم
 ،فكر مي كنم چون نمي دانند چه بايد كرد

ـان   ،ديرتـر . مي خواهند جنـگ كننـد   هم
نقشه اي را تهيه كرده اند كـه  : نرال گفتژ

ـاي عـراق و   ژر ،سال 5ظرف  ،نآبر بنا  يمه
سوريه و لبنان و ليبي و سومالي و سودان را 

  .سرنگون كنند
يـم چـه بـود و    ژر 7عنصر مشترك ايـن      

هيچيـك از ايـن    ،چيست؟ در قلمرو بانـك 
كشورها عضو بانك سامان دهي بين المللي 

)BIS  (  ـتند  ،عضـو دارد  56كـه چــون . نيس
ن دهـي در  عضو نيستند سالح تنظيم و ساما

  . نها كارگر نيستآاختيار بانكهاي  سوئيس بر
ـاني         ،از ديد بانكي و دالر بمثابه پـول جه
يـم صـدام   ژر ،يمي كه بدتر از همه بـود ژر

ـا    آماه پيش از  6زيرا . بود نكـه قـواي امريك
يم صدام يـورو  ژر ،وارد خاك عراق شوند

بعنوان بهائي كه خريدار بابت نفت بايـد   ،را
اين كار دالر را . انشين دالر كردج ،بپردازد

  .به خطر مي انداخت ،بمثابه پول جهاني
ــالمی ــالب اس ــت: انق ــول  ،در حقيق دالر پ

ـاپ مـي كنـد و در     كاغذي است كه امريكا چ
ـان مـي انـدازد    ـاه  . خارج از امريكا به جري هرگ

ـا  ـاز بـه دالر      ،بقيه دني در خريـدهاي خـود ني
دالر : دو امــر روي مــي دهــد ،نداشــته باشــند

ـاي در   نقش خود را از دست مي دهد و دالره
ـا  ـا بازگردانـده مـي      ،دست بقيت دني بـه امريك

ن با دالر آاما نياز دنيا به نفت كه قيمت . شوند
پرداخت مي شـود و نيـز خريـد اوراق قرضـه     
خزانه داري امريكا توسط كشورهاي نفت خيز 

ـاني  ژو چين و  اپن مهمترين عاملهاي پول جه
هي است بازگشت اينهمه بدي. ماندن دالر است

ـا   ـاد امريك بـزرگ تـرين فاجعـه     ،پول به اقتص
اقتصادي را براي سرمايه داري امريكا ببار مـي  

ـا    ،از اين رو. وردآ ـار دولته امريكا نسبت به رفت
ـاس اسـت   ،در قبال دالر  ،نخسـت . بسيار حس

بني صدر پيشنهاد كرد كه سبد ارزها جانشين 
ـاي نفـت شـود    ـانطو .  دالر بمثابه به ر كـه  هم

در ( ،اسناد دولت انگليس نيز نشان مي دهنـد 
تنها بيرون بـردن  ) همين مجموعه مي خوانيد

ـا   ـاي امريك بـه ايـن    ،سپرده هاي ايران از بانكه
 ،علــت كــه ســبب تضــعيف دالر مــي شــده 

ـاي ايـران   بـه   ،حكومت كارتر را به توقيف پوله
  .  بهانه گروگانگيري برانگيخت

ـاران  « بنا بر مقاله اي در زيـر عنـوان   • بمب
قذافي  ،كه به روسي انتشار يافته است» ليبي

ـا دارد از    بدين خاطر تنبيه مي شود كـه  بن
او . امتناع كند ،قبول دالر بعنوان بهاي نفت

 ،دست بكار اجراي طرحي شده اسـت كـه  
ليبي ديگر در ازاي فـروش نفـت    ،نآبنا بر
او از . دالر و يورو  دريافت نمي كنـد  ،خود

فريقا خواسته است كـه  كشورهاي عرب و ا
دينار طـال را پـول    ،براي مثال. چنين كنند

ـان خـود كننـد    او بـه  . رايج در مبادالت مي
ما يك قاره ثروتمنـد  : افريقائيان گفته است

ـتيم  200با  اگـر پـولي   . ميليون جمعيت هس
ـا    ،خاص خود داشته باشيم ـاد م محور اقتص

ـا   . ديگر غرب نمي شود اين محـور در افريق
د و رشد اقتصادي قاره ممكـن  قرار مي گير

ـته  . مي شود ـالهاي گذش فكـر او را   ،طي س
ــرب   ــورهاي افريقــائي و ع بســياري از كش

افريقاي  ،تنها مخالف با طرح او. پذيرفته اند
ـا و  . جنوبي و عربستان و مصر بوده اند امريك

ـالف بـوده انـد      . اروپا با طـرح قـذافي مخ
قـدافي   ،رئيس جمهوري فرانسه ،ساركوزي
ي براي امنيت مالي و پولي جهان را تهديد

ـا نـزده و بـه      . خوانده است ـا قـذافي ج ام
ـائي      ـاد پـول افريق فعاليت خود بـراي ايج

ـان    ،اين واقعيت. ادامه داده است ـا امك به م
مي دهد دريابيم چرا شورشيان هنوز در بن 

ـته   ـتقرار نجس ـاد بانـك     ،غازي اس بفكـر ايح
  :مركزي افتاده اند

ـينا آاريكا  • ـيح مـي    ،اي در مقالـه  ،نس توض
ـاط جمعـي     : دهد ـائل ارتب واقعيتي كـه وس

غرب نمي گويند اينست كه بانك مركـزي  
دولت ليبـي  . صد درصد دولتي است ،ليبي

ـار  . پول خود را خود ايجاد مـي كنـد   دين
ـتقل اسـت   . ليبي پول ملي اين كشور و مس

خواهنــد گفــت ليبــي كشــوري بــا حــق  
حاكميت است و مي تواند پول ملي داشته 

اما امر مهمي كـه گفتـه نمـي    . و داردباشد 
تـن   144شود اينست كه پشتوانه اين پـول  

بـدين  . مدهاي نفت و گاز اسـت آطال و در
خاطر كه معامله ها  با پـول ليبـي و توسـط    
ـام مـي گيرنـد      ،نظام بانكي اين كشـور انج

سرمايه گذاري  در اين خالصه نمـي شـود   
ـارجي بيايـد و سـود      كه اندك سـرمايه خ

. كند و به خارج انتقال دهـد بزرگ حاصل 
سرمايه  الزم را نظام بانكي ليبي نـأمين مـي   

مشـكلي كـه ليبـي بـراي      ،در حقيقت. كند
اينسـت كـه    ،نظام بانكي غرب ايجاد كـرده 

ـا ليبـي مـي بايـد از طريـق بانـك        معامله ب
ـام      مركزي ليبي و با پـول ايـن كشـور انج

ـا   ،در معامالت ،بنا بر اين. بگيرد ابتكار عمل ب
ـين المللـي نمـي    ليب ي است و نظام بانكي ب

ـته     ـلطه جويانـه را داش تواند همان رفتار س
باشــد كــه بــا كشــورهاي ديگــر صــاحب  

مداخلــه نظــامي . اقتصــادهاي وابســته دارد
يم ليبي با تغيير نظام ژبراي آنست كه تغيير ر

  . بانكي و پولي ليبي نيز همراه شود
ـار اول بانـك مركـزي       • مي دانيم كـه ك

مي بايد  ،از اين رو. قيمتها است حفظ ثبات
ـان حاصـل     ـا اطمين از دولت مستقل باشد ت
ـار    باشد كه مالحظات سياسي بانـك را از ك

ـاز  . خود باز ندارد ثابت نگاه داشتن قيمتها ني
ايـن  . دارد به ثابت نگاه داشتن عرضه پـول 

ـار     بدان معني است كه مردم كشـور زيـر ب
ــد بانكهــاي . قرضــه خــارجي ســنگين برون

ـاپ  مركز ي از عرضه كردن بانك از راه چ
اسكناس و در اختيار دولت گذاشتن بـراي  

ـين  . بازداشته مي شوند ،خرج كردن بانك ب
المللي و صندوق بين المللي پـول مراقبنـد   
كه بانكهاي مركزي طبق اين نسـخه عمـل   

  . كنند
سرمايه گذاريهاي خارجي مستقيم كه با       

بخـش   ،ينـد آپولهاي خارجي بعمـل مـي   
ـادهاي    ،ن به دالرآزرگ ب ـياري از اقتص بس

ـابرابري      ملي را محكوم كـرده اسـت بـه ن
نياز بيشتر  ايـن   ،بنا بر اين ،بازرگاني خارجي

ـاي ملـي      اقتصادها بـه دالر و صـدور ثروته

سودي كه اقتصاد داخلي از . خود به خارج
ـاچيز اسـت   ،ن مي بردآ ـار بـردن    . ن ـا بك ام

ـادر   مـي  نظريه  پول دولتي هر دولت را ق
ـا پـول خـود سـرمايه الزم را بـراي       كند  ب

ـان  . سرمايه گذاري تهيه كنـد  در  ،بـدين س
ـانع از پيـدايش    ،عين  ايجاد اشتغال كامل م

ـاي    ،بنا بر اين نظريه. تورم مي گردد بـه ج
بانك دولتي و به انـدازه   ،بانكهاي خصوصي

 ،اي كه اقتصاد مي تواند سرمايه جذب كند
  . پول و اعتبار ايجاد مي كند

ـاه بانـك مركـزي     • فرض اينست كه هرگ
دولت كسـر بودجـه را از    ،تابع دولت باشد

راه چاپ اسكناس تأمين مي كند و بودجـه  
دولت قدرت خريد ايجاد مي كنـد و ايـن   

ورد و تـورم  آقدرت خريد تورم پديد مي 
مـي  . شديد مانع سرمايه گذاري مي گردد

 ،گويند اگر بانك مركزي پول ايجاد كنـد 
ـين   آمي تورم پديد  ـندوق ب ورد اما اگر ص

ـارجي پـول       ـاي خ ـا بانكه المللي پـول و ي
ـال  ! تورم بوجود نمي آورد ،ايحاد كنند ح

نكه همه بانكها پول ايجاد مي كنند خـواه  آ
بيشتر پولي . بانك دولتي باشد و يا خصوصي

ـاد مـي شـود     ـادها ايج  ،كه امروزه در اقتص
اما اگر . واوامهائي هستند كه بانكها مي دهند

ـاد     اي ن پول را بانـك مركـزي دولتـي ايج
ـاد   ،كند اين امتياز را دارد كه هدف از ايج
 ،حذف بهره پول. ن رسيدن به سود نيستآ

ـا    50 ،درجا درصد از هزينه اجـراي طرحه
نظام بانكي ليبي اينطور كار مـي  . مي كاهد

از وظــايف بانــك  ،بنــا بــر ويكيپــديا.  كنــد
ـاد پـول و سـكه و      ،مركزي ليبي يكـي ايج

ـا را  . يم فعاليتهاي بانكي استتنظ تمامي وامه
  . نيز اين بانك مي دهد

اين سامانه دهي توضيح مي دهد ليبي        
ــرح    ــذاري در ط ــرمايه گ ــول س ب و آپ

ـا    آ موزش و پـرورش و بهداشـت را از كج
ورد و چگونه مي تواند به هـر  آبدست مي 

هـزار دالر وام بـدون    50 ،جوان دانشـجو 
  . بهره بدهد

ـاي    آليبي از  • ـاران ه ن بيم دارد كـه بمب
بي را ويران سازد كه بـراي  آتأسيسات  ،ناتو

ـتر از نفـت دارد   ،مردم ليبي . اهميتي بسا بيش
علت ورود ناتو در جنگ برضد  ،بدين سان

ـتي كـه نفـت و     ،يم قذافيژر نه انسان دوس
  .ب هستندآنظام بانكي و استقالل ليبي در 

ها  توجه ،يم قذافي سرنگون شودژاگر ر      
ـتي بگـردد كـه     مي بايد معطوف به سرنوش

عضو بانك . بانك مركزي ليبي پيدا مي كند
ـا  آساماندهي بين المللي مي شود يا خير؟   ي

ـار سـرمايه      صنعت ملي نفـت ليبـي در اختي
گذاران خصوص نهاده مي شود يا خيـر؟ و  

ـتي كنـوني    آسياست  ،ياآ موزشـي و بهداش
ـ آادامه مي يابد يا نه؟ و سياست  رو و ب و ني
  كشاورزي ليبي چه مي شود؟

يـم اسـتبدادي   ژكارها كه ر: انقالب اسالمی
در برابـر   ،سال كرده اسـت  42قذافي در طول 

زادي مــردم آكــاري كــه بازيافــت اســتقالل و 
 ،اسـت  ،به صفت فرد و به صفت جامعـه  ،ليبي

حاصـل سـخن نويسـنده و    . بسيار ناچيز است
كـه  نيز تجربه كشورهاي استبداد زده بر اينند 

ـايش بـه    ،يم استبداديژبا سرنگوني ر كرده ه
در عـين  . تند باد ويرانگري سپرده مـي شـوند  

يـم  ژنچـه ر آدر برابـر  : پرسـيدني اسـت   ،حال
چـه انـدازه از ثـروت ملـي      ،قذافي كرده است

مـد حاصـل از   آنفت و گاز را صادر كرده و با در
ن چه كرده است؟ باتوجه به ايـن كـه ليبـي    آ

ـا جمعيـت    ـا   5كشوري ب  ،ميليـون نفـري   6ت
ــردم ســاالر مــي داشــت و   هرگــاه دولتــي م

مدهاي نفت را به سرمايه بدل مـي كـرد و   آدر
دو دهه پيش از اين مي بايد  ،بكار مي انداخت

  .از صدور نفت و گاز بي نياز مي شد
ترديد نيسـت كـه غـرب دغدغـه      ،بهررو       

ـات مـردم ليبـي را     حقوق انسان و دفاع از حي
و نيز ترديد . فع خود را دارنددغدغه منا. ندارند

از كشـتار مـردم ليبـي     ،يم قذافيژنيست كه ر
ـائي     . باكي ندارد و باز ترديـد نيسـت كـه نارض

 ،اگر ناراضيان بـر نمـي خاسـتند   . القائي نيست
فرصتي نيز براي مداخلـه غـرب بوجـود نمـي     

يـم اسـتبدادي و   ژنارضايتي عمـومي را ر . مدآ
هرچنـد   .ورده اسـت آلود قذافي بوجود آفساد 

، قدرتهاي خارجي را بـه مداخلـه   »شورشيان«
يـم  ژاما عامل اول اين مداخلـه ر  ،فراخوانده اند
زيان را مردم ليبي و اقتصاد ليبـي  . ليبي است
  .مي بيند

  6در صفحه 

 افالس رژیم
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چرا انگلستان و فرانسـه 
اصرار به مداخله بیشـتر 

امریکا در لیبـی دارنـد و 
امریکا تقدم را به منطقـه 

  :د؟خلیج فارس می ده
  

مـي دانـيم كـه در سـوريه     : انقالب اسالمی
ميان بشار اسـد و بـرادرش   . جنبش ادامه دارد

برادر طرفدار . بر سر شدت عمل اختالف است
ـار اسـد گفتـه    . شدت عمل بيشتر است اما بش

بيشتر از . نفر نكشيد 20در روز بيشتر از : است
مي دانـيم  . يدآدنيا به صدا در مي  ،اين بكشيد
وزيران خارجه شركت كننـدگان   ،كه در دوهه

اجتماع كردند و طـرح شـش    ،در حمله ليبي
مــاده اي بــراي ســرنگوني رژيــم ليبــي تهيــه 

ـا و موشـك      - 1: كردند ـاران ه افزودن بـر بمب
ـاني كـه   به  – 2بارانها و  همكاران قذافي و كس

حالي كردنـد كـه    ،در خدمت رژيم او هستند
ـا خـوش   آبا  ،هرگاه اين رژيم را ترك گويند نه

ـاري خواهــد شــد و    افــزودن بــر   – 3رفتـ
ـالي و   كمـك   – 4مشروعيت شوراي ملي انتق

همĤهنـگ كـردن و    – 5مالي به شورشيان  و 
ـان قـذافي و     ـا نزديك  – 6افزودن بر گفتگوها ب

تشديد تحريمهاي اقتصادي بر ضد سران رژيم 
نها كه خـدمت  آو لغو تحريم در باره هريك از 
يــك از امــا هيچ. رژيــم قــذافي را تــرك كنــد

شركت كنندگان معتقد نبودند كه اين تـدابير  
از جمله به ايـن  . وردآنتيجه دلخواه را ببار مي 

دليل كه اختالف نظر ميان اعضاي ناتو شـديد  
ـاز  . است همه متفق بودند كه راه نظامي كار س

دبيــر كــل  ،بــان كيمــون ،نآدر پــي . نيســت
  . تش بس فوري شدآسازمان ملل خواستار 

ـاركوزي  مي دانيم      ـامرون و س  ،كه اوباما و ك
ـار دادنـد و در    از  ،نآاظهاريه مشـتركي را انتش

 ،وريــلآ 17در . قــذافي خواســتند كنــار بــرود
ـافتن كشـوري    لوموند خبر داد امريكا در كار ي

و نيـز  . است كه به قذافي و خانواده او پناه دهد
ــه و    ــه فرانس ــران خارج ــه وزي ــيم ك ــي دان م

ـاري   انگلستان از ناتو شكايت كرد ند كه كـم ك
ـاتو   . مي كند وزيران خارجه كشورهاي عضـو ن

در برلين جلسه كردند و گفتنـد قـذافي بايـد    
ـا  . برود و مي دانيم كه فرانسه اصرار دارد امريك

ـاران و موشـك    ميزان مشاركت خود را در بمب
ـا نمـي    . باران ليبي افزايش دهد اما چـرا امريك

بـه ايـن   ) 2011وريـل  آ 7(پذيرد؟ اسـتراتفور  
  :رسش پاسخ داده استپ

  
امریکا به خلیج فارس تقدم می  ٭

  :دهد و فرانسه به افریقا
  
ـا تقـدم مـي دهـد     • هـم  . فرانسه به افريق

ـاج و    ،در دو كشور افريقا ،اكنون ـاحل ع س
اصـرار  . مشغول عمليات نظامي اسـت  ،ليبي

دارد امريكــا بــر ميــزان شــركت خــود در 
ـا     ـا امريك عمليات نظامي در ليبي بيفزايـد ام

  زيرا. نمي پذيرد
امريكا بطور نماياني از شركت در بحثهاي  •
ـاتو غايـب بـود   آ 6 . وريل وزيران خارجه ن

ـاتو را   يعني اين كه حمالت هوائي كنوني ن
زيرا امريكا هم بايد . كافي مي داند ،در ليبي

به خليج فارس بپردازد و هم بـه ليبـي و از   
خليج فارس از تقدم برخوردار  ،ديد امريكا

  . است
 ،در مقايسه با سه هفته پيش ،خليج فارس      
ـار ايـران   . رامتر بنظر مي رسدآ اما مسئله مه

ـار تـرميم روابـط    . برجا است واشنگتن درك
ـاون       ـا كشـورهاي عضـو شـوراي تع خود ب

چراكـه ايـن كشـورها    . خليج فارس است
 ،ننــد كــه در ماههــاي فوريــه و مــارسآبر

. نها حمايت الزم را نكـرده اسـت  آامريكا از 
امريكا با مسئله ديگـري روبـرو    ،افزون براين

ن بيــرون بــردن قــواي خــود از آاسـت و  
ـيم دارد  آو از . در تابستان اسـت  ،عراق ن ب

كه ايران در كار ايجاد بي ثباتي بيشتر از بي 
در . ثباتي است كه در بحرين مشاهده شـد 

ممكن است دامنه جنبش بـه منطقـه    ،نتيجه
  .شود شيعه نشين عربستان نيز كشيده

ــدني  : انقــالب اســالمی ــل ناش ـاقض ح تنـ
بمثابه قدرت مسلطي كـه بـه    ،سياست امريكا

ـا را   ـا  «حقوق ملي كشورهاي م ـافع امريك » من
: اينسـت  ،خوانده و بدان تقدم مطلق مي دهـد 

ــران مــدعي جانبــداري از دموكراســي و   در اي
 ،حقوق بشر است و در كشورهاي خليج فارس

ـا    جانـب   ،بحرين و عربستان و شـيخ نشـين ه
يمهاي سركوبگر را مـي گيـرد و بهانـه اش    ژر

اينست كه تقدم با جلـوگيري از توسـعه نفـوذ    
اما چه كسي نمي داند كه استقرار . ايران است

نيروي محركـه تغييـر در    ،دموكراسي در ايران
جامعه هاي همجـوار مـي گـردد؟ بـه سـخن      

نقش ايران  ،استقرار دموكراسي در ايران ،ديگر
زادي در منطقــه و آســتقالل و را در بازيافــت ا

تعيـين كننـده    ،ديگر كشورهاي دنياي اسـالم 
ـافع  . مي كند امريكا چگونه مي تواند هم به من

ـاي  ژخود تقدم بدهد و هم مخالف ر يم مافياه
ـاي   ،مالي باشد كه وجودش –نظامي  عامل بق

ـانده اسـت؟ سياسـت      استبدادهاي دسـت نش
يعنــي  ،يــمژر» اصــالح « ،امريكــا و اروپــا نيــز

انطباق سياست اقتصادي و خارجيش با منافع 
اين سياست را از كودتاي خـرداد  . امريكا است

  .تعقيب مي كنند ،بدين سو 60
ـا    ،روبرت گيت • ـاع امريك  6در  ،وزيـر دف
هـم  . از بغداد و رياض ديدن كـرد  ،وريلآ

فرمانده قـواي   ،نرال جيمس ماتيسژ ،زمان
ـايتختي كـه خـط    . امريكا در منامه بود سه پ

حاد امريكا و كشورهاي عـرب را تشـكيل   ات
خط دفاع نيرومنـد در   ،اين خط. مي دهند

. موني ايران در خليج فارس اسـت ژبرابر ه
ـتان      ـان عربس ـادل قـوا مي ( برقرار كردن تع

ـاون   بعالوه ديگر كشورهاي عضو شوراي تع
ـا   ،و ايران) منطقه و عراق  از  ،از ديـد امريك

تب بدون ترديد بمرا. تقدم برخوردار است
نچه ممكن اسـت در ليبـي روي   آمهمتر از 

  . دهد
گيت زماني از عربستان ديدار كـرد كـه        

ـائين      ـا دولـت سـعودي در پ روابط امريكا ب
ـال اخيـر بـود    . ترين سطح در طول ده س

ـا در     ـا نـه تنه عربستان از بي تصميمي امريك
ـباني بـود   ،بحرين كه در مصر و تونس . عص

و هيالري ملك عبداهللا ديدار خود با گيت 
ـاري   ،كلينتون را در ماه مارس  ،به بهانـه بيم

ـبانيت او از    .  لغو كرد اما دليـل واقعـي عص
ـام      رفتار امريكا با متحـدان خـود بـود بهنگ

  . برخاستن مردم اين كشورها به جنبش
او نظـر   ،وقتي گيت در رياض وارد شـد  •

مقامات امريكا در باره نقش ايران در منطقـه  
بـراي  : يح كرد و گفترا براي سعوديها تشر

امريكــا ســند قطعــي در بــاره   ،اولــين بــار
يـم  ژفعاليتهاي ايران براي بي ثبات كردن ر

ســخن او . هــاي منطقــه را در اختيــار دارد
. بس گوش نواز  بود ،براي مقامات سعودي

ـاري    عربستان و ديگر اعضاي شـوراي همك
خليج چند هفته است در علن و سالها است 

ـترش نفـوذ    از سي ،غير علنـي  ،كه اسـت گس
ن آسخن مي گويند و بـه   ،ايران در منطقه

ـيكس  . اعتراض مي كنند گزارشها كه ويكيل
انتشار داد گوياي شكايت ايـن كشـورها از   

  . سياست مداخله گرانه ايران است
ـاتيس   ژحضور  ،در اين اين ميان • نـرال م

ـا در  آعالمت  ،در بحرين ن آنست كه امريك
مــي  ،نشــيخ بحــري ،حــال كــه از الخليفــه

ـا نـدارد    ،خواهد دست به اصالحات بزند بن
ـبش مـردم     ـيخ در برابـر جن  ،ازحكومت ش

ـا از بحـرين   . حمايت نكند  –حمايت امريك
ـا در    - نسـت  آكه پايگاه ناوگان پنجم امريك

چـرا كـه   . ادامه حمايت از عربستان اسـت 
ـيعه در   ،جنبش شيعه در اين كشور جنبش ش

  .وردآن كشور را به دنبال مي آ
 ،در پايان ،تر از همه اين كه گيت جالب •

امريكا بنا دارد قواي خود را . به بغداد رفت
ـتان  بطــور . خــارج كنـد  ،از عـراق  ،در تابس

حكومت اوباما بنا دارد قواي خـود  . رسمي
ـا  . را از عراق خارج كند بخصوص كه اوبام

ـار دوم  ــراي بـ ــود را ب ــت  ،خ ـامزد رياس نـ
ـارزات   . جمهوري كرده است در طـول مب

اوباما جنگ عـراق را   ،2008اتي سال انتخاب
مي خواند و وعـده مـي داد   » جنگ غلط«

ـاب شـود    ،هرگاه به رياست جمهوري انتخ
ـان مـي دهـد و قـواي        به ايـن جنـگ پاي

امــا . امريكــا را از عــراق خــارج مــي كنــد
يك ژو الزام استرات ،2011رويدادهاي سال 

به قصد  ،به حفظ تعادل قوا در خليج فارس
ا او را ناگزير كند قول خـود  بس ،مهار ايران

ـارج كـردن قـواي     را نقض كند و زمان خ
  .امريكا از عراق را به تأخير اندازد

  
  :چند خبر گویا ٭
  
ویکیلــیکس اســناد جدیــدی را منتشــر  ◀

علــی  ،نهــاآبنــا بــر یکــی از . کــرده اســت
خامنــه ای توســط علــی اکبــر والیتــی بــه 
: پادشــاه عربســتان پیشــنهاد کــرده اســت

اه ســعودی رابطــه مســتقیم میــان او و شــ
ـا ایـن . برقرار شود او نیز پذیرفته است ام

  .رابطه برقرار نشده است
علی خامنه ای  ،در قتل رفیق حریری ◀

  .نیز متهم است
کشـــورهای عـــرب عضـــو شـــورای  ◀

ـاری خلــیج از ایــران ـاطر  ،همکـ بــه خـ
ــه  ــورها ب ــن کش ــور ای ــه اش در ام مداخل

  .سازمان ملل  شکایت برده اند
نیز از سازمان ملـل خواسـته » ایران« ◀

است جلو کشتار مردم بحـرین را توسـط 
بحـرین . قوای اشغالگر عربسـتان بگیـرد

نیز گفته است تا زمانی که ایران دسـت از 
قـــوای عربســـتان در  ،مداخلـــه برنـــدارد

  ! بحرین خواهند ماند
  

ــــــن و  ــــــبش در یم جن
سیاســـــت عربســـــتان و 
متحدانش در قبـال ایـن 

یـــم علـــی ژجنـــبش و ر
  :صالح عبدالله

  
اسـتراتفور گـزارش  ،۲۰۱۱وریل آ ۸در     

  :کرده است
ديگــر (عربســتان ســعودي و متحــدانش  •

 6در ) اعضاي شوراي همكاري خليج فارس
نها به كوششهائي دسـت زده  آوريل گفتند آ

. اند بقصد يافتن راه حلي براي مشكل يمـن 
ـبش يمنـي    مشكلي كه ناشي مي شود از جن

منابعي در . صالح يم علي عبداهللاژها برضد ر
پيشنهاد شورا اينست : شورا به رويتر گفته اند

ـاي    كه شورائي تشكيل شود مركـب از اعض
قبايل و شخصيت هاي ملي بـراي تصـدي   

ـات  3دولت بمدت  قـرار  . ماه و انجام انتخاب
ـتان    ـنهاد در عربس موضـوع   ،است ايـن پيش

ـام ايـن گفتگـو     . گفتگو شود ـاريخ انج اما ت
  .معين نگشته است

ـالح   اح • تمال مي رود كه علي عبـداهللا ص
كنار برود اما چـه وقـت او مـي رود و چـه     

هر .  معلوم نيست ،كسي جانشين او مي شود
انــدازه علــي عبــداهللا صــالح بيشــتر طــول  

ـان    ،بدهد ـا مخالف ـايش ب بـراي او   ،گفتگوه
بيشتر از موضع ضعف و سخت تـر خواهـد   

اما امريكا و كشـورهاي عضـو شـوراي    . شد
ـتن     همكاري خليج ـا رف فارس در كارنـد ت

ـيدن     ،علي عبداهللا صالح ـبب از هـم پاش س
نهــا ايــران و آامــري كــه از ديــد  –يمــن 

  .روي ندهد –نند آجهادگرايان خواهان 
در يمن سه خيزش  ،پيش از جنبش اخير •

ـاي    : مهم نيز روي داده بـود  ـيعه ه ـام ش قي
ـيش از    ــمال و پـ ــدي در ش ـام   ،نآزي قيـ

در شبه جزيره جهادگرايان برهبري القاعده 
 ،غير از ايـن . عربستان و قيام در جنوب يمن

حاكميت دولت مركزي بر بخش مهمـي از  
اين مناطق در  ،در واقع. صوري است ،يمن

  . دست قبايلي است كه كامال مسلح هستند
ارتـش و  (علي بن صالح هـم در دولـت    •

ـان خـود را از دسـت    ) دستگاه اداري حامي
 :ان قبائـل داده است و مي دهد و هم در مي
يكـي از   –جدا شدن شيخ حميـد االحمـر   

ـيس قبيلـه    ،پسران شيخ عبـداهللا االحمـر   رئ
ـا      كنفدارسيون قبايل هاشـد و كسـي كـه ت

قدرتمنـد تـرين    ،2007مرگ خـويش در  
ـالح    - رئيس قبيله در يمن بود كه از بـن ص

خواست كنار برود و سرتيپ علـي محسـن   
االحمر  فرمانده لشگر يمن مستقر در شـمال  

ـا     ،بي اين كشورغر ـالح را ب كه امروز بن ص
  . بزرگ ترين چالش روبرو كرده اند

ـالح هـم در      ،با وجود ايـن  • علـي بـن ص
دولت و هم ميان قبائل به اندازه اي حامي 
ـام     ـاعد را انج دارد كه بتواند گفتگـوي مس

ـا كـردن قـدرت    شـرايط   ،دهد و براي ره
ـان   مناسب با حفظ موقعيت خانواده و حامي

ـتن  . بوالندخود را بق شرائطي كه او براي رف
ـانواده و   قائل است اينست كه منافع او و خ

  . رعايت شوند ،نزديكان و قبيله اش
ـا بـر    • اما امر مهم اينست كه مخالفان او تنه

برخي چون . سر رفتن او با يكديگر موافقند
ـازات     ـان محاكمـه و مج قبيله هوتي خواه
ـات جنگـي در     ـاطر جناي علي بن صالح بخ

سكوالرها  ،در برابر. شرق يمن هستندشمال 
اما هـر انـدازه بـن    . به رفتن او قانع هستند

وضـعيت او   ،صالح بيشتر برماندن اصرار كند
زيرا هم حاميان خود را . ضعيف تر مي شود

از دست مي دهد و هم جامعه بين المللـي  
از جمله امريكا و كشورهاي عرب حـوزه   –

  .دبيشتر بر ضد او مي شون –خليج فارس 
ـا و كشـورهاي عضـو شــوراي      • ـا امريك ام

ـارس نمـي خواهنـد بـن      همكاري خليج ف
. صالح به طرزي برود كه يمن از هم بپاشـد 

سعودي ها بخاطر نفوذي كه در قبائل يمن 
مي تواند مصالحه ميان دو طـرف را   ،دارند

امريكا و اين كشورها به اين . به انجام رسانند
ـالح   ژنتيجه رسيده اند كه ر قابـل  يم بـن ص

موافقنــد شــورائي  ،بنــا بــراين. بقــاء نيســت
ـات   ،جانشين بن صالح شود و تا انجام انتخاب

  .كشور را اداره كند
ـامي ايـن     • اما قبيله حوتي و ايران كـه ح

ـاريخي  از دسـت   ،قبيله است اين فرصت ت
ـا  . نها برودآ پس همه كار مي كنند كه امريك

ـند    . و كشورهاي عرب به هـدف خـود نرس
ـان و  آمي خواهـد دو ايالـت   القاعده نيز  بي

  .شبوا در جنوب يمن را پايگاه خود كند
علي بن صالح نيز خطر فروپاشي يمـن را   •

ن آويز كرده است و مي خواهد از آدست 
استفاده كند در انجام مصالحه اي كه بسـود  

  .او و خانواده و نزديكانش باشد
ــه ســراغ اســناد  : انقــالب اســالمی اينــك ب

وران مرجع انقالب برويم انگلستان مربوط به د
ـازي شـد و       ـاز س ـان اسـتبداد ب و ببينيم چس
امريكا را محور سياست داخلي و خارجي خود 
ـاز   كرد و كار را به اين جائي رساند كه مجوز س

  :سركوب هر جنبش شد
  
  

گروگـــانگيري كـــه  
تحريم و تحريم صدام 

... به حمله بـه ايـران و   
 :وردآرا ببار 

   
  
ــي  ◀ ــد تفرش ــه از مجي ــراري : مقدم برق

ـال    هاي بين تحريم المللي عليه ايران بـه دنب
ـا در تهـران     ماجراي اشغال سـفارت آمريك
ــن بخــش از   ــه در اي موضــوعي اســت ك
ـازگي   گزارش درباره اسناد ديپلماتيك به ت

. پردازيم علني شده دولت بريتانيا به آن مي
ـا در اواخـر     اين اسناد را آرشيو ملـي بريتاني

ـارج كـرد  از حالت سري  2010دسامبر  . خ
ـال      ـيش يعنـي س ـال پ آنها مربوط به سي س

در بخش نخست گـزارش  . شوند مي 1980
ـيحاتي در مـورد     ـناد، توض در مورد اين اس

ي پژوهش آنها تشريح  آنها داده شد و شيوه
 .شتگ
  
  :گروگانگیری و تحریم٭
  
ـانگيري       تقريبا از همان آغاز حادثه گروگ
ـا در تهـران در    و   13اشغال سـفارت آمريك

، اقـــدامات 1979نـــوامبر  4/ 1358آبـــان 

ـار بـه    واشنگتن و متحدانش براي اعمال فش
هاي رسـمي و   ايران از طريق وضع تحريم

ـال  . داوطلبانه آغاز شد ايـن  1980با آغاز س
  .اقدامات شدت و دامنه بيشتري گرفت

ـازمان   در طول حادثه گروگان    گيري، س
ـاره      ـا در ايـن ب ملل و شوراي امنيـت باره

ـار دو   . جلسـه دادنـد  تشكيل  در ابتـداي ك
در چهارم و سـي   461و  457قطعنامه پياپي 
ـار    1979و يكم دسامبر  ـال فش در جهت اعم

ـيدن بـه بحـران      رب ـان بخش ايران براي پاي
عالوه بر آن آمريكا به شدت از . تصويب شد

ـا بـه     كشورهاي متحد خود مي خواسـت ت
ــريم  ــي تح ــرادي و جمع ــكل انف ـاي  ش هـ

  .عليه ايران اعمال كنندداوطلبانه بيشتري 
ـا، جيمـي        به دنبال اشغال سـفارت آمريك

 14كارتر در دو فرمان جداگانه و پياپي در 
ـان و دوم آذر،   23( 1979نوامبر  23و   10آب
، )گيــري روز پــس از آغــاز گروگــان 19و 

نخست دستور مسدود شدن امـوال نقـدي   
ـان     ـپس فرمـ ــرد و سـ ـادر ك ــران را صـ اي

ـال  ـا را   ايـن سـرمايه   ممنوعيت نقل و انتق ه
  )1( .داد

ـانگيري      -  ۱توضیح  ـله بعـد از گروگ  ،بالفاص
دو هشدار پـي در پـي    ،سفارت ايران در امريكا

هشـدارها  . به وزارت خارجه مخابره كرده بـود 
مي گفتند كه امريكا قصد توقيف پولهاي ايران 

بدون تعقيب باقي مانـده   ،هردو هشدار. را دارد
از  ،شـوراي انقـالب   نه هيأت وزيران و نـه . بود
چـون بنـي صـدر    . اطالعي نيافتـه بودنـد   ،نآ

 ،سرپرستي وزارت خارجـه را برعهـده گرفـت   
نخستين كارش اين شد كه از وضعيتي كه بـر  

 ،ن قرار گرفته استآايران در  ،اثر گروگانگيري
. در پرونده ايـن دو هشـدار را يافـت   . گاه شودآ

شوراي انقالب و خميني را از خطـر   ،بالفاصله
 ،قرار شد بالدرنگ. گاه كردآتوقيف سرمايه ها 

ـاي      ـابهاي بانكه ـا را از حس بانك مركـزي پوله
ـا از    امريكائي خارج كند و تا خارج شـدن پوله

بـرخالف  . ن گفتـه نشـود  آسخني از  ،حسابها
ـاهنر  ،مصوبه شوراي انقـالب  عضـو شـوراي    ،ب

ـايش از   ،انقالب قصد ايران به بيرون بردن پوله
ـا ر ــردبانكهــاي امريكـ ــذ؟(او . ا فــاش ك ) مأخ

  ):1358بان آ 21كيهان (گفت
ـاهنر پـس از جلسـه عصـر يكشـنبه           آقاي ب

ـاريخ   ـان   20شوراي انقالب ت ، در مـورد  58آب
ـا و    تحريم نظامي و غيره ايران از سـوي آمريك

چگونه مي شود كمبودها را جبران كرد،  اينكه 
ـادگي    «: گفت در درجه اول مـردم بايسـتي آم

هر نوع نارسائي اقتصادي داشـته   كافي در برابر
ـايي        ـال كشـورهاي اروپ ـا ايـن ح باشند ولي ب

ـا را       ـاي م پيشنهاد داده انـد كـه بتواننـد نيازه
ـا  . فراهم كنند از طرف ديگر پيش بيني شده ت
بكنـيم از  تحريم بتوانيم اقـداماتي   ما هم براي 

جمله در صورتي كه امام صالح بدانند و موقع 
ـا مسـئله   و فتي آن برسد مسئله تحريم ن احيان

در بانكهاي آمريكا بـه عنـوان    ارز فراواني كه ما 
پشتوانه ارزي داريم و مـي تـوانيم نسـبت بـه     

ـال   در وخارج كردن آنها تصميم بگـريم   هرح
مسـئله بتوانـد يـك جانبـه      رسد كه  بنظرنمي

ـار را  . باشد ما در موارد حساس رشته و نبض ك
ـا در دسـ     ـافع آمريك ت براي ضربه زدن بـه من

هنـوز بصـورت جـدي                   ً       داريم ولي فعال   مسئله 
  .مطرح نيست

ـاب در   ،1982در سال  ،بعدها      نخستين كت
ـام اينترلـوك    بـه قلـم    ،باره گروگانگيري بـه ن

كتاب توضيح مـي  . مارك هولبرت انتشار يافت
ـا   ـانگيري در امريكـ ــرح گروگـ ــه ط  ،داد چگون
ــر   ،توســط كســاني چــون كيســينجر و راكفل

ــران  ــي و در اي ــي از   طراح ــده و يك ــرا ش اج
دليــل تراشــيدن بــراي توقيــف  ،نآهــدفهاي 

ـاد   . پولهاي ايران بود ور آنويسنده بـه درسـت ي
بنـي   ،مي شود كه به دنبال پيـروزي انقـالب  

صدر مرتب خواهان خارج كردن پولهاي ايران 
از بانكهاي امريكائي بود و حفظ اين پولها را در 

ي بانكهاي امريكا متضمن خطر براي ايراني مـ 
ـارك هـولبرت از      . دانست ـا امـري كـه م ن آام

ـا بـر    ،گاه استآنا اينست كه طرز فكري كه بن
ـانع مـي    ،آزادي بر استقالل مقدم اسـت  ،نآ م

شد حكومت موقت دست بكار اجـراي برنامـه   
اقتصادي براي تحقق بخشيدن بـه   –سياسي 

پولهــا در بانكهــاي . زادي بگــرددآاســتقالل و 
طراحــي طــرح  امريكــائي ماندنــد و از عوامــل

  .ن شدندآگروگانگيري و اجراي 
ـاز مـي          ـاي ايـران ب به ماجراي توقيف پوله

  .گرديم
  

  7در صفحه
  

 افالس رژیم
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  :کمیته بررسی فشار بر ایران•
  

ـال          ، كميتـه اي 1979در آخرين روز س
ـأت وزيـران   از با شركت برخي  اعضاي هي

بريتانيا براي بررسي راهكارهاي غيرنظامي و 
صادي بـر ايـران بـراي    اعمال فشارهاي اقت

. ها تشـكيل جلسـه داد   آزاد كردن گروگان
ايــن كميتــه هيجــده نفــره كــه از ابتــداي 

ـان   /1979گروگانگيري در نـوامبر    1358آب
ـان عمـر      ـا پاي ـ تشكيل شده بـود ت ت حكوم

ـانگيري در    ـاجراي گروگ جيمي كارتر و م
  .به كار خود ادامه داد 1981ابتداي سال 

ثابـت نبودنـد،   اعضاي اين كميته هميشـه     
ـات   ، وزيـران ولي معموال نمايندگاني از هي

وزارت خارجه، وزارت دفاع، وزارت خزانه 
ــزي   ــك مرك ـاني، بان داري، وزارت بازرگـ
انگلستان، وزارت صنايع و وزارت انرژي در 

ـتند    ـات حضـور داش مهمتـرين و  . اين جلس
 فعالترين فرد در اين كميسيون، ديويد ميرز

(David Miers)  ـاور ميانـه   مدير بخش خ
ميــرز خــود قــبال در . وزارت خارجــه بــود

ــر اول  1979و  1978ســالهاي  در مقــام دبي
سفارت بريتانيا در تهران خدمت كرده بـود  
و بعدها نيز سفير كشورش در هلند، يونان و 

  .لبنان شد
ـامبر   31رياست نشست روز       10( 1979دس

 اســميت- بــا ريچــارد هاســتي) 1359دي 
(Richard Hastie-Smith)    ـام ارشـد مق

اسميت  - هاستي  .بود وزيراناداري هيات 
ـا   مدتي بعد نيز در ماجراي ديگري مرتبط ب

 حكومـت او از سـوي  . ايران درگيـر بـود  
مارگارت تاچر مسئوليت فرماندهي عمليات 
ـا بـراي      ـاي مخصـوص بريتاني كبرا و نيروه
ـيدن بــه حادثــه اشــغال و      ـان بخشـ پايـ

ـ  دن را گروگانگيري در سفارت ايران در لن
  .برعهده داشت

بر اساس گزارش سري از صورت جلسـه      
اين نشست، در طول حدودا دو ماهي كـه  

ـپري شـده بـود،     از آغاز گروگان گيري س
دولت اياالت متحده آمريكا واردات مستقيم 
نفت خام از ايـران را ممنـوع كـرده بـود،     
ــران در  دارايــي هشــت ميليــارد دالري اي

ـايي د  ر داخـل و  موسسات اقتصادي آمريك
از اين . خارج از آمريكا را مسدود كرده بود

شد كه سه ميليارد دالر  ميان تخمين زده مي
ـايي   در بانك ها و موسسات اقتصادي آمريك

اين مقدار البتـه    .در لندن ذخيره شده بود
ــره ارزي   ســواي چهــار ميليــارد دالر ذخي

  )2( .هاي داخلي بريتانيا بود ايران در بانك
ــران در امريكــاپو  -  ۲توضــیح  يــا  ،لهــاي اي

سپرده هاي بانكي قديم بودند و يا سپرده هاي 
امريكا در مجموع  ،از سپرده هاي جديد. جديد

ـاي   . ميليارد دالر را توقيف كـرد  13 سـپرده ه
ـارد دالر بـر   13تا  12قديم نيز  ورد مـي  آميلي

تكليف سپرده هاي قديم تا امـروز معـين   . شد
ن نيـز مـي   آنشده است و امريكا منكر وجـود  

بخش بزرگي را  ،اما از سپرده هاي جديد. شود
ايـران را  : كارتر نوشته اسـت . امريكا باال كشيد

چنان نقره داغ كردم كه خودم هم دلم برايش 
رقمـي   ،در پايان اسناد بررسـي شـده  . سوخت

بيشـتر   ،كه اسناد انگليسي به دست مي دهند
  . ن مي پردازيمآبه  ،در جاي خود. است

  
دامه همين نشسـت اعـالم شـد كـه     در ا    

دولت ايران قصد دارد عليه مسـدود شـدن   
دارايي هايش در موسسات آمريكايي لندن 

انتظار «به نظر اين كميته، . اقامه دعوي كند
رود كه در ايـن پرونـده ايـران برنـده      مي
با اين همه تالشهاي ايران براي آزاد  ».شود

هــاي خــود در موسســات  كــردن دارايــي
ـا  اقتصادي آ مريكايي در لندن، دست كم ت

 .پايان ماجراي گروگانگيري به جايي نرسيد
)3(  

 ،همانطور كه سند حاكي اسـت   – ۳توضیح 
ـاي    شكايت ايران به نتيجه مي انجاميـد و پوله

ـاريخي   ،اما. ايران از توقيف خارج مي شد در ت
رئيس وقت بانك مركزي مي بايـد   ،كه نوبري

بـه   ،حاضر شـود به انگلستان برود و در دادگاه 
ـائي  ـاه  ،دستور رج ـانع از رفـتن او    ،در فرودگ م

توضيح هاي الزم در باره اهميت تعيين . شدند
ـا بـي اثـر    . كننده اين سفر به او داده شـدند  ام

انگلستان چه عواملي . سفر انجام نگرفت. بودند
در مالتاريــا و بنــا بــراين در حكومــت دســت 

زاد آنشانده اش داشت كه هـر كوشـش بـراي    
ـان    كرد ن پولهاي توقيف شده ايـران و نيـز پاي

ـانگيري و جنــگ را عقــيم     دادن بــه گروگـ
گذاشتند؟ ايـن پرسشـي اسـت كـه اينگونـه      

  .ن پاسخ نمي دهندآسندها به 

  
ـين نشسـت عنـوان        از سوي ديگر، در هم

ـنش بـه     حكومـت « شد كه ـا در واك آمريك
ـاي   خارج كردن دارايـي  بهتهديد ايران  ه

به ضربه زدن به دالر خود از آمريكا به قصد 
ـاي ايـران اقـدام     مسدود كردن نقدينـه  ه

در ادامه گزارش تاكيد شـده  » .كرده است
ـاله مسـدود شـدن نقدينـه     ـاي   بود كه مس ه

ـات    ــه موسسـ ــر ب ـارج منحص ــران در خـ اي
ـادي    ـات اقتص آمريكايي نبود و شامل موسس
ــد ميليتــي داراي ســهام آمريكــايي در   چن

  )4( .شد سراسر جهان نيز مي
ـاهده مـي شـود    – ۴توضیح   ،هانطور كه مش

ـان مـي     سند انگليسي نيز همان واقعيـت را بي
  :كند كه سندهاي امريكايي

به علت تهديد ايران به خارج كردن پولها  -  1 
ـا   ،از بانكهاي امريكائي كارتر دستور توقيف پوله

اما تهديد را محمـد  . نوامبر داده است 14را در 
ز عضـو  عضـو شـوراي انقـالب و ا    ،جواد باهنر

نوامبر  12مؤسس حزب جمهوري اسالمي در 
  .ورده بودآبعمل ) 58بان آ 21(79
ـاب   ،مشاور كارتر ،هاميلتون جردن – 2 در كت

ــود  ـا (خ ــران هـ ــت  آ ،بح ـال رياس ــرين سـ خ
تاريخها را اين سان به دسـت  ) جمهوري كارتر

ـاعات  : مي دهد يعنـي   ،نـوامبر  13در اولين س
زيـر خزانـه   و ،ميلر ،پس از انتشار سخنان باهنر

مشــاور حقــوقي رئــيس  ،داري و لويــد كــاتلر
در  ،به او اطالع مي دهند كه ايـران  ،جمهوري

كار خارج كردن پولهاي خود از بانكهاي امريكا 
اســناد الزم را بــراي  ،از پــيش ،ايــن دو. اســت

ـاده كـرده بودنـد   آامضاي رئيس جمهـوري   . م
ـا دالر    رئيس جمهوري اسناد توقيـف ميليارده

  .ا امضاء كردپول ايران ر
 ،وزير خارجه وقت امريكا ،سايروس ونس  -  3

: مي نويسد» انتخابهاي دشوار« ،در كتاب خود
بعد از اين كه روشن شد قطب زاده و يـزدي  «

ـا را    ــد گروگانهـ ــي توانن ــدآنم ــن  ،زاد كنن اي
ـاذ شـد   ژاسترات  ،نـوامبر  9در : ي بالدرنـگ اتخ

ـلحه بـه     دستور داده شد از فروش هرگونـه اس
خريد نفت  ،نوامبر 13در . ودداري شودايران خ

تصـميم   ،نـوامبر  14و در . از ايران ممنوع شد
... كليدي در باره توقيف پولهاي ايران اجرا شـد 

. ما چند روز در باره توقيف پولها بحث كـرديم 
ايـران گفـت قصـد     ،نوامبر 14در ساعات اول 

ـارج   دارد پولهاي خود را از بانكهاي امريكائي خ
ميلـر از قصـد ايـران مطلـع      ،حصب 4در . كند
ـارتر   ،دقيقه صـبح  10و  8و در ساعت ... شد ك

  .»فرمان توقيف پولها را امضاء كرد
بنـي صـدر سرپرسـت     ،79نوامبر  10در  – 4

پرونده روابط  ،در همان روز. وزارت خارجه شد
ـا را خواســت و از وجــود دو     ايــران و امريكـ

ـامل هشـدار    ،به فاصله يك هفته ،يادداشت ش
ـان  . گاه شـد آ ،اره توقيف پولهاي ايراندر ب هم

. روز تقاضاي تشكيل شـوراي انقـالب را كـرد   
شوراي انقالب تصميم گرفت پولهاي ايـران از  

ـارج شـود    ـا خ او بعنـوان وزيـر   . بانكهاي امريك
قرار . بانك مركزي را مأمور اين كار كرد ،دارائي

ـا     بر محرمانه ماندن تصميم شـوراي انقـالب ت
پرده از قصـد   ،نوامبر 11ا در ام. ن شدآاجراي 

  .ايران برداشت
ـام     – 5 ـاي دو مقـ ــته هـ ــه نوش ـانطور ك همـ

 ،امريكائي و سند انگليسي حكايت مـي كننـد  
گاه شـدن وزيـر خزانـه    آتوقيف پولها به دنبال 

ـارج كـردن       داري امريكا از قصـد ايـران بـه خ
. پولهايش از بانكهاي امريكا انجام گرفته اسـت 

ـا  ريخي كـه شـوراي   حق اينست كه پيش از ت
ـارج كـردن    انقالب تصميم بگيرد و باهنر از خ

تصـميم   ،صحبت كنـد  ،پولها از بانكهاي امريكا
به توقيف پولها گرفته شده بـوده و اسـناد الزم   

ـاده  آ ،نكه رئيس جمهوري امضاء كنـد آبراي  م
ـال  . شده بود اين احتمال كه وقتي دستور انتق

غ پول به بانكي مثل چيس مانهاتان بانك ابـال 
 ،وزير خزانه داري امريكا مطلع نشـود  ،مي شد

ـاران   ژر ،با اينهمـه . بسيار ناچيز بود ،نيز يـم جب
گناه خـود كـرده را    ،دروغ ساز و خائن به ايران

مـدعي شـدند   . به گردن بني صـدر انداختنـد  
قرضه هائي : چون او در نماز جمعه گفته است

ــي از     ـات خصوص ــخاص و مؤسسـ ــه اش را ك
ه اند خود بايد بپردازند و بانكهاي خارجي گرفت

امريكا پولهاي ايران را  ،دولت ايران نمي پردازد
ـا    ˝اوال ،نكـه آحال . توقيف كرده است سـند ه

ـارج  « ،مي گويند علت توقيف پول تهديد به خ
ـا  «بوده است نه ) تهديد باهنر(» كردن پولها م

ـا . »قرضه هاي خصوصي را نمي پـردازيم   ،ثاني
ضاء شده اسـت و  نوامبر ام 14سند چهارشنبه 

ـاز جمعـه    ) نـوامبر  24(ذر آ 2بني صدر در نم
ـا 10يعني گفتـه اسـت    ،روز بعد از توقيف پوله

ن آ. قرضــه هــاي خصوصــي را نمــي پــردازيم
بنا  ،باوجود اين. قابل پرداخت نبودند ،قرضه ها

ـا  آنه تنها  ،بر قرارداد خائنانه الجزيره ن قرضه ه
ـ    ،پرداخت شدند ه بلكه خائنان به ايـران كـه ب

ـانكي   آتابعيت امريكا در  ـام ب مده بودند و به نظ
مدعي اموال مصادره خـود   ،ايران بدهكار بودند

  .شده و از ايران غرامت گرفتند
  

ـاي  در ارزيابي ايـن كميتـه از تحـريم          ه
هيچ «: آمريكايي عليه ايران تاكيد شده بود

يك از اين اقدامات تاثير سـريع و مـوثري   
يني و يا موجب در جهت تزلزل اقتدار خم

ــده، در   ـا نش ــراي آزادي گروگانهـ ـار ب فشـ
ـال   حقيقت تقريبا همه اين اقدامات به احتم
زياد منجر به افرايش احساسات ضـدغربي و  
ـتيزي در ايـران خواهـد شـد      ـارجي س . خ

احساسي كه عامل اصلي اقتدار خمينـي در  
ايران بوده و موجب افـزايش خطـر بـراي    

 هــاي غربــي هــا و ســفارت خانــه گروگــان
با اين همه نابخردانه است اگـر  . خواهد شد

ـاثير     تصور كنيم كه تحريم ها به كلـي بـي ت
هــا كمكــي  هســتند و بــه آزادي گروگــان

ـان    براي آمريكايي. دنكن نمي ـا و متحدانش ه
تـوانيم ظرفيـت    مشكل اين جا است كه مي

هاي گوناگون تخريب ايران را ارزيابي  راه
ـاثير واقعـي تحـريم     ـا  كنيم، ولـي از ت بـر   ه

ـا   خميني و شوراي انقالب و كساني كه واقع
  ».ها را در اختيار دارند آگاه نيستيم گروگان

ـا ضـمن         بر اساس همين گـزارش، بريتاني
ـا      بررسي گزينه قطع كامـل روابـط خـود ب
تهران به صورت تـدريجي در تـالش بـود    

ـا را نيـز    كه سفارت خانه هاي ايران در اروپ
ـين بايـد ا  «: كوچك كند ز حجـم  ما همچن

هاي ديپلماتيك ايران در اروپا بكاهيم  هيات
و اين مساله موجب كاهش كنتـرل دولـت   
انقالبي بر جوامع ايراني خارج از كشور نيـز  

  ».خواهد شد
    

  :روابط اقتصادی بریتانیا و ایران •
  

ـادرات        بر اساس برآوردهاي رسـمي، ص
بــا افــت و كــاهش  1979بريتانيــا در ســال 

قبل از آن بـه حـدود   شديد نسبت به سال 
ـيده بـود   230 بزرگتـرين  . ميليون پاوند رس

  شركت بريتانيايي كـه از برقـراري تحـريم   
ـالبوت   اقتصادي عليه ايران متضرر مي شد ت

بود كه تامين كننده اصلي قطعات خـودرو  
ـا شـركت ايـران      پيكان و طرف قـرارداد ب

  .بود) ايران خودرو كنوني(ناسيونال 
ري قرار بود تا پايان بر اساس قرارداد جا    

ميليون پاوند با ايران  120تالبوت 1980سال 
ـاس      تبادل تجاري داشته باشـد كـه بـر اس

شـده از سـوي دولـت    برقـرار  هاي  تحريم
ميليـون پاونـد از ايـن     45تا  35بريتانيا، بين 

 37تا  29شد كه تقريبا معادل  مبلغ كاسته مي
اين . كل درآمد تالبوت از ايران بود درصد

ـياري از    مسا ـار شـدن بس له عمال موجب بيك
كاركنان اين شركت در آستانه ورشكستگي 
و تعطيل شدن چند سايت آن در اسكاتلند، 
استان وست ميدلند و جنوب غرب انگلستان 

  .شد مي
    

  :سیاست آمریکا •
  
آمريكا همچنين تاكيد داشت تا فشارهاي     

ـادرات مـواد    اقتصادي عليه ايران شامل ص
ـاس     .بشـود غذايي نيز  ـان بـر اس در آن زم

ـال    ـين زده   1978آمارهاي رسـمي س تخم
ـارد    مي شد كه ايران ساالنه حـدود دو ميلي

ــذايي وارد    ــواد غ ــف م ــالم مختل دالر اق
اكثر اين اقالم مربـوط بـه واردات   . كند مي

ـتراليا و نيوزلنـد     ـادا، اس ايران از آمريكا، كان
ـال تحـريم     . بود ـايي بـه اعم مقامات بريتاني

به گمان . ندان خوش بين نبودندغذايي چ
يك تحريم هماهنگ غذايي غربـي  «: آنان

ـين كشـورهاي    عليه ايران، به خصوص در ب
توانـد بـه    جهان سوم و ديگر كشورها، مـي 

ـبت بـه ايـران منجـر       افزايش دلسـوزي نس
ـيش گـرفتن     » .شود ـا در پ ـا ب دولت آمريك

ـاق و هـويج خـود در      سياست مشـهور چم
ــالم آمــادگي  ــران اع ــر اي ــه  براب ــرد ك ك

امتيازهــايي را در صــورت آزادي ســريع و 

ها به ايـران خواهـد    بدون صدمه گروگان
ـاون وزيـر خارجـه    . داد وارن كريستوفر مع

ـا    24/ ژانويه 14آمريكا روز  دي در ديـدار ب
داگالس هرد همتاي بريتانيايي خود اعـالم  

صدمه  واشينگتن در صورت آزادي بي :دكر
ـاري بـراي    گروگان تشـكيل  ها آماده همك

ــي   ــي و پ ــراي بررس ــه اي ب ــري  كميت گي
ر دوران دهاي ايـران   ها و مصيبت خسارت

ـين تسـهيالت     قبل از انقالب شـده و همچن
ـايي و   حقوقي براي اقدام ايران براي شناس

از سـوي  . استرداد اموال شاه را فراهم كند
ـان    ديگر آمريكا حاضر شد كه به محـض پاي

ـاي   گيري، همـه دارايـي   سريع گروگان ه
 .ود شده ايران در آمريكا را آزاد كنـد مسد

)5(  
بنا بـر   ،ور مي شود كه امريكاآياد – ۵توضیح 

رئـيس جمهـوري    ،سندي كه به امضاي كارتر
رئـيس جمهـوري ايـران     ،و بني صـدر  ،امريكا
ـا  . تعهـد را پـذيرفت   5 ،رسيد ـار  « ،بعـد ه چه
  :شد كه خميني اعالم كرد» شرط

  ،شا بازپس دادن اموال شاه و خانواده - 1
  ،لغو تمام ادعاهاي آمريكا عليه ايران - 2
تضمين آمريكا به عدم مداخلـه سياسـي و    - 3

  ،نظامي در ايران
ـامي امـوال و سـرمايه    - 4 ـاي   آزاد كردن تم ه

  .شده ايران توقيف
ـارم، آنهـم بـه        از اين چهار شـرط، شـرط چه

، رقيمت برباد رفتن ميلياردها دالر پـول كشـو  
 هي مسدود شـد ارائدبخش بزرگي از . اجرا شد

  . ايران، همچنان مسدود است
  
پيتـر كرينگتـون وزيـر خارجـه در يـك          

ـاريخ دوم ژانويـه    / 1980گزارش سري به ت
ـاچر    1358دي  12 ـارت ت ، خطاب بـه مارگ

ــر   ــد ب ــر بريتانيــا، ضــمن تاكي نخســت وزي
همراهي همـه جانبـه بـر سياسـت تحـريم      

ــه ــران، نكت ــريم اي ـاره تح هــاي  اي را دربـ
ايران مطرح كرده كه به نظر اقتصادي عليه 

ـال قبـل    31رسد صـرفا بـه شـرايط     نمي س
زمـــاني كـــه موعـــد «: منحصـــر باشـــد

ـازمان ملـل فـرا برسـد،       ضرب ـاي س العجله
آمريكاييان احتماال مصمم بـه تـالش بـراي    

ممكـن   ههاي بيشتر هستند ك تصويب تحريم
به تقويـت مواضـع تنـدروان و    بسيار است 

  )6( «.شودروها منجر  تضعيف مواضع ميانه
دو امر مهم در اين سـند وجـود    – ۶توضیح 

يكي تحريم هاي اقتصادي كه واقع شـد  : دارد
ـا  . ها از تحريم ها»تند رو«و ديگري استفاده  ام

انگلســتان و  ،ن زمــانآواقعيــت اينســت كــه 
ـافع   ،امريكا استقرار دموكراسي در ايران را با من

خود در منطقه سازگار نمي دانسـتند و هنـوز   
از اين رو است كه گروگانگيري . مي دانندنيز ن

در حكومت بازرگان انجام مي گيـرد و سـبب   
تحريمهــاي . ن حكومــت مــي شــودآســقوط 

اقتصادي پيش از رياست جمهوري بني صـدر  
انجام مي گيـرد و خمينـي و رهبـران حـزب     

ـارج كـردن    (جمهوري اسـالمي   ـاي راز خ افش
 پولها از بانكهاي امريكا ربطي به اين ديـدگاه و 

ـاوز بـه   . ن را نعمت خواندنـد آ) رفتار ندارد؟ تج
ـاني بـر     ايران توسط قواي صدام و معاملـه پنه

در رياست جمهوري بنـي صـدر    ،سر گروگانها
ـام گرفتنـد   معاملـه را خمينـي و رهبــران   . انج

ن آ. حزب جمهوري اسالمي انجام داده بودنـد 
معامله و اين جنگ به خميني و رهبران حزب 

دادنــد كودتــاي  جمهــوري اســالمي فرصــت
بعـد از  . خزنده بر ضد بني صدر را اجـرا كننـد  

ـا      ،كودتا ـا ب امريكا و انگلـيس و اسـرائيل و اروپ
ـاني شـدند   ژر يم خميني وارد معامله هاي پنه

ـار   . وردنـد آكه افتضاح جهاني ايران گيت را بب
غـرب  : امرهاي واقع مي گويند ،به سخن ديگر

برضـــد دموكراســـي و دموكراتهـــا و بســـود 
  .داديان عمل كرده استاستب

  
ـا      ــه اعمــال فشــار، آمريكــا طبيعتـ در زمين

ـا و   خواستار حـداكثري كـردن تحـريم    ه
ـين    المللـي از آن را   استقبال كـل جامعـه ب

زبيگنيو برژينسكي مشاور  ،براي مثال. داشت
/ ژانويـه  16امنيت جيمي كارتر، در ديـدار  

ـيكالس هندرسـون سـفير     26 دي خود با ن
نگتن بار ديگر بر اصرار آمريكا بريتانيا در واشي

ـاي   بر ضرورت افزايش و گسترش تحريم ه
  .رسمي و داوطلبانه تاكيد كرد

    
  :سیاست آمیخته با تأمل لندن•
  
هندرسون در اين ديدار اعالم كـرد كـه      

لندن ضمن تاييد و دنبالـه روي از مواضـع   
آمريكا در ضرورت تنبيه اقتصادي ايران بايد 

هاي جهان اسـالم   يتشرايط زماني و حساس
. و مسايل داخلي ايران را نيز در نظر داشت

به گمان لندن، سه موضوع اشغال افغانستان 
توســط ارتــش شــوروي، در پــيش بــودن 
نشست وزراي خارجه كشورهاي اسالمي و 
ـات رياسـت جمهـوري در     همچنين انتخاب

شدند تا در گسترش بيشتر  ايران موجب مي
اسالم كمي هاي ضدايراني به جهان  تحريم

  .تامل كرد
ـا در   در همان روز، جان گراهام سفير بريتاني

اي بـه لنـدن،    تهران طي گزارش محرمانـه 
ضمن تاكيد بر همراهي سفراي كشـورهاي  
صنعتي غرب بر ضـرورت تـداوم و تشـديد    

ــريم ــريع در آزادي   تح ــت تس ـا در جه هـ
ها  ها يادآوري كرد كه اين تحريم گروگان

ـ  رب از نفـت  نبايد موجب محروم ماندن غ
ـاد    طايران و يا غل ـان اتح يدن ايران بـه دام

ـازه آزاد شـده   . شوروي شـود  ـناد ت  ،در اس
هاي متعددي درباره قراردادهاي از  پرونده

ــراي فــروش   پــيش امضــا شــده نظــامي ب
ـ تجهيزات، لـوازم يـدكي و ارا   ه خـدمات  ئ
اغلـب ايـن   . نظامي به ايـران وجـود دارد  

و در هاي قبل از انقـالب   قراردادها در سال
دوره روابط بسيار حسنه تهران و لندن منعقد 

  .شده است
    
  :موضوع فروش سالح به ایران ٭
  
هاي نخستين جنگ، ايران به دليل  در ماه    

ـين   ـامي ب المللـي   تحريمهاي اقتصادي و نظ
ـانگيري در سـفارت     ناشي از حادثـه گروگ
آمريكا به شدت از نظر تامين جنـگ افـزار   

ـا لنـدن، تهـران     در رابطه. تحت فشار بود ب
خواهان دريافت لوازم يدكي و تجهيـزات  
فني براي جنگ افزارهاي ساخت بريتانيا و 
ـامي     ـين دريافــت تجهيــزات نظـ همچنـ
ـال      خريداري شده بود كـه بـه دليـل اعم

ها از تحويلشان به ايران خـودداري   تحريم
مهمترين ايـن مـوارد تجهيـزات     .شده بود

ـاي زرهـي    اضافي و لوازم يدكي تانـك   ه
ـاي   و تانك (Chieftain Tanks) چيفتن ه

 كوچك و سبك سوار زرهي اسـكورپيون 
(Scorpion Light Tanks)   ـين و همچن

ـالهاي قبـل از     چهار ناو سفارش شـده در س
ـاو  (ها  انقالب بود كه دست كم يكي از آن ن

توســط شــركت ســازنده آمــاده ) خــارك
  .تحويل به ايران شده بود

ـاي        ـات بريتاني ـاي مقام ي، از جملـه  به ادع
اظهارات سر جان گراهام سفير فراخوانـده  

 42/ اكتبـر  61شده به لندن در ديـدار روز  
ـيف  ـاردار سـفارت     مهر با س اهللا اهـدايي ك

ايــران، ارتشــبد حســن طوفانيــان مســئول 
المللي ارتـش در حكومـت    خريدهاي بين

بهمـن   17/ 1979پهلوي روز ششـم فوريـه   
انقالب، و تنها پنج روز قبل از پيروزي  7513

ـا را   بيشتر قراردادهاي نظامي ايران و بريتاني
  )7( .فسخ كرده بود

فسخ قراردادها بدون ترديـد بـه     – ۷توضیح 
زيـرا اوال بخـش   . زيان ايران انجام گرفته است

مهمي از خريدها به ايـران تحويـل داده شـده    
ـا را   ،بودند و تحويل نشدن بقيه تحويل شده ه
ـاي   چنانكـه . نيز بـي مصـرف مـي كـرد     تانكه

ـا وزن خـود را      ـاي متناسـب ب چيفتن موتوره
نداشتند و قرار بر تحويل موتورهاي متناسب با 

اسناد نمي گويند بر سـر   ،و نيز. وزن تانكها بود
مــد؟ و نقــش آپولهــاي پرداخــت شــده چــه 

حكومت انگلستان در لغو قراردادها چـه بـوده   
  ؟است

  
اگرچه سياست رسمي و اعالم شده بريتانيا    

نگ ايران و عراق، بـي طرفـي بـود،    در ج
ـايي از   ولي كرينگتون وزير خارجه بريتانيا اب

ـا  «: ابراز اين نكته نداشت كه در جايي كه م
مجبور به انتخاب شويم، بايد جانب عراق را 

  تا زمان ارزيابي روابط خود با ... بگيريم 
  8در صفحه 

  

 افالس رژیم
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ـان در     ـاع زنـداني م عراق و آزاد شدن اتب
ـال   ايران، ما نبايد  ـام ارس با آزادي زود هنگ

جنگ افزار به ايران موافقت كنيم، حتي در 
ها قبال پرداخت  مواردي كه پول خريد آن

شده، از جمله ناو خارك و قطعات يدكي و 
ـتن و     ـاي چيفـ تجهيــزات تكميلــي تانكهـ

ــه بهــاي  ــد  18اســكورپيون ب ــون پاون ميلي
  ».است

توجيه مقامات بريتانيايي اين بود كـه بـه       
هاي شوراي امنيـت و حكـم    قطعنامهدليل 

ـاي    دادگاه دعاوي بين ـان اعط المللي، امك
ـامي   مجوز صادرات براي درخواستهاي نظ

در مقابل، مقامات ايراني . ايران وجود ندارد
ـامل   مدعي بودند كه محدوديت ها نبايد ش

ـا بـه ايـران، از جملـه      تعهدات پيشين بريتاني
واند ت تعهدات قبل از انقالب بشود و تنها مي

بريتانيا . هاي جديد را در برگيرد درخواست
البته يك شرط اختصاصي ديگر هـم بـراي   
آغاز ارسال جنگ افزار به ايـران داشـت و   
آن آزاد كردن چهار تبعه خود بود كـه بـه   
داليل مختلفي توسـط جمهـوري اسـالمي    

  )8( .بازداشت شده بودند
هـم بـه   . توجيه نا درست اسـت  – ۸توضیح 

نگ را ايران شروع نكرده بود و اين دليل كه ج
عراق به ايران تجاوز كرده بـود و برابـر حقـوق    

ـاوز     ،بين المللي مي بايد به ايـران در برابـر تج
 ،عراق كمك مي شد نه اين كه به بهانه جنگ

قراردادهاي منعقده در زمان شاه سابق را اجـرا  
با حمايـت   ،يم صدام به ايرانژاما تجاوز ر. نكرد

ـا و كشـورهاي عـرب حـوزه     انگلستان و امر يك
ـارس   ،بخصـوص عربسـتان و كويـت    ،خليج ف

ـاي عمـل بـه      ،پـس . انجام گرفتـه بـود   بـه ج
يــم صــدام در ژاز ر ،قراردادهــاي بــين المللــي

يم ژن رآحمايت كردند و به  ،تجاوزش به ايران
البتـه بعـد از ايـن كـه اسـتبداد      . اسلحه دادند

ادامه يافتن جنگ در سود  ،خميني برقرار شد
  .شد و به هر دو طرف اسلحه فروختند غرب

    
  :ماجرای ناو خارک •
  
در اين ميان، بي گمان ماجراي حيرت بار    

ناو خارك و بازي سياسي و حقوقي كه بـر  
سر تحويل آن بـه ايـران رخ داد، يكـي از    
فرازهاي عبرت آموز تاريخ روابط ايـران و  

ناو خارك يكي از چهار كشتي . بريتانيا است
ـامي  جنگي بود ك ه شركت كشتي سازي نظ

ـانتر   سـفارش   (Swan Hunter) سـوآن ه
ـالهاي قبـل از انقـالب از     راساخت آن در س

ـا را نيـز       ـاي يكـي از آنه ايران گرفتـه و به
در آستانه انقـالب، ايـن   . دريافت كرده بود

پروژه يكي از مـواردي بـود كـه بـه طـرز      
ـبد     ـامعلومي توســط ارتشـ مشــكوك و نـ

ـاو، در ابتـدا   طوفانيان ملغي شد و از چها ر ن
دو مورد و نهايتا تنها يك مورد، آن هـم بـه   
ـار   دليل پرداخت پول اصلي، در دستور ك

  .خريد ايران باقي ماند
ـارك از        ـاو خ برخي از مشخصات كلي ن

 680: تن، طول 20300 :وزن: اين قرار بود
ـايي، قيمـت     5/21: فوت، سرعت گـره دري

ـافي   بيسـت : پايه اوليه و بدون تجهيزات اض
ـتي در    ـا دادن دو كش ميليون پاوند، قابل ج
ـتي در عقـب بـه صـورت       جلو و يـك كش

يـك  : زمان، تعداد پيش بيني شده افراد هم
 187افسـر و   21ناخدا، هفـت افسـر ارشـد،    

اين ناو همچنين داراي باند فرود سه  .ناوي
البته نهايتا قيمت اين ناو در . بالگرد را داشت

هاي پيش  رتهاي جانبي و خسا انتها باهزينه
  .بيني نشده به دو برابر افزايش يافت

ـاون        در سفر سرهنگ جهانگير كامكار مع
ـال   بـه   1980وزير دفاع ايران در ابتداي س

لندن، براي حل و فصل قراردادهاي معوقه 
نظامي دو كشور، او درخواست لندن براي 
ـا     ـارك ت ـاو خ به تعويق انداختن دريافت ن

ـارس را پــذيرفت    ـاه مـ ـان مـ ايــن . پايـ
درخواست تعويق در واقـع سياسـت دفـع    
الوقت لندن به اميد يافتن راه حلـي بـراي   

ـالي    .ديك مشكل اساسي بـو  ـا در ح بريتاني
قرارداد فروش ناو خارك را با ايران قطعي 
كرد و باقي مخارج آن را دريافت كرد كه 
ـا حـل      مطمئن بود در شـرايط كنـوني و ب

گيري، بـدون آزردن   نشدن مساله گروگان
دولت آمريكا، قادر به انتقال قطعـي آن بـه   

  .ايران نبود
بريتانيا همچنين اميدوار بود كـه بـه هـر        

ـايي    دليلي ايران قادر به پرداخت قسـط نه
خريد ناو نشود، ولي سرهنگ كامكار موفق 
شد تا آخرين قسط ده ميليـون پاونـدي را   

فـروردين بـه شـركت     22/ آوريل 11روز 

تا ايـن بهانـه نيـز از    سوآن هانتر منتقل كند 
ـاو   دست لندن براي خودداري از تحويل ن

ـامي    . گرفته شود ـات نظ ـام مقام در آن هنگ
خواستند به ايـران بگوينـد كـه     بريتانيا نمي

قادر به صدور مجوز صادرات به اين كشتي 
كردند، آن هـم   چون اگر چنين مي. نيستند

ها قبل پرداخته  براي يك ناو كه پولش سال
ـاخير فـراوان    شده و آماده سازي آن نيز با ت
ايــران قبــل از پــذيرش ايــن . تــوام بــود

استمهال تهديد كرده بود كـه در صـورت   
عــدم صــدور مجــوز صــادرات، از دولــت 

ـاي     بريتانيا هفته اي هفتاد هـزار پاونـد تقاض
  .غرامت خواهد كرد

از ايــن رو بــا مشــورت بــا كارشناســان       
ـافي در   حقوقي، با حدود يك ماه تاخير اض

ارديبهشــت، نــاو خــارك در 5/ آوريــل 25
ـتان   سواحل نيوكاسل در شمال شرق انگلس

خدمـه ايرانـي كـه از     150تحويل ناخدا و 
. ايران براي دريافت آن آمده بودنـد شـد  

حتي يك تيم فيلم برداري ايراني در محل 
توقف ناو حاضر شده بودند تا از مراسـم بـه   
آب انداختن و حركت آن به سوي ايـران  

ـال   . خبري تهيه كنند گزارش ولـي در كم
ـاس يـك     شگفتي براي ايرانيان، ولي بـر اس
سناريو و يك نقشه دقيقا از پيش برنامه ريزي 
شده، اعالم شد كه صـدور مجـوز رسـمي    

ـاي   خروج براي اين ناو به دليـل تحـريم   ه
گيـري ممكـن    المللي ناشي از گروگان بين

نيست و كمپاني فروشنده تنها ناو را تحويـل  
ـازه  داده  و هيچ تعهدي در قبال صدور اج

  .خروج آن از آبهاي بريتانيا را ندارد
ــي از        ــريم ناشـ ــوع تحـ ــه موضـ بهانـ

ـارك   گروگان گيري براي عدم تحويل خ
به ايران، در شرايطي مطرح شده بود كه بر 
اســاس نامــه محرمانــه و شخصــي ميــرز بــه 

ـارس    ــوم مـ ـاريخ س ـام در تـ / 1980گراهـ
ــفند 12 ــل 53( 1358اس ــل  روز قب از تحوي

، از ابتدا تصميم بر ايـن  )ظاهري ناو به ايران
ـاو و تسـويه      ـاقي مانـده ن بود كه كل پول ب
حساب كامل صورت گيرد و پس از تحويل 
. آن به ايران از خروجش جلـوگيري شـود  

ميرز در نامـه خـود بـه سـفير كشـورش در      
ـازي «تهران از اين پروژه به عنـوان   ـاد  » ب ي

ـاط    ـافتن ارتب ـاي   كرده و نگـران ي تاخيره
اوليه، دريافت كل پول، تحويل صوري ناو 
ـازه خـروج آن توسـط      و عدم صـدور اج

ـازي  «ها و پي بردن آنها به  ايراني ـين ب » چن
  .بود
ـازه آزاد شـده در پرونـده         ـاي   اسناد ت ه

ـامال   وزارت دفاع و وزارت خارجه بريتانيا ك
ـاهري     آشكار مي سازد كه ايـن تحويـل ظ

و با آگاهي بـه ايـن    اوليه كامال با هماهنگي
كه ناو پس از تحويل قادر به خروج نبوده و 

گيـري از شـكايت محتمـل     در جهت پيش
ـادن      ـازي و افت ـتي س ـاني كش ايران از كمپ

هاي سنگين نگهـداري آن بـر عهـده     هزينه
ـناد   . ايران صورت گرفته شده بود ديگـر اس

ن است كه دولت آاين مجموعه حاكي از 
ني ســوان هــانتر بريتانيــا در ابتــدا از كمپــا

خواست تا تحويل ناو خارك بـه ايـران را   
باز هم به تأخير بيانـدازد، ولـي وقتـي ايـن     
ـالي و حقـوقي     كمپاني نسبت به عواقـب م
تاخير بيشتر هشـدار داد و اعـالم كـرد كـه     
خسارتهاي ناشي از آن را برعهده نخواهـد  
گرفت، استفاده از حربه عدم صدور مجـوز  

  .ر گرفتصادرات در دستور كار قرا
ـاريخ        بر اساس گزارش محرمانه ميرز به ت
ــه  23 ــن  3/ 1980ژانوي ــت 1358بهم ، دول

ـا    1979تاچر از دسامبر  تصميم گرفته بـود ت
 «با در خدمت گرفتن تاكتيكهاي تأخيري«

ـاني كـه     ـا زم انتقال ناو خارك به ايران را ت
ـاخير    ماجراي گروگانگيري ادامه دارد بـه ت

ــد ــر. بياندازن اســاس گــزارش  همچنــين ب
ـار    19/ مه 9محرمانه  ارديبهشت گـردش ك

ـا بـه    يكميس وني كه در وزارت كشـور بريتاني
همين منظـور تشـكيل شـده بـود، قبـل از      
تحويل ناو خارك بـه خدمـه ايرانـي، كـه     
ـا     اساسا براي آوردن آن از ايـران بـه بريتاني

كشـهاي   سفر كرده بودند، به صاحبان يدك
كـه از هـر    محلي نيز دستور داده شده بود

ـارك      ـازي خ ـاده س گونه كمك بـراي آم
ـا خـودداري     ـاي بريتاني براي خروج از آبه

  .كنند
هاي نفتـي و عوامـل    همچنين به كمپاني    

ها نيز هشدار داده شده بـود كـه    محلي آن

اكيدا از ارايه سوخت به اين ناو خودداري 
پليس و نيروهاي گمرك نيز كامال به . كنند

و مراقـب هـر    حالت آماده باش درآمـده 
گونه تحركي از سوي خدمه ايراني بـراي  

بر اساس سند محرمانه . اندازي ناو بودند راه
وزارت دفاع بريتانيا و همچنين نامه رسـمي  
ـام ايـن برنامـه     سفارت ايران در لندن، انج
ـايي و    ـات بريتانيـ ــوي مقامـ ــده از س پيچي
بالتكليفي موضوع موجب شد كه به دستور 

اعزامي ناو خارك و  ناخدا اشتري، فرمانده
اي به وزارت دفاع بريتانيا  پس از ارسال نامه

ـيم سـرگردان ايرانـي،     و رفع مسئوليت از ت
ـاو را     ـپتامبر ن بيشتر خدمه ايراني، در نيمـه س
بــدون مراقــب تــرك كــرده و بــه ايــران 

  .برگردند
اين ماجراي پيچيده موجـب شـده كـه        

ـاريخ   امروزه در بسياري از منابع مطالعاني ت
آوريل  25دريانوردي و علوم دريايي، روز 

ـاو      1980 ـان تحويـل رسـمي ن به عنوان زم
خارك به نيروي دريايي ايران ثبـت شـود   
كه از نظر تجاري و مالكيت و بر روي كاغذ 
درست است، ولي در عالم واقع اين انتقال 
ـان اجرايـي نشـد    . مالكيت هرگز در آن زم

بـه  اسناد موجود البته به دليل محدود بودن 
اطالعـــي از زمـــان نهـــايي  1980ســـال 

آزادسازي ناو خارك و اجازه خروجش به 
ـابع   سوي ايران نمي دهد، ولي بر اساس من

ـاهد      ديگر و به خصـوص گـزارش چنـد ش
عينــي در وزارت خارجــه و وزارت دفــاع 
بريتانيـــا، بـــا وجـــود خاتمـــه مـــاجراي 

، باز هم بريتانيا 1981گروگانگيري در ژانويه 
خروج اين ناو خودداري و از صدور اجازه 

ـين   ــع بـ ـار موان ــن بـ ــي از   اي ــي ناش الملل
هاي حاصل از جنگ ايران و عـراق   تحريم

ـار كـرد   ـارهاي     .را بهانه اين ك ـا فش ـا ب نهايت
ـال     ـان، در س حقوقي ايران و گذشـت زم

ـال از   1985 و با سپري شدن بيش از پنج س
پايان ساخت و تحويل اسمي ناو خارك، و 

ـام    سختي مي در شرايطي كه ديگر به شـد ن
يك ناو تازه ساز را به آن داد، اين ناو بدون 

ـا و ديگـر    از قبيل تـوپ (تجهيزات اضافي  ه
ـلي     ادوات دفاعي آن كـه در قـرارداد اص
ـامال     ـالها قبـل ك موجود بود و پولش هم س

  )9( .تحويل ايران شد) دريافت شده بود
همانطوركه اسناد حكايـت مـي    – ۹توضـیح 

يك كـاله بـرداري و    ،ركار حكومت تاچ ،كنند
ـاك  آايـن حكومـت از   . فريب بـوده اسـت   ن ب

ـامي    ـالي و نظ نداشته است كه به ايران زيان م
نكه شركت انگليسي تحت آاما براي  ،وارد كند

تعقيب قرار نگيرد و مجبور از پرداخت غرامـت  
ناور را تحويـل داده   ،از راه فريب ،به ايران نشود

. اســت ن از بنــدر شــدهآامــا مــانع از خــروج 
ـال    ـاو در س  1985توجيهي كه براي تحويل ن

ـاو    : خواندن دارد ،مي سازد ـازه داده اسـت ن اج
بـه سـوي    ،بدون تجهيزات تحويل داده شـده 

و چنــين دولتهــائي دم از ! بهــاي ايــران بــرودآ
ـان و حملـه      حقوق بين المللـي و حقـوق انس

ور آاشمئزاز . مي زنند» انسان دوستانه«نظامي 
  ؟ نيست

    
  :اپلنشست ن •
  
وزارت خارجه آمريكا در يـك گـزارش       

 19/ مشروح توجيهي به تاريخ هشتم آوريل
ــه    ـا ب ـنهادي آمريكـ ــوارد پيشـ ــروردين م ف
ـتر عليـه    كشورهاي دوست براي تحريم بيش

تحــريم : ايـران را ايــن گونــه اعـالم كــرد  
صادرات كليه كاالها، به استثناي غـذا، دارو  
ـاي     و تجهيــزات پزشــكي، تــردد كاالهـ

هاي تجاري به ايـران، خـوداري از    كشتي
صدور اعتبارات تجاري جديد و ديگر نقـل  
و انتقــاالت مــالي و خــودداري از امضــاي 

ـاي   قراردادهاي ارايه خدمات بـه پـروژه   ه
  .صنعتي ايران

 28و  27/ 1980مه  18و  17طي روزهاي     
، وزراي خارجه كشورهاي عضو 1359آبان 

ـا در شـهر ناپـل    ـا   جامعه اقتصادي اروپ ايتالي
گــرد هــم آمدنــد تــا دربــاره موضــوعات 

هايي واحـد   مختلفي از جمله تعيين سياست
ـا مصـوبات    در جهت تحريم ايران، مطابق ب
ــه    ـا ب ـارهاي آمريكـ ــت و فشـ ــوراي امني ش

هاي  كشورهاي دوست براي اعمال تحريم
  .اضافي و داوطلبانه تعيين تكليف كنند

بر اساس گزارش محرمانه اي كه توسط      

رت خارجه بريتانيا از ايـن نشسـت تهيـه    وزا
ـاني    شده، در موضوع ايران در قطعنامـه پاي

ـا دليـل   «اين نشست تاكيد شده بود كه  تنه
ـا  تحـريم [تصويب اين مـوارد   صـرفا در  ] ه

اي  ها بوده و خدشه جهت آزادي گروگان
به احترام به استقالل ايـران و حـق مـردم    
ايران براي تعيين سرنوشـت آينـده خـود    

  . »كند نميوارد 
مهمترين موارد تصويب شده عليه ايران      

كــاهش : در نشســت ناپــل عبــارت بــود از
ـايي در    اعضاي هيأت هاي ديپلماتيـك اروپ

ايران، كاهش تعداد ديپلماتهاي ايرانـي در  
ــررات   ــراري مق ـايي، برق ــورهاي اروپـ كش
رواديد براي اتباع ايراني در جهت سفر بـه  

مجـوز   كشورهاي اروپايي و توقف صـدور 
  .صادرات تجهيزات نظامي به ايران

با آن كه نشست ناپل براي برون رفـت از      
ـامي    ـات نظ جو ناشي از تبعات شكست عملي
آمريكا در ايران و همگامي بيشتر كشورهاي 
ها  اروپايي با آمريكا در جهت تشديد تحريم

اي معكوس بـه   عليه ايران تشكيل شد، نتيجه
و صـريحا در   دولت آمريكا رسـما . بار آورد

آميز به ماليم بودن مصـوبات   واكنشي گاليه
  .اين نشست عليه ايران اعتراض كرد

ارديبهشـت، ادمونـد    21/ مه 21عصر روز     
ماســكي وزيــر خارجــه جديــد آمريكــا در 
ـاي       ـا پيتـر كرينگتـون همت تماسي تلفنـي ب

ـنودي شـديد   «بريتانيايي خود مراتب  ناخش
ـارتر [» ييس جمهورئر رد در مـو ] جيمي ك
را بــه » هــا رفتــار بريتانيــا دربــاره تحــريم«

  .كرينگتون ابالغ كرد
ـا       برخالف دولتهاي اروپايي، دولت آمريك

نشست ناپل را گامي بـه عقـب در سياسـت    
ـابي كـرده بـود     . اعمال فشار به ايـران ارزي

ــروز اعتراضــات در   ــژه از ب ــه وي ماســكي ب
مات نشسـت ناپـل   يپارلمان بريتانيا عليه تصم

  .ودناراحت ب
: كرينگتون در پاسخ ماسكي اعـالم كـرد      
دولت بريتانيا تا جايي كه توانسته از آمريكا «

حمايت كرده است و او با همين روحيه در 
ولــي » .نشســت ناپــل شــركت كــرده بــود

پارلمان مصـوبات ناپـل را بـه طـور كامـل      
ـا افـزود    .تصويب نكرد و بر نارضايتي آمريك

ن از لنـدن  يكي ديگر از دلگيريهاي واشينگت
صدور اجازه تاسيس و فعاليـت بـه شـركت    

ـته بـه وزارت نفـت    ) كاال ليميتـد (كاال  وابس
شركت كاال مسئوليت خريدهاي . ايران بود

ـنايع   مختلف لوازم و تجهيزات مورد نياز ص
بـه عقيـده   . نفت ايران را به عهـده داشـت  

ـاال يـك    آمريكا، از آن جايي كه شركت ك
ـا    اسـت بايـد   كمپاني ثبت شـده در بريتاني

المللي مورد تاييـد   هاي بين مقررات تحريم
ـاالي       لندن را اجـرا كـرده و بـه ايـران ك

دولـت  . مربوط به صنايع نفت ارسال نكنـد 
ـاال   بريتانيا در مقابل اعالم كرد كه شركت ك

كنـد و در   براي شخص ثالثي فعاليت نمـي 
حكم نمايندگي و مامور خريد وزارت نفت 

  .كند ايران در لندن عمل مي
ـاز و        با توجه به ماهيت تاسيس و نحـوه س

كار فعاليت شركت كاال بايد گفـت كـه در   
ـا    مجموع، اعتراض مقامات آمريكايي بـه ج

ـامين     . بود ـاال آگاهانـه و بـراي ت شركت ك
نيازهــاي صــنايع نفــت ايــران، بــه عنــوان 
ـبال بـه      ـارجي كـه ق جايگزين شركتهاي خ

. دادند تاسيس شده بـود  ايران سرويس مي
ـا چشـم پوشـي سـودجويانه     اين  شركت ب

بريتانيا براي فروش كاالهاي شـركتهاي آن  
ـاي   كشور و در جهـت دور زدن تحـريم   ه

  .كرد آمريكا تاسيس شده و فعاليت مي
در يك گزارش تحليلـي و تـوجيهي بـه        

، 1359آذر  8/ 1980نــــوامبر  29تــــاريخ 
هاي مسدود شده ايران  برآوردي از دارايي
ـاس،    . است در جهان ارايه شده بـر ايـن اس

هاي مسـدود شـده ملـي ايـران در      نقدينه
ميليارد دالر تخمين زده  14تا  8آمريكا بين 

ـار رسـمي وزارت خزانـه داري    . شد مي آم
ـا را     آمريكا دارايي نقـدي ايـران در آمريك

اين . بيش از هشت ميليارد دالر برآورد كرد
ميزان شامل يك ميليارد و دويست ميليـون  

ـادل   دالر پس اندا ميليـون   600ز ثابـت، مع
ـا،     دالر طال در صندوق ذخيـره ملـي آمريك

ميليـون دالر ذخيــره در خزانــه داري   400
ـيش از     ـامي، ب براي تضمين خريـدهاي نظ

هــاي  يــك ميليــارد دالر ذخيــره در بانــك
ميليــــــون دالر در  500خصوصــــــي، 

ـارد و     شركت ـار ميلي هاي خصوصـي و چه
ـارجي     چهارصد ميليـون دالر در شـعب خ

هاي آمريكايي و كال به ميزان هشـت   نكبا
طبيعي بـود   .ميليارد و صد ميليون دالر بود

ـامال دقيقـي از      ـار ك كه در شرايطي كـه آم
هاي نقدي ايران در آمريكا وجـود   دارايي

ـا   نداشت، ايران سعي داشت اين ميزان را ت
كـرد   حد ممكن باال و آمريكا نيز سـعي مـي  

ـ  ئآن را تا حد ممكن پا ـابي كن ـا  . دين ارزي ب
ـاير     Gary) ايــن همــه، گــري هوفبـ

Hufbauer)   مقــام ارشــد پيشــين وزارت
خزانه داري و استاد كنوني دانشگاه جورج 

ـاي   ميليارد را بـراي نقدينـه   13تاون رقم  ه
موجود ايران در آمريكا اعالم كرد كـه بـه   

  )10( .تر بود تخمين ايران نزديك
همانطور كه در توضيح پيشين  -  ۱۰توضیح 
ـارد  13 ،ان شـد خاطر نش ـاي    ،ميلي سـپرده ه

 ،غيـر از ايـن  . جديد بود كه امريكا توقيف كرد
ـا سـپرده و دارائـي داشـت كـه       ايران در امريك

ورد آميليارد دالر بـر  12تا  9ن را حدود آايران 
علت اختالف بزرگ اين بود كه هنوز . مي كرد

كار الزم بود تا رقم دقيق دارائي هاي ايـران در  
ــود  ــوم ش ـا معل ــي و وزارت . امريكـ وزارت دارائ

از  ،جنـگ و بانـك مركـزي ايـران دوران شــاه    
ـاب   ،رهگذر شدت و وسعت فساد حساب و كت

  . نداشتند ،سرراست
  

ــابع نفــت ــه مــي  ،من ت
بهـره بـرداري    –كشند 

ناقص و زيـان بـزرگ   
  :نآ
  
  

ســیر نزولــی تولیــد نفــت 
غاز شده اسـت و از ایـن آ

ــان ــس جه بطــور روز  ،پ
باکـاهش عرضـه  ،افزون
  ...:و است وروبر

  
نست آحاکی از  HSBCگزارش ٭

سـال  ۴۹که از عمر ذخـایر نفـت 
  :باقی مانده است

  
ــل آ ۵در  ◀ ــي  ،2011وري ــر گزارش رويت

  :داراي اين نكات انتشار داده است
توليد حوزه هاي نفتي سير سعودي خود  •

ـاز  آرا طي كرده و سير نزولي توليد نفت   غ
  .شده است

  
• Hong Kong & Shanghai 

Banking Corporation   براينست كـه از
ـاقي   49ذخاير نفت به اندازه مصرف  سال ب

ـان . است بانـك   ،همانند بسياري از كارشناس
ـنم مـي شـمارد     باال رفتن قيمت نفت را مغت
براي اعالن خطر در باره روبرو شدن جهان 

  .با كمياب شدن نفت
ـاال مـي          به همان اندازه كه بهاي نفـت ب

نزديـك   2008در سال  نآرود و به قيمت 
ـاب شـدن     ،مي شود ـاره كمي مطالعات در ب

نها را بانـك  آخرين آ. بيشتر مي شوند ،نفت
در  ،هنــگ كنــك و شــانگهاي كورپريشــن

بانـك انگليسـي   . پايان ماه مارس منتشر كرد
بررسي  ،2050كه وضعيت را از حاال تا سال 

بر اينست كه حتي اگر تقاضا افزايش  ،كرده
سال مصرف  49ي تنها كفاف ذخاير نفت ،نيابد

بسياري از حوزه هاي نفتي هـم  . مي دهند
اينك سير سعودي توليد را به پايان بـرده و  

كارن وارد . غاز كرده اندآن را آسير نزولي 
ـابلوئي   ،كه تهيه كننده اين گزارش اسـت  ت

در : سخت مأيوس كننده تهيه كرده اسـت 
  تا  110تقاضاي جهاني نفت به  ،2050سال 

  9ه در صفح
  

 افالس رژیم
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ميليــون بشــكه نفــت در روز خواهــد  190
رسيد تا مصرف يك ميليارد خـود را تـأمين   

بــه تـدريج كــه ســطح   ،در حقيقــت. كنـد 
ـتر  آدر مد در كشورهائي تازه رشد يافته بيش

ـتر مـي      ،مي شود ـا نيـز بيش شمار خودرو ه
  .شود
ـاز كربنـي را          مصرف بيشتر نفت ميزان گ

ميـزان   برابـر  3.5 ،كه هوا متصاعد مي شود
ـازكربنيكي مـي     توليد و متصاعد كـردن گ

ـتر از   ،گردد ـاال بـردن     ،نآكه بيش ـاطر ب بخ
سالمت انسان را به خطر مي  ،حرارت زمين

  .  اندازد
بدين سان : است 2012امريكا نگران سال  •

يك مي پيوندنـد  ژبانكها به گروههاي اكولو
كه سالها است اين پيش بيني را بعمـل مـي   

ورده هاي آقيمت فر ،2012در سال . ورندآ
ـتن مـي كننـد    بطـور  . نفت شروع به باال رف

ـاال خواهنـد     ،عمده ـا ب در امريكا اين قيمته
ـال كـه     ،2010در سال . رفت ـان ح در هم

ـارس   ،قيمت نفت باال مي رفـت  ـاه م  ،در م
ـازار نفـت در     ،گلـن اسـويتنام   ـناس ب كارش

ـاهش   ،گروه اقتصادي پرزيدنت اوباما از ك
سخن مـي   2015تا  2011قيمتها در سالهاي 

  وزارت  ،2010در ماه نوامبر  ،ديرتر. گفت
دفاع امريكا نگراني خود را از كمبود جدي 

ـار كـرد   2012نفت در سال  ـان  . اظه در پاي
ـين توليـد كننـده نفـت     ،ايران ،سال  ،دوم

ـين  : نگراني را بيشتر كرد وقتي گفت بازار ب
ـا      المللي نفت به بحرانـي ناشـي از توليـد ن

  .رد نزديك مي شوددا ،مطمئن نفت
ـاري  آدر       ـال ج ـار گزارشـها    ،غاز س انتش

در . توسط ويكيليكس بحث را داغ تر كـرد 
ـتان     ،اين گزارشها فاش مي شـود كـه عربس

ـتين توليـد كننـده نفـت در      ،سعودي نخس
ديگر توانائي افزودن بر ميزان توليد  ،جهان

ـابر  ايـن گزارشـها   . نفت را ندارد سـداد   ،بن
ـتخراج   مدير پيش ،الحسيني ـاوش و اس ين ك

  رامكو به ديپلماتهاي آنفت شركت دولتي 
ـاير     امريكائي توضيح داده اسـت ديگـر ذخ

براي ايـن كـه از    ،قابل بهره برداري كافي
ـا بر   ـاي دني يـد را  آپس ميزان افزايش تقاض

اين اطالع افـزوده شـد بـر اعـالن     . ندارد
دولــت  ،در ايــن اعــالن. دولــت ســعودي

ت نخـورده  منابع دسـ : سعودي گفته است
مورد بهره برداري قرار نمي گيرند زيرا مي 

  .ينده بمانندآخواهيم براي نسلهاي 
ـالي  : وضعيت سخت است • انـس  آژدر ح

ن مـي  آي اتمي سـخن از  ژبين المللي انر
ـاي روزانـه    ،٢٠٣۵ كند كه در سال تقاض

سـداد   ،ميليون بشكه خواهـد شـد   99 ،نفت
رامكـو نمـي   آالحسيني تأكيد مي كند كـه  

نفـت   ،ميليون بشكه در روز 12د بيشتر از توان
  .توليد كند

: خــاطر نشــان مــي كنــد HSBCبانــك  •
ـا را در    ،تيكژتأمين امنيت انر ذهـن دولته

. به خود مشغول خواهد كرد ،يندهآسالهاي 
ـال    ـا س  ،بازنـدگان بـزرگ   ،2035از حاال ت

. اروپا و امريكاي التين و هند خواهند شـد 
ا از لحاظ نفت نهآن فقر زير زمينهاي آعلت 

ـيه و    ،در برابـر . و گاز اسـت  ـتراليا و روس اس
مدهاي بيشتر بدست خواهند آخاورميانه در

يكچند از كشورها مواقعيت خـود را  . وردآ
  .بعنوان قدرت جهاني از دست خواهند داد

ـان  : هشدار مي دهد HSBCمطالعه  • جه
هنوز مي تواند روي به جانب گاز نهد كـه  

ا را تـأمين مـي   سال مصرف دني 109بمدت 
 176ورد كـه بـراي   آيا به ذغال روي . كند
ـا  . مصرف دنيا را تـأمين مـي كنـد    ،سال ام

ذغال هم حمل و نقلش مشكل است و هـم  
تنها راه حـل بـر   .لوده كننده استآسخت 

ـيدن بـه    هم افزودن كوششها در بهبود بخش
ي قابـل تجديـد    ژي انـر ژئي تكنولـو آكار

ـ ژاين انر. است ي تـوان  ي را تا بي نهايت م
  .توليد و مصرف كرد

گزارش بانك خاطر نشان مـي كنـد كـه     •
ــر  ي قابــل ژســرمايه گــذاري در توليــد ان

ـاالنه  : هنوز بسيار كم است ،تجديد امريكا س
صـرف تحقيـق در    ،ميليارد دالر در سال 30

نكـه  آباره بهداشت و سالمت مي كند حال 
ـاص  ژميليارد دالر به اين انـر  5تنها  ي اختص

ي ژهاي ديگر نيازمند بـه انـر  دولت. مي دهد

ـار را دارنـد   ،نيز بانـك افـزايش   . همين رفت
ـبب   . بهاي نفت را سودمند مي داند زيـرا س

ــر  ي قابــل ژســرمايه گــذاري در توليــد ان
ـاي نفـت    . تجديد مي شود ـاه به  150هرگ

ي ژدولتها ناگزيرند به سراغ انر ،دالر بگردد
  .جانشين بروند

  
هـا بـر صـنایع  تحریم: کاتوزیان٭

 و گاز ایران آثار منفی داشـته نفت
ادامه وضع موجـود یعنـی  است و

  :کاهش تولید نفت
  
به گزارش خبرگزاري  ،فروردين 29در  ◀
ـان  ،مهر ـيون انـرژي    ر ،كاتوزي ـيس كميس ئ

در نخستين كنگره ملي چشم انـداز   مجلس،
در حال حاضر بـه   :گفته است صنعت نفت،

ـاالنه   ـا   35طور متوسط س هـزار بشـكه    40ت
  .فت ايران كاهش مي يابدتوليد ن

مايندگان مجلس با قرار دادن بودجه ن        
ـالي الزم     ـابع م ـامين من هاي مناسب قصد ت
براي نگه داشت توليد را دارند، ضمن آنكه 
راهكارهاي جديدي براي تامين منابع مالي 
ـنعت نفـت تعريـف     و اعتباري طرحهاي ص

 .شده است
منجر به آثار منفي در  تحريمهاي بين المللي

سطح صنايع نفت و گاز ايران شـده اسـت،   
ـا وجـود افـزايش     : تصريح كـرد وي  ـا ب ام

ـازي    تحريمهاي بين المللي زمينه بـومي س
ـاز    تكنولوژيهاي جديد در صنايع نفـت و گ

ـال حاضـر    .شده اسـت نايران فراهم  در ح
ـافع ملـي در       ـبت بـه حفـظ من حساسيتها نس

ـاال بـوده و    قراردادهاي نفت و گاز ايران ب
اين موضوع منجر شده است كه تغييراتـي  

ـا در قراردادهاي نفت و گاز ايـران   ـاير   ب س
  .كشورها ايجاد شود

وي همچنــين از كــاهش تزريــق گــاز       
ـازن نفتـي ايـران خبـر داد و      طبيعي به مخ

كميسيون انـرژي مجلـس   : خاطر نشان كرد
عالقه مند به همكاري با وزارت نفت بـراي  

ـازن نفتـي     مشكل عدم  ـاز بـه مخ تزريق گ
در شرايط فعلي تزريق گاز طبيعي به  .است

ـيش نمـي رود،    مخازن نفتي مطابق برنامه پ
ادامه وضع موجود براي تزريق : تاكيد كرد

ـاهش   گاز طبيعي به مخازن نفت منجر به ك
توليد و در نهايت صادرات نفت خام ايـران  

  .خواهد شد
  
ــاي   ٭ ــه قرارداده ــي محرمان بررس

  :و گازي در مجلس  نفتي
 
ــروردين  26در  ◀ ، براســاس توافــق 90ف

ــن پــس   ــس، از اي ميــان حكومــت و مجل
ـا،    ـتاني هـ ــت بهارسـ ــورت درخواس درص

اي نفتــي و گــازي بــه صــورت قراردادهــ
محرمانه بـه مجلـس جهـت بررسـي ارائـه      

 .د شدنخواه
ـيون   ـان، رئــيس كميسـ ـا كاتوزيـ حميدرضـ

ــر ــس، ان ـانزدهمين  ژي مجل ـيه شـ در حاشـ
ـيمي در   گاز، نمايشگاه نفت، پااليش و پتروش
وال خبرنگــار خبــرآنالين از ئپاســخ بــه ســ

روزهاي آتي با ارائـه   اجراي اين توافق در
ايران و پاكستان به كميسيون قرارداد گازي 

 قـرار  .خبـرداد  90انرژي و كميسيون اصل 
ـات ايـن قـرارداد    ئنيست هيچيـك از جز  ي

ـا مـردم بايـد بـه راي      اعالم رسمي شود ام
نماينــدگان اعتمــاد كننــد و نتيجــه گيــري 

  .مجلسي ها را قابل قبول بدانند
وي در خصوص قرارداد كرسنت و توافـق  

ـيه   اخير دولت برسـر ايـن قـرارداد    از حاش
هاي سياسي اين قرارداد پـرده برداشـت و   

مشــكل ايــن قــرارداد تنهــا : تصــريح كــرد
ـايل  آمعطوف به قيمت  ن نمي شود بلكه مس

وي از  .سياسي هم در اين امر دخيل اسـت 
وعده هاي طرف خارجي در اين قـرارداد  
ــي    ــكالت سياس ــوده مش ــه قرارب ــت ك گف
ـارس را حـل وفصـل     دوكشور در خليج ف

ن حال به مواردي ديگر چون كند و در عي
ـارات    تالش اين شركت بر نصب پـرچم ام

  .اشاره كرد برفراز سكوي نفتي موجود
ــي و      درآخــرين نشســت مســووالن دولت

ـازمان بازرسـي      نهادهاي مربوطـه چـون س
صالح بر اين ديـده شـده    واواككشور و 

ـا اگـر     كه اين قرارداد معلق باقي بمانـد ام
جود ايـن  دولت مشكالت و حاشيه هاي مو

قرارداد را برطرف كرده باشـد اجـراي آن   
  .بسيار به نفع خواهد بود

ــت ژر: انقــالب اســالمی يمــي كــه از راه ران
خواري و ويرانگري بر پا است جـز بـذر مـرگ    

  :نمي پاشد
  
  

خامنــــه اي و قتــــل 
حريري؟ و دستگيري و 
شكنجه و اعدام توسط 

  مأموران خامنه اي
   

  
ــروردین  ۱۴در  ◀ ــزارش ۹۰ف ــه گ ـا، ، ب هرانـ

ـاختمان نصـب و  کارگر اخراجی دو شرکت س
فــراب جهــت بازگشــت بکــار در مقابــل درب 

 .تجمع کردند) ۱۹گیت (پاالیشگاه آبادان 
، به گزارش مجـذوبان ۹۰فروردین  ۱۷در  ◀

ــه یــک  ــدری وکیــل پای ــه حی ــور، احســان ال ن
ـأت  دادگستری و عضو تمام وقت و رسـمی هي
علمـــي دانشـــکده حقـــوق  و علـــوم سیاســـی 

شگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد به دستور دان
واواک، بــه دلیــل درویــش بــودن و وکالــت از 
ـائی، اخـراج  ـادي درمراجـع قض دراویش گناب

 .شد
، جلسـه ۹۰فـروردین  ۱۷بنا بـر اطـالع در ◀

ـانی  ـا کرم دادگاه فرهاد باغبانی و مهنـدس رض
ـان ایرانیسـت و  ـام عضـویت در حـزب پ به اته

ـام در  ـاری فـرو ۱۵تبلیغ علیه نظ ـاه ج ردین م
 .دادگاه انقالب اهواز برگزار شد ۴در شعبه 

ـان، ۹۰فروردین  ۱۸در ◀ ، به گـزارش موکری
ـادی در محوطـۀ زنـدان  سه نفر از زنـدانیان ع
ـایی  مرکزی شهر ارومیه به دستور مراجـع قض

  .به دار آویخته شدند
، بــه گــزارش جــــرس، ۹۰فــروردین  ۱۹در ◀

ل حکــم محکومیــت جــواد وفــایی بصــیر فعــا
سیاسی و دبیر تشکیالت حـزب جامعـه مـدنی 

ـال زنـدان و . ابالغ شد محکومیت وی سـه س
ـادری  هفتاد و پنج ضربه شالق توسط قاضی ق
ـاه انقـــالب  نســـب ریاســـت شـــعبه دوم دادگــ

سال  ۱۴، صادر و در ۸۹اسفند  ۱۸همدان در 
 .جاری به وی  ابالغ شد

در : ، بــه گــزارش ایلنــا۹۰فــروردین  ۲۰در ◀
م اجـرای مصـوبه دولـت مبنـی اعتراض به عد

ـارگران، حـدود  ـا ک بر انعقاد قرارداد مستقیم ب
نفــر از شــاغلین بخــش هــای مختلــف  ۱۵۰۰

ـام، در مقابـــل  مجتمـــع پتروشـــیمی بنـــدر امــ
ـــن مجتمـــع تجمـــع  ـاختمان مرکـــزی ای ســ

 . نمودند
ـان۹۰فروردین  ۲۱در ◀ : ، به گـزارش  موکری

سه زندانی به نام های ایـرج محمـدی، احمـد 
نی و محمدامین آگوشی هرکـدام بـه پوالد خا
ــدان  ۱۰تحمــل  ــدان زاه ـال حــبس در زن سـ

 .محکوم شدند
، به گزارش هرانا، اللـه ۹۰فروردین  ۲۱در ◀

پور، فعال حقوق بشر و وبالگ نویس از  حسن
دادگاه تجدید نظر تهران، بـه  ۳۶سوی شعبه 

پنج سال حبس قطعی محکوم شد و متعاقـب 
 .آن جهت اجرای حکم احضار شد

ـا بــــر گــــزارش ۹۰فــــروردین  ۲۱ر د◀ ، بنـــ
ــیمی  ـافتی، اعتصــاب و تحصــن در پتروش دریـ

بنــدر امــام از شــنبه تــا امــروز همچنــان  ادامــه 
از روز قبل واحـدهای تولیـدی بـی دی . دارد

ـاموش  - اس آر  ــت خـ ــه حال ــی آ ب ال دی و س
نفر داخـل محوطـه  ۲۰۰۰حدود . رسیده اند

روبروی دفتر مرکزی تجمع کرده اند و منتظر 
ــتندجــ ـان هس ــته هایشـ ــورد خواس . واب در م

ــتخدام  و  ــته آنــان وضــعیت اس ــده خواس عم
تبــدیل وضــعیت آن از حالــت پیمانکــاری بــه 

 .قراردادی می باشد
ــروردین  ۲۳در � ــزارش جــرس، ۹۰ف ــه گ ، ب

ـاب غــــذا از ســــوی  بــــدنبال اعــــالم اعتصـــ
فخرالســادات محتشــمی و حمایــت زنــدانیان 
سیاسی زندان رجایی شـهر، اعتصـاب غـذای 

ن در اعتراض به وضعیت نامناسب خود وارد آ
ـاب . ســومین روز خــود شــد ـان اعتصـ در میـ

کننــدگان زنــدان رجــایی شــهر نــام زنــدانیان 
سیاسی قدیمی ماننـد بهـروز جاویـد تهرانـی و 
منصــور اســانلو و حشــمت اللــه طبــر زدی بــه 
چشــم مــی خــورد، همچنــین مجیــد تــوکلی، 
فعال دانشـجویی و کیـوان صـمیمی، روزنامـه 

دو زندانی سیاسی هستند که سال گذشته  نگار
در اعتصــاب غــذای زنــدانیان سیاســی زنــدان 

زنــدانی  ۱۵اویــن کــه بــا نــام اعتصــاب غــذای 
 . سیاسی معروف شد شرکت داشته اند

ـا، روز ۹۰فروردین  ۲۴در � ، بـه گـزارش هران
ــواد  ـام ج ــه نـ ــدانی ب ــک زن ــد ی ــنبه جس دوش

عــدم پرداخــت (عســگری کــه بــه اتهــام مــالی 
بـــرد در شـــرایط  ر زنـــدان بســـر مید) مهریـــه

بـر . وخیمی به بهداری این زندان منتقـل شـد
اساس گفته نگهبانان بند یک این زنـدانی کـه 
جهت تنبیه به انفرادی بنـد یـک منتقـل شـده 
ـا دسـت بنـد و بـه  ـادی ب ـای متم بود، هفتـه ه

  .رها شده بود   صورت قپانی در این بند
رگ پزشکان مستقر در بهداری اوین علت م    

ـا ذکـر  این زندانی را شکنجه های طاقت فرس
کــرده انــد، بــه دلیــل نفــوذ دســت بنــد در 

ـا« پزشـکان مجبـور بـه شکسـتن » استخوان پ
  .پای وی شدند

، بــه گــزارش خبرنگــار ۹۰فــروردین ۲۴در ◀
ـاموران واواک  نفـر  ۸سایت مجذوبان نـور، م

اللهی گنابــادی در  از دراویـش طریقــت نعمـت
ان و گنابــاد را های بیــدخت، قوچــ شهرســتان

 .همزمان بازداشت کرده اند
، بــه گــزارش کمیتــه ۹۰فــروردین  ۲۴در ◀

گزارشـــگران حقـــوق بشـــر، فـــواد ســـجودی 
فریمانی، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر از سـوی 

ـال ۸دادگاه انقـالب تهـران بـه  ۲۶ی  شعبه س
  .حبس تعزیری محکوم شد

، به گزارش هرانا، سید ۹۰فروردین  ۲۴در ◀
کوچصـفهانی از سـوی شـعبه جواد معصـومی 

دادگاه انقالب تهران به هفت سال حبس  ۲۸
نامبرده به اتهام تبلیـغ و . تعزیری محکوم شد

تبانی به دو سال حبس تعزیری و هم چنین به 
ـال حـبس  اتهام توهین به مقدسات به پـنج س

 .تعزیری محکوم شده است
، بــه گــزارش بــی بــی ۹۰فــروردین  ۲۵در ◀

ایید کرده اسـت کـه سی، سازمان ملل متحد ت
در حمله نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف در 

 .نفر کشته شده اند ۳۴آوریل،  ۸روز جمعه 
، بـــه گـــزارش ایـــران ۹۰فـــروردین  ۲۵در ◀

ـالجاری  بریفینگ، پس از آنکه در ماه فوریه س
میالدی دادستان پرونده ترور رفیـق حریـری 
ـازمان ملــــل  ـاه بــــین المللــــی ســـ در دادگـــ

ه را تنظیم و به دادگاه ارائـه کیفرخواست اولی
ـاه در  ـابع آگ نموده اسـت، اکنـون از سـوی من
ـارده  ـام چه دادگاه مشخص شـده اسـت کـه ن
ـان درجـه دو و سـه ایـن  ایرانی به عنوان متهم

  .پرونده در کیفرخواست موجود می باشد
ـام علـی خامنـه      در میان این نامها به غیـر ازن

 ای و فرمانــدهان وقــت کــل ســپاه پاســداران
ونیــروی قــدس مــی تــوان بــه وزیــر وقــت 
امورخارجه ایران و همچنـین سـفیر ایـران در 
ـای ایـران  لبنان و چنـد کارمنـد سـفارتخانه ه

ـام دو . درلبنان و سوریه اشاره کرد همچنـین ن
ایرانــی نیــز کــه از تجــار و ســرمایه گــذاران در 
عرصــه غــالت مــی باشــند نیــز در ایــن پرونــده 

ـاری  وجود دارد که از طریق محموله های تج
ـــودرویی را  ـــین خ ـــره و همچن ـــواد منفج م
ازکشوری در آسیای شرقی به همین منظور بـه 

  .لبنان فرستاده اند
گفتنی است یک مقام آگاه در دادگاه الهه کـه 
ـار ایـران  نخواست نامش فاش شود به خبرنگ
بریفینگ اظهار داشت از چند ماه پیش ایـران 

نـی و یک کشور اروپایی در صدد گفتگـو و رایز
ـام دسـت کـم رهبـر و فرمانـدهان  ـا ن هستند ت

ارشــد نظــامی ایرانــی از میــان متهمــان ایــن 
 .دادگاه حذف شود

ـــه ای و      ـــی خامن ـــر عل ـــه همـــین خب برپای
ــه  ــپاه ب ــدس س ــروی ق ــدهان کــل و نی فرمان
ـند کـه  عنوان آمرین ایـن تـرورمتهم مـی باش
پشتیبانی و تدارکات این ترور را برعهده داشته 

ب اللــه لبنــان بــه عنــوان عضــو حــز۱۸انــد و 
مجریــان و ســه افســر پلــیس لبنــان بــه عنــوان 

  .عامل شناخته شده اند
ـان در          ۱۴رفیق حریـری نخسـت وزیـر لبن

ــه  ــک  ۲۰۰۵فوری ـار ی ــر انفجـ ــر اث ــیالدی ب م
ـاروان  خودروی بمبگذاری شـده بـر سـر راه ک

 .اش در بیروت به قتل رسید موتوری
ـای  ، بگزارش رادیـو۹۰فرودین  ۲۶در  � اروپ

ـا،  ـارگری بریتانیـ آزاد، بزرگتــرین اتحادیــه کـ
آوریل اعـالم کـرد  ۱۴روز پنجشنبه » یونایت«

که منصور اسانلو، رئیس زندانی هیئت مـدیره 
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی 
ـاری خـود  تهران و حومه، را به عضویت افتخ

اتحادیه صنفی اعـالم کـرد کـه . برگزیده است
بــرای آزادی منصــور اســانلو  بــه مبــارزه خــود
  .ادامه خواهد داد

  
، بگزارش هرانا، حکـم ۹۰فروردین  ۲۶در ◀

ـاهین معـروف بـه  قصاص مرد جوانی به نام ش
ـاب" ـال  " خلیـــل عقــ کـــه در شـــهریورماه ســ

ـان یـک درگیـری در مـالرد،  گذشته و در جری
ـا ضـربات قمـه بـه قتـل  فردی به نام حامد را ب

ـالی کشـور دیـوان  ۱۵رسانده بود، در شـعبه  ع
 .تأیید شد

، وبسایت محمد نوری ۹۰فروردین  ۲۶در ◀
ـــی  ـاه از نگران ــ ـار یادداشـــتی کوت ـا انتشــ ــ زاد ب
خــانواده او نســبت بــه وضــعیت نــوری زاد بــا 
ـاس او طـی ایـن مـدت خبـر  توجه به عـدم تم

محمد نوری زاد چندی پـیش نیـز . داده است
با انتشار دونامه خبر از اعتصاب غذای مجـدد 

  .دخود داده بو
ـایت ۹۰فـــروردین ۲۶در   ◀ ، بگـــزارش ســ

روز بی خبری از محمد جـواد  ۴کلمه، پس از 
ــر  ـالین ســتاد می ــه  از فعـ ــوروزی دانشــجو ک ن
ـا  ـات بـود، ب ـان انتخاب حسین موسـوی درجری
خانواده وی تماس گرفته شده و گفته شده که 

بازداشـتگاه واواک  در ۱۰۰نامبرده در پالک 
ـا از دلیـل  بازداشـت وی شیراز زندانی است ام

 .سخنی به میان نیامده است
ــروردین   ۲۶در ◀  ــو ۹۰ف ــزارش رادي ــه گ ، ب

ــده قــادري، از وکــالی بازداشــتي  کوچــه، مائ
مشهد که از اعضای کانون وکالی تهـران مـی 

ـايی  باشد، در پی عدم پاسخ گويی مراجع قض
ـبت دادن  نسبت به علـت دسـتگيری وی و نس

 .اتهامات، دست به اعتصاب غذا زده است
ــروردین  ۲۶در  ◀ ــس ۹۰ف ــزارش آژان ــه گ ، ب

ـــهروند  ـاری، ش ــ ـان،علی افش ــ ـــری موکری خب
بازداشتی مهابادی به زنـدان مرکـزی ارومیـه، 

 . منتقل شد ه است
ــه گــزارش فعــالين ۹۰فــروردین   ۲۶در ◀ ، ب

حقوق بشر و دمکراسی در ايران، دادگاه کـرج 
ـا  قصد دارد وبـالگ نـويس زنـدانی محمدرض

را بـه حکـم ضـد ) سـيامک مهـر(پور شـجری 
ــد وبــالگ نــويس . بشــری اعــدام محکــوم کن

زندانی محمدرضا پورشجری قـرار اسـت اول 
ـبت  ـنگين کـه بـه وی نس ـات س ـا اتهام تيرماه ب

دادگــاه کــرج  ۱۰۹داده شــده اســت در شــعبۀ 
پـــيش از ايـــن . مـــورد محاکمـــه قـــرار گيـــرد

دادستان کرج، بازپرس دادگاه انقالب کـرج و 
گفتـه انـد کـه  بازجوی واواک به خانواده وی

 .او را به اعدام محکوم خواهند کرد
، بگــــزارش آژانــــس ۹۰فــــروردین  ۲۷در ◀

خبری موکریان، سه شهروند اهل سلماس بـه 
ـال  نام های وحید جمالی فرزند یاور بـه دو س
حبس و نعمت جلی باقو و پوران جـوادی هـر 
کدام به چهار سال از طرف دادگاه انقالب بـه 

ـام. زندان محکوم شـدند ایـن شـهروندان  اته
از   همکــاری بــا یکــی  توســط مقامــات قضــایی

 .احزاب مخالف ذکر شده است
ــروردین  ۲۷در  ◀ ـا، ۹۰ف ــزارش هرانـ ــه گ ، ب

بهــزاد ذبیحــی مــاهفروزکی شــهروند بهــایی 
ـنبه  فـروردین  ۲۱ساکن ساری کـه در روز یکش

ماه پس از احضار بـه واواک، بازداشـت شـده 
ـاری بـه فروردین از بازداشتگاه  ۲۴بود ،در  س

 .زندان تنکابن منتقل گردید
  ۱۶در صفحه

  

 افالس رژیم
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و » اسالم سیاسی«
 رحمانیت

 
در نقطـــــه ای نـــــه چنـــــدان دور از 
ــت ســازمان  ــور، مرکزی ــای کش مرزه
مجاهدین تصمیم میگیرد به یکرشته 

تعــداد . عملیـات نظــامی دسـت بزنــد
بیشماری از اعضای خـویش را بسـیج 

» فـروغ جـاودان«مینماید، عملیات 
پس از کشـته و زخمـی . شروع میشود

و دســتگیر شــدن بســیاری از اعضــای 
ــام  ــات، نظ ــن عملی ــدین در ای مجاه
جمهوری اسـالمی بـر اوضـاع مسـلط 
 .میشود و تهدید را پشت سر میگذارد

در تهــران، صــدها کیلــومتر دورتــر از 
ــه  ــات نظــامی، آیــت الل صــحنه عملی

ی »آقـا«خمینی، مرجع دینی شـیعه، 
ر بسیاری از روحانیون حکومتی و غیـ

اصــالح « یــا » اصــولگرا« حکــومتی، 
، ولی فقیـه و رهبـر جمهـوری »طلب

اســالمی طــی نامــه ای بــرای مقامــات 
عالیرتبه قضـائی حکـم صـادر میکنـد 

ـــدانهای ... «کـــه  کســـانی کـــه در زن
سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود 
پافشــاری کــرده و میکننــد محــارب و 

ـــند  ـــدام میباش ـــه اع ـــوم ب » ...محک
های دربنــد بــراه ماشــین کشــتار انســان

 .میافتد
درهای سلول های زندانیان سیاسـی 
بـــاز میشـــوند، تـــک تـــک زنـــدانیان 
مجاهد و سپس غیر مجاهد را کـه در 
حال سپری کـردن دوره محکومیـت 
خــویش میباشــند، فــرا میخواننــد، از 
آنها سواالتی میشود تا ثابت شـود کـه 

» سر موضع نفاق خـود پافشـاری« بر
ــه ــا ن ــد ی ــرا دختــرک را ! میکنن ــز ف نی

میخوانند، او که کمتـرین اطالعـی از 
نــدارد و » فــروغ جــاودان«عملیــات 

کوچکترین نقشی در آن ایفـا ننمـوده 
ــرد ــرار میگی ــوال ق ــورد س ــت، م . اس

ــد  ــش اســتدالل میکن ــرک در دل دخت
خوب مرا بخـاطر اعالمیـه هـائی : که

ــدان  ــه زن ــته ام ب ــار داش ــه در اختی ک
ــار  ــه ک ــا ک ــد، فرض ــرده ان ــوم ک محک

ه ام، هزینـــه آنـــرا نیـــز خالفـــی کـــرد
او ســــپس بــــا کمــــال ! پرداختــــه ام

شجاعت که در خور ستایش است بـر 
ــد ــد خــود پافشــاری میکن . روی عقای

هیئتــی کــه مســئول بررســی مجــدد 
ــده« ــا » پرون ــرک اســت، ب ــن دخت ای

 .اکثریت آرا به اعدام او رای میدهد
، شب هنگام، پس ازاجرای »مردی«

صیغه، صـیغه ای یکطرفـه، صـیغه ای 
ر آن نه نشـانی از رضـایت پـدر و که د

ــانی از  ــه نش ــر اســت و ن ــی دخت ــا ول ی
توافــق خــود دختــرک، بــا آن دختــر 

با کـاله !! بخت برگشته محرم میشود
شرعی صـیغه، پاسـی ازشـب گذشـته، 

دختــرک را از خــواب بیــدار » مــرد«
میکنـد، و بـا اصـرار و تهدیـد او را بـه 
ـــا  ـــا در آنج ـــرد ت ـــر میب ـــی دیگ محل

ــد ــر دختــرک نمید. بخواب ــد چــه ب ان
ـــد ـــرش میای ـــد، . س ـــاره میخواب دوب

پــس از لحظــاتی بــه بســتر   »مــرد«
دختــرک کــه در خــواب اســت مــی 

ــد،  ــرد«غلط ــرود، » م ــه می ــه حجل ب

دخترک وحشت زده از بستر می پرد، 
او را غافلگیر میکند و دقایقی » مرد«

پس از تجاوز به او، از حجلـه بیـرون 
ــد دختــرک مــات و غــم زده در . میای

. لــــه و زاری میکنــــدکنــــار بســــتر نا
بـر سـر «صبحگاهان دختـرک را کـه 

» موضــع نفــاق خــود پافشــاری کــرده
 .بود به جوخه اعدام می سپارند

بـه در خانـه » مـرد«عصر همـان روز 
پدر و مادر آن دخترک میرود، با یک 
شــاخه نبــات و یــک جلــد کــالم اللــه 

دختـــرک را بـــه » مهریـــه«!! مجیـــد
والــــدین اش میدهــــد، همــــراه بــــا 

ـــد ـــته م ـــرای یکرش ـــی ب ارک و آدرس
تحویل گرفتن جسد دختری که قرار 
بــود در یکــی دو مــاه آینــده از زنــدان 

 .آزاد شود و به خانه پدری بازگردد
ــبال  ــه ق ــان ک ــزار انس ــنج ه ــیش از پ ب
محاکمـــه و محکـــوم شـــده بودنـــد، 
ـــی و  ـــد سیاس ـــاطر عقای ـــی بخ همگ
مـــذهبی خـــویش، بـــه دلیـــل تعلـــق 
خاطرشان به یک سازمان سیاسی کـه 

درازی بود که هیچ رابطه ای سالیان 
با آن نداشتند، دوبـاره و بـدون آنکـه 
جــرم تــازه ای مرتکــب شــده باشــند، 
بوســیله یــک هیئــت ســه نفــره مــورد 
بازخواســت و تفتــیش عقیــده قــرار 
گرفته و با رای اکثریت آنها، و نـه در 
دادگــاهی صــالح وعادالنــه مبتنــی بــر 
اصول مدنیت و حقوق بشر، به مـرگ 

 .محکوم میشوند
  

***** 
  

سالها پـس از ایـن واقعـه دهشـتناک، 
که افتخار » اسالم رحمانی«نماینده 

شاگردی آقای منتظری را نیـز یـدک 
میکشــد، وقتــی کــه صــحبت از وقــایع 
دردنــاک تابســتان شصــت و هفـــت 

آن ســـال یـــاد » اشـــتباه«میشـــود، از 
بـه درک واصـل «میکند، با افتخار از 

» تروریســــت«مجاهــــدین » شــــدن
کشته شدن اسیران را  سخن میراند و

آنچنــان توجیــه میکنــد کــه شــنونده 
مات و مبهوت میماند، عرقـی سـرد و 
احساسی چندش آور سرتاسـر وجـود 
انســـان را فرامیگیـــرد؛ شـــما نیـــز؟ 

چـه سـالهای ننگینـی، ! »رحمانیـت«
چــــه تابســــتان شــــرم آوری و چــــه 
ســخنرانی و پاســخ وقیحانــه و تهــوع 

 !زائی
د، رحمانیتی که وعـده اش را میدهنـ 

حتی در بوته سـخن و نظـر نیـز تـاب 
در حــرف و نظــر . تحمــل غیــر نــدارد

ابن ملجم را نباید از حقـوق ابتـدائی 
خویش محروم نمـود، امـا در هنگـام 
عمل بر همسایه و هموطن و جوانان 
شورانگیزی کـه اسـیر شـده انـد بایـد 
ــه  ــار و مــار نمــود، ب تازیــد و آنهــا را ت
درک واصــــل نمــــود و از دم تیــــغ 

اســـالم «راســـتی نماینـــده  .گذرانـــد
ما با ایـن سـخنان تنـک در » رحمانی

حال باج دادن نیست؟ در قبـال ایـن 
باج دهی چه انتظاری از روسای قوم 

 و صاحبان قدرت دارد؟
  

***** 
  

اما آنچه که بیش از هـر چیـز دیگـری 
اسـالم «قابل تامل اسـت اینسـت کـه 

، چه از فرقه رحمانی باشد و »سیاسی
، توان فهم و تطبیق دیگر هچه از فرق

ــدارد ــونی را ن ــا جهــان کن . خــویش ب
، از هـر فرقـه ای کـه »اسالم سیاسی«

باشد، سالهای نوری بـا تمـدن امـروز 
» اسالم سیاسی«. بشریت فاصله دارد

منزلتی برای بشر قائـل نیسـت، بـرای 
او، انسان، بما هو االنسان، در عمـل، 

ــد حرمــت اســت ــا . فاق انســانی کــه ب
ـــت  ـــ«قرائ ـــق » یاســـالم سیاس مواف

نباشد، انسـان نیسـت، کـه دون تـر از 
 .هر حیوانی است

، هرآنچـــه را کـــه »اســـالم سیاســـی«
موافق ریاست و تفوق خویش بداند، 
ــه ارزش  ــاح مــی شــمارد و کــاری ب مب
. های بشری، معنوی و اخالقی ندارد

برای حفظ ریاست همه کـار میتـوان 
میتوان دیگـری را آزار داد، هـر . کرد

سرا فراخواند، ربـود، روز او را به داد
بی آبرو کرد، در خانه خودش حصـر 
نمود، همسر و فرزندانش را دربـدر و 
ــوالش را  ــی سرپرســت گذاشــت، ام ب
حیف و میل و غصب نمـود، اعضـای 
ــا  ــرور ی ــان ت خــانواده اش را در خیاب
زندانی کرد، چـه مـرد، چـه زن، چـه 
خردسال، چه جـوان، چـه پیـر، چـه 
سالم، چه مـریض، چـه خـاطی، چـه 

یگناه، او را میتوان دستگیر و حبس ب
نمود، شکنجه کرد، مورد تجاوز قرار 
داد، محکــوم بــه زنــدان کــرد، بــدون 
آنکــه جــرم تــازه ای مرتکــب شــود و 
چندی قبل از پایان محکومیـت اش، 
ــود،  ــه نم ــاره محاکم ــاره و ســه ب دوب
محکوم به اعدام کرد، شب قتل به او 
تجــاوز نمــود، صــبحگاهان قبــل از 

 ... و شالق زد و اعدام به ا
عین تـوحش اسـت، » اسالم سیاسی«

تـــاب تحمـــل غیـــر خـــود را نـــدارد، 
سربازان گمنامش، تعقیب، مراقبت و 
ـــدگی  ـــد، از زن اســـتراق ســـمع میکنن
خصوصــی افــراد فــیلم میگیرنــد، آدم 
ربــــائی میکننــــد، دگراندیشــــان را 
شـکنجه و آزار میدهنـد، مخـالفین را 
بــه قتــل میرســانند، جســد آنهــا را در 

شـــیه شـــهر رهـــا میکننـــد، طـــرح حا
نابودی جمعی نویسندگان را اجرائی 
میکننـــد، رهبـــران سیاســـی را تـــرور 
میکنند، حکم تکفیـر و ارتـداد صـادر 
 .میکنند، در خفا و علن آدم میکشند

در حـالی کـه دائمـا » اسالم سیاسـی«
در مـــــورد اخالقیـــــات داد ســـــخن 
میدهـــــد، و در حالیکـــــه معلمـــــان 

میکشـد،  اخالقش را، بیشـمار، بـه رخ
همــــان معلمــــانی کــــه فرزنــــدان و 
ـــت از  ـــرای معافی ـــان ب خدمتکارانش
پرداخت پول قبض های آب و برق و 
گازشان، اینروزها، همانند دیروزها، 
ــردد و  ــه آن اداره در ت ــن اداره ب از ای

» اسـالم سیاسـی«رفت و آمدند، آری 
ــرده اســت ــوئی از اخــالق نب ــه . ب هم

ادعاهــا و ســخن وری هــایش پــوچ و 

انــد و لحظــه ای در صــحنه توخــالی 
 .عمل تاب نمیاورند

برای دیگرانـی » اسالم سیاسی«مرید 
که مانند او فکر نکننـد، حـق حیـات 
قائل نیست، آنهـا را مسـتحق مـرگ و 
واصل شـدن بـه درک میدانـد، حـال 
چه فرزندش باشد، چـه پـدرش، چـه 
مـــــادرش، چـــــه همســـــرش، چـــــه 
خواهرش، چه برادرش، چه همسایه 

ج شــده، چــه اش، چــه جــوانی تهیــی
ــوطن اش،  ــه هم ــهری اش و چ همش

فاقد عطوفـت » اسالم سیاسی«مرید 
ــت ــری اس ــاس بش ــن . و احس ــر ای اگ

 بربریت نیست پس چیست؟
، در سرتاسـر »اسالم سیاسـی«اگر به 

ســــرزمین هــــای مســــلمان نظــــری 
بیـــافکنیم بـــه ســـادگی بـــه عملکـــرد 

اسالم «. خجلت آور آن آشنا میشویم
ــــت » سیاســــی ــــر در راس حکوم اگ
ــه نباشــد ــائی ک ــر از آنه اســالم «، بهت
را در راس حکومــت بکــار » سیاســی

بــه عنــوان . میگیرنــد، عمــل نمیکنــد
مخالفـــت بـــا ایـــن یـــا آن برنامـــه 

، در »اســتعماری«یــا » امپریالیســتی«
هرجا که بتواند، بمب گذاری میکند، 
ــه  ــدین خــویش را ب ــا هم ــوطن ی هم
آسانی آب خوردن بـه خـاک و خـون 

ــاکی میکشــد، او را از ایــن کشــتار ها ب
ــایعی کــه در  ــه وق نیســت، کافیســت ب
عراق بر سر عراقی ها و ایرانیـانی کـه 
به زیارت عتبات عالیات میرونـد نـیم 

 .نگاهی بیاندازیم
، در افغانسـتان نیــز »اسـالم سیاسـی«

بــه همــوطن خــودش رحــم نمیکنــد، 
احدی از تیـغ او در امـان نیسـت، نـه 
زنان و دختران افغانی، نه کشاورزان 

و کارمنــدان افغــانی، چــه و کــارگران 
، آنگـاه کـه بتوانـد، !پیر و چه جـوان

دیگــران را نیــز بــه گروگــان میگیــرد، 
چه بسیار بی گناهانی، افغـانی و غیـر 
افغانی که ربوده شده اند، چه شاگرد 
و چه معلم و چه خادم مدرسـه، چـه 
کــارگری کــه درمانگــاه میســازد، چــه 
پزشکی کـه مشـغول درمـان کودکـان 

همراه متـرجم اش، و  افغانی است به
چه خبرنگارانی که بـرای تهیـه خبـر 

 .به آنجا سفر کرده اند
سر میبرد، با شمشیر » اسالم سیاسی«

گردن گروگانها را میزند، از آن فیلم 
تهیه میکنـد و بـا افتخـار در اینترنـت 

ــد،  ــرار میده ــی«ق ــالم سیاس در » اس
فلسطین یک ایتالیائی را کـه چنـدین 

هـای مـردم سال بود در خدمت آرمان
ـــــده،  ســـــتمدیده فلســـــطین گذران
میربایــد، ســپس او را خفــه کــرده بــه 
قتل میرساند و جسـدش را در گوشـه 

اســـالم «. ای از غـــزه رهـــا میکنـــد
بـذر نفـرت میکـارد و بـه آن » سیاسی
آیا اغـراق اسـت اگـر بگـوئیم . میبالد

، ماننـد هـر دیـن »اسالم سیاسی«که 
دیگری که سیاسی شـود، بـالی جـان 

 دنیت و اخالقیت است؟انسانیت، م

کــور اســت، خــون » اســالم سیاســی«
میطلبــد، غیــر از خشــونت و شــالق و 
ــل و  ــکنجه و حــبس و قت ــر و ش زنجی

آنهـائی کـه بــر . کشـتار حجتـی نـدارد
، از فرقـه رحمـانی، »اسالم سیاسـی«

تاکید میورزند، خواهی نخـواهی بـه 
همــان نقطــه ای خواهنــد رســید کــه 

 پـیش از» اسـالم سیاسـی« هسایر فرقـ
خشـونت، بربریـت و : آنها رسیده اند

ــر  ــاده ت ــارت س ــا بعب ــدنیت ی ــی م نف
ــوحش ــوحش را ! ت ــن ت ــه ای هــدفی ک

شــرعی میکنــد نیــز بــر کســی پوشــیده 
کسب وحفظ قدرت و ریاست : نیست

  ! به هرقیمتی
از فرقـــه » اســـالم سیاســـی«طالبـــان 

رحمانی اگـر جـدا دغدغـه حرمـت و 
کرامت انسانی را در سـر میپروراننـد، 

که چاره ای ندارند جـز آنکـه بدانند 
یـا : میان دو راه یکی را انتخاب کننـد

ـــد و از سیاســـت و  ـــه اســـالم بگرون ب
سیاست بـازی دسـت بشـویند و یـا ره 
سیاست پویند و دامن دین را از امـور 

 .سیاسی مصون نگه دارند
اســالم «جمــع دیــن و سیاســت یــا 

و چـه غیـر » رحمـانی«، چه »سیاسی
انسانی،  آن، به حقوق بشر، به کرامت

و ترقی کشـور، بـه ارتقـاء   به پیشرفت
معنوی، بـه کمـاالت دینـی و دنیـوی، 
به حریت و آزادی شـهروندان منجـر 
نمیشود؛ جمع ایندو نه حرمتی اسـت 
ـــه  ـــه خـــدمتی اســـت ب بـــه دیـــن و ن

 .سیاست
نتیجه محتوم ادغام دین درسیاست، 
. خشــونت، بربریــت و تــوحش اســت

آنچه از این اخـتالط حاصـل میشـود 
است مبتنی بـر خشـونت، » یاستیس«

بربریت و توحش، بربریت و توحشـی 
کـــه ردای اســـالم بـــر آن پوشـــانیده 
میشــود و در هــر حــال بازنــده اصــلی 
ایــن بــازی دیــن اســت کــه قــدرت 
سیاسی همچون مـوم آنـرا در اختیـار 
میگیــرد و بــه شــکلی در مــی آورد کــه 
ــه صــاحب  بیشــترین منفعــت هــا را ب

ران و منصبان و حاکمـان و قدرتمـدا
. ریاست طلبان تقدیم و عرضه نماید

اینـــرا مـــا نمیگـــوئیم، اینـــرا زنـــدگی 
ـــرت  ـــه در حس ـــان ک ـــره ایرانی روزم

ـــزه رحمانیـــت  اســـالم «چشـــیدن م
روز را شـــب و شـــب را روز » سیاســـی

میکنند، به اثبات رسانده است؛ اینـرا 
تجربــه عملــی و کارنامــه ســی و چنــد 
ساله جمهوری اسالمی به ما آموختـه 

وقت آن نرسـیده اسـت کـه آیا . است
حــوزه صــالحیت ایــن دو مقولــه را 
باهم قاطی نکنیم و بگـذاریم کـه هـر 

خــودش » طبیعــی«کــدام در گســتره 
 طی طریق کند؟

  
 اردیبهشت هزار و سیصد و نود

 سيد كمال الدين نبوي 
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اين فصل از نوشته را بمناسبت سقوط رضا شـاه از سـلطنت،  بـه  كارنامـه وي     
اختصاص مي دهم زيرا رضا خان محصول سياست انگليس در ايـران بـود و از   

او بنـام  . بـر مـردم ايـران تحميـل شـده  بـود        1320تا شهريور 1299كودتاي 
قانون اساسي را زير پا گذاشت و راه را بر تجدد واقعي كه  "امنيت و تجدد "

قـرار داد  . بست ،يافتن فرهنگ دموكراسي و موفق شدن تجربه مشروطيت بود
را با خفت و خواري قبول كرد، به دزدي و غارت اموال مردم و   1312ننگين 

وقتـي تـاريخ    ،زد، مثل تمامي ديكتاتورهـاي دسـت نشـانده    ثروت ملي دست
  .بردند، همانهائي كه  او را آورده بودند ،مصرفش تمام شد

بمناسبت صد و  ،خرداد۲۶«
ــالگرد ــتمین س ــت و هش  بیس

  »مصدق  دکتر تولد
  

زمان  اه به مرورليكن متأسفانه آن پادش
چه قدرتش بيشـتر مـي شـد از راه     هر

صـحيح بيشـتر منحـرف مـي شـد و بــه      
تـا وقتـي    . كارهاي بي قاعده دست زد

كه باز  ديدم شيطنت آلمان ها و غفلت 
. ما را در خطـر مـي انـدازد   شاه منافع 
ه بر خالف  ميل خودمـان از  ك اين بود
رضا شاه ( اين اقدام را كرديم  ناچاري

ــلط ــتيم نترا از س ــو .  ( ») برداش رادي
گفتارهـاي   لندن بخـش زبـان فارسـي   

ــان    ــا آب ــهريور ت ــي ) 1320ش از  يك
ــدهايپ ــغال ا يام ــاش ــه دســت  راني ب

 ياســتبداد ميــســقوط رژ ن،يمتفقــ
فرزنـدش   دنيرضاخان و به قدرت رس

ــود ــا ب ــهر .محمدرض ــنجم ش  وريروز پ
بـه    يو شـورو  سيانگل يروهاين 1320
ـ . تهران حركت كردند يسو  نيدر هم

  )  2.( زمان رضاشاه استعفا داد
  
  1299مقدمه كودتاي ◀

  
اين فصل از نوشته را بمناسبت سـقوط  
رضا شاه از سـلطنت،  بـه  كارنامـه وي    
اختصاص مـي دهـم زيـرا رضـا خـان      
محصول سياست انگليس در ايران بـود  

بر   1320تا شهريور  1299و از كودتاي 
او بنـام  . مردم ايران تحميل شده  بـود 

قانون اساسي را زير  "ت و تجدد امني"
پا گذاشت و راه را بر تجدد واقعي كه 
يــافتن فرهنــگ دموكراســي و موفــق 

قرار . بست ،شدن تجربه مشروطيت بود
را با خفت و خـواري    1312داد ننگين 

قبول كرد، بـه دزدي و غـارت امـوال    
دم و ثــروت ملــي دســت زد، مثــل مــر

 ،ديكتاتورهــاي دســت نشــانده تمــامي
ــا  ــي ت ــد  وقت ــام ش ــرفش تم  ،ريخ مص

، همانهـــائي كـــه  او را آورده بودنـــد
وي ابتدا بـه جزيـره مـوريس و     .بردند

 4سپس به ژوهانسبورگ تبعيد شد و در 
 .در گذشــتدر همانجــا  1323مــرداد 

طنز تاريخ  اين است هواداران پهلويها 
ــر (  ــدر و پس ــورخين ) پ و بعضــي از م

متمايل به انگلسـتان و  سـلطه خـارجي     
سال است كـه  بـا جعـل و     80بيش از 

تحريف تاريخ عصر معاصر تجدد گـري  
ــند   ــي نويس ــاخان م ــاي  رض ــه پ ! را ب

همانطور كه خمينـي تـاريخ مبـارزات    
نام روحانيت شـيعه  اجتماعي ايران را ب
ايــن تــاريخ نگــاري  . بــه ثبــت  رســاند

ــنش و روش   ــتبدين و م ــت  مس خواس
ــا اســت  ــاتوري ه ــورتيكه . ديكت در ص

ــوگرائي  ــدد و ن ــان از  تج ــاس زم عب
، نايب السلطنه و وليعهد، فرزنـد  "ميرزا

ــاز شــد و او آ فتحعلــي شــاه قاجــار، غ
ـ مو  . ن بـود آپرچمدار  ابوالقاسـم   رزاي
ـ وز فراهانيقائم مقام  ـ عبـاس م  ري  رزاي

نائب السلطنه و صدر اعظم محمد شـاه  
اميركبيـر آن را  خان  ميرزا تقير و قاجا

ادامه دادند و بـه  انقـالب مشـروطيت    
مـردم ايـران    ،با ايـن انقـالب  . دانجامي

ــد كــه تجــدد خــويش را  خــود   بودن
 ،كودتـاي رضـاخاني  . برعهده گرفتنـد 

فراگرد تجدد را متوقف كرد و به قول 
كسـي كـه  در    ،مخبر السـطنه هـدايت  

 1306خرداد ( سال  و سه ماه  6حدود 
 ،نخست وزير او بـود )  1312تا شهريور 

 يبر تمـدن البراتـورا   يمدن بولوارت«
جانشـين   را»زيه كرد وآن تمدن ناچغلب

  . ) 3 . (آن كرد
ــة  12     )  1299 دي  22(  1921ژانويـ

 Edmund Ironside )( آيرونســايد
در واقع « در خاطراتش مي نويسد ) 4(

  ديكتاتوري  نظامي  مشكالت ايران فقط
خواهد كرد و به ما فرصـت   حل  ما را

ــه    ــيچ گون ــدون ه ــا ب ــد داد ت خواه
) 5(. ».تـرك كنـيم  دردسري كشور را 

)  1299بهمن  25(  1921فورية  14روز 
. نـده شـد  اآيرونسايد به بغـداد  فراخو 

از  :گفـت ، به رضـا خـان   پيش از رفتن
فرمانـده قـواي  قـزاق      شـما ن پس، اي

د هـر طـور مناسـب     يو مي توان هستيد
رضـا خـان    و از ا .ديد عمل كنيمي دان

قول گرفت احمد شـاه را از  سـلطنت   
  !خلع نكند

هم كه رايزن سـفارت  » هاوارد«ولي    
و دركودتا دست داشت چند سال بود 

ـ    رن، كـه در آن  وبعد در نامـه اي بـه ل
 موقع مدير  كل وزارت خارجـه بـود،  

در باره ديكتاتوري بنام رضاخان كه بر 
چنـين مـي    مردم ايران تحميل كردند

  :نويسد

  
شاه . شاه بسيار منفور مردم شده است« 

(  ي و عشق بـه زمـين  از نظر پول دوست
به مراتب بدتر از )  تصرف امالك مردم

بـه طـوري  كـه در    . احمد شاه  اسـت 
سالي كـه از پادشـاهيش مـي     مدت دو

يار  كالني  براي خـود  سگذرد ثروت ب
نـوامبر    20ر د) 6(» .فراهم كرده است

ــد    1920 ــرال ادمون ــته ژن ــت نوش دس
 آيرونسايد از قول اسمايس كه رضاخان

مـي نامـد،  بخـوبي     » اين مـردك « را 
قبـل  را روشن  مي كند  كه رضـاخان   

ــ ــه برســركار بياورن ــائي  ،داز اينك شناس
ضــعفهاي اورا بررســي كــرده كــرده و 

لـودگي  آ ،ن ضعف هايكي از آ .بودند
آيرونسايد  مي  .دزدي بوده استاو به 

  : نويسد 
،  با خود ديكسون را از تهران برداشته« 

مي قزاقهـاي  به روستاي  آقا بابا  كه تما
. ايراني درآنجا گرد آمـده انـد، بـروم   

مراسم و تشـريفات نظـامي كامـل كـه     
. جنبة نمايشي  داشت، به عمـل آوردم  

) قزاقها(  ديكسون كمي  روحيه گرفت
. نفر بودند 1000دود حدر مجموع در 

مــدتها بــود كــه موجــوداتي  بــه ايــن 
اكثر آنان پابرهنه . مفلوكي نديده بودم

اي  منــدرس بــه دور بودنــد و پارچــه 
تنها گروهي  كـه   .  خود پيچيده  بودند

 ت،شدر ميان ايشان ظاهري  مناسب دا
همگي  افراد فوج . بود»  آترياد تبريز« 

كوهستاني آن اسـلحه كمـري و دشـنه    
آنان به شيوة ايرانـي آمـوزش    . داشتند

ديده اند و هنگامي كه از  مقابل ايشان 
عبور مي كنـي بـا چشـم دنبالـت مـي      

ايـن حالـت اگـر  بـا آن  آشـنا      . نندك
. نباشي  بسيار زننده  به نظر  مـي رسـد  

پس از  رژه نظامي  با تمامي افسران به 
بــه آنهــا گفــتم كــه . گفتگــو پــرداختم

ــران   ــين  افس ــي  جانش ــران انگليس افس
يكـي  دو نفـر از   . ايراني  نخواهند شد

ــان را   ــتند حقوقش ــن خواس ــان از م آن
بـار از  آنهـا فقـط  يـك    . پرداخت كنم

سرهنگ اسمايس حقوق گرفتـه انـد و   
حاال مي دانند كه روسـها در پرداخـت   
حقوق  آنها تا چه اندازه خست داشـته  

  . اند
من تمامي خصوصيات مـردم ايـران       

رضا خـان فرمانـده   . را مطالعه كرده ام

ــي  از      ــد  يك ــي تردي ــز  ب ــا تبري آتري
اســمايس رضــا خــان را . بهترينهاســت

.  ه قلمداد مي كنـد فرمانده واقعي صحن
او زير دست يك مافوق  سياسي  كه از  

  . تهران نصب  شده است، كار  مي كند
اسمايس  مـي گويـد ايـن مـردك         

                              ً       براي  دست يافتن بـه بودجـه شـديدا     
ولي بنا به دستور مـن  .  تالش  مي كند

. او حق دست زدن به بودجه را نـدارد 
چونكه درآن صورت به قول فرانسويها 

. »د كيسـه خواهـد دوخـت   براي خـو 
اسمايس  به من گفت كه كم كم  عالقه 

  )7( . اش  را از دست مي دهد

اين ضعف بزرگ رضا خان در تائيد      
ر خا طرات محمد رضا آشـتياني زاده  د
پدرم، داسـتاني نقـل   « مده است كه آ

كــرد از مــدرس ، و اولــين و آخــرين 
مستشار عالي سفارت  –مالقات با هاوارد 

ري انگلستان در تهران ، پـدرم  امپرا تو
ن ايام من و مدرس با هم آدر « : گفت

همكاري  نداشتيم، من از راه خود مي 
بـه  . رفتم و او راه خود را مـي پيمـود  

مـد و يـا مـن او را در    آمنزل من مـي  
منزلش مالقات مي كـردم، و همچنـين   

   . در منزل دوستانمان
مدير الملك جم بـه منـزل    يك روز   

د و از مـن وقـت مالقـات    من تلفن كر
« :يـدارم آمـد و گفـت   خواست و به د

آقاي هاوارد  من حامل پيامي از جانب
« ادامه داد كه  )8(مدير الملك» .هستم
قيقه اي با هاوارد مايل اند چند د آقاي

.  مالقات  كنند جنابعالي و آقاي مدرس
      ً                              مخصوصا  ايشان متذكر شدند كـه اگـر    

وجود براي شما  و آقاي مدرس  مانعي 
دو مـرد   دارد كه در منزل يكي از شما،

مـا   .محترم، اين  مالقات انجام  پـذيرد 
ز شـميرانات،  در اطراف  تهـران، اعـم ا  

، لواسانات و هركجا مايل  كن و سولقان
باشيد، جايي براي مالقات با شما داريم، 
كه بتوانيم چند دقيقه اي با هم خلـوت  

  ».كنيم و بدون مزاحم به گفتگو بنشينيم
من پيام مدير الملك را :  پدرم گفت    

چرا « :مدرس گفت. به مدرس  رساندم
كن و سولقان يا لواسـانات يـا جابلقـا و    

اوارد بيايد همين جـا منـزل   ه!! جابلسا
من از هيچ كس پنهان مسـله  . خود من

  » !، همين جا بيايدنخير. ندارم
ــك روز        ــه ي ــد ك ــرار ش ــه ق خالص
مـن   به منزل مدرس برود و "هاوارد"

ند دقيقـه اي  با هم چ و. نيز حضور يابم
من بـه منـزل    . مشغول به صحبت شويم

. رفتم و هاوارد نيز از راه رسيد مدرس
شما اين مرد، كه در حال « :به ما گفت

ر پادشــاه مملكــت شماســت مــي حاضــ
او آن طـور كـه    شناسيد؟ و از  سـوابق 

  »شايد و بايد  اطالع داريد؟
 ما كـه او « :مدرس  تبسم كنان گفت    

او تـاج   شما بر سر! را پادشاه نكرده ايم
        ً                     و  مسلما  شما از همة سـوابق   . نهاده ايد

ــداو آگ ــر  . اهي ــوابق او اگ ــما از  س ش
هـم   چيزي مـي دانيـد بگوييـد تـا مـا     

  ».بدانيم
ايـن مـرد، در آن   « : هاوارد  گفـت     

قزاقخانـه بـود،    ايام كـه وكيـل باشـي   
همراه عده اي  قزاق  فرماندهي  يـك  

اظت فور حصاحب منصب قزاقخانه، مأم
كالسكة وزير  از سفارت هلند و اسكورت

يكــي از . مختــار هلنــد شــده بــود   
، زينـي  مرصـع و   شاهزادگان هلنـدي 

جواهر نشـان بـه عنـوان هديـد بـراي      

ده ظل السلطان فرستاده بود، كه شاهزا
ق رسـوم و آداب  هلنـديها، هـر    طب بر

  براي هـر شخصـي كـه فرسـتاده     هديه
، بنا به مقام و منزلت آن شخص، مي شد

ه يــك شــب  در اتــاق گــارد آن هديــ
و يـك  . شـد مي  سفارتخانه، نگاهداري

مأمور حفاظت سفارت،  نفرقزاق يا گارد
، در آن شـب  .از  آن هديه مي گشـت 

با آنكه رضا خـان وكيـل  باشـي بـود،     
بر                              ً حفاظت از آن زين  مرصع را شخصا  

، قمه اما ديرگاه، در شب. عهده گرفت
يرون كشيد و هر چـه طـال و   ا از نيام بر

آن زينـت بـود، كنـد و بـه      جواهر بـر 

مرصـع  صبح وقتي  آن زين ! جيب زد
او آن  زين  را نزد وزير مختار بردند، و

حب را در آن  حال  و وضع ديـد، صـا  
ــدة رضــاخان را احضــار منصــب  فرمان

 و بعـد از تحقيقـات الزم، دسـتور    .كرد
شـاه  ه به همـين رضـاخان يـا پاد   داد ك

، سـي ضـربه شـالق    فعلي مملكت شـما 
ايــن مــرد كــه اكنــون پادشــاه . بزننــد

لكت شماست، چنين آدمي اسـت و  مم
   ) 9(» .از اين گونه سوابقش

شناسايي ميزان شـجاعت و شـهامت       
ره  روحيـه فـردي  و   رضاخان و در بـا 

ــامي   ــيت  نظ ــا    شخص ــه ب او در مقابل
تهديدات خارجي آنچـه در خـاطرات   

اســتاد  -امــامي ريفمهنــدس جعفــر شــ
اعظم لژ فراماسـونري و از وابسـتگان و   
وفاداران جدي به رژيم پهلوي، نخست 

  -س سنا پهلـوي دوم  وزير و رئيس مجل
بيان شده است خود بيانگر كنه ترس و 

واهمه رضاخان از تهديـدات خـارجي    
: مـي گويـد   شـريف امـامي  . مي باشـد 

روزي موقع خروج ديدم كه سـرگرد  «
آهن، در ايستگاه  پليس راهلئالي، معاون 

آهن يك گوشـي تلفـن بـه دسـت      راه
راست و يك گوشي ديگر را به دسـت  
چپ گرفتـه و مطـالبي را كـه از يـك     
طرف مي شود به طـرف ديگـر بـازگو    

ديـدم  . چنـد دقيقـه ايسـتادم   . كند مي
گويد كه روسها از قزوين به سـمت   مي

اند و ايسـتگاه بعـد    تهران حركت كرده
ــز مطلــب را تاي ــدون ني ــد كــرده و ب ي

شهرباني با  موضوع را به رئيس) تحقيق(
دهد و او موضوع را به  تلفن اطالع مي

هيئت وزيران و از آنجا به دربـار و بـه   
دهند كه روسها بـه   اعليحضرت خبر مي

ايشـان  . انـد  سمت تهران سرازير شـده 
            ً       دهنـد كـه فـورا      دستور مـي ) رضاشاه(

ها را آماده كنند كه بـه طـرف    اتومبيل
زودتر رفتم بـه  ... فهان حركت كننداص

آهـن تلفـن    ولي از آنجا بـه راه . منزل
پـس از  . كرده و خط قزوين را گـرفتم 

هـا، معلـوم    بررسي و پرسش از ايسـتگاه 
هـاي   شد چند كاميون عملـه كـه بيـل   

خــود را در دســت داشــتند بــه طــرف 
اند و چون هوا تاريـك   آمده تهران مي

شـد درســت تشــخيص داد،   بـود، نمــي 
اند كه قواي شوروي است  كرده تصور

لذا بالفاصله . آيد كه به طرف تهران مي
دادم (مطلب را به اعليحضرت گزارش 

  ) 10(» .از حركت خودداري شود) تا
اسفند  16شادروان دكتر مصدق در   •

در مجلس چهـاردهم در هنگـام     1322
ــيا    ــيد ض ــه س ــا اعتبارنام ــت ب  ءمخالف

بخـاطر دارم سـردار   : طباطبائي گفـت 
ه رئيس الوزراء وقت در منـزل مـن   سپ

با حضور مرحوم مشيرالدوله و مستوفي 
الممالك و دولت آبادي و مخبرالسلطنه 

و تقي زاده و عال اظهار كـرد كـه مـرا    
انگليس آورد و ندانست با كي سرو كار 

بـاب   وقت نميشد در اين آن. پيدا كرد
حرفي زد ولي روزگار آن را تكـذيب  

ـ  ان كسـي  كرد و بخوبي معلوم شد هم
كه او را آورد چون ديگر مفيد نبود او 

  .را برد
ضـرر مـا راه   ه ديكتاتور با پول ما و ب   

آهن كشيد و بيست سال براي متفقـين  
عقيـده و   ن، ديتامروز با تدارك مهما

ايمان و رجال مملكت را از بـين بـرد،   
امالك مردم را ضبط و فساد اخـالق را  

يير قانون اساسي را تغ 82ترويج و اصل 
داد و قضــاوت دادگســتري را متزلــزل 
كرد و  براي بقاء خود قوانين ظالمانـه  

ـ  .وضع نمود كميـت اهميـت   ه چون ب
ــ  ــزود و ب ــداد، برعــده مــدارس اف ه مي

سطح معلومـات  . كيفيت عقيده نداشت
ـ    اروپـا  ه تنزل كرد، كـاروان معرفـت ب

فرستاد ،نخبه آنهـا را نـاتوان و معـدوم    
  .كرد

ن از مـدارس  اگر بتدريج كه دخترا    
خارج ميشدند، حجاب رفع ميشـد چـه   

رفع حجاب از زنـان پيـر و بـي    . ميشد
 اگـر . داشـت  تدبير چه نفعي بـراي مـا  

خيابانها اسفالت نمي بـود چـه ميشـد و    
ا سـاخته  هـ  اگر عمارتها و مهمان خانـه 

مــن . نشــده بــود، بكجــا ضــرر ميرســيد
ميخواستم روي خاك راه بروم و وطن 

نم، خانه اي در را در تصرف ديگران نبي
به از شهريست كه دسـت   نداشت اختيار

ايـــن اســـت كـــار . ديگـــران اســـت
 نهـا آامـا  . سياستمداران وطـن پرسـت  

مقصود قرار مـي    يكسي را آلت اجرا
ر دهند و پس از اخذ نتيجه از بردن او ب

بـر فـرض كـه بـا     . مردم منت ميگذارد
هواخواهان اين رژيم موافقت كنـيم و  

ملكـت خـدمت   بگوئيم ديكتـاتور بـه م  
كرد،  در مقابل آزادي كه از ما سـلب  

  ؟نمود چه براي ما كرد
حكومـت   ،اگر موجب ارتقـاء ملـل      

استبداديست، دولت انگلـيس و آمريكـا   
روي چه اصلي حائز اين مقام شده اند 
و اگر رژيم ديكتاتوري سبب ترقي ملل 

بود، چرا دول محـور از بـين ميرونـد؟     
بجــائي هــيچ ملتــي در ســايه اســتبداد 

را بـا   هبيست سـال  هآنها كه دور.  نرسيد
ايـن دوره كــه از آزادي فقـط اســمي   
شنيده ايم مقايسه ميكنند و نتيجه منفـي  
ميگيرند در اشـتباهند، زيـرا سـالها الزم    

سـاله   20 هاست كه بعكـس العمـل دور  
ديكتـاتور شـبيه بـه    . خاتمه داده شـود 

پدريست كـه اوالد خـود را از محـيط    
كنـد و پـس از مـرگ    عمل و كار دور 

خــود اوالدي بــي تجربــه و بــي عمــل 
پس مدتي الزم است كه اوالد  .بگذارد

او مجرب و مستعد كـار شـوند يـا بايـد     
گفــت كــه در جامعــه افــراد در حكــم 

. هيچند و بايد آنها را يكنفر اداره كنـد 
اين همان سـلطنت استبداديسـت كـه    

مجلس براي چه خواستند و قانون  .بود
نوشتند و يا بايد گفت اساسي براي چه 

تمـام مـردم    كه حكومت ملي اسـت و 
آن   بايد غمخوار جامعه و در مقـدرات 

در اينصـورت منجـي و    .شركت نمايند
اگر ناخدا يكي است . پيشوا مورد ندارد

هر وقت كه نـاخوش شـود كشـتي در    
خطر است و وقتي كه مـرد كشـتي بـه    

ولي اگر ناخدا متعـدد   .قعر دريا ميرود
 مــرگ يكنفــر درســر شــد ناخوشــي و

آقـا اگـر   . كشـتي مـؤثر نيسـت    نوشت
غمخوار اين ملتنـد بـه ترقـي و تعـالي     
وطن معتقدنـد و نميخواهنـد بعنـاوين    
هيچ و پوچ به آتش نفاق دامـن بزننـد،   

داننـد و  نبايد خـود را فـوق ديگـران    
بگذارنــد كــه در ســايه آزادي، جامعــه 

ـ    سـاحل  ه خودش كشـتي مـتالطم را ب
ندگان قبل از هـر  ما نماي .رساندبنجات 

  12در صفحه     چيز بايد به ايران نظر كنيم و منافع 
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 در مجلـس چهـاردهم در هنگـام   1322داسـفن 16شادروان دكتـر مصـدق در 
بخاطر دارم سـردار سـپه رئـيس    : طباطبائي گفت ءمخالفت با اعتبارنامه سيد ضيا

در منزل من با حضور مرحوم مشيرالدوله و مسـتوفي الممالـك و    ،الوزراء وقت
دولت آبادي و مخبرالسلطنه و تقي زاده و عال اظهار كرد كه مرا انگليس آورد و 

باب حرفـي زد ولـي    ر اينوقت نميشد د آن. ندانست با كي سرو كار پيدا كرد
روزگار آن را تكذيب كرد و بخوبي معلوم شد همان كسي كه او را آورد چون 

  .را برداو  ،مفيد نبودديگر 

بمناسبت صد و  ،خرداد۲۶«
بیســـــــــت و هشـــــــــتمین 

  »سالگردتولددکترمصدق 
  

عموم را بر منافع شخصي خود تـرجيح  
ما همه اهل يك مملكت و زاده . دهيم

ما بايـد كـاري كنـيم كـه      .يك وطنيم
. مملكت صرف خير و صالح شود يقوا

د بدانيم كه نفاق بـراي مـا بسـيار    ما باي
وقتي از فـرط   يك .مضر و گران است

ناداني و جهـل در شـيخي و متشـرعي    
اسـتبداد   اختالف داشتيم زمان ديگر در

و مشروطه مباحثه نمـوديم، پـس از آن   
اختالف در آزادي و ديكتاتوري و بعـد  

اكنون باز بـراي اصـالح   . تغيير فرم بود
آقـا  . ه ايممعنويات دچار تغيير كاله شد

وقتي ميتوانندكاركنندكه در مجلس را 
را قرق كنند و مثل ايام  ببندند و يا آن

كابينه سياه خرابه را تعطيـل كننـد، بـا    
اين مجلس كـه ميخواهـد ثابـت كنـد     
طليعه آزاديست كار آقـا بسـيار دشـوار    

بعقيده مـن بايـد از خـود رفـع      .است
زحمت كند و از مجلس برود و غيـر از  

آنهــايي كــه . گــري نــدارددي هايــن را
من توانستم  1304ميگويند در نهم آبان 

اوضاع وخيم بيست ساله را پـيش بينـي   
كنم و ديگـران نتوانسـتند بيـان واقـع     

مــن از جــان خــود گذشــتم و . نيســت
همقطارانم از دادن يك راي نخواستند 

بـاز مـن آتيـه را ميگـويم      .امتناع كنند
خدا كند كه اين دفعه بـا مـن همـراه    

ه آقا مثل نهر كوچكي است كه ب. دباشن
رود تيمس متصل شده باشـد هـر قـدر    
كه آب از نهر بيشتر برود بر توسـعه نهـر   
مي افزايد و آب زياد مساحت زيـادي  

اگــر امـروز بــا خــاك   .را فـرا ميگيــرد 
ميشـود از عبــور آب جلــوگيري نمــود  
اعتبارنامــه ايشــان كــه تصــويب شــد و 
  حزب حلقه كه بر شعبات خود افزود و 

قوت گرفت با توپ جديـد االختـراع   
. اين جنگ هم نمي شود مقـاوت كـرد  

  امروز از آزادي مطبوعات صحبت وا
ميكند و از اصالح معنويات كه نميـدانم  

  مقصودشان چيست، سخن ميراند ولي 
زمينـه   ،ميخ خود را كـه محكـم نمـود   

دوره شوم ديگري را تهيـه و جامعـه را   
چه ضرورت دارد . گرفتار خواهد كرد

كه ما امروز خود را گرفتار كنيم و چـه  
لزومي دارد كـه هموطنـان را نگـران    

 هآقايان نماينـدگان بيائيـد دور   ؟نمائيم
بيائيد به جامعه  !بدبختي را تكرار نكنيد

ترحم نمائيد بيائيد جوانان روشن فكـر  
ــذاب    ــكنجه و ع ــار ش ــت را دچ مملك

ــد ــداران آزادي را   !ننمائي ــد علم بيائي
 !جــاع نســپاريدبدســت ميرغضــبان ارت

ــس    ــن مجل ــه اي ــت كنيدك ــد ثاب بيائي
ــران    ــي اي ــت و بزرگ ــان عظم خواه

  )  11(."است
قحطـي  «محمدقلي مجد در كتـاب   •

جنايـــت بـــزرگ  در بـــاره »بـــزرگ
در 1299پـيش از كودتـاي    ها انگليسي

بــراي بازشناســي «: نويســد ايــران  مــي
مرحلـه   4جنگ جهاني اول در ايـران  

  شاخص وجود دارد؛ 
تـا پايـان    1914ـ نوامبر   در مرحله اول

هاي عثماني و  ها، ترك ـ انگليسي  1915
ــي روس ــا ب ــران را نقــض   ه ــي اي طرف
بريتانيـا و روسـيه بـراي تقسـيم     . كردند

جديد ايران به توافقي پنهاني رسـيدند  
ها براي  ها نيز به كمك آلماني و ايراني

بيرون رانـدن روس و انگلـيس منفـور    
  . شجاعانه تالش كردند

تا مارس 1915دوم ـ دسامبر    در مرحله
ـ ايران بـار ديگـر مـورد تهـاجم     1917

روسيه و انگلـيس قـرار گرفـت؛ تـالش     
عثماني به سرانجامي نرسيد و روسـيه و  

هـاي وسـيعي از خـاك     انگلستان بخش
. آوردنـد  ايران را به كنتـرل خـود در  

  هـاي جنـوب   انگلستان كه پيشـتربخش 
را در نـوامبر  ) خوزسـتان (غرب ايـران  

 1915از سـال   .اشغال كرده بود 1914
ديگر مناطق جنوب  استيالي خود را بر

ــغال   ــران گســترش داد؛ اش و غــرب اي
سـيس پلـيس   أ، ت1915بوشهر در سـال  

ــال    ــران در س ــرق اي و ورود  1915ش
  . 1916ت سايكس به فارس درسال أهي

تا ژانويه  1917در مرحله سوم ـ آوريل  
ـ انقالب روسـيه رخ داد؛ ارتـش   1918

در ايران از هم پاشيد و كشور را روسيه 
ايــاالت متحــده بــه نفــع . تــرك كــرد

انقالب روسـيه،  . متفقين وارد جنگ شد
ورود اياالت متحده بـه جنـگ جهـاني    

و  1917اول بــه نفــع متفقــين در بهــار 
النهــرين ـ   موفقيــت انگلســتان در بــين

ازجمله خارج شـدن بغـداد از كنتـرل    
ـ   1917هـاي عثمـاني در مـارس     ترك
ع را در ايـران كـامال تغييـر داد و    اوضا

وضعيتي به وجـود آورد كـه انگلسـتان    
توانست تمام خاك ايران و نيز بخـش  
وسيعي از خاور نزديـك را بـه تصـرف    

روسيه تزاري ـ رقيب تاريخي  . درآورد
انگلستان در ايران ـ از صحنه خارج شد 

قـــرارداد تقســـيم ايـــران ـ اوت    2و 
ـ . اثـر شـد   ـ بـي   1915ومارس 1907 ا ب

ورود اياالت متحده به نفع انگلسـتان و  
فرانســه، متفقــين از پيــروزي خــود    

ــد  ــان يافتنـ ــاي . اطمينـ ورود نيروهـ
ــي  ــا، انگليس ــه اروپ ــايي ب ــا را  آمريك ه

قادرساخت تا نيروهاي بيشتري درقالب 
ــه   ــترفورس ب ــه دنس ــوم ب ــروي موس ني

افراد . خاورنزديك و ايران منتقل كنند
ـ   اين نيرو از جبهه ا بـه  هاي غـرب اروپ

بـه   1918ايران گسيل شـده و در بهـار   
با اين وضعيت . اين كشور هجوم بردند

، تنها بخش كـوچكي از  1918تا ژانويه 
 .نيروهاي روس در ايران باقي ماند

آغاز شد  1918از ژانويه  ،مرحله چهارم
كه طي آن نيروهاي انگليسي به غـرب،  
 شمال و شـرق ايـران حملـه كردنـد و    

هـا   در اختيار روسمناطقي را كه پيشتر 
تهـاجم  . بود، به اشغال خود درآوردند

هــا و اشــغال   عيــار انگليســي   تمــام
هـايي از ايـران كـه در قـرارداد      بخش

ها واگذار شده و  به روس 1915پنهاني 
پـــيش از آن در اشـــغال آنهـــا بـــود، 
موضوعي است كه تاكنون بسـيارگذرا  

از همـان   .به آن پرداخته شـده اسـت  
ا خبر تهاجم بـه غـرب   آغاز كار، بريتاني

ــان مــي  ــران را بشــدت پنه داشــت؛  اي
اي كه دنسـترفورس بـه نيـروي     گونه به
  ) 12(معروف شده بود» هيس ـ هيس«

مجد، در ادامه آن به موقعيت ايران در 
اثر قحطـي و بيمـاري در    بر«آن زمان 

، مـي  اند آميز از بين رفته  ابعادي فاجعه
ــد ــان...«: گويـ ــه در    همـ ــور كـ طـ
هـا   ديپلماتيك آمريكـايي هاي  گزارش

آمده، شـمار جمعيـت ايـران در سـال     
. ميليون نفر بوده است 20حدود 1914

بايـد در   طبيعي، اين شمار يك روند با
ميليون نفـر   21كم به  دست 1919سال 
سـال   رسـيد، امـا شـمار واقعـي در     مي

ميليون نفر بوده است كـه  يازده ، 1919
 ميليون نفـر  10كم  دهد دست نشان مي

ثــر قحطــي و بيمــاري در ابعــادي ا بــر
شاخص ديگر . اند آميز از بين رفته فاجعه

ــاهش     ــي، ك ــات قحط ــزان تلف در مي
ـ   1910در سـال  . جمعيت تهران است

بنـا بـه نظـر شوسـتر و منـابع روسـي ـ        
. هزار نفر بوده است350جمعيت تهران 

نيز كه در  1917از نتايج انتخابات سال 
وز نامزد پيـر  12هزار راي براي 56آن 

يـابيم كـه جمعيـت     مـي  ثبت شده، در
هـزار نفـر بـوده    400كـم   تهران دست

ايــن شــمار بــه  1920ســال  در. اســت
در . كـاهش يافتـه اسـت    هزار نفـر 200

شـمار جمعيـت   1956مجموع تـا سـال   
ميليون نفر، يعني به ميـزان  20ايران به 

ايـن اعـداد بشـدت    . نرسيد1914سال 
 )   13(»...دهنده است  تكان

كـه بتواننـد    هـا بـراي ايـن    انگليسي...«
كشتار مردم ايران را بپوشانند، هـم در  
دوره جنگ و هم پـس از آن سانسـور   

هـاي   شديدي را بر مطبوعات و كتـاب 
خـــاطراتي كـــه در آن دوره منتشـــر 

اي  گونـه   كردند، بـه  شد، اعمال مي مي
را تا انـدازه    كه حتي اسناد اين جنايت

زيادي از بين برده و در برخي مواقـع  
. انـد  انع از منتشر شـدن آن نيـز شـده   م

هـاي   هاي انگليسي كه در دهه پژوهش
اند، جمعيـت   منتشر شده 1970و  1960

ــال   ــران را در ســ ــا  1914ايــ تنهــ
... كننــد ميليــون نفــر ذكــر مــي89/10

نيز براي 10رقم اعشار به عدد 2افزودن 
بنـابراين  . القاي حس دقت علمي است

قحطي و بيماري ناشي از آن كه مسبب 

هـا بودنـد، حـدود     اصلي آنها انگليسـي 
ميليون ايراني را به كام مرگ برد و 10

ــزد   ــم از آن دم ن ــي ه ــران . كس افس
هـاي   در خاطرات و يادداشت  انگليسي

 .اند خود به اين موضوع اشاره كرده
حضــــور و نفــــوذ : 1919قــــرارداد 

ها در ايـران در غيـاب قـدرت     انگليسي
روسيه، اين كشور را بـه ايـن صـرافت    

داخت تا ايران را هـر چـه بيشـتر در    ان

مبتكر اين كار . كنترل خود داشته باشد
لرد كـرزن، وزيـر امورخارجـه وقـت     
انگليس بود كه پيش از آن فرمـانرواي  
هند نيز بود و سفرهايي به ايران داشت 

شــناخت و  و ايــران را از نزديــك مــي
ــران را در   ــردي اي ــت راهب  كموقعي

 كـرزن بـه ايـن منظـور بـه     . كرده بود
سفارت اين كشور در تهران دستور داد 

وزيـر   الدولـه، نخسـت   تا با حسن وثـوق 
ــود و    ــذاكره ش ــران وارد م ــت اي وق

. نامه را شكل دهـد  مقدمات اين توافق
هـاي   ها براي پيشبرد خواسـت  انگليسي

خود و امضاي اين قـرارداد عـالوه بـر    
ــوه ــه    دادن رشـ ــت بـ ــاي هنگفـ هـ

صارم (وزير، وزير امورخارجه و  نخست
برخي ديگر از مقامات دولتـي  ) وله الد

بــه آنهــا نــوعي مصــونيت سياســي نيــز 
ــد ــرارداد در . دادن ــن ق اگوســت  9اي

ق بــــــه امضــــــاي . ه 1337/ 1919
وزير ايران و سر پرسي كـاكس،   نخست

بـه  . وزيرمختار انگليس در تهران رسيد
موجب اين قرارداد كه تا يك سال بعد 
صــداي آن هــم درنيامــد، نظــارت بــر 

                         ً  ظامي و مالي ايران منحصـرا  تشكيالت ن
ــرار    ــي ق ــاران انگليس ــت مستش در دس

گرفت و در مقابل دولت انگلسـتان   مي
اي به ايران بدهد و  شد قرضه متعهد مي

خسارت وارده به اين كشـور در زمـان   
آهـن و   جنگ را جبران و احـداث راه 

هـاي گمركـي را    تجديد نظر در تعرفه
اين قـرارداد آنقـدر مخـالف    . بپردازد

ي و خارجي پيدا كرد كه خود به داخل
خود اجراي آن لغو و بـاالخره پـس از   

. رسما ملغـي شـد  1299كودتاي اسفند 
)14(  

با اشاره » تاراج بزرگ «در كتاب مجد 
از طريق به اينكه  دولت فخيمه انگليس 

حكومت استبدادي نظامي با كودتـاي  
تسلط كامل بـر ايـران    1921 هفوري 21

 :مي سـازد  و خاطر نشان گرداندممكن 
هــا پــس از تصــرف نظــامي  انگليســي «

ايران، بر اين كشور و منـابع نفتـي آن   
تسلط كامـل  . تسلط كامل و دائم يافتند

بر ايران از طريق حكومت اسـتبدادي  
ــاي  ــا كودت ــ 21نظــامي ب  1921 هفوري

با توجه به مداركي كـه  . ممكن گرديد
وزارت امور خارجه بـه تـازگي منتشـر    

ه بـا وجـود   كرده مشخص شده است ك
ــي  ــار انگليس ــا را    انك ــا كودت ــا، آنه ه

انــد و  ريــزي و هــدايت كــرده برنامــه
نيروهاي نظامي و سفارت انگلسـتان در  

كودتـا را  . انـد  اين كودتا نقش داشـته 
ميرپنج كه افسر قزاق گمنـام  خان رضا 
او پـس از  . سوادي بود برپـا كـرد   و بي

اين كودتا به رضـاخان سـردار سـپه و    
شـاه پهلـوي معـروف    پس از آن به رضا

ــد ــي و  . ش ــامي، سياس ــت نظ ــا حماي ب
             ً        ها رضاخان عمـال  بـه    اقتصادي انگليسي

هـاي   نظامي ايـران در سـال  ة خودكام
كودتــاي . تبــديل شــد 1925تــا  1921

باعث  1925انگليسي ديگري در دسامبر 
شد كـه رضـاخان حكومـت قاجـار را     

بـا  . براندازد و خود به پادشاهي برسـد 
اي  ان با مجموعهتوجه به اين كه رضاخ

از كودتاها به قدرت رسيد و در قدرت 
بــاقي مانــد و از مشــروعيت و حمايــت 

ـ      ةمردمي برخـوردار نبـود، بـراي ادام
                        ً           ديكتاتوري نظامي خود كامال  وابسته به 

به همين دليل در . حمايت خارجي بود

                              ً     مقابل فشارهاي سياسي خـارجي كـامال    
ــات   ــران تبليغ ــكننده و نگ ــعيف و ش ض

ــودخــارجي مخــال ــت. ف ب هــاي  دول
انگليس، آمريكا، روسيه و حتـي فرانسـه   

ضـعف رژيـم    ةبا آگـاهي از ايـن نقطـ   
كامـل بردنـد و    ةپهلوي، از شرايط بهر

امتيازاتي گرفتند كه رژيمي مسـتقل بـا   
مردمي هرگز حاضر به اعطـاي   هپشتوان

  .آنها نبود

ترين امتيازي كه دولت ايـران در   مهم
ـ   نفـت   ةاين دوره اعطا كـرد موافقتنام

ــي ( 1933 ــود) دارس ــر، . ب ــاز ديگ امتي
شيالت درياي خزر بـود كـه در سـال    

امتيازهـاي  . به روسـيه داده شـد  1927
ديگري كه به همان اندازه مهـم اسـت   
ولي شـناخته شـده نيسـت، امتيازهـاي     

ــتان ــ  باس ــه در فاص  لةشناســي اســت ك
هـاي   به مـوزه  1941تا  1931هاي  سال

ـ  . آمريكايي داده شده است ن مـا در اي
گونـه مـدارك كتبـي پيـدا      مورد هيچ

رسـد كـه در    ايم؛ ولي به نظر مي نكرده
گانه بر  هاي سه اصل توافقي بين قدرت

ترين منابع ايران يعني آثار  سر با ارزش
. باستاني، نفت و خاويار برقرار شده بود

يان با دقـت زيـاد   ئدر حالي كه آمريكا
خود را از تجارت خاويار و نفت كنـار  

ها هم  ها و روس د، انگليسكشيده بودن
 هـاي باسـتان   كاوش       ً          متقابال  دخالتي در

. شناسي آمريكاييها در ايـران نداشـتند   
شناسـي    هاي باستان در مقايسه با كاوش

بزرگي كه آمريكاييها در ايـران انجـام   
شــناس مهــم  دادنــد، فقــط باســتان مــي

در " سر اورل اسـتين   "انگليسي به نام
كـرد و   در ايـران كـار مـي    1930 هده

ــار   ــي از ك ــتين "بخش ــه   "اس ــم ب ه
نمايندگي از طـرف دانشـگاه هـاروارد    

ــود ــا  . ب ــه آمريكاييه ــود ك تصــادفي نب
ها بر امور نفتي  هيچگاه با تسلط انگليسي

ايــران بــه چــالش برنخاســتند و بــراي 
ــي ــم هيچگــاه برتــري     انگليس هــا ه

ــائل باســتان ــا در مس شناســي  آمريكاييه
حـالي   در. ايران مورد ترديد واقع نشد

كه كنترل سياسي و نظـامي ايـران در   
شناسـي   ها بـود، باسـتان   دست انگليسي

ــال   ــد از س ــران بع ــه  1925اي ــامال  ب     ً        ك
برخي بر اين . انحصار آمريكاييها درآمد

شناسـي   باورند كه اعطاي امتياز باسـتان 
در ايران به آمريكاييها در برابر ممانعت 

ها از اعطاي امتياز نفت شـمال   انگليسي
ها مصـمم   انگليسي. به آمريكا بود ايران

بودند كه جلـوي نفـوذ آمريكاييهـا بـه     
مسائل نفتـي ايـران را بگيرنـد و بـراي     
جبران عـدم دسترسـي آمريكاييهـا بـه     
نفت ايران، دسترسي انحصاري آنها بـه  

. آثار باستاني ايـران را فـراهم كردنـد   
بهره                        ً   ها هم براي اين كه كامال  بي روس

يار شيالت دريـاي  نمانند، در نهايت اخت
خزر را در دسـت گرفتنـد كـه شـامل     

همانگونـه  . صادرات پرسود خاويار بود
كه آرتور چسـتر ميلسـپوي آمريكـايي،    

، 1927مستشار كل مالي ايران تـا سـال   
توضيح داده و براساس شـواهدي كـه   

 1927ارائه كرده، اعطاي امتياز شيالت 
به روسها به معناي فروش كامل حقـوق  

 هايران تا پايان دور. ن بودو منافع ايرا
يعني زمان  1952امتياز شيالت در سال 

وزيـري دكتـر محمـد مصـدق،      نخست
نتوانست اداره شيالت دريـاي خـزر را   

اعطاي چنين امتيازهايي . باز پس گيرد
به معنـاي حيـف و ميـل كامـل منـابع      

آن گونه كـه ميلسـپو   . ثروت ايران بود
گويد رضاشاه در اين دوره تا جايي  مي

به مدت . »دوشيد«كه توانست ايران را 
بيشتر درآمـد   1941تا  1921سال از  20

نفت ايران صرف خريد تسليحات شد و 
درصد بودجه سـاالنه   65تا  60حداقل 

         ً                  كه منحصرا  از درآمدهاي نفتي (دولت 
. براي ارتش و پلـيس هزينـه شـد   ) بود

ــن دوران   ــابع در اي ــل من ــف و مي حي
ـ  . انگيز بود حيرت ابع مـالي  اگر ايـن من

هـــا و  صـــرف آمـــوزش، زيرســـاخت
ــرفت ــاورزي   پيش ــنعتي و كش ــاي ص ه

شد، امروز ايران در ميان كشورهاي  مي
كـه   1941در سـال  . جهان سـوم نبـود  

 90تـا   85رضاشاه ايران را ترك كرد، 
. سـواد بودنـد   درصد جمعيت ايران بي

سال بعد، وقتـي پسـر و جانشـين او     40
تمـدن  «كشور را ترك كرد، با وجـود  

سـواد   دو سوم مردم كشور بـي » زرگب
بـا توجـه بـه چنـين     . باقي مانده بودند

توان دريافت كه چرا ايران  مسائلي مي
با وجود فرهنگ، تاريخ و منابع عظـيم  

 .طبيعي و نفتي پيشرفت نكرده است
، نيروهاي روسيه 1941آگوست  25در 

ــه و آن را   ــران حمل ــه اي ــتان ب و انگلس
راي هجوم بهانه متفقين ب. اشغال كردند

به ايران، حضور اتباع آلمان در ايـران  
حال آنكـه  . و تهديد احتمالي آنان بود

حــداكثر تعــداد آلمانيهــاي حاضــر در 
نفـر   600تـا   500، 1941ايران در سال 

اين رضاشاهي كه هرگز مـدركي  . بود
بـود  » طرفدار آلمانهـا «دال بر اينكه او 

ها به قدرت  پيدا نشده، به دست انگليس
سال در مسـند قـدرت    20شد و نشانده 

نگاه داشته شد؛ و دست آخر هم مبلـغ  
انـداز   هنگفتي پول در بانك لندن پس

قـواي متفقـين كـه ايـران را بـه      . كرد
آوردند بيشـتر انگليسـي    اشغال خود در
 .بودند تا روسي

همانگونه كه در جـاي ديگـري اشـاره    
شده است، با توجه به اين كه حكومت 

آشـوب   تمالي و پررضاشاه با انقالبي اح
اش را از دسـت   مواجه بـود و كـارايي  

داده بود، رضاشاه با كودتاي انگليسـي  
ديگري عزل شد و پسـرش در سـپتامبر   

. بــه جــاي او بــر تخــت نشســت  1941
در يك كشتي  1941رضاشاه در سپتامبر 

انگليسي و با حمايت انگلستان ايـران را  
عمرش  هترك كرد و سالهاي باقي ماند

  ) 5 1 (.ها سپري كرد انگليس نظر را تحت
                               در گفتگو بـا عبـداهللا شـهبازي        مجد   •

                   در خـاطرات پـدرم    «  :               تاكيد مي كنـد 
                                    خوانده بودم كه پـس از سـقوط رضـا    
                                          شاه، بعضـي از مـردم، بـه ويـژه دكتـر      
                                      محمد مصدق، گفتـه بودنـد كـه تمـام     
                                    درآمدهاي نفتي ايـران در دوره رضـا   
       ً                             شاه عمالً به بهانه خريد مهمات و اسلحه 

                            ب هاي بانكي شخصـي شـاه در         به حسا
        تصـميم    .                            لندن و آمريكا ريخته مي شـد 

                                    گرفتم كه اين ادعا را نيز مورد بررسي 
                             تنها يك نگاه ساده به اسـناد    .         قرار دهم

                                      مربوط به نفت و ماليه ايران و ارقـامي  
                                     كه در اين اسناد ذكر شده بـود كـافي   
                                      بود تا ثابت كنـد كـه ادعـاي مصـدق     

   ً   عمـالً         بلـه،    .     ً                    كامالً درسـت بـوده اسـت   
                                  تمامي درآمدهاي نفتي ايران در دوره 

     200                                 رضا شاه، يعنـي رقمـي در حـدود    
                                ميليون دالر، به حساب هاي شخصي او 

                   براي اين كه عظمـت    .                 انتقال يافته بود
                                     اين رقم را دريابيم بايد توجه كنيم كه 

      1925                           كل بودجه دولت ايران در سال 
  .                   ميليـون دالر بـود      20             ميالدي حـدود  

                  اكنون فاش شده كه                جالب تر از همه، 
                                 صدام حسين و پسرانش ميلياردها دالر   

                                    در بانك هـاي سـويس ذخيـره مـالي     
ــد ــال     .        دارن ــروت انتق ــن ث ــاء اي                                 منش

                                 درآمدهاي نفتي عراق به حساب هـاي  
                    پيشگام ايـن كـار،     .               بانكي شخصي است

   »  .                                    در هشتاد سال پيش، رضـا شـاه بـود   
) 1 6  (    

ـ               با توجه بـه ا              توضيح اينكه،          كـه در     ن   ي
         دالر بوده     35           هر انس طال،    ي     ، بها    1941

ـ  ل ي م     200                 است، اگر رضا خان      دالر     ون   ي
ـ    و ا   د ي  خر   ي       را طال م    ده ي        ثروت دزد    ن   ي

     هـر     ي        ، كه بها    2011     مارس     31       طال، در 
ـ        1447       انس طال     ي                   دالر است بفـروش م

      8200       حــدود                 بطــور تخمينــي       د، ي    رســ
ـ    ر  دال    ون ي ل ي م              و اگـر ارزش        گشـت     ي   م

ــر       1941                        امــروزي يــك دالر ســال          را ب
                           نرخ تورم در آمريكا  مبنا             مبناي متوسط 

         ميليـون       200                       قرار دهيم، ثروتي معادل 
                   برابر ثروتي حـدود        1941           دالر در سال 

  .                     ميليارد دالر امروز است   3
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                   ر بوده است، اگر رضـا دال 35           هر انس طال، ي    ، بها   1941     كه درني           با توجه به ا
ـ      ده ي            دالر ثروت دزد    ون ي ل ي م     200    خان  ـ   خر   ي           را طـال م ـ    و ا   د   ي     31         طـال، در     ن   ي

ـ        1447              هر انـس طـال      ي        ، كه بها    2011     مارس         بطـور        د، ي    رسـ    ي               دالر بفـروش م
و اگر ارزش امـروزي يـك دالر       گشت    ي م   ر  دال    ون ي ل ي م      8200     حدود        تخميني 

ثروتي معـادل   ،ار دهيمرا بر مبناي متوسط نرخ تورم در آمريكا قر 1941سال 
.استميليارد دالر امروز3برابر ثروتي حدود1941ميليون دالر در سال200

بمناسبت صد و  ،خرداد۲۶«
بیســـــــــت و هشـــــــــتمین 

  »سالگردتولددکترمصدق 
  

                                   شهبازي در ادامة  گفتگويش با مجد از 
             بارة ثروت    در  :                وي سئوال مي كند

                                  رضا خان در خارج از كشور نيز تصوير 
ــت  ــت نيس ــني در دس           برخــي از   .                         روش

                                   مورخين مدعي اند كه گويا رضا شـاه،  
                                به رغم حرص او در غصب اموال مردم 

      توجهي                             در داخل ايران، اندوخته قابل
ــالي   .                  در خــارج نداشــت ــاب جنابع                   كت

                                      عكس اين قضـيه را نشـان مـي دهـد و     
                                   ثابت مي كند كه رضا شاه به طور مدام 
                                   در حال انتقال بخش مهمـي از ثـروت   

    .                         خود به بانك هاي خارج بود
      رضـا    :           ن  مي گويد آ                مجد در  پاسخ به 

ــتايي در   ــر روس ــانواده فقي                                        در يــك خ
  .                                     منطقه سوادكوه مازندران به دنيا آمـد 

                                   طبق اسناد آمريكايي، رضا در نوجواني 
        در هيئت   )           نگهبان اسب (              به عنوان مهتر 

  .      اسـت                                نمايندگي بريتانيا مستخدم بوده
                                       طي دوران بيسـت سـاله اي كـه او بـر     
                                     ايران حكومت كرد، بـدون ترديـد بـه    
                                   يكي از ثروتمندان درجـه اول جهـان   

                       اين موفقيت بزرگي اسـت    .         تبديل شد
                                   براي شخصي كه زنـدگي خـود را بـه    

                               عنوان يك روستايي بي سواد شروع
      شـاه                       اثبات اين كـه رضـا    .         كرده است  

                                    يكي از ثروتمنـدان بـزرگ جهـان در    
        اجـازه    .              ً         خود بود نسبتاً ساده است      زمان

                                       دهيد به ميزان ثروت رضـا شـاه اشـاره    
   :   كنم

                         شش الي هفت هزار روستا را    ،       رضا شاه
ــه زور تملــك كــرد       ايــن   .                                 در ايــران ب

                                     امالك از فريمـان در اسـتان خراسـان    
                                    شروع مي شد و تا الهيجـان در اسـتان   
                      ً                 گــيالن امتــداد داشــت و عمــالً بيشــتر 

          ن و بيشتر                          اراضي لرستان، شمال خوزستا
                                 كرمانشاهان، بخش مهمي از كرمان و

       ويـژه                                تمامي مناطق جنوبي تهران، بـه   
        تمـامي    .                           ورامين، جزو امالك شاه بـود 

                                     هتل هاي شمال ايران به رضا شاه تعلق 
             در تهـران و   …              مناطق پهناوري   .     داشت

                                      شميران از مالكين بي دفاع آن هـا بـه   
                                    زور گرفته شـد و در مالكيـت شخصـي    

                        به ايـن ترتيـب، رضـا      .              شاه قرار گرفت
                                         شاه نه تنها بزرگتـرين زمـين دار قـاره    
                                      آسيا بلكه بـزرگ تـرين زمـين دار در    

                     رضـا شـاه تعـدادي      .               سراسر جهان بود
                                        كارخانه هـاي قنـد و شـكر، ابريشـم و     

                   اين كارخانـه هـا     .                نساجي احداث كرد
                                    به دولت ايران تعلق نداشتند بلكه ملك 
                                 شخصي شاه بودند ولي هزينه احـداث  

                          وسيله دولت ايران پرداخـت           آن ها به 
                                  ما بر اساس منابع متعدد، از جملـه    .   شد

                                  گزارش هاي آمريكائيان، مي دانيم كه 
         ميليـون       750            رضـا شـاه         1941       در سال 

               ّ                        ريال در بانك ملّـي تهـران پـول نقـد     
    50                               ايــن رقــم برابــر اســت بــا   .       داشــت

               من بـر اسـاس     .                    ميليون دالر زمان خود
                                    اسناد وزارت خارجـه و وزارت خزانـه   

              ام كه رضا شاه                    آمريكا نشان داده       داري
ــدود  ــاب       200       ح ــون دالر در حس                         ميلي

                                    هاي بانكي خـود در خـارج از كشـور    
    .             پول نقد داشت

                                     اين پول از كجا به دسـت آمـد؟ مهـم    
                                  ترين منبع ثروت رضا شاه درآمـدهاي  
                                     نفتي ايران بود كه طي ساليان سال بـه  
                                       حســاب هـــاي بــانكي او در لنـــدن،   

         تو واريز                         نيويورك، سويس و حتي تورن
                              اسناد آمريكايي مكانيسم انتقال   .      مي شد

  .                                   اين پول را به روشني نشان مي دهنـد 
            سـهمي كـه     .                           اين مكانيسـم سـاده بـود   

                                    كمپاني نفت انگليس و ايران به دولـت  
                                   ايران مي داد هيچگاه وارد ايران نمي 

             هـاي لنـدن                         ايـن پـول در بانـك     .   شد
                                   ذخيره مي شد و هر سـال مجلـس بـه    

     كــه                                اصــطالح تصــويب مــي كــرد   
                               درآمدهاي نفتي خرج خريد تسليحات 

                                 از اين به بعد اتفاق عجيبـي مـي     .    شود
      طبـق    .                             افتاد و پول نفت ناپديد مي شد

                                  گزارش وزارت خزانه داري آمريكـا و  
-      1921                           بانك جهاني، طي سـال هـاي   

                                  كمپــاني نفــت انگلــيس و ايــران       1941
                                 ميليون دالر بـه ايـران پرداخـت         185

                       اين پول چه شده اسـت؟   .         كرده است
                                طبق گزارش وزارت خارجه آمريكا در 

     100                      ، رضا شاه در اين زمان     1941    سال 
ــانكي                                         ميليــون دالر در حســاب هــاي ب

              گــزارش هــاي   .                    خــارج پــول داشــت
                                    تكميلي نشان مي دهد كـه او فقـط در   

ــدن  ــك لن ــول      150              بان ــون دالر پ                    ميلي
                            طبـق گـزارش وزارت خزانـه      .     داشت

                                   داري آمريكا در همين سال، رضا شـاه  
       هـزار       400           ميليـون و      18           در نيويورك 

             ميليـون دالر      14                    دالر پول داشـت كـه   
   4 / 4                                آن به صورت پـول نقـد و طـال و    

ــهام و   ــه صــورت س ــون دالر آن ب                                       ميلي
                           اين گزارش هـا نشـان مـي      .          اوراق بود

                                       دهد كه رضـا شـاه مبـالغ هنگفتـي در     
                                 بانك هاي سـويس اندوختـه شخصـي    
ــوي   ــور در تورنت ــين ط ــت و هم                                     داش

    ً   كـامالً                         طبق اين گـزارش هـاي    .       كانادا
        مجمـوع        1941                     رسمي و معتبر، در سال 

                                   ثروت رضا شاه در بانك هاي خارج بـه  
     يعني   .                     ميليون دالر رسيده بود     200    رقم 

                                 در عمل تمامي درآمدهاي نفتي ايران 
          به سـرقت        1941-    1921           طي سال هاي 

    .         رفته بود
  

                                 ً         غارت ايران به وسـيله رضـا شـاه واقعـاً     
ــود                           طبــق اســناد آمريكــايي،   .             عظــيم ب
                         اعت روستاهايي كـه رضـا           محصول زر

                                    شاه غصب كرده بود هر ساله به روسـيه  
                                     و آلمان صادر مي شـد و پـول آن بـه    
ــدن،   ــاه در لن ــانكي ش                                        حســاب هــاي ب
  .                                     ســويس و نيويــورك واريــز مــي شــد

                                درآمد صادرات ترياك ايران به هنگ 
                               كنگ و چين هم در حساب هاي بانكي 
                                   شاه در لندن و نيويورك ذخيـره مـي   

            ند و چوبهاي                 حتي گله هاي گوسف  .   شد
                                   منطقه درياي خزر هم به روسيه صادر و 
                                     به دالر تبديل شـده و در بانـك هـاي    

              توجـه كنيـد     .                     خارج ذخيره مي شـدند 
                  كـل گـردش پـول          1941          كه در سال 

                                   بانك صادرات و واردات آمريكـا صـد   
                    در اين زمان رضا شاه   .               ميليون دالر بود

  .                                  دويست ميليون دالر پول نقـد داشـت  
                 راكفلـر هـم در                      من تصور نمي كنم كه 

                                    آن زمان چنين پول نقـدي در اختيـار   
                              ما همچنين به طور مسـتند مـي     .     داشت

                                          دانــيم كــه رضــا شــاه بهتــرين قطعــات 
                                 جواهرات سلطنتي ايران را خارج كرد 

                              به اين ارقـام اضـافه كنيـد      .        و فروخت
                                    هفت هزار روستا، هتل ها و كارخانه ها 

    .          و غيره را
                                     در اينجا معمايي مطرح مـي شـود كـه    

      هفـت    .                           مورد بررسـي قـرار گيـرد         بايد
                                       هزار روسـتا يعنـي هفـت هـزار ملـك      
                                  ششدانگي كه رضا شاه از مردم و خرده 
                                       مالكين ايرانـي غصـب كـرده بـود، در     

       فروخته       1960  و       1950            طول دهه هاي 
                                    شدند ولي پول هاي نقد رضـا شـاه در   
                                   بانك هاي خارج چه شد؟ ما مي دانـيم  

               پـــول نقـــد        1957                 كـــه در ســـال  
              حساب بانكي اش           پهلوي در        محمدرضا

ــدود   ــدن ح ــد      20                  در لن ــون پون                  ميلي
                        ولـي ايـن همـه پـول       .               استرلينگ بـود 

                       ً          ثروت نقدي رضا شـاه واقعـاً بـه      .     نيست
                                      كجا رفت؟ و نيز ايـن مهـم اسـت كـه     
                                         بدانيم اداره اين سرمايه عظـيم بـا چـه    
                                       كسي و با چـه مؤسسـه خـارجي بـود؟     

) 17  (     
  
ــاب    • ــوئر در كتـــ ــل اوســـ                                     اميـــ
          اي كودتاي              هاي انگليس بر      چيني       زمينه «

      1299        اسـفند     3               در باره كودتا    »       1299
             هـا منـافع              انگليسـي   :                   بر اين نظـر اسـت  

                                      سياسي ـ اقتصادي و نظـامي در ايـران    
ــي   ــرايط بحران ــه در آن ش ــتند ك                                       داش
                                         حاكم بـر ايـران، فقـط سـلطه و نفـوذ      

         توانسـت                               بدون منازع آنان كشـور مـي  
         در ايـن    .                           تضمين كننده اين منافع باشد

                  دتا و سپس تشـكيل           اندازي كو           راستا راه
                                 حكومــت مركــزي منســجم و صــاحب 

              اش را تا اقصي                       اقتداري كه حيطه سلطه
                                    نقاط ايران گسترش دهد، بـيش از هـر   

                      توانسـت بـر مقاصـد                    گزينه ديگري مي
         در ايـن    .                    ها جامه عمل بپوشاند         انگليسي

                                    ميان تضمين امنيت منابع عظـيم نفـت   
                      هـاي جنـوب غربـي و                  ايران در بخش

ـ                   ا سـلطه بـدون                           غرب كشور، كـه بريتاني
                  ها داشت، بـيش از                      مانع و رادعي بر آن

                                     هر زمـان ديگـري موضـوع روي كـار    
                                      آمــدن حكــومتي مقتــدر را در تهــران   

                      بــدين ترتيــب تمــام   .                الزامــي ســاخت
                                   قراين، شواهد و اخبار حاكي از نقـش  
                                    بدون انكار انگلستان در طرح كودتا در 

  .         ايران بود
              هاي وقت ايران                        به ويژه اين كه دولت

                            ه مودت ميان ايران وشوروي را       عهدنام
                                      كه متضـمن پايـان روابـط اسـتعماري     

                              كشور ايران بود، بـا مقامـات      در       روسها 
ــا   ــه امضـ ــد بـ ــام انقالبـــي جديـ                                          نظـ

ــي ــت         م ــر موقعي ــن ام ــانيدند و اي                                     رس
ــدنام را در    ــتعمارگر و ب ــاي اس                                           بريتاني

       بـدين    .      كـرد                          ايران باز هم تضعيف مـي 
                   ها همين كه احسـاس           انگليسي «  :      ترتيب

      شود                       د زير پايشان خالي مي         كردند دار
  

                                    به فكر افتادند تا آخرين تالش خود را
ــايي                                        هــم بكننــد و آن تــدارك كودت

ــه در ــه     21           بودكـ ــام       1921         فوريـ          انجـ
                            سيد ضـياءالدين روح ملعـون       ...     گرفت

                                  هيأت نمايندگي انگليس قـدرت را در  
                                  دست گرفت و بـدون قبـول كمتـرين    
                                    وارسي و اعمال نظر به اعمـال قـدرت   

                          اين ديكتاتور براي از ميان     ...        پرداخت 
ــدرنگ    ــردم بي ــت م ــتن مقاوم                                      برداش
                                     حكومــت نظــامي اعــالم كــرد و همــه 

ــان         زادي   آ ــومي را از ميـ ــاي عمـ                                 هـ
  ) 8 1 (  »    ...      برداشت

                   ها براي ايـن كـه                         در اين راستا انگليسي
                                جو عمومي را براي پـذيرش حركـت   
                                      كودتا آماده كنند، شـايع كردنـد كـه    
ــه زودي   ــاع آن كشــور ب ــا و اتب                                         نيروه

                                  ن را ترك كـرده و بـه دنبـال آن        ايرا
ــويك  ــروي بلش ــي  (                 ني ــاي انقالب                    نيروه

ــيه ــد    )        روس ــد ش ــران خواهن   .                             وارد اي
                            ها جهت ايجاد فضائي دلخـواه           انگليسي

                              انــدازي كودتــا پيشــاپيش از             بــراي راه
                               هاي نمايندگي اروپايي مقـيم در        هيأت

                     به بهانه پيشروي قريب  (              تهران خواستند 
  )                        هـا بـه سـوي ايـران                   الوقوع بلشويك

ــران را تــرك كننــد   خــ        اميــل   .                           اك اي
             آن روزگار در                        بوسوئر فرانسوي كه در 

                       برد در اين باره چنـين                  ايران به سر مي
                  هـا بـا تشـويق               انگليسـي  «  :            نوشته اسـت 

                                   خارجيان به ترك تهـران در ماههـاي   
ــن  ــدفي    ]     1299 [            دي و بهم ــكارا ه                  آش

           ها و منافع                           ديگر منهاي حفظ جان انسان
       واستند  خ         آنان مي  :                    مادي آنها را داشتند

                                       كه ميدان در برابرشـان خـالي باشـد و    
                         منصـبان اروپـايي را از                 تمامي صـاحب 

                                       صحنه دور كننـد تـا در هنگـام وقـوع     
       آنهــا                                  حــوادثي كــه در حــال تــدارك 

                                       بودند از اقدام به كنترلـي كـه ممكـن    
                                    بود اسـباب زحمـت بشـود جلـوگيري     

            مبنـي بـر     ]   ها         فرانسوي [         تصميم ما   .     كنند
        را بـر            هاي آنان                    عدم ترك تهران نقشه

           نشـيني و                            هم ريخت اما براي آنان عقب
     هـا                                     عقب انداختن زمـان اجـراي نقشـه   

  .                 ديگر دير شده بود  ]             اندازي كودتا     راه [
                                   آنچه اجتناب ناپذير بود سرانجام روي 

   )  19 ( »   ...   داد
                                         لوســـوئير در تأييـــد و اثبـــات نقـــش 

                  انــدازي كودتــاي                هــا در راه           انگليســي
  :     نويسد    مي      1299

               مترين پايگـاه                   ها از قزوين كه مه      قزاق «
                                  نيرهاي نظامي انگليس در شمال ايران 

                  در اين شـهر كـه     .                    است، به راه افتادند
                  هـا انگليسـي                           همه چيز، حتي نام خيابان

                خواهند بقبوالنند                    است، به چه كسي مي
                                    كه مقامات ايراني و صاحبان قـدرت از  

                 نفر نظامي مسـلح        2500            حركت بيش از 

                  ؟ و يا از نيـات  .   اند          خبر بوده           و مكمل بي
              اند؟ و يا اين                          واقعي ايشان اطالع نداشته

    هاي                        اند جلوي اجراي نقشه             كه نتوانسته
ــر    ــن مهمت ــد؟ از اي ــان را بگيرن   و                                           ايش

                                   تـر ايـن كـه چنـد روز پـيش از            جالب
                                 حركت شورشيان به سمت تهـران سـه   
                                             هــزار ســرباز انگليســي بــه قــزوين فــرا

                                  خوانده شده بودند تا خالء ايجاد شده 
         ديكتاتور   .     كنند          ها را پر              از حركت قزاق

ــفارت    ــتورالعمل از س ــرفتن دس ــه گ                                        ب
                او هيچ چيـز را    .    دهد                 انگليس ادامه مي

    )  20 (  »    ...   كند           پنهان نمي
                                    و بدين ترتيب كودتـاي سـوم اسـفند    

                 ها بود به مـورد                         چنانكه دلخواه انگليسي
                                    اجرا درآمد و ديري نپاييد كه همگـان  

      1919                                  دريافتندكـــه الغـــاي قـــرارداد 
                حانه براي تغيير   لو                    اقدامي كمابيش ساده

             اما هيچ يـك    .                     افكار عمومي بوده است
                                        از افراد ملت ديگر فريـب ايـن امـر را    

      ً      ها عمالً قدرت                     خورد، زيرا انگليسي     نمي
                                    را در دست داشتنند و بـه زودي از آن  
                                       براي تحميـل سـلطه خـود بـر سراسـر      
ــره   ــان به ــور و دور كــردن رقبايش                                        كش

                             قشوني كـه در تحقـق كودتـا      .       گرفتند
ــ ــه                   نقــش عمــده ايف ــد، ب                        ا كــرده بودن

                              الـرأي بـه اربابـان تـازه              اي متفق      گونه
                                        پيوستند و لذا از تمـامي الطـاف آنـان    
ــه   ــاني هــم ك ــدند و زم                                        برخــوردار ش
                                   موضــوع تجديــد ســازمان آن مطــرح 
                                گرديد همان طرحي كه وابسته نظامي 
                                       انگليس از قبل تهيه كرده بود، به اجـرا  

    )   21 (  »    ...     درآمد
  
   :توضيحات و مĤخذ  ◀

  
                           رضا هوشنگ مهـدوي، تـاريخ        عبدال - 1

                                  روابط خارجي ايران از ابتداي دوران 
ــگ دوم     ــان جنـ ــا پايـ ــفوريه تـ                                        صـ

ــاني، ــر،            جه ــارات اميركبي ــران، انتش                                  ته
       ٤٠٥  ص   ،     1383

ــ   )    2  (  ــر نصــراهللا س ــاطرات دكت    ف ي                            خ
  :         مصـحح   »       عبـرت       نـه  ي  آئ    « - ي       پورفاطم

     اول،        چـاپ          ناشر سخن   –            على دهباشى
       ١٥٧  ص   -        1378  -
  ي           مهــــديقل         حــــاج            هــــدايت،  - 3
    –                    خـاطرات و خطـرات     ):            مخبرالسلطنه (

   ،  -      چهارم       ، چاپ     1363    -             انتشارات زوار
   ،   492  ص 

ــد    ــاج مهـ ــدا    ي  قل ي              حـ ــان هـ    ت ي              خـ
ــ ي        پســر عل   ن ي     ســوم  »              مخبرالســلطنه «    ي    قل

      خـان     ي                            خان مخبرالدوله و نوه رضـاقل 
   در   .  ق . ه    1280              در هفتم شعبان     ت، ي   هدا

ـ   قر   ت ي   هدا   .              تهران متولد شد    ي   سـ    ب   ي
      الـب      در غ      ران، ي ا   ي  اس ي             سال در صحنه س

   ي          سه بار وال  .     داشت   ت ي   عضو    ها-  نه ي   كاب
  .          فارس شـد    ي       بار وال   ك ي  و      جان ي     آذربا

                                    از همه مهمتر، متجاوز از شش سـال در  
   ي        الـوزرا    س ي                سلطنت رضاشاه، رئ   ل ي   اوا
   ي  اس ي س   ي  ها- ي                 بود و در تمام باز     ران ي ا

  .                                 آن زمان، نقش اول را بر عهده داشت
                م نفت، در دوران     1933        قرارداد    د ي   تمد

   ي               نجــام گرفــت و    او ا   ي ر   يــ         نخســت وز
ــ ي ــن از وزرا    ي   ك ــت ت       دوران    ي                      از هف

     بـه     ي                      بود كه در سلطنت پهلـو    ه ي     قاجار
ــت وز ــ          نخسـ    در      او    .   دند ي     رســـ   ي ر    يـ

    94        در سـن    .  ش    1334      سـال         ورماه ي   شهر
   .    گذشت        تهران در    در   ي    سالگ

ــايد  «  -   4 ــرادموند آيرونســـ -   »                             ســـ
Edmund-Ironside  Sir     

                                  تـرين سرلشـگر انگليسـي تــا آن            جـوان 
ـ            وي كـه    .   ود                             زمان در ارتـش بريتانيـا ب

ــد در        1880   در  ــد ش ــيالدي متول     39                         م
ــه شــواليه  ــاالترين رتب       گــري                                     ســالگي ب

ــت آورد  ــش بدسـ ــود را در ارتـ   .                                   خـ
                                       نخستين مأموريـت مهـم او نظـارت بـر     
ــائي از   ــاي بريتاني ــيني نيروه ــب نش                                          عق
ــه    ــام بــــ ــي نافرجــــ                                        لشكركشــــ

                    پــــس از انقــــالب   »              آرخانگلســــك «
ــود  ــيه ب ــويكي روس ــب  .                         بلش ــيني        عق         نش

     ي در                                    ســــربازان انگليســــي و يونــــان
ــغير   ــياي ص ــه (                آس ــتان   )        تركي              در تابس

ــت       1920 ــام گرف ــر او انج ــز زيرنظ   .                                  ني
       تــــا       1299                            آيرونســــايد از شــــهريور 

ــت  ــدمت در        1300           ارديبهش ــامور خ                    م
                                    ايــران و هــدايت كودتــاي رضــاخان 

  .         پهلوي بود
                                        پس از اين مرحله كـه موضـوع مقالـه   

                                   حاضر است وي بـه رياسـت دانشـكده    

  ـ       26 (                                افســري انگلســتان منصــوب شــد 
                              و تا درجه ارتشبدي ارتقاء مقام   )     1922

                  رئيس كل ستاد ارتش       1940          يافت و در 
   در   »                وينستون چرچيـل  «  .               بريتانيا گرديد

                                   همان سال او را بازنشسته و عضو مجلس 
             آيرونســايد    .                           اعيــان انگلســتان كــرد  

ــول دوران    ــود را در ط ــاطرات خ                                    خ
   اي                                  خدمت در دفتر يادداشـت روزانـه  

                                نوشت كه بعدها پسرش آن را منتشر    مي
ــالگي     79   در       ١٩٥٩      وي در   .       كـــرد          سـ

  .      درگذشت
ــايد    -   ٥ ــه   :                           خــاطرات ســري آيرونس      ب

                                        انضــمام ترجمــه مــتن كامــل شــاهراه  
                           تهـران، مؤسسـه پـژوهش و      .         فرماندهي

                                   مطالعات فرهنگـي و مؤسسـه خـدمات    
      ١٥  ص   ،     1373            فرهنگي رسا، 

ــ     -   6 ــراهللا س ــر نص ــاطرات دكت    ف ي                            خ
     ١٥٧   ص  »     عبرت    نه ي  آئ     «  - ي       پورفاطم

      صـص   :          آيرونسايد            خاطرات سري      -   7
336     –  ٣٣٥     .   

ــم    -   8   ــود ج ــ      در تبر      1264 (              محم   - ز   ي
               حكومت كودتاي      ، در  )        در تهران      1348

ـ   وز   ،  يي      طباطبا   ن ي     اءالد ي ض   د ي س        امـور     ر   ي
       بعـد،     ي    هـا        سـال    ي   طـ   .  د ي         خارجه گرد

ـ          وزارت مال   ي    هـا            دار سـمت       عهده    در    ه   ي
ـ        حكومت ـ          وزارت مال          رالدوله، ي    مش    در    ه   ي

                           رضــا خــان ســردار ســپه،          حكومــت   دو 
             حكومتهــاي    در    ر   يــ  وز   ت              معاونــت نخســ

ــدعل ــ   ي        محم ــ   و م   ي      فروغ ــن      رزا   ي       حس
          كرمـان و     ي        استاندار          الممالك،   ي     مستوف

        عامه در    د ي           ، وزارت فوا )      1308 (       خراسان 
        و وزارت     ت، ي                      دولت مخبرالسلطنه هـدا 

ــه  ــور (         داخلـ     دوم          حكومـــت    در   )        كشـ
      1314     تــا       1312   از    ي      فروغــ   ي        محمــدعل

                                    و در اواخر  اسـتبداد رضـا شـاه ،        .   بود
      1318       تــــا       1314                    محمــــود جــــم از 

                      محمود جـم در زمـان      .   شد ر ي  وز      نخست
   ي  ها         در دوره          ايان عمر               پهلوي دوم  تا پ

               مجلـس سـنا      در                        سوم، چهـارم و پـنجم  
  .          عضويت داشت

   از                              خاطرات محمد رضـا آشـتياني        -   9
         كتاب سوم   –                       كتاب تاريخ معاصر ايران 

ــات     – ــژوهش  مطالع ــه پ ــر  مؤسس                                      ناش
       114  -     115   صص   -      1370  –       فرهنگي 

                      مهنـدس جعفـر شـريف            خاطرات  -    10
  ،     1380                                امامي، انتشارات سـخن، تهـران،   

  -  53  ص 
                   مشروح مجلس چهاردهم       صورت    -   1 1

           اسـفندماه      16                      شوراي ملي روز سه شنبه 
1322      

ــي     -   2 1 ــدقلي، قحط ــد؛ محم ــ مج                                ـ
                                بزرگ، ترجمه محمد كريمي، موسسـه  

                  هاي سياسي، تهران،                  مطالعات و پژوهش
  .  15  -  17                    ـ مجد، پيشين، صفحات   .     1386

  .  19-  20              ـ همان، صفحات           -   3 1
                            عبدالرضا هوشنگ مهدوي، تاريخ   -   4 1

                                    روابط خارجي ايران، تهران، اميركبير، 
     360    ، ص     1364

                             تاراج بزرگ، دكتـر محمـدقلي       -   5 1
                                      مجـد، مؤسسـه مطالعـات و پژوهشـهاي     

  .  32   تا     29          سياسي، صص 
  :                        ســايت عبــداهللا شــهبازي  :       منبــع    -   6 1

                                        گفتگــوي زيــر مــدتي پــيش بــا دكتــر 
                     ً     جد انجام گرفـت و اخيـراً            محمدقلي م

                                      در فصلنامه تاريخ معاصر ايران، شـماره  
        منتشـر       200  -   181     ، صص     1382       ، بهار  25
    .   شد
  :                        ســايت عبــداهللا شــهبازي  :       منبــع  -   7 1

                                        گفتگــوي زيــر مــدتي پــيش بــا دكتــر 
                              ً     محمدقلي مجد انجام گرفـت و اخيـراً   
                                      در فصلنامه تاريخ معاصر ايران، شـماره  

  ر       منتشـ      200  -   181     ، صص     1382       ، بهار  25
    .   شد
      هـاي              زمينه چيني   «-           اميل اوسوئر  -   8 1

        ترجمـه     »    1299                     انگليس براي كودتـاي  
ــي ــارات         ول ــران، انتش ــادان، ته                                  اهللا ش

   27  ص   -      1373                 اساطير، چاپ اول، 
  ـ        134                       اميل لوسوئر، پيشين، صص   -   9 1

135      
    ــ     141                       اميل لوسوئر، پيشين، صص   -    20

142     
     144  ـ      143     ، صص   جا    همان  -   1 2
 

  ادامه دارد 
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          1390  ارديبهشت   18تا  5از  774 شماره   2011   مه   8آپريل تا  25از 

 

  بع فیاض عشقعشق و من
  

  الست از ازل همچنانش بگوش
   بفرياد قالوا بلي در خروش

  
اقرار بـه وجـود صـانع همـان عهـد و       

ميثاقي است كه خداوند در روز الست 
از بني آدم گرفت و بنا بر اين فطرت و 
عهد و ميثاق، هر فرزندي كـه بـه دنيـا    
                                       مي آيد، م ق ر اسـت كـه او را صـانعي و    

را بـه نـامي   مدبري است و اگر چـه او  
ديگر مي خواند يـا غيـر او را پرسـتش    

  .مي كند
و بر اين مبنا اسـت كـه شـيخ محمـود     

  :شبستري بيان مي كند
  

  اگر مؤمن بدانستي كه بت چيست
  يقين كرده كه دين در بت پرستي است

  وگر كافر ز بت آگاه گشتي
  كجا در دين خود گمراه  گشتي؟ 

     
هـيچ  . پس در اصل صانع خالف نيست

ي نيز منكر اصل خدا نيست و بـر  مشرك
مـن  « اين اصل وقتي گفته مـي شـود   

يعنــي آن » يولــد يولــد علــي الفطــرة
عهدي كه خداوند از آن ها اخذ كرده 
است و در حقيقت تمامي كسـاني كـه   
در عالم متولد مي شوند، مقر به وجـود  

بـه عبـارت   . صانع و پرسـتش او هسـتد  
ديگر پرستش و مقر به صـانع بـودن در   

هر كسي سرشـته شـده اسـت و    وجود 
اين عشقي است كـه خداونـد در نهـاد    
بشر به وديعت نهاده اسـت و بشـر را از   

. اين آفرينش گزيري و گريزي نيسـت 
پس عشـق بـه پرسـتش در وجـود هـر      

حـافظ ايـن نكتـه را    . كسي نهفته است
  :بدين صورت بيان كرده است

  
  گر پير مغان مرشد من شد چه تفاوت؟ 

     ّ              كـه سـر ي ز خـدا    در هيچ سري نيسـت   
  نيست

  
اگر پير ميكـده رنـدان هـم راهنمـا و     
مرشد من باشـد، جـاي خـرده گيـري     
نيست و تفاوتي ندارد زيرا در هر سري 
از ســرهاي بنــدگان، رازي از معرفــت 

  .حق را توان يافت
  

همچنانكه خدا غير قابل تعريف است و 
ما از آثار خداوند پي به وجود او مـي  

. عريـف اسـت  بريم، روح هم غير قابل ت
وقتــي از پيــامبر مــي پرســند كــه روح 

بگـو  : چيست؟ خداوند به او مي گويـد 
و بـه  . اين از امر پروردگار مـن اسـت  

تعريف در نمي آيـد، امـا آثـار روح و    
حيات را در هر انساني ما مشـاهده مـي   

« و بدين علت است كه گفته اند . كنيم
تفكروا في آالء اهللا و ال تفكرو في ذات 

ان كه عشق نيـز غيـر قابـل    همچن» اهللا
ــت ــف اس ــه  . تعري ــي ك ــر تعريف ــا ه م

ــدهيم،    ــت ب ــق بدس ــواهيم از عش بخ
زيـرا امـر   . تعريفي ناقص و ناكارا است

نامتعين بـا امـر متعـين قابـل تعريـف و      
  .توصيف نيست

  
اي آنكه بتقرير و بيـان دم زنـي از عشـق         

  ما با تو نداريم سخن خيرو سالمت
  

دليل اثبات عشق با بيان و سخن و حتي 
نمي شود، چه عشق وصف حال است و 

  .به قال در نيايد كه نيايد
عشق نظير وجود خداونـد نـا محـدود    

مسئله عشق از وسع و تـاب علـم   . است
ــا   محــدود افــزون اســت و حــل آن ب
انديشة ناصواب ما امكان پذير نيسـت و  
چگونه ممكن است كه انديشه محـدود  
ما گنجايش نامحدود داشته باشـد؟ بنـا   

  .براين عشق در انديشة محدود نشايد
  

  مشكل عشق نه در حوصلة دانش ماست  
  .حل اين نكته بدين فكر خطا نتوان كرد 

راه عشق و سير و سلوك به حـق بـي    
. پايان است و از حد و توان مـا بيـرون  

هم آغاز و هم فرجام راه عشـق بسـوي   
حق از حد تصـور بيـرون اسـت، زيـرا     

صـد هـزار   آغاز اين طريق هم بيش از 
  .مرحله است

  
  اين راه را نهايت صورت كجا توان بست؟ 
  كش صد هزار منزل بيشست در بدايت 

  
ــدگي و    ــز پاين ــق رم ــت عش در حقيق

در عشـق جـاودانگي   . جاويداني است
عيان است ولي چشم بصيرت بـين الزم  

  .دارد
  

  هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق
  دة عالم دوام مايثبت است  در جر

  
گاه كه طـرح عشـق و محبـت شـد،     آن 

هنوز نشاني از آفرينش اين جهان و آن 
مقصود آن كه عشق ازلـي  . جهان نبود

  .است و چيزي نو پديد نيست
  

  نبود نقش دو عالم كه نقش الفت بود  
  زمانه طرح محبت نه اين زمان انداخت  
  

  و يا 
  گوهر مخزن اسرار همان است كه بود 

  كه بود قة مهر بدان مهر و نشانستلح
  

گوهرعشقي و محبتـي كـه در دل هـر    
انساني است، همان گوهر است كـه در  
روز ازل به ما داده شده است و محبتي 
كه در سينة ماست، همان اسـت كـه از   

  .پيش بوده و با وجود ما عجين است
مولوي همين سر را چنين بيـان كـرده   

  :است
  

                              باد ما و بود  ما از داد  تست  
  جاد تستهستي ما جمله از اي

  لذت هستي نمودي نيست را 
  عاشق خود كرده بودي نيست را

  
در مكتب مولـوي آفـرينش عبـارت از    

پروردگـار  . نيستي را هستي دادن است
به نيست لذت هستي مي  بخشـد  و در  
دم او را به عشق خود مبتال مـي سـازد   
. تا براي وصال حق به عالم هستي بيايد

 پس عشق از خدا نشأت گرفتـه و بـراي  
رسيدن به وصال حق در وجود انسـان  

  . عجين است
ما آثار عشق را در هر انساني با شدت و  

ممكن نيسـت  . ضعف مشاهده مي كنيم
كه انساني وجود داشته باشد كه بطـور  

اينكه ما فكر . مطلق خالي از عشق باشد
كنيم كه فـالن و يـا بهمـان آدم عشـق     
ندارد، صحيح نيست و ما بايستي عشـق  

. هـر كسـي كشـف كنـيم     را در وجود
وقتي ما به زعم خـود در كسـي عشـق    
نمــي بينــيم بــدين معنــا اســت كــه مــا 
نتوانسته ايم اثري از آثار وجـود عشـق   

بـه عبـارت ديگـر    . را در او كشف كنيم
دستگاه كشف ما نا كارآمد اسـت و نـه   

در . اينكه در فالني عشق وجود نـدارد 
اين بحث كوشش مي شود كه به قـدر  

  .شق را به نمايش بگذارمذره اي آثار ع
  

عشق جاذبه اي است درونـي، بـه ايـن    
معنا كه از دورن بر مي خيزد و بسـمت  
بيرون از خـود در طيـران و جـوش و    

ايــن كشــش و جاذبــه . خــروش اســت
دروني جزئي از ساختار وجـود انسـان   

  .است
  

  در اندرون من خسته دل ندانم كيست
كــه مــن خموشــم و او در فغــان و در    

  .غوغاست
  
ن فغان و غوغا در اندرون هر كسـي  اي

  .با شدت و ضعف وجود دارد

در هــر انســاني اعــم از زن و مــرد،    
كوچك و بزرگ ايـن جاذبـه درونـي    
وجود دارد و از اين نگاه ربطي هم بـه  

بنابراين عشق مسـتقل از  . ازدواج ندارد
زناشوئي است و قبل از زناشوئي در هر 
ــا   ــتقل و ب ــور مس ــا بط ــدام از زوجه ك

ختلـف و شـدت و ضـعفعهاي    درجات م
متفاوت وجـود دارد و تـازه اگـر ايـن     
كشش و جاذبه درونـي وجـود نداشـته    
  .باشد هيچ ازدواجي صورت نمي گيرد

  
راهي است راه عشق كـه هـيچش كنـاره    

  نيست
  آنجا جز آنكه جان بسپارند چاره نيست 

  
اينكه ما در وجود كس و يا كسـاني آن  
را درك نمــي كنــيم و يــا آثــار آن را 

شاهده نمي كنـيم، عيـب در دسـتگاه    م
. گيرنده ما است و نه وجود نداشتن آن

غفلــت از جاذبــه و كشــش، بــه معنــاي 
در اثـر ايـن   . وجود نداشتن آن نيست

غفلــت چــه در خــود انســان و چــه در 
ديگران، غالب افراد، به دليل نقـص در  
دستگاه گيرنده آنها و بـه دليـل اينكـه    

از مسئله عشق در ادبيـات بـه تعـدادي    
انسانهاي ويژه محدود شده است، تصور 
مي كنند كه ديگران از عشق بي بهره و 
يا كم بهره اند، غافل از اينكه آن نمونه 
هاي جاوداني در ادبيات بعنوان مثـال  

اينان از اين امر غافـل  . ذكر شده است
هستند كه عشـق در انسـان و بـا انسـان     
عجين است و عشق با وجـود و هسـتي   

ـ  و بـه  . دا كـرده اسـت  انسان ساخت پي
قول حافظ راه عشق طريقي است كـه  
پايان ندارد و در اين كار براي رسيدن 
بــه محبــوب جــز آنكــه از جــان عزيــز 

  .بگذري گريزي در آن نباشد
همچنانكــه گفتــه شــد عشــق ســاري و  

جاري است و هر كسي چه آگاه و چه 
نا آگاه، چه فرزانه و چه  مست، ساخت 

حبـوب  وجوديش به نحوي است كـه م 
ــا را مــي جويــد و ســرود عاشــقانه   يكت
پرستش خداونـد همـه جـا و در تمـام     

  .موجودات سر داده مي شود
  

بلبل به چمـن، زآن  گـل رخسـار نشـان     
  ديد 

  پروانه در آتش شد و اسرار عيان ديد
  عارف صفت روي تو در پير و جوان ديد 

  
  يعني همه جا عكس رخ يار توان  ديد

سـتي آن را  اينكه ما نمـي تـوانيم بدر    
يسبح «. درك كنيم مسئله ديگري است

  »هللا ما في السماوات و ما في االرض
همه كس طالب ياراست چـه هشـيار و   
چه مست     همه جا خانة عشقست چـه  

  .            مسجد چه ك ن شت
اين عشق و يا جاذبه و يا كشش كـه در  
درون هر انساني وجود دارد و جزئـي  
از ســاخت وجــودي انســان و بســمت  

خود در پرواز است، وقتي در بيرون از 
ــا او   ــه پديــده اي كــه ب ايــن پــرواز ب
سنخيتي مشترك داشـته باشـد و يـا بـه     
نسبتي از همان جاذبه و يا ميل برخودار 
باشد، به آن شي و يـا انسـان ديگـر بـه     
منظور هم پروازي و سرعت بخشي بـه  
پرواز خود، عالقه و كشش ايجـاد مـي   

ـ   ه كند و لذا در اين پرواز مرد نسـبت ب
مردي، زن نسبت به زني، و يا با لعكس، 
در جريان پرواز هم زمان و هم جهـت  

و در اين صـورت اسـت كـه    . مي شود
بهم عالقـه پيـدا مـي كننـد و در ايـن      
          ً                            صورت لزوما  نبايد همديگر را ببيننـد و  
يا فيزيكي مالقـات كننـد و همچنانكـه    
هيچكدام از ما چه زن و يا مـرد، امـام   

م اما به او عشـق  علي را رؤيت نكرده اي
مي ورزيم و همينطور است شخصـيتي  

چون در اين پرواز خود را بـا او  . ديگر
  .همسفر مي يابيم

پس مي شود چنين نتيجه گرفـت كـه   
عشق يك جريـان عمـومي در وجـود    
همة انسانها است، چه بدان اشعار پيـدا  

زيــرا . بكنــد و چــه نكنــد، وجــود دارد
وجـود  . جزئي از ساخت وجود اوست

با عشق و پرستش سرشته شـده و   انسان
  .فطري انسان است

  

مي خور كه عاشـقي نـه بـه كسبسـت و     
  اختيار 

  اين موهبت رسيد ز ميراث فطرتم
  
به همين علت است كه آنهـائي هـم      

كه نسبت به آن آگاهي الزم را ندارند، 
در اعمالشان اين پديده را به نسـبتهاي  

و مـا  . متفاوت از خود آشكار مي سازند
يم كه آثـارش را در اعمـال آنهـا    قادر

و باز به همين علـت، در  . مشاهده كنيم
مورد  خاص زناشوئي اگر در هر كدام 
از اين زوج، جاذبه پرواز وجود نداشته 
باشد، ازدواجي صورت نخواهد گرفت 
و يا اگر هم  صوري ازدواجي صـورت  
بگيرد، منجر به جدائي و يا بصـورت دو  

آمـد كـه    بيگانه در كنار هم در خواهد
ــا    ــاني و ي ــا كس ــا ب ــدام آز آنه ــر ك ه
چيزهائي كه در هـم پـروازي بـا هـم     
ــا وجــه مشــتركي داشــته   ســنخيتي و ي

  .باشند، زندگي مي كنند
نظر به وجود اين كشش مستقل در هـر  
فرد كه از درون او حركت مي كنـد و  
به برون مي نگرد و به سـمت و سـوئي   

وقتي شخصي چه زن . در جريان است
يا دو بچه در اولـين مرتبـه   و چه مرد و 

يكديگر را مالقات مي كنند و يا جـائي  
همديگر را مي بيننـد، در همـان نگـاه    
اول، اين كشـش در هـر دو طـرف بـه     
حركــت در مــي آيــد و اگــر در ايــن 
جريان همسو شوند بـه يكـديگر عالقـه    

هرچه اين همسوئي، بـا  . پيدا مي كنند
هارموني بيشتري همĤهنگ شـود ايـن   

ت به هم عالقه بيشتري پيـدا  دو فرد نسب
گاه اين همسوئي بـه حـدي   . مي كنند

است كه تفاوت چنداني با هم ندارند و 
در اين صورت عالقه به حـدي شـدت   
مي گيرد كه اين دو يكي مي شـوند و  
هر كدام قادر است بـه جـاي ديگـري    
عمــل كنــد بــدين معنــي كــه هرچــه  
يكطرف مي كند، همان است كه طرف 

ام مـي دهـد و يـا    ديگر هم آن را انجـ 
خواستار آن است و همـان اسـت كـه    

  .يك روحند در دو بدن: گفته اند
وني در طـول  راين كشش و يا جاذبه د

( زمان و تحت تـأثير عوامـل خـارجي   
فرهنگي، تاريخي، محـيط اجتمـاعي و   

گاه همسـوئي  ...) خانوادگي، تربيتي، و
خود را از دست مي دهند و همـديگر  

متوقـف و يـا    را در پرواز به سمت بـاال 
كند مي كننـد و يـا تغييـر جهـت مـي      

در اين صورت بـه ميزانـي كـه     . دهند
همديگر را متوقف و يا كند مـي كننـد   

 .به همان ميزان از هم دور مي شوند
 

هنگـامي كــه دو انسـان مســتقل و آزاد   
تحت تأثير همسنخيتي جاذبه اشان كـه  
آن نيز آزاد و مستقل در جوالن اسـت  

وشند، به هم تمايل هر دو به يك سو بج
ــد ــدا مــي كنن ــر همســوئي و . پي در اث

حركت آزاد كه در هر فـردي وجـود   
دارد، هنگامي كه بـا ديگـري در يـك    
جهت به حركت در آمد و يـا مـوازي   
هم بود نظير بيمي و يا سـتوني از نـور   
سرعت پيدا مي كند و در هم اثـر مـي   
گذارد و با سرعت بيشتري همـديگر را  

د و بــه رشــد بـه ســمت بـاال مــي كشـن   
يكديگر در خارج شدن از تعين ها مدد 

  .مي رسانند
از اين نظر رشد معني و مفهـوم واقعـي   
خود را پيدا مي كنـد و آن عبارتسـت   

ــه ســمت : از طيــران انســان از درون ب
  .وجود ال يتناهي

  
  طيران مرغ ديدي تو ز پايبند شهوت

  بدر آي تا ببيني طيران آدميت
  

سـمت مـي   به ميزاني كه انسان بـه آن  
رود و نزديك مي شود به همان ميـزان  

اين عطش و جوشش با . عاشق تر است
حيات انسان با شـدت و ضـعف عجـين    
است و از آنجا كه دغدغه و يا نيازهاي 
واقعي انسان، پاسخ درست و صحيح به 
آن كشش و جاذبه دروني جهت پرواز 
به بيـرون از خـود و شكسـتن و خـارج     

بـه  شدن از مرزهـاي محـدوديت كـه    
اطراف انسان تنيده اسـت مـي باشـد و    
اين مرزها چيـزي جـز ابعـاد مختلـف     

. مادي كه انسان اسير آن است، نيسـت 
پس  به ميزاني كه انسان از ايـن ابعـاد   
مادي بي نياز و آزاد  مي شود به همان 
ميزان رشيدتر، آزاد تر و قوي تـر مـي   

در حقيقـت رشـد چيـزي جـز     . گردد
ر مـي  حركت و جوششي كه از درون ب

خيزد و سد ها و موانع مختلف مادي را 
ــراي عبــور از مــرز   از ســر راه خــود ب
محدوديت به مرز مطلق بـر مـي دارد،   

و كسي را شك نيست كه انسـان  . نيست
اسير ابعاد مختلف مادي، به ميزاني كـه  
از بند هاي مختلف مـادي كـه در آن   
اسير است، خارج و بي نياز مـي شـود،   

در طيران به كشش و جاذبه دروني كه 
سمت وجود اليتنـاهي اسـت، سـرعت    
مي گيرد و موانع عبور از پيش چشم او 
برداشته مي شـود و اگـر همـين طـور     
حركتش ادامـه پيـدا بكنـد و سـدهاي     
مختلف مادي نتواند حركتش را كند و 
يا متوقف كند، به مرحله اي مـي رسـد   
كه ابعاد مختلف مادي نه تنها در نزد او 

لكه دنياي مادي در بي مايه مي شوند ب
و بـه  . چنگ او اسير و در بند مي شـود 

جائي مـي رسـد كـه امـام علـي مـي       
اي دنيا بـرو و كسـي ديگـر را    : فرمايد

  .بفريب من ترا سه طالقه كرده ام
  

يك قصه بيش نيسـت غـم عشـق، ويـن     
  عجب

  گز هر زبان كه مي شنوم نا مكرر است
  

با توجه به نكته فوق كـه انسـان بـراي    
وي وجود اليتنـاهي بايـد از   پرواز به س

موانع و محدوديتهاي مادي كه همـان  
اگر چـه   -نيازهاي مختلف مادي است

بعضــي از آن هــا بــا پوشــش معنويــت 
عبور كند، جهت عبـور   -پوشيده است

از اين سختيها عشق به كمك مي آيد تا 
چشم پوشي از آن نيازها را براي انسان 

بنابر اين انسان عاشـقي كـه   . آسان كند
اين موانع يا بعبارت ديگر نيازها كـه   از

بــه آن دلبســتگي دارد، عبــور كــرده و 
همة محدوديتها و مرزها را شكسته و يـا  
درنورديده، به مرز مطلـق و يـا ديـدار    
لقاء اهللا كه در واقع حد نهائي عشق كه 
به بي نيازي مطلق است، قدم نهـاده و  

با اين وصف الزم نيست . يا رسيده است
در . رد تا بـي نيـاز گـردد   كه انسان بمي

همين دنيا انسان بي نياز، انسـاني اسـت   
. كه گوئي در بهشت زندگي مـي كنـد  

ــا را    ــه مرزه ــالتي او هم ــين ح درچن
شكسته و به يقين به منبـع فيـاض عشـق    
پيوسته و همة پـرده هـا بـر او گشـوده     
شده و نشئة وجـود الينـاهي را ادراك   

او ديگر هرچـه مـي بينـد،    . كرده است
آن در آن نشئة وجود اليتنـاهي  قبل از 

را مشاهده مي كند و غرق در آن نشئه 
در كالبد مادي خود زندگي را سـپري  
مي كند تا سرانجام از اين قفس مـادي  
رها شده بـه دريـاي بيكـران معنويـت     

  .بپيوندد
شايد از جمله به همين علت باشـد كـه   

لو كشف الغطـاء  « :امام علي مي فرمايد
تمامي پرده هـا   يعني اگر» مزدت يقينا

برداشته شود و همه چيز عيـان گـردد،   
بر يقينم  چيزي افزوده نخواهد شـد و  
همــين اســت كــه در حــال ســتايش و 
مناجات وراز و نياز بـا پروردگـار، مـي    

به خـاطر بهشـت و   ! اي خداوند: گويد
يا ترس از جهنم ترا ستايش نمـي كـنم   
بلكه به اين علت كه تو شايسته و سزاوار 

سـعدي  . ا ستايش مـي كـنم  ستايشي تر
اين مطلب مـوال را بـه زبـان شـعر بـه      
صورت زيبا بيان كرده است كه اگر در 
روز قيامت حـق اختيـار داشـته باشـم،     
همــه نعمتهــاي بهشــتي بــراي ديگــران 
واگذار مي كنم و دوست مـرا كفايـت   

  :مي كند
  

  15در صفحه
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  عشق و منبع فیاض عشق
  

  گر مخير بكنندم بقيامت كه چه خواهي 
  دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را

   
مگر نه ايـن اسـت كـه وصـف بهشـت      
واقعي به لحـاظ متـون دينـي و بـويژه     
قرآن، جا و مكاني اسـت كـه در آنجـا    
انسان بي نياز است يعني اينكـه هـر آن   
چه كه بخواهد و يا اراده كند موجـود  

افزون بر اين بهشت جائي اسـت  . است
ا همـه  كه حد و مرز ندارد و در آن جـ 

مشــمول رحمــت و دوســتي خداونــد 
وسارعوا اال مغفـرة مـن   « . خواهند بود

ربكم و جنة عـرض السـماوات واالرض   
  »اعدت للمتقين

بدين معنا شما در بهشت، بـي نيـاز از      
هر كس ديگري هستي چون به ديـدار  
و يا نزديكـي منيـع فيـاض عشـق نائـل      
آمده اي، شوق و شعف زايـد الوصـفي   

زديكي به آن مطلقها در كه از ديدار و ن
انسان ايجـاد مـي شـود، احسـاس نيـاز      

آن مركـز مطلـق هـر    . ديگري نـدارد 
آنچه را كه ساخت وجودي تـو بـدان   

يعنـي  . نياز دارد آفريده و آماده اسـت 
. هر وقت اراده كني، آن حاضر اسـت 

ــره از     ــئة به ــه در نش ــر لحظ ــي ه يعن
مطلقهاي در دسترس كه در اين دنياي 

آوردنش بـودي و  مادي در پي بدست 
و اگر نيازي . آن را نمي يافتي، مشغولي

هست از جانب ما  است و اال معشوق از 
  :ما بي نياز است

  
سخن در احتياج ما و اسـتغناي معشـوق   

  است 
چه سود افسونگري، اي دل، كه در دلبـر  

  نمي گيرد؟
  

پس رسيدن و يا نزديك شـدن بـه بـي    
نيازي و بدسـت آوردن شـور و شـعف    

ي كه به انسـان دسـت مـي    زايد الوصف
دهد، سير و سلوك ويژه خـود را مـي   

از قديم گفته اند كه نمـي شـود   . طلبد
هم . هم خدا را خواست و هم خرما را

در دنيا و امور مادي چهار اسبه تاخـت  
و شـيخ  . و هم طالب بهشت رضوان بود

اي  ":مصلح الدين سعدي مي فرمايـد 
مــردي كــه بهــر ذره از ذرات  وجــود 

اي ساخته اي بت پرسـتان را  خود قبله 
ــ                        عيــب مكــن و زن ارداران را نكــوهش     ّ            

اگر ايشان عبد الصنم اند تو عبـد  . مكن
مجلــس چهــارم از (".الــدنيا والــدرمي

كسـاني كـه   )  مجالس پنجگانه سـعدي 
عشــق در آن هــا شــعله ور مــي شــود، 
مشاهده مي كنند كه در راه وصل و يـا  
نزديك شدن بـه آن  بـي نيـاز، از هـر     

بي نياز مي شوند و هرچـه   چيز ديگري
تمام تعلقـاتي  . نزديكتر بي نيازتر هستند

كه ما بدان ها وابسته ايم حجابند و بـه  
محض گسستن از حجابها به بـي نيـازي   

  .واصل شده ايم
  

  تعلق حجابست و بي حاصلي
  چو پيوندها بگسلي واصلي 

  
اما راه طول و دراز و پر از پيچ و خـم   

ز بـــراي عبـــور ا. و مشـــكالت اســـت
ســنگالخها و پســتي و بلنــدهاي راه،    
همدلي و همراهي الزم است تا انسـان  
با آرامش و سكينه خـاطر بتوانـد راه را   
طــي كنــد زيــرا همــدلي و همراهــي 
همراه بـا سـكينه و آرامـش كـار را دو     
چندان آسان مي كند و درجه اطمينان 

در . بخشي را در انسـان بـا ال مـي بـرد    
ـ     ك اينجاست كـه امـر ازدواج بـه كم

  .انسان مي آيد
   

      زناشوئي
  
در اساطير يونان آمده است كه انسان  

پا و دو سـر   4دست و  4در بدو خلقت 
داشت كه به دو تقسـيم و از هـم جـدا    

و اين  انسان جدا شده و تنهـا و  . شدند
ناقص از جفت خـويش، در صـدد  بـر    
طرف كردن نقصي است كـه در خـود   
 دارد و با دسـت زدن  بـه امـر ازدواج   

جهت هموار كردن راه تكامل خويش، 
همچنانكه . جفت خويش  را مي جويد

تمامي پديده ها در اين عـالم بـا زوج   
خود تكامل پيدا مي كنند و به  حيـات  

و من كل شي خلقنـا  « ادامه مي دهند 
يـروا  « و يـا  » .زوجين لعلكم تذكرون 

                                ٍ    الي االرض كم انبتا فيها من كـل زوج    
  »كريم  

ـ    اني زيبـا آن را چنـين   و مولوي بـه بي
  :وصف كرده است

  
  ،  حق آراسته است»       ّ  ز ي ن للن اس«

  زآنچه حق آراست،  چون دانند جست؟
  ش  آفريد» يسكن اليها«      ِ چون پي  

                            كي تواند  آدم از حو ا بريد؟
      ِ                       پرتو  حق است آن، معشوق نيست 

  خالق است آن گوئيا، مخلوق نيست  
  

با چنين ديدي اگر ما به امـر زناشـوئي   
ريم، به پيام الهي كه در ايـن سـنت   بنگ

. عمومي نهفته است، پي خـواهيم بـرد  
بي شك اگر بخواهيم كشـش و جاذبـه   
دروني كه در فوق به آن اشاره رفت و 
رو به بيرون از خـود دارد و در تـاب و   
قرار عبـور از نيازهـا و شكسـتن سـدها     
براي رسيدن به بـي نيـازي مطلـق هـا     
 است، بدون آرامـش و سـكينه خـاطر،   

طي طريق چنين راهي ميسر نخواهـد  
با توجه به شناخت وجودي انسان، . شد

از جمع شدن دو زوج با هم حـد اقـل   
بخشي از آن آرامش و سـكينه حاصـل   

پيام قرآن هـم صـريح اسـت    . مي شود
كه با ازدواج تسكين پيدا مي كنيد و ما 
امر ازدواج را براي شما مايه آرامـش و  

و » ا عليهـا لتسكنو«سكينه قرار داده ايم 
و « در آن عشق و محبـت نهـاد ه ايـم    

چرا انسـان  » جعل بينكم مودة و رحمة 
با ازدواج به آرامش مي رسد؟ از جمله 
علت آن است كه طي كـردن راه بـي   
نيــازي، راه دشــوار و پــر مخــاطره اي 
است و در زناشوئي دو جانبه كه جاذبه 
هاي دروني هر زوج كه بـه بيـرون از   

و و هـم جهـت   خود جاري است،همس
مي شـوند و همـديگر را تقويـت مـي     
كنند و بـا گـرفتن  شـتاب، سـد هـا را      
شكسته و موانع با سرعت برطـرف مـي   
شوند و انسان فارغ البـالتر پـرواز مـي    

شايد به همين علت است كه مـي  . كند
گويند انسان عزب بر لب مغاك آتـش  
نشسته است و هر آن ممكن است به قعر 

  .آن سقوط كند
ــش و   در دو ا  ــن كش ــري اي ــان فط نس

جاذبه در كنار هم و همسو و هم جهت 
با هم هستند اما ممكن است تحت تأثير 
عوامل خارجي از خود بيگانه و گاه بـه  

در امـر ازدواج  . ضد خود تبديل شوند
اگر به هر دليلي جاذبه و كشش موجود 
از خود بيگانه شد، از آن به بعـد ادامـه   
حيات مشترك ضعيف شـده و گـاه بـه    

و حتي ممكن . سمت صفر ميل مي كند
است به زير آن هم برسد كـه در ايـن   
صورت هر دو زوج مانع رشد يكـديگر  
مي شوند چرا كه جاذبه ها عكـس مـي   
شوند و بجاي تقويت هـم، يكـديگر را   
خنثي مي كنند و به نقطـه اي تاريـك   

مثل حركت امـواج كـه در   . مي رسند
. نقطه تداخل تاريكي حاصل مي شـود 

ــ ــانگي،  از جمل ــود بيگ ــاري از خ ه بيم
خودگرا شدن، خـود محـور شـدن، و    

اين جاذبه كه بايد از . فرد پرستي است
درون به بيرون جوشش كنـد، جهـتش   
عكس و متوجـه درون مـي شـود و بـه     
تاريكي مي رسد در حالي كه هـر زوج  
به تنهائي ممكن است فكر كند كه ايـن  

در يـك چنـين   . نهايت روشنائي اسـت 
امكان با همديگر را از   حالتي اين زوج
  .دست داده اند

اگر يكي از زوجها و يا هـر دو زوج بـه   
اين بيماري گرايش پيدا كـرد، نيـروي   
ديگري را دفع مي كنـد و ايـن وقتـي    
است كـه دو جاذبـه نسـبت بـه جـاي      
همسوئي با هم تـداخل پيـدا كـرده و    
يكديگر را خنثي مي سازند كه در ايـن  

ــ    ن گونـه مواقـع چنــدين حالـت  ممك
  :است اتفاق بيفتد

  .زندگي باهم اما بيگانه از هم
تقابل دائمي ولي در يك سقف بـا هـم   

  .زندگي كردن
زندگي در زيـر يـك سـقف ولـي هـر      

  .فردي به راه و روش خود  مي رود
با تفاهم و يا با تقابـل از يكـديگر جـدا    

  .شدن
در انســانها بــروز و ظهــور كشــش و يــا 
جاذبه دروني به سمت بيـرون از خـود   
يكسان نيست و به صور مختلف و جلوه 
. هاي گوناگون، خود را نشان مي دهد

در بعضي هـا، ايـن جلـوه بـه صـورت      
موسيقي، در ديگري به صورت نقاشـي،  
در بعضي ديگر به صـورت خلـق آثـار    
عظــيم معمــاري، و بــه همــين نحــو در 
ديگران به صورت خلق آثـار هنـري و   
علمي ديگر و خالصه در هـر كسـي بـه    

در بعضـي بـه صـورت    . سـت صورتي ا
  .مجموعه اي از اينها است

آيا كسي از خود سـئوال كـرده اسـت    
كه خلق اين همه آثار عظـيم هنـري و   
غيــر هنــري ازكجــا سرچشــمه گرفتــه  

  است؟
حقيقت اين است كه يـك نقاشـي كـه    
قلم بر مي دارد و دست به خلـق آثـار   
عظيم نقاشي مي زنـد، انگيـزه اش آن   

بدين كـار  كشش دروني است كه او را 
يك نقاش پـرده اي و يـا   . وا مي دارد
را مـي كشـد، اگـر ايـن     ... تابلوئي و يا

جاذبه به بيـرون در او وجـود نداشـت    
   ً                                 ً اوال  او به اين كار دست نمي زد و ثانيا  
جهت خلق آثار زيباتر و بهتـري، كـار   

اگـر  . نقاشي را همچنان ادامه نمي داد
از همين نقاش بپرسي كه چرا دست به 

ر زده اي؟ جـواب خواهـد داد   اين كا
كه قصد دارد روز به روز آثار خـود را  
زيبا و زيباتر سازد تا جائي كه زيبا تر از 

اين استاد نقاش . آن وجود نداشته باشد
مــي : بـه زبـان بـي زبــاني مـي گويـد     

خواهد به مطلق زيبائي دسـت يابـد و   
اين مطلق زيبـائي اسـت كـه او را بـه     

يك تمام كوشش . سمت خود مي كشد
موسيقي دان اين است كه آثاري خلق 
كند كه بهترين، خـوش الحـان تـرين    
آهنگ و صدا را عرضه بـدارد و بـدان   
دسترسي پيدا بكنـد و همچنـين اسـت    
وضع يك خواننده، معمار، محقق علوم 

   ً                       مثال  محقق علوم پزشكي سـعي  . پزشكي
و كوشش او دسترسي به خلق و كشـف  
 چيزهائي است كه انسان را قادر سـازد 
   ً                               ً       اوال  انسان دچار بيمـاري نشـود و ثانيـا     
عمر او را بيشتر و بيشـتر كنـد و هرچـه    
  .بيشتر او را به جاودانگي نزديكتر سازد

اگر خوب توجه كنيد، خلق تمام ايـن  
آثار گوناگون دريچه و يا روزنه اي بـه  
سمت بي نهايت مطلق ها است و انسان 
چون عاشق رسيدن و نزديك شدن بـه  

يا حيـات ابـدي اسـت،    آن مطلق ها و 
دائم در كوشش و تقال است و تا لحظـة  

و . مرگ دسـت از تقـال بـر نمـي دارد    
بعضي از انسانها در لحظات آخرعمـر از  
جمله به اين علت از مرگ مي ترسند، 
زيرا احساس مي كنند كه آخرت خود 
را ويران و دنياي خود را آبـاد كـرده   
اند و از اينرو رفـتن از جـائي آبـاد بـه     

و . ويران براي انسان ناگوار است جائي
اين ترسـي اسـت كـه در آن لحظـات     

در حقيقت اينان . انسان را فرا مي گيرد
ايـن اسـت   . از اعمال خود مي ترسـند 

نـادان تـرين   «: كه بزرگـان گفتـه انـد   
مردم كسي است كه آخرت خود را به 

  »دنياي خود و يا ديگري بفروشد

اگر اين منبع مغناطيس اليـزال هسـتي   
د و انسان نيز فاقـد ايـن جاذبـه بـه     نبو

بيــرون از خــود را در خــود نداشــت، 
هرگز قادر نبود كه دست به خلق آثار 

وجود ايـن همـه   . عظيم گوناگون بزند
آثار عظيم در نقاشي، موسيقي، مجسـمه  

خــود ... ســازي، معمــاري، پزشــكي، و
بيانگر وجـود ايـن جاذبـه و كشـش از     
درون به سـمت بيـرون از خـود و بـه     

بي نهايت مطلق و نزديكتر شـدن   سوي
      ً                   و اصـوال  خلقـت، از حـب    . به او اسـت 

الهي و صورتي زيبا و آراسته آغاز شده 
است و آدميـان و هـم كائنـات طفيـل     
هستي عشق اند و رو به سـوي معشـوق   

اما با خلـوص در عشـق و عمـل    . دارند
است كه باز در غايت القصوي به جوار 
قرب بيكـران مغفـرت او بـاز خواهنـد     

. »انا هللا و انا عليـه راجعـون  «شت كه گ
  .چيزي جز بيان اين مفهوم نيست

عرفان كه ريشه و اسـاس فرهنـگ مـا     
است، يعني شناختن و نزديك شدن بـه  

. منبع اليزال مطلقها كه خداوند اسـت 
من «به همن علت است كه مي گويند 

كسي كه خـو  »عرف نفسه فقد عرف ربه
را و وجود خود را شناخت، مي توانـد  

معنــاي . خــداي خــود را هــم بشناســد
اينكه انسان وجود خود را بشناسد بدان 
معني نيست كه فقط به لحـاظ جسـمي   
بداند و يا كشف كند كه ايـن جسـم از   
چه اجسام مادي ساخته شده است بلكه 
درك كند و عارف بشود كه اين كشش 
و جاذيه اي كه در او هسـت جزئـي از   
ساخت وجودي اوست كه رو به سوي 

بعبارت ديگر يعني اينكه . وند داردخدا
وجود تو از هستي او سرچشمه و نشـأت  

و «گرفته است و اين همان اسـت كـه   
  »  نفخ فيه من الروحي

و عشــق واقعــي چيــزي جــز عرفــان و 
شناخت و معرفـت پيـدا كـردن بـه او     
نيست و اين عشق خارج از آن چيـزي  
اســت كــه بعضــي هــا آن را در عمــل 

گـر نيـك   ا. جنسي خالصـه مـي كننـد   
غريـزه  . بنگريم عمل جنسي عشق نيست

و نياز حياتي انسان است مثـل نيـاز بـه    
  ...انواع خوراكي ها، پوشاكي ها و

اين هم نوعي نياز است كه بـدون آن   
هم انسان دچار عوارض گوناگون مـي  
گردد و هم ادامه حيـاتش مختـل مـي    

در بعضي از جوانها، بـراي پاسـخ   . شود
خود به داليل  گوئي به اين نياز حياتي

گوناگون، دچـار اشـتباه مـي شـوند و     
همسرخوب ولي نامناسـب بـا خـود را    

در نتيجه در . اشتباهي انتخاب مي كنند
ادامه  زندگي دچار مشـكالت عظيمـي   

  .مي شوند
نظر به اينكه در عمل جنسـي كـه نيـاز    
حياتي انسان است جلوه هاي نادرستي 
از عشق از خود ظاهر و امر را بر انسان 

تبه مي سازد چنـان كـه گـاه انسـان     مش
هوسران فكر مي كند كه عشق همـين  

درست مثل برطرف كـردن نيـاز   . است
مادي خوراك و پوشـاكي كـه انسـان    

در بـر  . بايد بـه دنبـالش بـرود و بـدود    
طرف كردن اين نيازهاي مادي اسـت  
كه گاه انسان چنان آن را اشـتباه مـي   
گيرد كه در تمام عمر به مانند تشنه اي 

دنبال جمع آوري مال و منـال مـي    به
گردد و هرچه بيشتر انباشته مي كند، به 
جاي اينكه مال او را نگهداري كند، او 
بايد مثل پليس به حفـظ و حراسـت از   
                 ً                   مال بپردازد و اصال  غافل مي شود، كـه  
آن وسايل، هدف نيست بلكه وسيله اي 
براي ادامه حيات اسـت و هـدف چيـز    

ر سراب دنيا ديگري است و سر انجام د
  .نفله مي شود

اگر عمـل جنسـي عشـق واقعـي بـود،      
      ً                                قاعدتا  بنا بود كه هر فرد و يا هر زوجي 
وقتــي كــام از زوج مقابــل گرفــت بــه 
دنبال كار خود برود نظير اينكه انسـان  
گرسنه به هـر رسـتوراني كـه رفـت و     
غذاي خـود را در آنجـا صـرف كـرد،     

ــرايش   ــدان ب ــتوران چن ــر آن رس ديگ
در صـورتي كـه چنـين     اهميت ندارد

نيست و انسان در طول حيات خـود بـا   
شخص ويژه اي از همنـوع خـود كـه    
جاذبه هايشان همديگر را تكميـل و بـه   
رشد يكـديگر مـدد مـي رسـانند، ايـن      
هماني پيدا مي كند و اگر به هر دليلي 
و يا در اثر انتخاب نادرست، اين هماني 
حاصل نشد، زندگي به جهنمي تبـديل  

ار را به  نوعي از جدائي و مي شود و ك
  .متاركه مي كشاند

وقتي ما مشاهده مـي كنـيم كـه حتـي     
براي انتخاب زوج مناسبي كـه جاذبـه   
مناسبي هم داشته باشد، در هـر انسـاني   
متفاوت است، آيا انسان را به ايـن فكـر   
فرو نمي برد كه شناخت و جلوه هـاي  
عشق در هر انساني متفاوت است و هـر  

بـراي شـناخت و    انساني خـود راهـي  
معرفت بدان پيدا مي كند؟ اين بـدان  

: جهــت اســت كــه امــام مــي فرمايــد 
، »الطرق الي اهللا بعدد انفاس الخاليق «

راه به سوي معبود و معشوق اصـلي بـه   
تعداد كل بشـريت اسـت و هـر كسـي     
براي عارف شدن راهي پيدا مي كند و 
اين بهترين نشان از تفـاوت و اخـتالف   

امـا اگـر   . ن اسـت انديشه و پـذيرش آ 
ــد، در   ــتجوي حــق باش ــان در جس انس
نهايت تمام راه ها به يك سـمت و سـو   
منتهي مي شود كه آن هم رسـيدن بـه   
  . وجود منبع فياض عشق و هستي است

  
  در ره عشق نشد كس به يقين محرم راز 

  هر كسي بر حسب فكر گماني دارد
  

حقيقتي است كه حافظ آن را اينگونـه  
مــان انســان در بيگ: بيــان كــرده اســت

طريق عشق به مبداء هسـتي واقـف بـه    
اسرار آن نخواهد شد بلكه هر رهروي 
به انـدازة انديشـه و دريافـت خـود از     
ــوري دارد و    ــت تصـ ــق و معرفـ عشـ

ابن سينا در بيان همين مطلب . شناختي
  :مي گويد

  
  دل گرچه درين باديه بسيار شتافت 
  يك موي ندانست ولي موي شكافت

  خورشيد بتافتاندر دل من هزار 
  آخر بكمال ذره اي راه نيافت    
  

  عشق زميني و عشق آسماني
  
    ً                              اصوال  مطرح كردن عشق بـه زمينـي و    

آسماني به نظر من، يـك تـرم غلـط و    
عشـق كــه جلــوه اي  . نادرسـتي اســت 

معنوي است چگونه مي تواند مـادي و  
يا زميني بشود؟ عشـق امـري معنـوي و    
عرفاني اسـت امـا ايـن امـر معنـوي و      
عرفاني جلوه هاي مختلفي در انسانهاي 
مختلف پيدا مي كند كـه در بعضـي از   
جلوات آن به نظر مـا شـكل و شـمايل    

كسـاني كـه   . مادي به خود مـي گيـرد  
بحث عشق زميني را مطرح مـي كننـد   
     ً                              غالبا  دوست داشتن زن و مرد يكـديگر  

درصورتي كه توجـه  . را مد نظر دارند
 ندارند كه ريشه و اساس همين دوست

داشتن هم باز آن جاذبه دروني اسـت  
. كه نگرش به بيرون دارد، بر مي گردد

واگر اين جاذبه نبود حتي اين دوست 
. داشــتن هــم وجــود پيــدا نمــي كــرد

سعدي ايـن حقيقـت را اينگونـه بيـان     
  :كرده است

  
  چشم كوته نظران بر ورق صورت خوبان

  خط همي بيند و عارف قلم صنع خدا را 
  ت نگرانست وليكن همه را ديده بروي 
  خود پرستان ز حقيقت نشناسند هوا را  

  
براي اينكه نوري به اين مسئله انداختـه  
شــود، مــي پرســم هنگــامي كــه زن و 
مردي با ديدن يكديگر بـه هـم عالقـه    
پيدا مي كنند، چه حادثه اي اتفاق مي 

در يـك  . افتد و يا چـه رخ مـي دهـد   
چنين وضـعيتي ممكـن اسـت چنـدين     

  :فتدحالت اتفاق بي
  ادامه دارد
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آخرين خبرھا در باره وسعت 
 دايره برخوردھا در رژيم

  
: یکسر نزاع سپاه پاسداران است• 

دعــوائی کــه برکنــاری مصــلحی و 
حکم حکومتی به بازگشـت او را بـه 
دنبـــال آورد، دســـت کـــم بـــر ســـر 

معــاونی کــه  – ۱: چهــارامر هســتند
تسلط بر  – ۲حی برکنار کرد و مصل

ســــاواک، از جملــــه از راه خــــالی 
کــــردن واواک از واواکــــی هــــا و 
پرکـــــردن آن از پاســـــدارانی کـــــه 
ــژاد و گــروه او  مخــالف احمــدی ن
هســـتند بخصـــوص طائـــب و دار و 

ـــــــته او  و  ـــــــامگی  – ۳دس خودک
احمــدی نــژاد و بــی اعتنــائی او بــه 

ــر« ــازی  – ۴و » رهب ــدئولوژی س ای
  .رحیم مشائی

کسر دیگر نزاع مجلـس مافیاهـا ی• 
ـــت ـــروردن  ۳۱در : اس  ۲۱۶، ۹۰ف

نامه ای را در حمایت از » نماینده«
مصلحی امضاء کردنـد و ایـن نامـه 

روزی پـیش . در مجلس قرائت شـد
» نماینــده«از آن، مهنــدس بــاهنر، 

احتمال دارد کار : مجلس گفته بود
ــــژاد  ــــدی ن ــــاح احم ــــه استیض ب

  .بیانجامد
نجانی و یکسر نزاع هاشـمی رفسـ• 

او . گروهـــی از روحانیـــان هســـتند
موقــع را بــرای حملــه بــه حکومــت 

ــمرد و در  ــنم ش ــروردین،  ۳۱مغت ف
حکومــت احمــدی نــژاد را مــورد 

  .حمله قرار داد
یکسر نزاع نیز خامنـه ای و بیـت • 

خامنه ای با صـدور حکـم . او است
حکومتی و بازگرداندن مصلحی بـه 
مقام خویش، پشـیزی اعتبـار بـرای 

  . ژاد باقی نگذاشتاحمدی ن
یکسر نـزاع نیـز مصـباح یـزدی و • 

حسین شـریعتمداری و دار و دسـته 
بهانه آنهـا رحـیم مشـائی . او هستند

بـــود ولـــی حـــاال دیگـــر بـــه خـــود 
  .احمدی نژاد حمله می کنند

این نزاعها در سپاه بازتـاب پیـدا • 
کــرده و تنشــهای درونــی ســپاه را 

بـر طبـل . بسیار شدید کـرده اسـت
ن و از فرستادن قشون جنگ کوبید

ــه بحــرین، ســخن گفــتن، عمــده  ب
ـــهای  ـــه گرایش ـــب توج ـــرای جل ب
مختلف در سپاه به خطر خارجی و 

  .است... جنگ و
ــه •  ــت ک ــدیهی اس ــات«ب »  انتخاب

مجلس و ریاست جمهوری، عـاملی 
. مهم از عوامل تشـدید نـزاع اسـت

اال این که مردم نباید بپندارنـد کـه 
مــی بایــد بــه خــود نقــش نظــاره گــر 

زیــرا ایــن نزاعهــا موجــب . بدهنــد
مگـر وقتـی . سقوط رژیم نمـی شـود

که مردم آن را فرصتی بـرای دسـت 
زدن بـــه جنـــبش همگـــانی بقصـــد 
ــت  ــق حاکمی ــه ح ــافتن ب ــت ی دس

  . بشمارند
  

  سیاست یک بام
  و دو هوا؟

  
عراق را گرفتار وضـعیتی کـرده اسـت 

هرگـاه  ،بنا بر ارزیـابی هـا ،که امروز
 ،ن کشور را تـرک کننـدآقوای امریکا 

 ،عراق بعنوان کشور ،به احتمال قوی
ــــی رود ــــان م ــــتان در . از می افغانس

ـــت ـــری نیس ـــعیت بهت ـــی و . وض لیب
ــو ــا معل م ســاحل عــاج در وضــعیتی ن

هستند و خطر تجزیه تهدیدشان مـی 
  .کند
 ،در هیچیـــــک از کشـــــورها -۴/۱۰

ـــود  ـــردم را در خ ـــامی م ـــبش تم جن
شرکت نداده و وجـدان همگـانی بـر 

به انـدازه الزم غنـی  ،حاکمیت مردم
ـــی ـــق اول ـــته و بطری ـــفاف نگش  ،و ش

زادی قـــوت آفرهنـــگ اســـتقالل و 
  .بایسته را نجسته است

ــــبش -۴/۱۱ ــــورهای در جن  ،در کش
محرکـه تغییـر را نسـل جـوان نیروی 

بــه نســبتی کــه . تشــکیل داده اســت
ــومی و  ــی و ق ــاتی و دین مرزهــای طبق

جنـبش  ،جنسی درنوردیده شـده انـد
ن بیشتر شـده آهمگانی تر و موفقیت 

  .است
 ،در همه کشورهای در جنبش -۴/۱۱

ــود  ــاتیو در خــور تحــول از آکمب لترن
اســـتبداد بـــه دموکراســـی و اندیشـــه 

از ایـن . اسـتشـکار آسـخت  ،راهنما
در جامعــه هــائی چــون مصــر و  ،رو

یـم ژهنـوز کادرهـائی کـه در ر ،تونس
نامزدهـای  ،حاکم پـرورده شـده انـد

یـک . تصدی دولتهای جدید هسـتند
در نیمـــه راه مانـــدن  ،دلیـــل بـــزرگ

ــد ــته ان ــه نتوانس ــت ک ــها اینس  ،جنبش
عناصر دموکراتی را جانشین کنند که 

یمهـای حـاکم نبـوده ژپرورده های ر
سرنوشتی که جنـبش همگـانی . باشند

از جملـه بخـاطر  ،در ایران پیدا کـرد
  .این نقص بزرگ بود

یـــم ژهـــر جـــا دشـــمنی کـــه ر -۴/۱۲
اخـــــوان (اســـــتبدادی تراشـــــیده 

المســلمین در مصــر و اســالم گرایــان 
ــونس ــی در ت ــوای  ،)افراط ــر ق در نظ

 ،یم و در نظـر جامعـهژنگاهدارنده ر
 ،دیگر خطر به حسـاب نیامـده اسـت

نی تر و پیروزیش قطعـی جنبش همگا
  .تر شده است

یـــم ژدر جامعـــه هـــائی کـــه ر -۴/۱۳
حاکم نتوانسته اسـت خشـونت را بـه 

زمـان و میـزان  ،جنبش تحمیـل کنـد
 ،یم حـاکم بکـار بـردهژخشونتی که ر

یـم ژهرجـا ر. کوتاه و کم بوده اسـت
حـــاکم توانســـته اســـت خشـــونت را 

 ،)لیبـی و سـاحل عـاج(تحمیل کنـد 
ن آوسـعت  زمان خشـونت طـوالنی و
جمهـــور  ،تمـــامی کشـــور و قربـــانیش

  . مردم گشته است
ــها را       ــن درس ــواهیم ای ــاه بخ هرگ

هدف و روش زیـر را پیـدا  ،بکار بریم
دنبالـه نوشـته را در شـماره : می کنیم

  ینده می خوانیدآ
  

  افالس رژیم
  
،  بگزارش هرانا، سـه  90فروردين  27در ◀

ـا "شهروند شيرازي به نام هاي   28 "ر - رض
ــ ــن"اله، س ــدين رك ـاله و  26 "ك - ال سـ

ساله به اتهام محاربـه و   25 "ف - ابوالفضل"
. افساد في االرض در مالء عام اعدام شـدند 

ايــن افــراد از اعضــاي بانــدي موســوم بــه 
بودند؛ به چندين فقره سـرقت،   "روشنفكر"

 !قتل و آدم ربايي اعتراف كرده بودند؟
،  بگزارش هرانا، يك 90فروردين  27در ◀
احمـد  "              ِ              اني سياسي جوان  گمنام به نام زند
ـته   "رضايي شاه كه از خردادماه سال گذش

تاكنون در زندان اوين محبوس اسـت، بـر   
ـايش را   اثر شكنجه شنوايي يكي از گوش ه

 29رضايي،   احمد شاه. از دست داده است
ـاه    22ساله، در جريان اعتراضات  خـرداد م

  .در خيابان انقالب دستگير شده است 89
،  بگزارش كلمه، امير 90فروردين 27در ◀

رئيسيان وكيل مهديه گلرو در مورد پرونده 
ـاره هـدايت و      جديدي كـه عليـه وي، به
ـازگي   مجيد توكلي سه زنداني عقيدتي به ت

ـاه انقـالب تشـكيل شـده      28در شعبه  دادگ
در مورد پرونده اول مهديـه گلـرو   «: گفت

كــه راي صــادر شــده و ايشــان بــه حــبس 
ـال  محكوم شدند ول ي پرونده اي كه در ح

 28حاضر در حال رسيدگي است، در شعبه 
ـام    در دادگاه انقالب به اتهام تبليغ عليـه نظ
به همراه خانم بهاره هدايت و آقاي مجيـد  

مــا كماكــان منتظــر وقــت . تــوكلي اســت
رسيدگي هستيم كه به ما ابالغ شود و جلسه 

 .رسيدگي برگزار شود
ــروردين  27در  ◀ ــزارش 90فـ ــه گـ ، بـ
ـار تـن از زنـدانيان     خ ـا، چه برگزاري هران

ـايي شـهر      سياسي محبـوس در زنـدان رج
كرج كه مورد ضرب و شتم نيروهاي امنيتي 

اي به قوه قضاييه،  قرار گرفته بودند طي نامه
 .بضرب و شتم خود اعتراض كردند

، بگـزارش دانشـجو   90فروردين  27در  ◀
ـا    نيوز، جمعي از دانشجويان دانشـگاه آزاد ب

مهدي خدايي دبير انجمن اسالمي  خانواده
دانشجويان دانشـگاه آزاد واحـد شـهر ري،    

 7كه هم اكنـون در زنـدان اويـن دوران    
. سال حبس را مي گذراند، ديـدار كردنـد  

پدر مهدي خـدايي در ايـن ديـدار گفتـه     
يك روزي ما در اين زنـدان اويـن   «: است

را شكستيم و رفتيم داخل تا زندانيان سياسي 
؛ امروز پسر خـود مـن داخـل    را آزاد كنيم

وي سپس مـي افزايـد   » .زندان اوين است
مهدي حاضر نشده است درخواست عفو را 

من جرمي مرتكب «: امضا كند و به ما گفت
نشده ام كه بخـواهم درخواسـت بخشـش    

 ».كنم
، به گزارش دانشجو 90فروردين  28در  ◀

ـار بـر دانشـجويان      نيوز، در پي تشـديد فش
ـا   عي دانشـگاه تهـران   دانشكده علـوم اجتم

توسط حضور گسترده نيروهاي حراست در 
ـادي    ـيار زي سطح دانشگاه و نصب تعداد بس
دوربين مدار بسته، عـده اي از دانشـجويان   
ـا صـدور بيانيـه اي       مستقل ايـن دانشـكده ب
ـاي    نسبت به وضع موجود و حضـور نيروه

در بخشـي از ايـن   ..امنيتي اعتراض كردند
ـادت كـردن   : بيانيـه آمـده اسـت    ـا بـه             ِ    ع م

ـارتي و كنترلـي  تحقيرآميـز،     سيستم                    ِ                  هاي نظ
ـا در برابـر رونـد    . خيالي خام خواهد بود م

ـاحت دانشـگاه و       توهين ـبت بـه س آميز نس
ـان      ـا پاي دانشجو سكوت نخـواهيم كـرد و ت
ـتوار     دادن به اين روند، بـر راه خـويش اس

 .خواهيم ماند
ــروردين  28در  ◀ ــزارش 90فـ ــه گـ ، بـ

مهندسان مشغول  تن از 5خبرگزاري هرانا، 
ـاي امنيتـي     به كار در عسلويه توسـط نيروه

ـاه     5ايـن  .بازداشت شدند تـن در اوايـل م
از علــت . جــاري بازداشــت شــده بودنــد

بازداشت اين مهندسان و يا محلي كه پـس  
ـان بـدانجا منتقـل شـدند،      از بازداشت ايش

 .اطالعي در دست نيست
ـا  90فروردين  28در  ◀ : ، به گـزارش هران

ـارگر شـركتهاي    اعتصاب بيش از ده هزارك
ـيمي منطقـه     پيمانكاري مجتمع ـاي پتروش ه

ـتم      ـادي ماهشـهر كـه از روز بيس ويژه اقتص
فــروردين مــاه جــاري آغــاز شــده اســت 

 .همچنان ادامه دارد
، به گزارش تابناك، 90فروردين  28در  ◀

شش نفر با حضور در منزل منوچهر تمـري  
ــوري   ــزاري جمه ـابقه خبرگ ـار باسـ خبرنگـ

. در سنندج وي را بازداشت كردنداسالمي 
ـال    56منوچهر تمـري   ـاله از س بـه   1373س

عنوان خبرنگار ايرنا در سنندج فعاليت دارد 
ـاي متعـدد      ـام ماموريـت ه و عالوه بر انج
خبري در داخل كشور، چندين ماموريـت  
نيز در كردستان عراق براي پوشش خبـري  
رويــدادهاي آن منطقــه بــه عهــده داشــته 

 .است
ــ 28در  ◀ ــزارش 90روردين فـ ــه گـ ، بـ

در طي سه روز گذشته و : خبرگزاري هرانا
همزمــان بــا ششــمين ســالگرد اعتراضــات  
ـئله    ـال مس مسالمت آميز اعراب ايران در قب
ـين،       ـاطق عـرب نش تغير بافـت جمعيتـي من
ـاي     مقامات حكومتي اقدام بـه تشـديد فض
امنيتــي نمــوده و بازداشــت فعــالين عــرب 

 .همچنان ادامه دارد
ـاري   اعتراضات و خشونتدر پي     هاي ج

ـاطق تعـدادي از     روزهاي اخير در ايـن من
شهروندان از سوي نيروهاي امنيتي به قتـل  

ـان كـه    رسيده اند كه هويت چهار تن از آن
اند عبارت است از؛ عبدالرحمان  محرز شده

ـاله   22ساله و علي نيسي  30قاسم البدوي  س
ـات    به قتل رسيده در شهر اهواز و باسـم عبي

ــ ــد   فرزن ــي فرزن ــد معرف ــود و محم د عب
. اسـت  …عبدالزهرا به قتل رسيده در شهر 

ـيح اسـت تاييـد ايـن      هر چند الزم به توض
ـناد       ـار اس گزارشات با توجـه بـه عـدم انتش
. همچنــان از ســوي هرانــا مقــدور نيســت 

همچنين در اين رابطه گزارش شده است، 
ـا      ها ده در اين درگيري ـا تـن مجـروج ي ه

ـان  ـا  بازداشت و به مك ـامعلوم منتقـل   ه يي ن
يوسف عزيزي بنـي طـرف، عضـو    . اند شده

كانون نويسندگان و روزنامه نگار عـرب در  
ـته    ـات كش گفتگو با هرانا ضمن تاييد گزارش
شــدن تنــي از شــهروندان عــرب، اســامي 
ـاكنون   بازداشت شدگاني كه هويت آنان ت

 :محرز شده است را به قرار زير اعالم كرد
           ّ     له، جمال نـز ال  سا 25سلمان عباس عبيات    

ساله، جاسم عبيات، احمد ويسـي   22عبيات 
ــوغبيش   27 ـا آلب ـاله، عبدالرضـ ـاله،  31سـ سـ

ســاله، صــادق تميمــي،  25محمـد الســاري  
ساله، حيدر حيدري، محمد  27ياسين باوي 

ـاني   33حسن آلبوغبيش   22ساله، رفيع زرق
ســاله، عبــداهللا فرهــود جلــداوي، عيســي  

 جوالساري، علي جواد حيدري، دانش
همچنين آقاي بني طرف تاكيد كرد كـه      

ـا بازداشـت شـدگان     تعداد كشته شدگان ي
بسيار بيشتر از اين تعداد است كه بـه دليـل   
ـابع محلـي در      عدم امكان دسترسـي بـه من
ـازي در ايـن      ـان شـفاف س حال حاضر امك

  .رابطه وجود ندارد
، بگزارش ايرنا يك 90فروردين   28در  ◀

معروف بـه   "جوكارمرتضي "شهروند به نام 
ــردار" ــداد شــنبه بيســت و هفــتم  "س ، بام

فروردين ماه در بخش تخته كنار، از توابـع  
ــه دار    ـام ب ـازرون، در مالءعـ ـتان كـ شهرسـ

ـامبرده  . آويخته شد بر اساس اين گزارش ن
 .متهم به قتل سريالي هشت نفر است

ــروردين  28در ◀ ــزارش  90فـ ــه گـ ، بـ
ـارگ    ده - خبرگزاري هرانا  ـا نفـر از ك ران ه

فـروردين   27نساجي قزوين، عصر روز شنبه 
ماه، در مقابل نهاد رياست جمهوري تجمـع  

يكي از كارگران نساجي قزوين در . كردند

ـا  : گو با خبرنگار جرس گفته اسـت  و گفت م
بيش از يك سال است كه حقوق و مزاياي 

 .ايم ديگر دريافت نكرده
ــروردين  28در ◀ ــزارش  90فـ ــه گـ ، بـ

يس پيشــين كــانون خبرگــزاري هرانــا، رئــ
ـا    هماهنگي شوراهاي اسالمي كار قـزوين ب
ـاران،     ـارگران گوشـت زي اشاره به اينكه ك

انـد،   ماه است كه حقوق نگرفتـه  24حدود 
ــق    ـان و تحق ــكل ايشـ ــل مش ـتار ح خواسـ

ـئوالن ذيـربط در خصـوص     وعده هاي مس
 ..آنان شد
 12، بگـزارش مهـر،   90فروردين  29در ◀

ه ايـران  مهندس ايراني يك شركت وابسته ب
در واليت فراه در جنوب افغانستان توسـط   

ـاكنون  . افراد مسلح ناشناس ربوده شـدند  ت
هيچ گروهي مسئوليت ربودن اين افراد را 

  .برعهده نگرفته است
 ، بگــزارش هرانــا،90فــروردين  29در ◀

ـتان      ٔ اداره ـتان و بلوچس ـات سيس كل اطالع
 "تيم تروريستي"مدعي شده است كه يك 

پيش از هرگونه "جنداهللا را متعلق به گروه 
ـاي آن را    "اقدام منهدم و پنج تـن از اعض

بر اساس اين گـزارش  . دستگير كرده است
چهار جليقه انفجاري و مقاديري مهمات نيـز  

 .همراه افراد بوده است
، به گـزارش كلمـه،   90فروردين  29در  ◀

ـا    350جمعي از زندانيان بند  زندان اويـن ب
ـايت    ارسال نامه اي از داخل ز نـدان بـه س

ـايي را كـه از وضـعيت     كلمه، برخي خبره
آنان در بيرون از زنـدان منتشـر مـي شـود     
نادرست مي دانند و آن را تالشي براي بي 
ــي    ـاي واقع ــوه دادن خبرهـ ــت جل اهمي

  .زندانيان سياسي قلمداد مي كنند
، شيرين عبادي طي 90فروردين  29در  ◀

ـالي   نامه اي خظاب به خانم پيالي كميسر ع
به درگيـري  : وق بشر سازمان ملل نوشتحق

دربخشـي  . هاي شهر اهواز رسيدگي كنيـد 
ـان  : از اين نامه آمده است تعدادي از ايراني

عرب زبان و سني مذهب استان خوزستان، 
 –واقع در جنـوب ايـران    –در شهر اهواز 

تظاهرات مسالمت آميزي مبني بر اعتـراض  
به وضعيت نامطلوب و تبعيض آميز خود بـر  

ـاد از     پا  ـا خشـونت زي داشتند كه متاسـفانه ب
طرف نيروهاي حكومتي سركوب شـدند و  
ــك و    ـاي كوچ ــري هـ ــس از آن درگي پ
ـته اسـت   . پراكنده نيز تا چند روز ادامه داش

نفــر  12در جريــان ايــن حــوادث بــيش از
ـا   20كشته، حدود  نفر زخمي و بيش از دهه

 .تن نيز دستگير شده اند
ويچـه  ، به گزارش د90فروردين  29در ◀

تئودور هكر، بـراي صـداقت و   «وله جايزه 
ـا    » شهامت سياسي ـاري اعط ـيوا نظرآه به ش

ـا   تئودور هكر به سبب مخالفت. شد هايش ب
رژيم نازي و پايداريش در اين امـر مشـهور   

ـان جنـگ     1945هكر در سال . است ـا پاي ب
 .جهاني دوم در گذشت

ـا،  در   90فروردين  29در ◀ ، بگـزارش برن
ظهور بسيار "ند منحرف پي پرداخت به مست

 "به سوي ظهـور "در برنامه  "نزديك است
ـاره    و انتشار مصاحبه ـاگون در اينب هاي گون

اصــغر ســيجاني روز  كــارگردان آن، علــي
 .گذشته دستگير شد

 ، بگــزارش ايســنا،90فــروردين  29در  ◀
ـابراتي راه    جمعي از كارگران شـركت مخ

در اعتراض به عدم اجراي  (ITI) دور ايران
  ات دولت در مورد اين واحد صنعتي،مصوب

 .در شيراز، راهپيمائي كردند
، بگزارش جرس، سه 90فروردين  29در ◀

ـا     ـاي نيم دانشجوي دانشگاه اراك، بـه نامه
درخشي، محمـد رفيعـي و حميـد اميـري     
هركدام به مدت دو ترم از تحصيل محروم 

 .شدند
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