
  

  
خود او از . بود» رئيس جمهوري شاخ شكسته«اد بكار خود در حالي برگشت كه ژاحمدي ن ،روز قهر كردن10بعد از :انقالب اسالمی

ن را در نزاع دو آ ،بدين سو 60از كودتاي خرداد  ،يمژكه ر واقعيتي را بيش از پيش عيان ساخت ،ماجرا. تضعيف رئيس جمهوري ناالن بود
عصيان » ولي امر«ميليون رأي مغرور شد و بر  11مدعي بود و مدعي است كه بني صدر به . مي پوشاند» رهبر«رئيس جمهوري و  ،شخص

» ولي امر«بلكه بايد مطيع  ،تنها واليت ندارنديعني مردم نه  ،اما واقعيت اين بود و هست كه واليت فقيه. كرد و حاضر به تسليم و تمكين نشد
در تضاد كامل است با جمهوريت بمعناي واليت جمهور مردم و مسئوليت رئيس  ،اين نظر استبداد فراگير. باشند و در برابر او مسئول هستند

  . محال است ،نهاآشتي آضد يكديگرند و  ،اين دو واليت. جمهوري منتخب در برابر مردم
 ،او خواسته است با حذف رأي مردم و دست نشانده كردن رئيس جمهوري. رئيس جمهوري را خامنه اي تحميل كرده است ،اين باراما       

بلكه تضاد حل . گزارش مي كند ،نچه رويداد نه تنها ناتواني خامنه اي را در حل تضادآ. حل كند ،صاحب اختيار مطلق» رهبر«تضاد را بسود 
بمثابه دست نشانده  ،ادژاحمدي ن ،در حقيقت. شكار مي گرداندآبا استقالل عمل مسئوالن در قلمرو مسئوليت خود را ناشدني واليت فقيه را 

لت فعل بكار خود ادامه آتوي دهن او زد و ناگزيرش كرد در نقش » رهبر« ،از خود استقالل عمل نشان داد ،در قلمرو مأموريت خود ،»رهبر«
  .اين تضاد است ،بسوي مرگ مي برد يم راژن تضاد ذاتي كه رآ. دهد
يكچند از خبرها را خود دريافت كرده ايم و شماري در سايتها منتشر . وريم كه از ايران دريافت كرده ايمآگزارشي را مي  ،در فصل اول      

  .ورديم تا خبرها يكديگر را تصحيح و شفاف سازندآنها را باز آ. شده بوده اند
ن بر رويه امريكا در مورد افغانستان و آنرال پترائوس به رياست سيا و اثر ژيكي در باره انتصاب : وريمآه را مي دو نوشت ،در فصل دوم     

ادگار مورن در باره جنبش هائي كه از شمال افريقا تا چين دامن گسترده  ،و ديگري از جامعه شناس و فيلسوف فرانسوي... پاكستان و ايران و
خوانندگان دو گزارش را مي خوانند كه از ايران . ن بر زندگي خانوارهاي ايراني مي پردازيمآو اثر » قانون يارانه ها« در فصل سوم به اجراي. اند

ن را قسمت به آوريم و آزادي را مي آقسمتي ديگر از اسناد انگلستان در باره وضعيت اقتصاد ايران در بهار  ،در فصل چهارم . دريافت شده اند
از زمان تدارك  ،نآيم تا كه خواننده تصوير روشني از وضعيت اقتصاد در سالهاي اول انقالب و چرائي تغيير سمت يابي توضيح مي ده ،قسمت

  .دانسته گردد ،انجام گرفت ،به رهبري خميني 60كودتاي خزنده اي كه در خرداد 
  :وريمآخبرهاي تجاوزها به حقوق انسان را مي  ،در فصل پنجم       
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خرداد، بمناسبت صدو بيست وھشتمين  ٢۶«
  »مصدق  محمد سالگرد تولد دکتر

  )٢۵( دقزندگينامه دکتر محمد مص
  

  
  

  جمال صفری
 1299هاي كودتاي سوم اسـفند   ريشه«: به روايت جان فوران  ◀

م بـه   1925/ ش 1304كه سـرانجام دودمـان پهلـوي را در   ) 1921(
هاي ناشي از جنـگ جهـاني اول و    قدرت رساند را بايد در خرابي

سامان نيافتن نظام جهاني پس از ايـن جنـگ و سـرخورده شـدن     
در ايـران بـه دليـل رونـد معكـوس انقـالب        جبهه مخالف استبداد

مناطق شمالي ايران  1293تا  1290از سال . مشروطيت جستجو كرد
روسيه . زير سلطه روسيه و مناطق جنوبي تحت سيطره انگلستان بود

نفوذ عظيمي بر كابينه داشت و تجارت خود را بـا ايـران بـه طـور     
سـتد   اي افـزايش داده بـود؛ آن چنـان كـه حجـم داد و      گسترده
 ».بود 1279سه برابر آن در سال  1293روسيه در سال  -ايران

طرفي كرد اما به رغـم ايـن    ايران در جنگ جهاني اول اعالم بي«
. هاي قواي روسيه، عثماني و بريتانيـا شـد   طرفي صحنه درگيري بي

هـاي   اقتصاد ايـران داشـت، ارتـش   ر مستقيم و مخربي برجنگ تاثي
امي را مصادره كردند، طي نقل و مهاجم، محصوالت كشاورزي و د

سـازي   انتقال آنان شبكه آبياري ويران شد، دهقانان به زور به جاده
هاي نظامي واداشته شدند و روستاها خالي از سـكنه   و ساير بيگاري

بـه سـطح توليـد     1304شد، به طوري كـه ايـران حتـي تـا سـال      
اثـرات ناشـي از اشـغال ايـران     . كشاورزي ما قبل جنگ بازنگشـت 

توسط نيروهاي متخاصم در جنـگ جهـاني اول تنهـا محـدود بـه      
وري در سطح محلي باقي  حوزه كشاورزي نبود، داد و ستد و پيشه 

واردات بر صادرات پيشي گرفت و در شمال . ماند و گسترش نيافت
اوج مشكالت . كشور نيز ركود تجارت وضعيت بدي به وجود آورد

ت پايـان يـافتن مـازاد    بود كه قحطي شديدي به عل 1297زمستان 
  » .محصوالت و ذخيره مواد غذايي بروز كرد
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  محمد جعفری 

 )۲(عشق و منبع فیاض عشق
  
  

                                                  ً   زيبائي، خوشگلي، خوش سيمائي، نظير هر موجود ديگر مـثال   
اما هر كسي گل ويژه اي را ترجيح . هزاران گل وجود دارد

آيا مي توانيـد بگوئيـد كـه    . ردمي دهد و يا بيشتر دوست دا
گلهاي ديگر به اندازة ان گل مورد نظر زيبـا نيسـتند؟ چنـين    

اما هر فرد خود با ديد و دركي كه از . امري غير ممكن است
زيبائي دارد، در گلي بهتر آن را تشخيص مي دهد و در گـل  

اما مـي دانـيم   . ديگر كمتر و يا گلي را زيباتر درك مي كند
و «.    ً                        اصوال  آفرينش و خلق زيبا اسـت . با هستندكه همة گلها زي

حتي شادي و سـرور انسـان   » انبتنا فيها من كل شيئي موزون 
وقتي چيزي خلق و يا كشف مي كند، غير قابل وصف است و 

   .فقط آثار شادي را در سيمايش مي شود مشاهده كرد
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ای شرایط کنونی جنبش ملی و راهکاره

  پیشبرد آن
ژاله وفا در بحـث آزاد در مـاه آوريـل در شـهر     خانم متن سخنراني 

  .خرداد هامبورگ وخانم بهار دوست 22هامبورگ به دعوت گروه 
  
موضوع بحث امشب شرايط كنوني جنبش ملـي و راهكارهـاي     

جهت ورود به بحث به ذكر يك جملـه اكتفـا    . است  پيشبرد آن
  :مي كنم

ها  موقعيت و وضعيت جنش مـدني ايـران   در مقطع كنوني نه تن
تغيير كيفي و كمي كرده است، بلكه موقعيت  88نسبت به خرداد 

 . نظام واليت فقيه نيز دستخوش تغييرات بسياري گرديده است
  . بحث خود را با برشماري اين تغييرات عمده شروع مي كنم
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  !نفرمائيدريغ نشريه، ددوستان ازياري مالي 
!ما را نياز به ياری شماست  
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  ایرانیان از یپرسشهاپاسخ به
  بنی صدرابوالحسن 

  

  یم متالشی؟ژپیشاروی ر
  

قسمت اول پاسخ به پرسش در باره سیاست به ظـاهر یـک بـام و     
شـامل  ،دو هوای امریکا و اروپـا در بـاره ایـران و کشـورهای عـرب

 ،مـوزدآگی های مشترک و درسهائی که بین الملل انقـالب مـی ژوی
ه  بـ ،اینـک. از نظر خوانندگان گرامی گذشته است ،در شماره پیش

. می پردازم ،بکار بردن درسها در گزینش هدف و روش و نیز بدیل
  :ور می شومآامر واقع مهمی  را یاد ،پیش از این کار

هرکجــا ارتــش خاصــه ملــی داشــته اســت و متعلــق بــه ســازمان      
ی استبداد و نیز استبداد مایل به اسـتبداد ژسیاسی صاحب ایدئولو

خـود داری  ،ه با جنبش مردماز مقابله مسلحان ،فراگیر نبوده است
و هرکجـــا ارتـــش بخشـــی از حـــزب حـــاکم دارای . کـــرده اســـت

ی استبداد و یا استبداد متمایل بـه اسـتبداد فراگیـر بـوده ژایدئولو
دسـت کـم . شرکت جسته اسـت ،در مقابله مسلحانه با مردم ،است

ــش  ــوریه و ارت ــش در س ــران و ارت ــداران در ای ــپاه پاس ــی ازس بخش
ــعودی  ــدافع ســنت (س ــتم ــائی از  ،در بحــرین) و وهابی ــه ه نمون

بلکـه متمایـل  بـه  ،ارتشهای متعلـق بـه دولتـی بـا مـرام اسـتبدادی
افراد مزدور و بخشی از ارتش کـه  ،در لیبی. استبداد فراگیر هستند

در رویـاروئی مسـلحانه بـا مـردم  ،پیوندهای ایلی و طایفـه ای دارد
  . شرکت دارند

ی قدرت را زیاد می ژه ایدئولوگی شکنندگی ارتش ساختژاین وی     
هرگــاه افســران و درجــه دارانــش بتواننــد خویشــتن را از  . کنــد

یم سقوط مـی کنـد امـا ارتـش ژر ،یم حاکم رها کنندژوابستگی به ر
برجا می ماند و می تواند صفت ملی پیدا کند و دفاع از اسـتقالل و 
ــدان  ــمارد و ب ــرین خــدمت بش ــزرگ ت ــور را ب ــت ارضــی کش تمامی

یم با هم سقوط می کنند و وضعیتی مثل ژارتش و ر ،اگرنه. بپردازد
  . یدآوضعیت عراق و افغانستان بوجود می 
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1390خردا د 1ارديبهشت تا 19از775 شماره  

  ٣  ص :دولت را متالشی کرده استوالیت مطلقه فقیه تضاد ساز،  ◀
   بین الملل انقالب از -نرال پترائوس به ریاست سیا و سیاست امریکا؟ ژنصب  ◀

  ۵ ص:دید یک فیلسوف 
   ۶ ص:»فتنه بزرگ اقتصادی«گرانی تحمل نکردنی و: اثرات کنونی اجرای قانون یارانه◀
  ۸  ص: ر انقالب به روایت اسناد انگلستانوضعیت اقتصادی ایران در بها◀
  اعتصابهای کارگران و سرکوب دانشجویان گزارشگر وضعیت◀

 ۱۴  ص :بد سیاسی و اقتصادی است 

  ضعف ذاتي رژيم؟
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     1390  خرداد 1تا  ارديبهشت 19از  775   شماره   2011   مه   22تا  9از

 

ــد از انقــالب  ــران بع ــه یمــن  ،در ای ب
ـــان  هوشـــیاری گـــرایش جانبـــدار بی

ارتش بر جا مانـد امـا بـیش از  ،زادیآ
در دوران . نچـــه بایـــد صـــدمه دیـــدآ

فرمانــدهی نخســتین منتخــب تــاریخ 
ارتش در جنگ دفاع از وطن  ،ایران

امید . شرکت کرد و صفت ملی جست
  . فت را همواره حفظ کندکه این ص

ســپاه پاســداران تشــکیل شـــد و        
مرام اسـتبدادی متمایـل بـه  ،بتدریج

یـم ژفراگیر را یافت و ستون فقرات ر
جنـبش . خیانت و جنایت و فساد شد

 ۵از ،یــم والیــت فقیــهژمخالفــت بــا ر
ن روز آدر . شــروع شــد ۱۳۵۸بهمــن 

بود که مردم ایران در همان حال که 
نــده برنامــه ای بــرای بــه پیشــنهاد کن

ــر آتحقــق اســتقالل و  زادی و رشــد ب
میزان عدالت اجتمـاعی  و بـه اسـالم 

رأی موافــق مــی  ،زادیآبمثابــه بیــان 
بـــه حاکمیـــت مالتاریـــا بـــر  ،دادنـــد
ایـن . رأی مخالف مـی دادنـد ،کشور

ـــبش ـــروز ،جن ـــا ام ـــوج ،ت  ،چـــون م
برخاســته و فــرو نشســته امــا همــواره 

کمتر  ،بنا براین. استمرار جسته است
ــا اســتقرار  تردیــدی در اســتمرار آن ت

یا سـپاه آ. والیت جمهور مردم نیست
پاســـداران از واقعیتـــی کـــه انقـــالب 
ایـــران بـــود و واقعیتـــی کـــه جنـــبش 
مســتمر بــر ضــد اســتبداد متمایــل بــه 
فراگیر به نام دین است و جنبشـهای 

درس می گیرد؟ بـر  ،کنونی در جهان
نکه آهمه افراد سپاه است که پیش از 

یگــر شــود و ایــران کــانون جنــگ و د
از ایفای نقش ستون  ،خشونت بگردد

بــاز  ،یــم و ســرکوبگر مــردمژفقــرات ر
  .ایستند

و امــا چگونــه درســهای تجربــه را       
  :بکار ببریم

  
هدف و روش و بدیل گزینـی  ٭

  :درس تجربه ها ۱۳به یمن 
  
هرگــاه هــدف جنــبش همگــانی،  – ۱

ـــردم و  ـــور م ـــت جمه ـــتقرار والی اس
ری هر ایرانـی از اسـتقالل و برخوردا

ــــویش و آ ــــی خ ــــوق ذات زادی و حق
ــوق  ــی از حق ــه ایران ــدی جامع بهرمن

راه حــل نــه مراجعــه بــه  ،ملــی باشــد
ــدان  ــط وج ــه بس ــارجی ک ــدرت خ ق

روشـن . ن می شـودآهمگانی و غنای 
ــی ــه ایران ــه در جامع ــن ک ــخن ای  ،س

بخشهای بزرگـی وجـدان روشـنی بـر 
والیت جمهور مـردم و حقـوق ذاتـی 

در سطح  ،پس اگر. جسته اندانسان ن
 ،دانشـــگاهها و دبیرســـتانهای کشـــور

بسـط و غنـای  ،نیروی محرکـه تغییـر
و  ،وجدان همگانی را کـار خـود کنـد

گـاه آمیلیـونی  ۸یک جمعیت حدود 
بر این حقوق و مصمم به عمل پدیـد 

ن آید و این نیروی محرکه بزرگ بر آ
بــه  ،شــود کــه در ســطح جامعــه ملــی

حـق ملـی و  بسط و غنای وجـدان بـر
نه تنها بـزرگ  ،حقوق انسان بپردازد

ورده آتــرین نیــروی تغییــر را بوجــود 
ــت ــه  ،اس ــتبداد ب ــه تحــول از اس بلک

ـــدون  ـــی و ب ـــردم ســـاالری را قطع م
  . بازگشت کرده است

. این کوشش نیاز به خشـونت نـدارد  
نیــاز بــه اســتمداد از قــدرت خــارجی 

مراجعـه  ،خشونت و در نتیجه. ندارد
کــه ســبب بســط   بــه قــدرت خــارجی

خشــونت مــی شــود را بــی محــل مــی 
مـدن آحاصل این کوشش پدید . کند

زادی و میســر آفرهنــگ اســتقالل و 
شـــدن رشـــد بـــر میـــزان عـــدالت 

این حاصـل نـه تنهـا . اجتماعی است
ماندنی است بلکه هر نسـل بـر غنـای 

نچــه آ ،در حقیقــت. ن مــی افزایــدآ
جـدی گـرفتن کـار  ،پیشنهاد می شود

بـــه دموکراســـی و عبـــور از اســـتبداد 

کــه  –شــرکت نیــروی محرکــه تغییــر 
زمـان بـه زمـان  ،بنابر پویـائی جنـبش

ــود  ــی ش ــر م ــزرگ ت ــار  –ب ــن ک در ای
بزرگ با حاصلی  بسیار دیرپـا و غنـی 

  .پذیر است
خود انگیختگی بیانگر استقالل  – ۲
زاد آزادی انسان و خالقیـت عقـل آو 

جنـبش پیـروزی کـه بتوانـد . او است
ــ ــدگار و غن ــل مان ــد حاص ــذیر پدی ا پ

. می باید خـود انگیختـه باشـد ،وردآ
علت ایـن کـه سـازمانهای سیاسـی در 
هیچیک از جنبشهای همگـانی نقـش 

ــد ــته ان ــدار  ،نجس ــه قدرتم اینســت ک
نها به دستور عمـل آهستند و اعضای 

جنبش وقتی خود انگیخته . می کنند
می شود که هر انسانی بداند استقالل 

ــرآو   زادی و شــرکتش در حاکمیــت ب
از حقـوق  ،سرنوشت جامعـه خـویش

ورده آتوانـــائی فـــر. ذاتـــی او هســـتند
گاهی به این حقوق و عمـل بـه ایـن آ

زندگی انسانی جستن او . حقوق است
در گرو برخـورداری از ایـن حقـوق و 
بکار انـداختن اسـتعدادهای خـویش 

به اندازه این که جمهور مردم . است
ــاتوانی و  ــه ن ــوق و رابط ــن حق ــه ای ب

رخوردار نبودن و شدن از توانائی با ب
جنــبش خــود  ،پــی مــی بــرد ،حقــوق

ن شــفاف تــر و آهــدف  ،انگیختــه تــر
شرکت مردم در متحقق کردن هدف 
ــدف  ــق ه ــد و تحق ــی گردن ــتر  م بیش

  . قطعی تر می شود
انتخاب هـدف و شـرکت در کـار  – ۳

ـــردن  ـــانی ک ـــه الزم را  ،نآهمگ زمین
ورد بـرای تحـول نیـروی آفراهم می 

نـا بـر اداره کشـور محرکه به بدیل توا
ـــی ـــی . در دموکراس ـــانی و قطع همگ
گـزینش بـدیل را میسـر  ،شدن هـدف

یمهـای ژایـن واقعیـت کـه ر. می کنـد
گی هـائی کـه اینگونـه ژتک پایه با وی

بسیار ضعیف هسـتند و  ،یمها دارندژر
در برابر جنبشهای همگانی زود از پـا 

می باید هشـداری جـدی  ،یندآدر می 
ایـن . سـیباشد به نیروی محرکـه سیا

نیروها می باید روز به روز بر توانـائی 
 ،خود به تحول به بدیل مـردم سـاالر

نباید وضـعیتی تکـرار شـود . بیفزایند
ــه خــود دیــد و در حــال  کــه ایــران ب

مصــر و تــونس بــه خــود مــی  ،حاضــر
  .بینند

بــدون اندیشــه راهنمــائی مقبــول  – ۴
جنبش همگـانی میسـر  ،جمهور مردم

ان مربـوط نچه بـه ایـرآدر . نمی شود
یم از اندیشه راهنما تهـی ژر ،می شود
ــت ــورت. اس ــاهر و ص ــت  ،در ظ والی

همـان فقـه  ،فقیه اسـت امـا در واقـع
کـار بایسـته . تکلیف مدار نیـز نیسـت

زادی بـه آپیشنهاد اسالم بمثابه بیـان 
مردم است تا که همگان بر اسـتقالل 

ــــانآو  ــــوق انس ــــر حق  ،زادی و دیگ
  . وجدانی روشن بجویند

بـزرگ تـر اینسـت کـه همگـان کار     
وجــدان بیابنــد بــر ایــن واقعیــت کــه 

یـد وقتـی آزادی بکار انسان می آبیان 
ن و هر بیـان دینـی و مرامـی آحساب 
ن بیـان قـدرت آولـو ایـن یـا  ،دیگری
ارزشهای . از دولت جدا باشد ،باشند

تـا در  ،جهان شمول و حقـوق انسـان
ــان  ــدا آبی ــط پی ــدیگر رب ــا یک زادی ب

ــــد و مجموعــــه ای را تشــــکیل  نکنن
گی های حق را نجوینـد ژندهند و وی

ـــدون  ـــفاف و ب ـــق و ش ـــانی دقی و مع
بکــــار زیســــتن در  ،تنـــاقض نیابنــــد

زادی و حقوقمندی نمـی آاستقالل و 
ارزشها و حقوق پراکنده که بـه . یندآ

تعریـف مـی  ،بر وفق قدرت ،ضرورت
وسیله توجیه قدرتمداری مـی  ،شوند
ایـن واقعیـت را سـیر تحـول . گردند

: بازگو می کند ،شکاری تمامآبه  ،ربش
حقی را وسیله تجـاوز بـه حـق دیگـر 

ـــت  ،کـــردن ارزشـــی را وســـیله رعای
کـاری  ،نکردن ارزشهای دیگر کردن

نیست که همه روز و در همـه جامعـه 
انجام می گیـرد؟ معـانی  ،فراوان ،ها

 ،ن ارزش دادنآدلخواه را بـه ایـن و 
ــف کــردن ــدرت تعری ــه ق ــق را ب  ،ح

حقـوق و . ت؟ چـراجهان شمول نیس
ـــان  ـــی در بی ـــت وقت ـــها و کرام ارزش

تعریف شدند و مجموعـه ای  ،زادیآ
ینـد کـه آن می آبکار  ،وردندآرا پدید 

 ،آدمیــان را از اعتیــاد بــه مصــرف زور
  .برهند

عواملی که نقش شمعک را بازی   – ۵
ترســهایی کــه : مــی کننــد فراواننــد

یمها ایجـاد مـی کننـد و بخصـوص ژر
فریب در یـک  وجود تمایلهای ظاهر

یــم و بــی تفــاوتی بخــش بزرگــی از ژر
یـم ژجامعه و رابطه سـتیز و سـازش ر

ـــدرت خـــارجی و ـــا ق ـــمار ...  ب در ش
عواملی هسـتند کـه نقـش شـمعک را 

یم را بر سرپا نگاه ژبازی می کنند و ر
 ،بی اثر کردن این عاملهـا. می دارند

یـم اسـتبدادی ژکار جانشین کـردن ر
سان می آرا با دولت حقوقمدار بسیار 

  . کند
یم های تک پایه یک یا بیشـتر ژر – ۶

ایــن دشــمن یــا . دشــمن مــی تراشــند
دشمن ها هم سبب حفـظ انسـجام و 
عصبیت نیروهائی مـی شـود و یـا مـی 

یـم را ژشوند که نقش ستون فقرات ر
ــه را از  ــم جامع ــد و ه ــی کنن ــازی م ب
جنبش همگـانی بـرای تغییـر بـاز مـی 

ضعیف شـدن . دارد و یا باز می دارند
یکـــی از  ،ایـــن دشـــمن یـــا دشـــمنان
ــــده ــــین کنن ــــل تعی ــــر  ،عوام از نظ

برخاسـتن مـردم بـه جنـبش همگــانی 
یم جنـبش سـال ژر ،برای مثال. است
را به گروه رجوی و پهلوی طلب  ۸۸

مـی دانسـت دروغ مـی . ها نسبت داد
گوید و می دانست ایـن دو گـروه کـه 
ــان  ــارزه مســتمر از راه بی ــه یمــن مب ب

ــد بســیار ضــعیف شــده ،حقیقــت  ،ان
اما  ،کمتر نقشی در جنبش نداشته اند

بـا  ،نهـا را بـی خطـر مـی بینـدآچون 
مــدار بــد و بــدتر  ،نهــاآاســتفاده از 

ــی  ــود م ــای آبوج ــم نیروه ــا ه ورد ت
یـم را ژتشکیل دهنده ستون فقرات ر

بترســاند و منســجم کنــد و هــم بــرای 
روحانیــــان دلیــــل بتراشــــد بــــرای 

ــان از ر ــت کردنش ــمژحمای ــه  ،ی اگرن
ــه ــد ســکوت روی ایــن دروغ مــی . کنن

تواند مانع از همگـانی شـدن جنـبش 
ــوکرات  ــارزان دم ــاه مب ــردد، هرگ بگ

یــد و کلمــه آبگذارنــد ابهــام پدیــد 
 ،نها و این دو گروه راآ» اپوزیسیون«

  . یک مجموعه جلوه گر سازد
زادی و آنیروهــائی کــه اســتقالل و      

مــی  ،دموکراســی را هــدف مــی کننــد
کل کـه بـه هـر شـ ،باید بـا زورمـداری

ابهـام هـا  ،مبارزه کنند و دائم ،یدآدر
ــارزه خــود را شــفاف  ــد و مب را بزداین

بــه جــای تضــعیف دو  ،وگرنــه. کننــد
یـــم  تقـــال مـــی کنـــد ژدشـــمنی کـــه ر

اسـباب  ،ترسناک تر نشانشـان بدهـد
از  ،هـیچ گـروه. نها مـی شـوندآقوت 

نباید تردید کند  ،جمله این دو گروه
که تا زمـانی کـه ایـن دو گـروه تـرس 

یـم در ژنـه حامیـان ر ،ایجاد می کنند
حمایت سست مـی شـوند و نـه مـردم 

. ورنــدآبــه جنــبش همگــانی روی مــی 
ــران  ــانی در ای ــبش همگ ــه جن چنانک
وقتی روی داد که حزب توده ناتوان 

یم و نه ژشده بود و نه ستون فقرات ر
از  ،برغم تأکیدهای مکرر شـاه ،مردم

 ،براثـر انقـالب ،ن ترس نداشتند کهآ

. یم شـاه شـودژده جانشین رحزب تو
اســالم توجیــه  ،در مصـر و تــونس نیـز

گر خشونت و سازمانهای اسالمی کـه 
دســتیابی بــه قــدرت را هــدف کــرده 

ــد ــدند و ترســاندن  ،بودن ــعیف ش ض
های بن علی و مبارک کـاری از پـیش 

  . نبردند
هرگــاه دو گــروه قــدرت را بمثابــه      

ن را بـه هـر آهدف و دسـت یـابی بـه 
رابطـه بـا قـدرتهای  ،ندقیمت رها کن

خارجی را قطع کنند و از ایفای نقش 
عامل این قدرتها باز ایستند و از ترور 
... اخالقی و سـاختن تـاریخ جعلـی و

هم به خود خدمت کرده  ،باز ایستند
اند و هـم بـه خـارج شـدن نیروهـا از 

یم کمـک کـرده انـد و هـم ژخدمت ر
ــبش  ــه جن ــان را ب ــال همگ ــان آاقب س

  . ساخته اند
. تـــاریخ را نبایـــد سانســـور کـــرد – ۷

تاریخ باید همان سان که واقـع شـده 
سانسور تـاریخ و یـا . ثبت شود ،است

 ،ن کــه واقــع شــده اســتآن را جــز آ
یـم ژبازگفتن بسـود هـیچ کـس جـز ر

چـرا کـه نخسـت نقـش . حاکم نیست
مــردم اســت کــه سانســور مــی شــود و 
سپس انقالب است که خشونت زا می 

ــرانجام ــردد و س ــازان نقــش با ،گ زس
استبداد است که از دید مردم مخفـی 

ــه ــن هم ــد و حاصــل ای ــی  ،مــی مان ب
ــه خــویش و  اعتمــادی مــردم اســت ب

ــت  ــود آغفل ــائی خ ــا اســت از توان نه
ــار  ــان را بک ــد حقوقش ــی بخواهن وقت
برند و استعدادهایشان را به خـدمت 

جــز ایــن  ،حاصــل اینهمــه. گیرنــد
ــا هــدف  ــازگار ب ــدیل س ــه ب نیســت ک

ا ایـران و هـر امـ. جنبش پدیـد نیایـد
نیاز  ،کشور دیگری در موقعیت ایران

بـــه بـــدیلی دارد برخـــوردار از بیـــان 
زادی بمثابــه اندیشــه راهنمــا و توانــا آ

به اسـتقامت در برابـر عـواملی کـه در 
ــاز ســاختن اســتبداد وابســته ــار  ،ب بک

ــدیل ژاز وی. هســتند گــی هــای ایــن ب
در . ن اســتآشــفاف بــودن هویــت 

بـاز  هویتهای مبهم عوامـل ،حقیقت
دارنــده جنــبش و مــزاحم پیـــدایش 

  . بدیل توانمند هستند
یـم ژکاستن از پایگاه اجتمـاعی ر – ۸

ن در موقعیت اقلیت آبه نگاهداشتن 
و به خودداری از هر عملی اسـت کـه 
این اقلیت را به اکثریت بـدل کنـد و 
یا حتی به اندازه ای تقویت کنـد کـه 

یم تک ژهر ر. یم از بی ثباتی برهدژر
پـس . بـی ثبـاتی گرفتـار اسـت پایه به

کار بایسته افزودن بر ایـن بـی ثبـاتی 
کاســتن از . نآاســت و نــه کاســتن از 

ترسهای گروههـای اجتمـاعی کـه یـا 
ن آیم هسـتند و یـا از تحـول ژحامی ر

به یک دولت حقوقمـدار مـی ترسـند  
کـاری اسـت کـه نیـروی محرکـه  ،نیز

ن آسیاسی بطـور مسـتمر مـی بایـد بـه 
گـروه بنـدیهای  ،ایـن بنا بـر. بپردازد
مـی  ،یم و یا ترسان از تحولژحامی ر

باید شناسائی شوند ابهامهـای ذهنـی 
نهــا آو ترســهای واقعــی و یــا مجــازی 

ــد وضــعیت . تشــخیص و زدوده گردن
به مـا  ،لیبی و ساحل عاج و نیز ایران

موزد که این کار تـا کجـا هـم در آمی 
مرحلـــه مبـــارزه و هـــم در مرحلـــه 

نـگ آزادی و برخوردار شـدن از فره
 ،برقــرار کــردن دولــت حقــوق مــدار

  .مهم است
عوامـــل بازدارنـــده جامعـــه نیـــز  –۹

موانع سیاسی و اقتصـادی و : بسیارند
 ،اجتماعی و فرهنگی جنبش همگانی

ــا  موضــوع یــک رشــته گفتگوهــایم ب
زادگـــان و ســـخنرانی هـــا در آرادیــو 

ــان و مصــاحبه هــا  اجتماعــات ایرانی

 یکچنــد از ایــن ،در ایــن جــا. اســت
  :عاملها را خاطر نشان می کنم

یـــم و تـــرس از ژوجـــود بـــدتر از ر •
ــدتر و  ــد و ب مانــدن در مــدار بســته ب

یمهـــا ژاگـــر ر. گرفتـــار بـــدتر شـــدن
از جملـه بخـاطر  ،دشمن مـی سـازند

دشــمن . تــرس جامعــه از بــدتر اســت
گروهی  ،یم بدتر استژیمی که از رژر

است که عامل قدرت خارجی است و 
را تجربـــه  نآمـــردم  ،یـــا در گذشـــته

کرده اند و هنـوز در خـدمت قـدرت 
اینــک کــه مــا بعــد از . خــارجی اســت

تجربـــه هســـتیم و حاصـــل مداخلـــه 
نظــــــامی امریکــــــا را در عــــــراق و 
افغانستان و نتیجه مداخلـه امریکـا و 
اروپـــا را در لیبـــی و ســـاحل عـــاج 

مـی بینـیم مـردم  ،مشاهده مـی کنـیم
ــر ــورهای دیگ ــان کش ــران و مردم  ،ای

ن دارنـد کـه پـیش از آترسی بیشتر از 
  .تجربه داشتند

وجــود مرزهــای قــومی و جنســی و  •
طبقاتی نیز عامل باز دارنـده دیگـری 

در کشورهائی جنـبش همگـانی . است
ــوان  ــل ج ــه نس ــده اســت ک ــر ش میس
. توانسته اسـت ایـن مرزهـا را بـردارد

تحقــق  ،بــرای برداشــتن ایــن مرزهــا
حقــوق انســان و کرامــت او و حقــوق 

ی بایـد هــدف ملـی و حقـوق اقــوام مـ
این هـدف بطـور شـفاف بیـان . شوند
ــردد ــر. گ ــخن دیگ ــه س ــطح  ،ب در س
  .یندآاین حقوق به عمل در  ،جامعه

ضعیف شدن همبسـتگی ملـی و در  •
ـــاره شـــدن رشـــته هـــای  مـــواردی پ

یمهـــای ژهمبســـتگی کاریســـت کـــه ر
ــا  ــد ت ــی کنن ــه م ــک پای ــتبدادی ت اس
ــه  جامعــه را در تــرس شــدید از تجزی

ح جامعــه ایــن در ســط. نگــاه دارنــد
اســـت کـــه مـــی تـــوان رشـــته هـــای 
گســیخته را بهــم بافــت و همبســتگی 

تضــاد را . ملــی را قــوت تمــام بخشــید
 ،اصل راهنمـای عقـل سیاسـی کـردن

ـــه عامـــل  گـــروه هـــای سیاســـی را ب
ــه  ــه از دســت زدن ب ــده جامع بازدارن

ایـن گـروه . بدل می کند ،جنبش ملی
نها ایران سـتیزی و آکه برخی از  –ها 

یا بـی دینـی سـتیزی  یا دین ستیزی و
ــــد ...و ــــرده ان ــــن  –را روش ک از ای

واقعیت غافلند که خود را ضد ایران 
و جامعــه ایرانــی تعریــف کــردن و یــا 

تعریـف ... خود را ضد دین و یا ضـد 
از موانع جنبش همگـانی مـی  ،کردن
زادی را اندیشـه آهرگـاه بیـان . شوند

توحیـد «را بـا » ضد با« ،راهنما کنند
ــا  ــد و از عوامــل جانشــین مــی کن»ب ن

برخاسـتن مـردم بـه جنـبش همگــانی 
  .می گردند

یم استبدادی تـک پایـه و خـالی ژر •
ـــاد ـــر از فس ـــدف و پ ـــر ،از ه ورده آف
از جملـه  ،تخریب نیروهـای محرکـه

جوان عامل باز دارنـده . جوان است
جنــبش همگــانی مــی شــود هرگـــاه 
هدفی را تعریـف نکنـد و نپـذیرد کـه 

 جـز حاصـل بکـار افتـادن ،نآتحقق 
نیروهای محرکه در رشد نمـی توانـد 

هرگاه بخشی از نسـل جـوان کـه . شد
 ،نقش نیروی محرکه را بازی می کنـد

یـم ژر ،قدرت را هدف کند و بخواهد
یمی مطلوب خود و همچنـان ژرا با ر

خـود عامـل  ،قدرتمدار جانشین کنـد
. باز دارنده جنبش همگانی مـی شـود

ـــران ـــه ای ـــتقرار ر ،در تجرب ـــم ژاس ی
مکن نمی گشت اگر بخشـی مالتاریا م

 ،بمثابه نیروی محرکه ،از نسل جوان
در نمی  ،به خدمت باز سازی استبداد

ـــد ـــن رو. آم ـــه  ،از ای ـــروی محرک نی
ن آسیاسی که جوانـان بخـش بـزرگ 

مــی  ،پیشــاپیش ،را تشــکیل مــی دهنــد
ــان  ــد بی ــا آبای ــه راهنم زادی را اندیش

  .کند
  16در صفحه

 یم متالشی؟ژپیشاروی ر
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واليت مطلقه فقيه تضاد 
متالشـي  ساز، دولت را 

  :كرده است
 

ــیلم       ــادی از پخــش ف ــوز مــدت زی هن
مضحک ظهور نزدیک است نمی گذرد 

سرایی در مـورد افـراد ذکـر  که داستان
ــده در  ــترش آش ــه روز گس ــیلم روز ب ن ف

بیشتری پیدا می کند و هـر کـدام از سـه 
نفر جعلی معرفی شده از لشکریان امـام 
زمان بـا اسـتفاده از امـوال ملـت تحـت 

ن بر تبلیغات خود افزوده و هر ستم ایرا
کدام با به منبر فرستادن دروغگو تـرین 
و فریبکار ترین یاران خود در گره های 
جادو و سحر می دمند و ولی خـود را از 

  :یاران قطعی امام زمان می دانند
  

ـــــتائی در  ـــــه ای س خامن
ــــا  ــــزاع او ب ــــه ن بحبوح

اد و بـا وجـود ژاحمدی نـ
  :دولت متالشی

 
م سعيدي امام جمعه اخيرا حجت االسال •

موقت قم كه سر بر سجاده افرادي چـون  
ــاآ« ــتادي   »ت اهللاي ــا اس ــي و  ورض امين

ملي مي گذارد و تنها بـه دليـل   آجوادي 
اين  ،سعيدي است »اهللايت آ«اينكه فرزند 

 وسعيدي پـدر ا  –مقام را در اختيار گرفته 
علـت   در زندان سكته كرد اما آن زمـان، 

در نمـاز    – !!گفتـه شـد  شـكنجه   مرگ او
ادعا كرد كه سيد علي خامنه اي  جمعه قم،

چنين البته . گفته است، يا علي تولدهنگام ب
 ازحضـرت محمـد و نـه     ازنـه   معجزه اي

نقل نشـده   ديگر ائمه،از  حضرت علي و نه
تنها حضرت عيسي بود كـه بـه امـر     . است

يـك  . خداوند در گهـواره سـخن گفـت   
بـه هـم پايـه     ،مبتالي به كـيش شخصـيت  
نيز ) ع(با عيسي  كردن سيد علي خامنه اي

اگر او در گهواره سخن گفتـه  . قانع نيست
علي خامنه اي مي بايد بهنگام زاده  ،است
 . !يا علي بگويد ،شدن

 – :او با آب وتاب فـراوان گفتـه اسـت        
قابله هنگـامي كـه مـي     –نقل به مضمون 

خواست بچه را به دنيـا بيـاورد همـه را از    
رد و همـه پشـت در منتظـر    اتاق بيرون ك
ون اتـاق  ربعد صدايي از د .ايستاده بودند

 شنيدند كه قابله مـي گفـت علـي يـارت    
 ،مـد آهنگامي كه قابله با بچه به پشت در .

از او پرسيدند كه چه شد كه گفتـي علـي   
هنگامي كه آقـا سـيد علـي    : گفت؟ يارت

خواست از شكم مادر بيرون بيايد فرياد زد 
  ! اب دادم علي يارتو من هم جو! يا علي

فــاحش بــود كــه  آنقــدر دروغايــن       
چون دروغ . موضوع لطيفه هاي بسيار شد

از (او ايرانيان را به خنده تمسـخر و خشـم   
او مدعي  ،برانگيخت) گستاخي اين متملق

امـا  . شد جمله را از متن خارج كرده انـد 
در مـتن و  . جمله يك جمله خبري اسـت 
اگر راسـت  . خارج از متن يك معني دارد

  .مي بايد جمله را تكذيب مي كرد ،نبود
شاگرد برجسته مصباح يـزدي  دروغ ، باز•

و منبري اصـحاب بسـيج عليرضـا پناهيـان     
او گفتـه  . استمعروف به عليرضا مارمولك 

شما فكر مي كنيـد كـه چـرا سـينما      :است
گران به ديدار آقا مي آيند؟ چرا شـاعران  

ـ  ك مـي  به ديدار آقا مي آيند و از او كم
گيرند؟ حتي وقتي دانشمندان هسته اي و 

فضا نـزد ايشـان مـي آينـد، ايشـان       - هوا 
ـ واالت تخصصي مي كنئآنچنان س د كـه  ن

نقـل  ( !همه از دانش او متعجب مي شـوند 
 ).به مضمون

سعيدي نماينده  »االسالم ةحج« اخيراو  •
سعيدي يك  –ولي فقيه در سپاه پاسداران 

ي همـين  سيد خراسـان  :استگفته  –ديگر 
 ...سيد علي خامنه اي است و

بخصوص  هواداران سيد علي خامنه اي،   
بـدين سـو كـه     88خرداد  22از كودتاي 

 ،بيزاري از سيد علي همگاني و شديد شـد 
ــه او را   ــد ك ــذاري كردن ــه گ ــيد برنام س

ايـن  شـخص پرسـتي    . باورانندخراساني ب
 – 80بود كه ناگزيرشان كـرد دهـه    هابلهان
اگر . ولي عصر تبليغ كنند را دهه ظهور 90

البتـه   ،او در حيات خامنه اي ظهـور نكنـد  
 ،خامنه اي را سيد خراساني تبليـغ كـردن  

ايـن  . تخريب شخصيت خامنه اي مي شد
دروغ ديگــري را  ،شــد كــه هــر دروغــي

مـده و از  آايجاب كرد و حاال كه دهه سر 
دروغها بـر بـي    ،حضور خبري نشده است

و شـهادت  شخصيتي خامنه اي و مداحان ا
دروغ سـازاني كـه تراشـيدن    . مي دهنـد 

شخصيت براي خامنه اي را برعهده گرفته 
از جمله كارهـاي زيـر را طـرح و     ،بودند

 :اجرا كردند
ــودرور د -  1 وي از داخــــــل  خــــ

پروژكتورهايي براي نـوراني نشـان دادن   
لـو  چـون ايـن دروغ    .نـد تعبيه كرد ،وي

ــت، ــد رف ــتن  : گفتن ــار گذاش قصــد از ك
بود كه فيلم برداري از وي  ينكتور، اژپرو

 ! به خوبي صورت گيرد
در قم وي را به بيابـان بـرده و دههـا     -  2

صـحنه  تا نجا بردند آبه هزار نفر بسيجي را 
 . غدير قم را به وجود آورند

خـود را علـي بـن     او در همان سـفر،  -3
جواد ناميد و نامه هايي با همين امضا صادر 

 . كرد
ود شجره نامـه  در همان سفر، براي خ -  4

و خـود را بـه امـام سـجاد      ترتيب داداي 
 . چسباند و از نوادگان او خواند

 اد نيــزژاحمــدي نــ ،در همــان حــال – 5
فرمانـده لشـكر    او را. شـد  شعيب بن صالح

و در فيلم كذايي، او را  خواندندامام زمان 
. همانگونه كه مي خواستند معرفي كردنـد 

 هـور، ، در كنار سيد خراساني، هنگـام ظ او
 .ماده خون ريختن استشمشير به دست آ

امام زمان را كسي معرفي مـي   ،اين ابلهان
. كنند كه براي خون ريزي ظهور مي كند

غافل از اين كه خون ريزي خامنـه اي و  
بلكه مـردم   ،اد توجيه نمي شودژاحمدي ن

گاه مـي كنـد كـه از دولـت واليـت      آرا 
  . يدآجز خون ريزي بر نمي  ،مطلقه فقيه

 ،كه رئيسش –كليپ هاي صدا و سيما  -  6
 - نامزد رياست جمهوري اسـت   ،ضرغامي

نيز با پخش آهنگ هايي چون مـا را پيـام   
دار محمد و پخش قطعـاتي از سـخنراني   
هاي سيد علـي و نمـايش فـيلم هـايي از     
درگيــري هــاي بحــرين و تظــاهرات    

، آل سـعود و آل خليفـه   ضدروحانيون بر 
. ندولـي عصـر هسـت   ظهـور نزديـك    مبلغ

زمينه در حال  اينطور وانمود مي كنند كه
اسـت و يـاران امـام زمـان،     ماده شـدن  آ

ــتند  ــگ هس ــاده جن ــده  .آم ــرا فرمان اخي
چماقداران بيت رهبري يعني حسـين اهللا  

با عمليات انتحاري دربحـرين   :گفتكرم 
بايــد لشــكريان آل ســعود و آل خليفــه را 

 . نابود كرد
 با انتشـار وسـيع قسـمت اول سـريال     -  7

ــر     ــداي اكث ــت، ص ــك اس ــور نزدي ظه
روحانيون و مراجع بلند شد كه اين بازي 

ترويج خرافه پرستي كار ها چيست و اين 
بيت رهبري و دفتـر رياسـت    اما از .است

جمهوري هيچ خبر و اعتراضـي در مـورد   
سكوت اين دو دفتـر  . فيلم شنيده نشد اين

كه اين فيلم با برنامـه   كردمطمئن را مردم 
سـيد علـي و    مه و بـا موافقـت  بر طبق برنا

 پخـش شـده   اد تهيه و ژاحمدي نمحمود 
  . است
و چون كار به جنگ ميان خامنه اي و       

ـ  اينـك جانبـداران    ،اد كشـيد ژاحمدي ن
خامنه اي دامن او را از تهيه و پخش ايـن  

    .                 فيلم مب را مي كنند
ــه اي   ــاروئي خامنــ  - رويــ

ـ  اد، گويـاي ايـن   ژاحمدي ن
واقعيــت اســت كــه واليــت  
مطلقــه فقيــه عامــل متالشــي 

 مغلوبـه  شدن دولت و جنگ
  :نستآدر 

 
كه ايـن روزهـا بـه خـوبي      واقعيتياما     

نـزاع   ،مشت دروغ سازان را باز مي كنـد 
ـ  . اد اسـت ژخامنه اي و محمود احمدي ن
اولـي سـيد    ،بنابر طرحي كه اجرا مي شد

. خراساني و دومي شعيب بن صالح بودنـد 
نار هم مـي  در ك ،پس بايد تا ظهور مهدي

هـم   ،نزاع افتـادن ميـان ايـن دو   . ماندند
زحمــت هــا را بــر بــاد داد و هــم ضــعف 

  :شكار كردآشخصيت اين دو را 
ــ • ــدي ن ــت ژاحم ــتان رف ــه كردس . اد ب

مأموران او نتوانستند مـردم سـنندج را بـه    
 ،از خارج شـهر . استقبال از او راضي كنند

وردند تا به جاي مـردم  آدم آگروه گروه 
مـردم  . اد استقبال كنندژدي ناز احم ،شهر

شهر از ايـن گـروه هـا خواسـتند شـهر را      
يم وارد عمـل  ژقواي مسلح ر. ترك كنند

سفر . زد و خورد و خون ريزي شد. شدند
ـ    حكــم . اد بـس تلـخ شـد   ژبـر احمـدي ن

حكومتي خامنـه اي تلـخ كـامي او را بـه     
اين شد كه در محل رياست . غايت رساند

  .جمهوري حاضر نشد
خبر استعفاي  ،ن روز غيبت اودر چهارمي •

خبـر را تكـذيب    ،سايت او. او انتشار يافت
  .تكذيب را برداشت ،اما زود. كرد

دو خبر انتشـار پيـدا    ،90فروردين  6در  •
ـ : كردند اد ديـدار  ژخامنه اي با احمدي ن

اد سه شرط براي ژكرده است و احمدي ن
مشـائي  : بازگشت به كار قائل شـده اسـت  

وزير اطالعات  صلحيو مبشود معاون اول 
 ،نآپـيش از  . و جليلي نيز بركنـار گردنـد  

 ،گفته شده بود كه او خواهان تغييـر نجـار  
اين چهار شـرط  . نيز هست ،كشور» وزير«

 ،اد باشـند و چـه نباشـند   ژچه از احمدي ن
  :بسيار گويائي دارند

هرگــاه مشــائي معــاون اول بگــردد و  – 1
بي محل  ،نآاثر اول  ،مصلحي عزل شود

زيـرا اولـي بـا حكـم     . خامنه ايسـت شدن 
حكومتي او از معاون اولي محـروم شـد و   

اما . ماند» وزير«دومي به حكم حكومتي او 
تصديق صـالحيت مشـائي از    ،نآاثر دوم 

او  ،بطور مسـلم  ،بنا بر اين ،سوي خامنه اي
و اثـر  . نامزد رياست جمهوري مـي شـود  

قرارگــرفتن  ،ســوم معــاون شــدن مشــائي
ــتگاه اداري در ــس و   دس ــات مجل انتخاب

رياست جمهوري تحت امر مشـائي  قـرار   
بمعنـاي در   ،و عـزل مصـلحي  . مي گيـرد 

اد و مشـائي قرارگـرفتن   ژاختيار احمدي ن
واواك است كه هم در نزاع بر سر قدرت 

يـد و هـم در   آيم بكـار مـي   ژدر درون ر
  .انتخابات

اما عزل جليلي، بدين معني است كـه   – 2
ــده اتمــي بطــور كامــل در  ــار  پرون اختي

هـم  . اد و گروه او قـرار گيـرد  ژاحمدي ن
طرفداران خامنه اي، او و مشـائي   ،اكنون

را متهم مي كنند به داشتن ارتباط پنهـاني  
با امريكا و اشتعال به كار حل مسئله اتمـي  

بــديهي اســت دبيــر . بــه دلخــواه امريكــا
نيز  ،شوراي امنيت ملي در سياست داخلي

سـت كـه   از جمله اين شـورا ا . نقش دارد
تعيــين مــي كنــد چــه موضــوعاتي نبايــد 
موضوع بحث مطبوعات شوند و حتـي در  

چنانكه در حال . خبر منتشر كنند ،نهاآباره 
انتشار خبر در بـاره جنـبش مـردم     ،حاضر

ســوريه ممنــوع اســت و مــردم كشــور از 
برخوردهــاي مســلحانه در شــرق و غــرب 

  .كشور بي اطالع هستند
كشـور  » يروز«اما جانشين شدن نجار،  – 3

اختيار انتخابات را نيز از  ،با شخص ديگري
  . اد مي كندژن گروه احمدي نآ

دولتي كه جبهه جنگ شده  ،بدين قرار     
است و جنگي كه در هيأت وزيـران و در  
مجلس و قوه قضائيه و  با اصـالح طلبـان و   
گروه هاشمي رفسنجاني و با روحانيان بلند 

از  ،اردجريـان د  ،پايه قم و دولت با ملـت 
يك شكسـت خـورده قطعـي     ،هم اكنون

 22زيرا كودتـاي  . ن خامنه ايستآدارد و 
او بود كه بـه  . را او تصدي كرد 88خرداد 

بـا دسـت    ،مردم اعالن جنگ داد و اينك
در . در جنـگ شـده اسـت    ،پرورده خود

: ابلهانه علت جنگ را نيز گفته است ،شيراز
اتفاقات به دشمن امكان داده است تبليـغ  

 ،بـه سـخن ديگـر   . د نظام دو سـر دارد كن
مقصود او از بي اعتبار و بي حيثيت كردن 

از راه صــدور حكــم » رئــيس جمهــوري«
اثبات  ،حكومتي و نصب مصلحي به وزارت

امـا  . يك سر بيشتر نداشتن نظام بوده است
تا زنـده ام  : او جمله ديگري نيز گفته است

نمي گذارم نظام از مسـير خـود منحـرف    
له را همگان تهديـد كـردن   اين جم. شود

اد و متهم كردن او به منحـرف  ژاحمدي ن
تلقـي كـرده    ،كردن نظام از مسير خويش

مبلغان خامنه اي نيـز تـا بخـواهي در    . اند
اهميت اين جمله بلحاظ اينكـه كاشـف از   
عزم خامنه اي است بـر سـر جـاي خـود     

  . گفته اند و نوشته اند ،ادژنشاندن احمدي ن
يـت اهللا  آسـخنان   ،90ارديبهشت  6در  •

 16يـم را بـه   ژاو ر. دست غيب منتشر شـد 
تخلف از احكام دين متهم كرد و خبر داد 

مرجع تقليد نيز نظـر داده انـد ايـن     5كه 
 ،نهاآتخلف ها انجام گرفته اند و برخي از 

تخلفهاي ديگري را نيز خاطر نشان كـرده  
سفرهاي خامنه اي به قم  ،بدين ترتيب. اند

  .اميده اندنيز به شكست انج
نخست چند اطالع مهـم را   ،در اين جا     

مـي   ،كه از داخـل دريافـت كـرده ايـم    
  :نگاه  گزارش را پي مي گيريمآوريم و آ
  
اد، اسـتعفای خـود ژاحمدی نـ ٭

را به خامنه ای داده است و از او 
خواسته اسـت یـا اسـتعفای او را 
بپذیرد و یا بـا برکنـاری مصـلحی 

  :موافقت کند
  
احمـدي   ،خود بـا خامنـه اي   در ديدار •
اد استعفاي خود را به او داده و خواسته ژن

است يا استعفاي مرا قبول كنيد و يا با عزل 
 ،ارديبهشـت  7در . مصلحي موافقت كنيـد 

او همچنـان در   ،بعد از ديدار با خامنـه اي 
  .محل كار خود حاضر نشده بود

ـ  • اد ژاز جمله داليل عصبانيت احمدي ن
ه واواك در دفتر كار از مصلحي اينست ك

ميكروفون نصب كرده اسـت و علـت    ،او
مخالفت خامنه اي با عزل شدن مصـلحي  
اينســت كــه گــروه مشــائي از واواك    

  . سندهائي را خارج كرده اند
نها كه در نـزاع، جانـب خامنـه اي را    آ •

خامنـه اي نظـام را   : مي گويند ،گرفته اند
در بن بست مي بيند و راهي براي خـارج  

جـز روانـه كـردن     ،از بن بسـت كردنش 
اد و يــا تبــديل كــردنش بــه ژاحمــدي نــ

  .نيافته است ،موجودي بي نقش
مجلـس و بازرسـي    90كميسيون اصـل   •

بـر ضـد    ،با موافقت خامنه اي ،كل كشور
بازرسي كـل  : اد فعال شده اندژاحمدي ن

 ،كشور كه تحـت رياسـت پـور محمـدي    
ـ  » وزير«همان  اد ژكشوري كه احمـدي ن

مشغول رسيدگي به تخلفـات   ،بركنار كرد
 ،در مجلس مافياها نيـز . اد استژاحمدي ن

خواسـته   90نماينده از كميسيون اصل  12
ـ     اد از قـانون  ژاند بـه تخلفـات احمـدي ن

. اساسي و قوانين عـادي رسـيدگي كنـد   
مهندس بهنام نيز گفته است مي كوشيم تـا  

  .اد نكشدژكه كار به استيضاح احمدي ن
كــار جمــع  دســتگاه هــاي مختلــف در •
ــ آ ــدي ن ــان ژوري مواضــع احم اد از زم

انتخاب بـه رياسـت جمهـوري تـا امـروز      
هدف اينست كـه تقصـيرها را بـه    . هستند

گردن او بياندازنـد و او را كسـي معرفـي    
كنند كه تمامي مواضع او بر زيـان ايـران   

  .بوده است

ــپاه  • ــا در س ــران  ،ام ــه در آاز س ن ك
 7تـا   ،شركت كردند 88كودتاي خرداد 

» فرمانده كـل « ،تنها جعفري ،ديبهشتار
اد برائـت جسـته و از   ژسپاه از احمدي ن

. سخن گرفته است ،در نظام» فتنه جديد«
يك تن ديگر نيز همين موضعگيري  ،جز او

. اما بقيه سكوت كـرده انـد  . را كرده است
ـ    اد ژهرگاه بحران با بركنـاري احمـدي ن

امري كـه بسـيار مشـكل مـي      –حل شود 
سپاه و دستگاه اداري و نيـز   تصفيه ،- نمايد 

وسعتي  ،يمژكادرهاي سياسي و روحاني ر
را پيدا مي كند كه نظام هيچگاه به خـود  

  .نديده بود
ـ  • اد قهـر كـرده   ژاز روزي كه احمدي ن

سپاه و بسـيج و قـواي سـركوب بـه      ،است
  .مده اندآماده باش در آحالت 

به لحاظ اين كه افسران سپاه وضعيتي را  •
در نمـي يابنـد و از    ،سـت مده اآكه پيش 

بـه  » قاآ«مگر نمي گفتند : خود مي پرسند
اد نظر دارد و مگر ايشان نگفتند ژاحمدي ن

پس چرا بـا   ،به او و حكومتش اعتماد دارد
او اين رفتار مي شود؟ فرمانده سپاه توجيه 
كرده است كه واواك مي بايد تحت نظر 

ـ   اد حـق نداشـته   ژرهبر باشد و احمـدي ن
كـه  ( بنظر او . ا تغيير دهدن رآاست وزير 

مي خواهد واواك تحت اداره سپاه قرار 
مي  ،واواك ،و دستياران خامنه اي) گيرد 

بايد از قـوه مجريـه جـدا و تحـت اداره     
نماينده خامنه  ،سعيدي. قرار گيرد» رهبر«

جيه كـرده  افسران سپاه را تو ،اي در سپاه
اطاعـت از   ،است كه اطاعت از ولـي امـر  

در همان حـال كـه اظهـار     ،او. خدا است
اد به راه ژاميدواري كرده است احمدي ن

تهديد كرده است كه سرپيچي از امر  ،آيد
روشـن  . سرپيچي از امر خدا است» رهبر«

است كه سرپيچي كننده باغي با غين مـي  
  !شود و حكم او اعدام مي گردد

توجيه افسران سپاه خود گوياي وسعت      
نارضـايتي   اگـر . نارضايتي در سـپاه اسـت  

چهـار  (نياز به توجيه خامنه اي  ،وسيع نبود
و ) يـم ژنوبت و در چهار ديدار با سـران ر 

. فرمانده سپاه و نماينـده او در سـپاه نبـود   
شدت نارضائي در سپاه به حدي است كه 

  برخي از 
و احتمال » جنگ در سپاه«افسران سپاه از 
  .صحبت مي كنند ،تصفيه اي بسيار

 ،اتي بر ضـد يكـديگر  جنگ مغلوبه تبليغ •
  : بشدت تمام جريان دارد

فارس نيوز كه متعلق به سپاه است خبـر   - 
داده است كه مشائي گفته است شعيب بن 

  ...صالح من هستم و
اد خبر مـي  ژسايتهاي مخالف احمدي ن - 

ـ  اد از ژدهند كه علت عصبانيت احمدي ن
مصلحي اينسـت كـه او نـوار گفتگوهـاي     

را نزد خامنه  اد با نزديكان خودژاحمدي ن
ـ  ،در اين نوار. اي برده است اد ژاحمدي ن

توصـيف مـي   ... را ابله و نـادان و » رهبر«
  . كرده است

اد و مشائي متهم شده اند كـه  ژاحمدي ن - 
قصد دارند دست روحانيـت را از دولـت   

حتي مي خواهند واليت فقيه . كوتاه كنند
در مقـامي   ،را حذف كننـد و دسـت كـم   

دكتر مهدي خزئلي . تشريفاتي ناچيز كنند
ــفرز ــي، مــي نويســد ن : د آيــت اهللا خزئل

ن را بايـد  آروحانيت مرده است و جنازه 
راست سخن اينسـت كـه   . زود دفن كرد

 ،با واليت مطلقـه زور  ،خميني و خامنه اي
روحانيت را كشته اند و برابر رويه اي كـه  

اد و ژن را بر دوش احمدي نآگناه  ،دارند
  .مشائي مي گذارند

اد گفتــه ژاحمــدي نــ ،ارديبهشـت  7در  •
ماده آ ،بشرط پخش مستقيم سخنانش: است

 ،به سخن ديگر. سخن گفتن با مردم است
فاق شـده  آكسي كه در دروغگوئي شهره 

است و به تكرار مي گفـت مطبوعـات در   
حاال اعتراف مـي كنـد كـه     ،زادندآايران 

  سانسور بدانحد است كه او اطمينان دارد 
  صحبتهايش ،اگر پخش مستقيم نباشد

  
  4در صفحه

  

 یم؟ژضعف ذاتی ر
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  .سانسور خواهند شد
ــنا  • ــزارش ايس ــه گ ) 90ارديبهشــت  9(ب

هـا در   اين آدم: ابراز عقيده كرد ،ذوالنور
عمق وجودشان سرسـوزني بـه واليـت و    

ها اسالم بدون  روحانيت اعتقاد ندارند، آن
يس ئكنند، امروز مشايي ر القا ميرا آخوند 

ــلي اســـت ــور اصـ دخالـــت در . جمهـ
هاي مختلف و نيز تقابل متكي و  هوزارتخان

مشايي باعث بركناري متكي شد؛ همچنين 
پيش آمـده در وزارت اطالعـات و     مسائل
هـاي   هاي ديگر حـاكي از دخالـت   نمونه

البتـه ايـن مسـائل در مقابـل      .مشايي دارد
ــير    ــت و مس ــاچيز اس ــت ن ــدمات دول خ

هاي نظام  جمهور هماهنگ با آرمان يسئر
ـ آقـاي ر  است و اميـدوارم خداونـد   يس ئ

  .شر اين آدم نجات دهداز جمهور را 
در همان تاريخ، در نماز جمعـه، احمـد    •

احمدي نژاد را تهديد كرد كه به  ،خاتمي
او سه  .سرنوشت بني صدر گرفتار مي شود

امر واقع را نام بـرد و مـدعي شـد بـدون     
خنثـي  : حمايت رهبر انجام شدني نبودند

سـركوب اصـالح   (» جريان فتنـه «كردن 
ــرداد  طل ــاي خ ــد از كودت ــان بع و )  88ب

رســاندن مســئله اتمــي بــه ايــن مرحلــه و 
از طرح شدن اين سه . اجراي قانون يارانه

ـ     اد در ژمسئله معلوم مـي شـود احمـدي ن
ايـن سـه كـار را در     ،گفتگو با واسطه هـا 

ستون بستانكار خود و ستون بدهكار خامنه 
اي وارد كرده و گفته است وام دار خامنه 

  . اي نيست
پيش از او، علي الريجاني او را تهديـد       

خبر سئوال از رئيس جمهوري . كرده بود
» نماينـده « 100گفته شـد  . انتشار پيدا كرد

امـا يـك   . زير سـئوال امضـاء كـرده انـد    
  . خبر را تكذيب كرد» نماينده«

 10اينهمه، بـدان معنـي اسـت كـه تـا           
، احمدي نژاد بر قهـر خـود   90 ارديبهشت

  .ه اي، مانده استبا خامن
اين امر كـه طائـب در كـار سـلطه بـر       •

ــزاع   ــوع ن ــت و واواك موض واواك اس
اد و حاميان او ژاطالعات سپاه با احمدي ن

گويــاي ايــن واقعيــت اســت كــه  ،اســت
ـ  ،مجتبي خامنه اي اد در ژحامي احمدي ن

اد فاصـله  ژنيز از احمدي ن» بيت رهبري«
  .گرفته است

ذف حـ  ،هدف از صدور حكم حكومتي •
خامنه اي به اين . اد بوده استژاحمدي ن

نتيجــه رســيده اســت كــه اگــر فرصــت  
فـردا   ،دلجوئي از مردم را از دست بدهد

زيرا موج جنبش در ايران . بسيار دير است
بنـا دارد   ،از اين رو. نيز برخواهد خواست

اد خـراب  ژكاسه كوزه ها را سر احمدي ن
  . كند
: ياين خبر همراه است با خبـر ديگـر       

محمـد   ،بنابر قـولي (خامنه اي واسطه اي 
نزد موسـوي و كروبـي فرسـتاده    )خاتمي 

بـه نـوعي توافـق     ،است تا مگر با ايـن دو 
اين دو بـر موضـع خـود     ،بنا بر خبر. برسد

  .ايستاده اند
بـيش   ،ادژگرچه روانه كردن احمدي ن     

اما  ،از پيش خامنه اي را بي اعتبار مي كند
او را بي اعتبـار  ماندن و سركشي كردنش 

گفتـه بـود بـه     ،هرچند در قم. تر مي كند
اد و حكومت او اطمينـان دارد  ژاحمدي ن

اما بركنار كردن او را هم مي توانـد   ،...و 
از جمله به قول شجوني اگـر  (توجيه كند 

اطاعت از ولي امر نكند و به راه بني صدر 
و ) به سرنوشت او گرفتار مـي شـود    ،برود

من بـا كسـي عقـد    « :چون خميني بگويد
  !»اخوت نبسته ام

: امــا نظــر ديگــري اظهــار شــده اســت •
از  ،بروآنست كه با كسب آاد برژاحمدي ن

اجراي قانون يارانـه بـه   : يدآبن بست بدر 
نـه تنهـا از   : شكست كامل انجاميده اسـت 

زاد كردن آمدي كه قرار بود از محل آدر
نـه تنهـا    ،خبري نيست ،قيمتها حاصل شود

نمي شود تـا بـه صـنايع     مدي حاصلآدر
بلكه يارانه اي كه بايد به افراد  ،كمك شود

هـزار ميليـارد تومـان از     4 ،پرداخت شود
مد حاصل از آزاد كردن قيمتها بيشـتر  آدر

علت اينست كه نتوانسته اند قيمتها را . است

يـك   ،با وجود اين. زاد كنندآبطور كامل 
. قبوض گاز را نپرداخته اند ،سوم مشتركان

ضعيت مناسب است با كنار رفـتن از  پس و
راه روياروئي با ولي مطلقه اي كـه تضـاد   
ساز است و هم اكنون نـه تنهـا دولـت را    

ن را صحنه نزاع همه آبلكه  ،متالشي كرده
  .با همه نيز كرده است

هـر  : خامنه اي گفـت  ،ارديبهشت10در •
اقدامي كه دشـمن را شـاد كنـد مـذموم     

ــت ــين روز. اس ــر « ،در هم ــول »خب قب
ـ   در . اد انتشـار يافـت  ژاستعفاي احمـدي ن

مرگ بر ضد واليت فقيـه طنـين    ،مجلس
جريـان انحـراف   : الريجاني گفـت . افكند

از : در مجلـس گفتنـد  . موفق نمـي شـود  
جريان فتنه دست به اقـدام   ،ساعاتي پيش

بيانيه اي را دارنـد بـه امضـاي    : زده است
ــانند   ــتانداران مــي رس امــا . وزراء و اس

ن آحاضــر بــه امضــاي خوشــبختانه وزراء 
در مجلـس صـحبت از اتحـاد    . نشده انـد 

اصول گرا و اصالح طلب در برابر جريان 
فتنه شدكه دو خبري را تأييد مي كند كه 
انقالب اسالمي از ايـران در يافـت كـرده    

قصد خامنه اي، بـر كنـار گذاشـتن    : است
. اد و مصالحه با اصـالح طلبـان  ژاحمدي ن

نيز اين نظر » اصالح طلبان«رفتار برخي از 
  .را تأييد مي كند

 ،فاطمـــه عليـــا ،90ارديبهشـــت  10در  •
بـا برنـا نيـوز مصـاحبه      ،»نماينده مجلـس «

اد دو ژمن با  احمدي ن: كرده و گفته است
او از واليـت  . ساعت ديدار و گفتگو كردم

توضـيحاتي دارد  . فقيه منحرف نمي شـود 
اما اگر چنـين  . كه به زودي خواهد گفت

تگـوي او بـا احمـدي    دوساعت گف ،است
اد چگونه قابل توجيـه اسـت؟ تقاضـاي    ژن

مقدم از الريجاني در باره تشكيل جلسه غير 
علني و تعيين تكليف چه معني مي دهـد؟  
ادعاي او بر تعطيل قانون اساسي و رعايت 
نشدن واليت فقيه گوياي كـدام رويـداد   

از » فتنــه جديــد«اســت؟ ايــن خبــر كــه 
 ،سـاعاتي پــيش دســت بكـار شــده اســت  

تكذيب قول فاطمـه عليـا نيسـت؟ و ايـن     
ــ ــا ژگــزارش از گفتگــوي احمــدي ن اد ب
  :نزديكان خود چه معني مي دهد؟

مجتبـي ناونـدي    ،90ارديبهشت  10در  •
به شمار  حكومت كه از خبرنگاران حامي 

» روزگاري نـو «در وبالگ خود  ٬رود  مي
در ديدار با گروهـي   نژاد، نوشت احمدي
بنده كوتـاه  « :ستگفته ا ،از نزديكان خود

نـژاد   نخواهم آمد، چون بحـث احمـدي  
 ».نيست

قصد انتشار سخنان  نوشته استناوندي      
جريـان  «  نژاد را نداشته، اما تالش احمدي
رئـيس   تبليغ اين امر كـه براي » اقتدارگرا

اي  دولــت دهــم در مقابــل علــي خامنــه
ــس از    ــدكه پ ــث ش ــت، باع ــتاده اس ايس

 .شر كنداين سخنان را منت» استخاره«
 :گفته است ادژاحمدي ن در اين ديدار،     

ــه « ــاكريز خامن ــاني  » اي خ ــت و كس اس
هدفشان اين است كه خاكريز را بزنند و «

بان خاكريز، به سـراغ  ده دي بعد از ريختن
 ».بروند} اي خامنه{حضرت آقا 

هاي  از اليه«نژاد در اين جلسه  احمدي     
سـخن  » دست چندم آقاي پشـت صـحنه  

كـم چهـره    كم«اعالم كرده است  گفته و
» براي مـردم روشـن  را  واقعي اين افراد 

 .خواهد كرد
اين بـار ظـاهرا روز   «،بنابر قول ناوندي     

نـژاد فرارسـيده    هاي احمدي گفتن ناگفته
است و دكتر تصميم دارد در يـك برنامـه   

ها و  زنده تلويزيوني اسنادي درباره توطئه
اي آينده ه مفاسد گذشته و همچنين برنامه

اين گروه، ارائه دهد كه انشااهللا رسانه ملي 
  ».هم همكاري خواهد كرد

وز آئين«ارديبهشت، سايت  10در  • ، »ني
ــر داد   ــژاد خبـ ــدي نـ ــدار احمـ : جانبـ

هاي آينـده تصـميمات    نژاد روز احمدي«
اتخـاذ خواهـد    »قاطع و دشمن شـكني «

كرد كه نتيجه آن بـه زيـر كشـيده شـدن     
 .خواهد بود» صدر مناصب اعطايي الهي«

ــا   ــده ب ــدون شــك طــي روزهــاي آين ب
تصميمات قـاطع و دشـمن شـكن رئـيس     
جمهور، ايمان جوانان و ملت، بـه شمشـير   

هـا برابـر    نژاد، صـد  موال، محمود احمدي
نـژاد،   اقـدامات احمـدي   بـا  .خواهد شد

ن شك رسوا خواهد شـد  جريان نفاق بدو
و مرجعيت و اعتبار خـود نـزد ملـت را از    
دست خواهد داد و براي هميشه به كـنج  

  ».انزوا و ذلت فرو خواهند غلطيد
صدر مناصب «خود را صاحب كه كسي     

مي داند غيـر از خامنـه اي مـدعي    » الهي
واليت مطلقه فقيه چـه كسـي مـي توانـد     

د اصطالح جديد وار باشد؟ بدين سان، دو
مخالفان احمدي : دادبيات رژيم مافياها ش

ــژاد  ــن دو را رأس   ون ــائي، اي ــه «مش فتن
مي نامند و موافقان او مخالفـانش  » جديد

توصـيف مـي   » نفـاق جديـد  «را متعلق به 
  ! كنند

، بـــولتن نيـــوز 90ارديبهشـــت  11در  •
احمدي نـژاد بـه وزيـران خـود     : خبرداد

امروز تمام نقشه هاي دشـمنان  : گفته است
دشـمنان ملـت   . نقش بر آب مـي كـنم  را 

فرزندي رهبر  ايران از درك رابطه پدر و
ناتواننـد   رئيس جمهوري عاجز و انقالب و

ــته  و ــي آهمچــون گذش ــاون م ب در ه
او قرار است امشب در جلسه هيأت . كوبند

وزيران شركت كند و سـپس در اجتمـاع   
خبرنگاران حاضر شود و به پرسشهاي آنهـا  

 .پاسخ دهد
  

نژاد سـر بـه راه شـد و احمدی ٭ 
گشت امـا تضـاد » یک سر«رژیم 

آشکار شد که دلیل کوتـاه بـودن 
  :عمر رژیم است

  
ــد از  ،90ارديبهشــت  11در  ◀ روز  10بع
اد در جلسه هيأت وزيـران  ژاحمدي ن ،قهر

غايـب، مصـلحي بـود كـه     . شركت كـرد 
قسـمتي از  . گفتند به قم رفته بـوده اسـت  

» رهبر«سخنراني او كه در باب اطاعت از 
و اعتقاد به واليت فقيه بود را صدا و سـيما  

اما قسمتي را كه تعرض ضمني . منتشر كرد
قسـمت  . سانسـور كـرد   ،به خامنه اي بـود 

  :سانسور شده اينست
اعتقاد و باور مـن ايـن اسـت كـه يـك      « 

جمهور قوي و مقتدر موجب عـزت   رئيس
ــه   ــور و ب ــري، كش ــت   رهب ــوص مل خص

تواند  يجمهور قوي م يك رئيس. باشد مي
بايستد، سپر باشد، دفاع كند، امور كشور را 

ر ه .پيش برده و موجب عزت كشور شود
اي نيز نيازمنـد بـازوان    رهبر و مدير جامعه

پرتوان است، تجربه تاريخي حاكي از آن 
ــاالترين    ــاني كــه ب ــي زم ــه حت اســت ك

هاي اعتقـادي مـا فاقـد بـازوان      شخصيت
ي پرتوان بودند، اراده و منويـات آنهـا رو  

 ».دزمين باقي ماند و جاري نش
روز قهر خود و در  10باره داليل  در او •

البته دوركاري و «: گفته است ،خانه ماندن
نشيني چند روزه داليلي دارد كه اين  خانه

دارم چـون   داليل را در دل خود نگه مي
ها بايد در دل انسان باقي  بسياري از حرف

 ».بماند
پوشـاندن  اخـتالف قابـل    ،با وجود اين •

گويـاي ايـن    ،عالوه بر سخنان بـاال . نيست
واقعيت كه خامنه اي او را ضـعيف كـرده   

از وجود اختالف اين سـان سـخن    ،است
رهبر معظم انقـالب در طـول   «: مي گويد

دوره رياست جمهوري بنده، همـواره بـا   
بينـي، هوشـمندي و دقـت هرچـه      روشن
كنند  تر كمك، مديريت و هدايت مي تمام

شه از رهنمودهاي ايشان بهره و دولت همي
البته هر اختالفي هم در چارچوب برده و 

انديشــه و نظــام واليــت فقيــه قابــل حــل 
 ».باشد مي

خامنه اي تـوي دهـن او زده و او قهـر     •
ن را هم در دل خود آداليل . كرده است

اي  عده«مقصر  ،باوجود اين. نگاه مي دارد

اي  در خارج بـا مكـاري و تزويـر و عـده    
    ً                       بعضا  مغرض هم در داخل جشـن   جاهل و

و پايكوبي به راه انداختند كه البتـه قصـد   
آنچـه روشـن   . پاسخگويي به آنها را ندارم

است اينكه در طـول پـنج سـال و شـش     
ماهي كـه در دولـت در خـدمت مـردم     

روز با عشـق و ايمـان مشـغول     بوديم شبانه
كــار بــوديم و همــه وجودمــان در مســير 

  .»واليت بوده است
عباس غفـاري جـن گيـر گـروه     سپاه،  ◀

ـ  و در . اد را توقيـف مـي كنـد   ژاحمدي ن
 ،عباس اميري فر ،ارديبهشت 11همان روز 

 –امام جماعـت نهـاد رياسـت جمهـوري     
اد بنا ژكسي كه گفته شده است احمدي ن
وزيـر   ،داشته است او را جانشين مصـلحي 

دستگير شـدن  . دستگير شد ،- واواك كند 
ـ   جلسـه   اد درژاو در روزي كه احمـدي ن
يعني اين كـه   ،هيأت وزيران شركت كرد

ـ  بـدون ايـن كـه امتيـازي      ،ادژاحمدي ن
ايـن شـخص را روز   ! سر به راه شد ،بگيرد
او مـتهم  . زاد كردندآ ،با سپردن وثيقه ،بعد

است به مشوش كـردن افكـار عمـومي و    
امـا جـرم   ... شركت در تهيه فيلم ظهـور و 

واقعي او اينست كه خبـر از بـي كفـايتي    
  .و تغيير او داده بود مصلحي

اما تضادي كـه ديگـر قابـل پوشـاندن      ◀
تضاد ميان جمهوريت با واليت فقيه  ،نيست
توضيح اين كه واليـت فقيـه يعنـي    . است

مسئول است » رهبر«اين كه ملت در برابر 
و جمهوريــت يعنــي ايــن كــه واليــت بــا 
جمهور مـردم اسـت و رئـيس جمهـوري     

. تمنتخب ملت و مسئول در برابـر او اسـ  
ايـن تضـاد را    ،60بهنگام كودتاي خرداد 

پوشاندند با نـاچيز كـردن نـزاع ميـان دو     
. يكي بني صدر و ديگري خمينـي . شخص

تنهـا   ،نخستين و تـا ايـن زمـان    ،بني صدر
زاد مردم ايران را كسـي جلـوه   آمنتخب 

 11دادند و همچنان مي دهند كه گويا به 
امـا  ... ميليون رأي خود غره شده اسـت و 

 ،قاسـمي » سـردار «اي را بـه قـول   خامنه 
خامنـه   ،باوجود اين. برگزيده است» قاآ«

اي كه گرفتار اين وسواس است كه مبادا 
حكمـي نـاقض قـانون     ،يم دو سر شودژر

رئـيس  «اساسي صادر كرد و تـوي دهـن   
معني كـار او اينسـت كـه    . زد» جمهوري

واليت فقيـه بـا    ،جمهوريت به جاي خود
ــئول  ــك مس ــتقالل رأي ي ــوزه در  ،اس ح
ــاد دارد  ــز تض ــئوليت او ني ــاد آ. مس ن تض

يم را به اينجا كشـانده و  ژكشنده كه كار ر
 ،از اين جا تا وادي مرگ خواهـد كشـاند  

  . اين تضاد است
 ،هرگاه مصـلحي وزيـر واواك بمانـد        

اد مي گويند كه او اين ژسخنان احمدي ن
ــه   ــت ك ــه اس ــت را دريافت ــم «واقعي حك

 ،ت به كارروز قهر و بازگش10و » حكومتي
ناچيز و ضعيف  ،لت فعلآاو را تا حد يك 

گويـاي بـي    ،امـا تضـعيف او  . كرده است
نه تنها او را . كفايتي كامل خامنه اي است

 ،عامل اصلي وضعيت كنوني معرفي كـرد 
: به جامعه گفت ،ادژبلكه از زبان احمدي ن

وضعيت باز هم خراب تر مـي   ،از اين پس
تـه را  دولـت زوار دررف  ،در حقيقت. شود

  .وردآنمي توان به سامان 
  
ــــا  ٭ ظهــــور نزدیــــک اســــت ی

  :؟!انتخابات
  
حسين شريعتمداري اگر در تمام عمرش     

يك حرف درست زده باشد، ايـن جملـه   
؟ ظهور نزديك اسـت يـا انتخابـات   : است

وقتي حسين بازجو در مورد ايـن فـيلم و   
ببينيـد   ،داستان ظهور اينگونه نظر مي دهد

چه فكر  رسوااين بازي كه مردم در مورد 
جنـگ   .مي كنند و چگونه مـي انديشـند  

شـعيب بـن   «و  »سيد خراساني«اخير ميان 
كه بـه دليـل    واواك» وزير« بر سر» صالح

روي  بركناري يكي از ياران رحيم مشايي،
» وزيـر «احمدي نـژاد بـدون اينكـه    . داد

فا كند، در فريبـي  عدرخواست است واواك
و او  مي كندت آشكار، با استعفاي او موافق

اين خبر در . مي كند مشاور امنيتي خود را
امـا  . مـي شـود  گزاري ايران منتشر  دروغ

چند ساعت از انتشـار موافقـت بـا اسـتعفا     

، به قول روزنامه جمهوري اسالمي هنگذشت
دسـتور  اين عزل را بر نمي تابد و » رهبر«

 ،واواك بـه كـار خـود   » وزير «مي دهد 
ـ ژاحمدي ن. ادامه دهد  –ن حكـم را  اد اي

كه مخالف همان مجراي قانوني است كه 
ن آخامنه اي مدعي بود اصالح طلبـان از  

بسـيار   –مجرا مي بايد عمل مـي كردنـد   
 . خفت بار مي يابد و بدان تن نمي دهد

هم مضحك و هم  ،اينك نزاع اين دو       
با دسـت  » رهبر«نزاع . يك شده استژترا

موضـوع   ،پرورده و دسـت نشـانده خـود   
 ،طيفه ها شـده اسـت و در همـان حـال    ل

گوياي وضعيت غمباري است كـه ايـران   
نقش نظاره گري كه مـردم بـه   . نستآدر 

نهم در بحبوحه جنـبش و  آ ،خود داده اند
ن سوي هنـد و  آانقالب از شمال افريقا تا 

  .بسيار بيشتر غمبار است ،در چين
سـيد خراسـاني   ور مي شود كـه  آياد        

خـود از  وجيه حمايت براي ت) خامنه اي(
، در برابـر  )صالح شعيب بن (اد ژاحمدي ن

از ايشـان   :مدرسين حـوزه علميـه گفـت   
حمايت مي كنم به اين دليـل كـه ايشـان    
مطيع است و هماهنگ بـا بنـده و مـن از    

و اينـك  ... سفر و سخنان وي نمي ترسم و 
اين شعيب بـن صـالح   معلوم مي شود كه 

ــي  ــي،  ن آو جعل ــاني جعل ــيد خراس از س
و  همكاري در كودتاي انتخابـاتي  رهگذر

، در كنـار  در پي تصرف دولت توسط سپاه
اما چون پـاي قـدرت   . هم قرار گرفته اند

نمي خواهد سـر   يكي ،مده استآبه ميان 
، ماگر به ياد داشته باشي .به تن ديگري باشد

مراد خـود يعنـي    ادژاحمدي نزماني كه 
كه وي معتقد است جـزء    -  رحيم مشايي

را  -  امام زمان مي باشد انفر همراهن 313
، منصـوب كـرد  به عنوان معاون اول خود 

چقدر التماس كـرد كـه    خامنه ايهمين 
 ،چـون نتيجـه نـداد   وي را بركنار نمايد و 

از  ،نآو در  صادر كـرد  »حكم حكومتي «
رحيم مشـايي را از  : اد خواستژاحمدي ن

اين كار بركنار و مشاغل مهم در اختيـار او  
تـا   .صدور اين حكم اثر نكـرد . دقرار نده

 به فرياد خامنه ايياران دست اينكه برخي از
ـ آ چـرا  : اد پرسـيدند ژمدند و از احمدي ن
. را اجـرا نكـرده اسـت؟   » حكم حكومتي«
 و بـاز اما ا .را انتشار دادند» حكم«نها متن آ

تنها عنوان رحـيم مشـايي را    .زير بار نرفت
 س دفتــريئــتغييــر داد و او را بــه عنــوان ر

در كليـه   .منصوب كـرد ياست جمهوري ر
جلسات او را بر صندلي معاون اول نشاند و 

ياران دسـت همين مسئله موجب درگيـري  
محسني و، از جمله صفار هرندي خامنه اي

ــي ــع  اژه اي و برخ ــر از وزراي مطي ديگ
ـ   .خامنه اي شـد  تـو   اد بـراي ژاحمـدي ن
با توهين  آنها را، ،خامنه ايدهني زدن به 

 ،خامنه اي .كردوزارت بركنار از و تحقير 
قـانون   ،نيـز » حكـم حكـومتي  «در همان 

شكار كرد كه آاساسي را زير پا گذاشت و 
به دروغ مدعي است كه هركار مي بايـد  

چرا كه بنـا  . از مجراي قانوني انجام بگيرد
عزل و نصـب وزيـران و    ،بر قانون اساسي

البتـه  . با رئيس جمهوري اسـت  ،همكاران
ان اين دو يـار جعلـي   جنگ هاي ديگر مي

از  .امام زمان طي چند مـاه پـيش رخ داد  
بركنــاري منــوچهر  برسـر جملـه اخــتالف  

 .كسـب اجـازه از خامنـه اي   متكي بدون 
همچنــين انتخــاب و انتصــاب نماينــدگان 

چـون  . مأمور منـاطق مختلـف دنيـا   ويژه 
ـ   ،خامنه اي مخالفـت كـرد   اد ژاحمـدي ن

را تغييـر  منصوبان خـود  عنوان مجبور شد 
ء اما بي اعتنا .د و نماينده را مشاور بنامدده
را كـه   ئيكارهـا  ،خامنه اي و دستور اوبه 

نمايندگان ويژه قـرار بـود انجـام دهنـد،     
اعتنائي هم بـه  مشاوران انجام مي دهند و 

خامنه اي  ،ن سوآاز . خامنه اي نمي كنند
علي اكبر واليتي را به رياض مي فرستد و 

ـ  ان خـود و  از ملك عبداهللا مي خواهد مي
او نيـز مـي   . رابطه مستقيم برقرار شـود  ،او

بنا بر (پذيرد اما اين رابطه برقرار نمي شود 
 ).سندي كه ويكيليكس انتشـار داده اسـت  

جنبش ها در  ،علت برقرار نشدن اين رابطه
يمهاي ايران ژدنياي عرب و رويارو شدن ر

و عربستان از سوئي و ضد و نقـيض شـدن   
ارجي اسـت  بيش از حد چند سياست خـ 
اعمـال مـي    ،كه از سوي مراكـز قـدرت  

، بار ديگر، بـراي كنتـرل   خامنه اي. شوند
  ، مجبور به صدور حكم ادژاحمدي ن

  5در صفحه  
  

 یم؟ژضعف ذاتی ر
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 ،چون بار پيشين اينبار نيز .شتحكومتي گ
ـ  ، رحـيم مشـائي   ،وو مـراد ا اد ژاحمدي ن

، »!!امـام زمـان   ياران نفر 313عضو گروه «
حتي . ندن حكم حكومتي توجه نكرديبه ا

ايرنـا  (دروغگـزاري ايـران    نداجازه نداد
و قبـول آن از   ءخبـر مربـوط بـه اسـتعفا    )

 ،سـرانجام . را بردارنـد  ادژاحمدي نسوي 
بـه انتشـار   مجبور  زير فشار بيت خامنه اي 

    .حكم شد
بـا   درگيـري در پـي   ،كه اينخبر مهم  •

ـ  خامنـه اي بـه دسـتيارانش     ،ادژاحمدي ن
 بـود وزارت  هنگامي كه قـرار : گفته است

تشـكيل  ) واواك(اطالعات و امنيت كشور 
معتقـد بـودم كـه     .شود، من مخالف بودم

ــور  ــت كش ــات و امني ــه صــورت  اطالع ب
سازمان، در اختيار رياست جمهوري قـرار  

موافق تجديد حيات ساواك بوده . (گيرد
  ).است

 ،كـه او ايـن عقيـده را داشـته    آن زمان   
حاال . رئيس جمهوري تحميلي بوده است

مي خواهد واواك  ،شده است» رهبر«كه 
  !قرار گيرد» بيت رهبري«تحت  اداره 

سياسـي خـود    فريبكاران در ادامه بازي •
 در حال تهيه قسـمت دوم سـريال ظهـور   

شايعه تهيـه  انتشار ! نزديك است مي باشند
 دو آن موجب درگيري هاي بيشـتر ايـن  

تهيـه  . ه اسـت دسته با يكـديگر شـد   دار و
تن ديگـر دسـتگير شـده     كننده فيلم و دو

  . اند
  

امـا جنـبش در سـوريه و    : انقالب اسالمی
يمن و بحرين و ليبـي ادامـه دارد و دارد بـه    
كشورهاي ديگر افريقـائي نيـز سـرايت مـي     

  :كند
  
  

نرال پترائـوس  ژنصب 
ــيا و  بـــه رياســـت سـ

بـين   - سياست امريكا؟ 
الملل انقـالب از ديـد   

  :يك فيلسوف
  
  

نــرال پترائــوس ژنصــب 
ت سیا و سیاست به ریاس

امریکـــا در ایـــران و در 
قبال دو جنـگ عـراق و 
    :افغانستان و اسرائیل؟

ــالمي  ــالب اس ــك  : انق ــه را ري م مقال
 2011وريـل  آ 28در تـاريخ   ،گوورن

او افسـر اطالعـاتي   . انتشار داده اسـت 
سال تحليـل   27وزارت دفاع و مدت 

شامل اين  ،نوشته او. گر سيا بوده است
  :نكات است

پرسشهاي  ،ائوس به رياست سيانصب پتر •
از جملـه ايـن   . بسياري را برانگيخته اسـت 

ــها ــراق و  آ: پرسش ــا او كــه در جنــگ ع ي
تحليـل   ،افغانستان فرماندهي داشته اسـت 

هاي بي طرفانه دربـاره وضـعيت عـراق و    
افغانستان  را روا خواهد ديد؟ چه خواهد 
كرد هرگاه تحليل گران سيا به اين نتيجـه  

او بر گسيل نيروهاي بيشتر  برسند كه اصرار
به عراق و افغانستان سبب بـه هـدر رفـتن    
جان ارتشيان و پـول بيشـتر شـده اسـت؟     

بدين معنـي   ،نصب پترائوس به رياست سيا
نيز هست كه رئيس جمهـوري وقعـي بـه    
گزارشهاي مستقل در باره ايـن دو جنـگ   

چرا مي بايد كسي را  ،نمي نهد وگرنه ،مهم
د كه فرمانـدهي  به رياست سيا منصوب كن

قواي امريكا را در ايـن دو جنـگ داشـته    
ــوس كســي اســت كــه در  . اســت؟ پترائ

نداشتن اعتماد به تحليل گران سيا مشـهور  

وقتي اوباما نسبت بـه پيشـرفت در   ... است
 ،كار جنگ افغانستان اظهـار ترديـد كـرد   

ــه او و    ــرد ك ــئن ك ــوس او را مطم پترائ
نرالهايش كار را يكسره مي كنند هرگـاه  ژ

نيروي اضافي به افغانسـتان گسـيل    33000
  .شود
نهـا كـه   آحتـي از   ،از تحليل گران سيا     

عضو هيأت ارزيابي ملـي بودنـد و بنـا بـر     
پــيش از هــر تصــميم مهــم رئــيس  ،رويــه

نها خواسته مي شد تحليلي آاز  ،جمهوري
ارائـه   ،در باره وضعيت و تصميمي درخور

. خواسته نشد تحليلـي ارائـه كننـد    ،دهند
هـزار   100يش از تصميم به گسيل نيرو تا پ

  .نها خواسته نشدآتحليل و نظر  ،تن
جـيمس كالپـر كـه در     ،نرال بازنشستهژ •

 ،به رياست سـيا منصـوب شـد    2010اوت 
هيـأت   ،پيش از گرفتن تصميم ،اصرار كرد

ــتان و    ــاره افغانس ــي در ب ــزارش يك دو گ
ديگري در باره پاكستان تهيه كند و  تقديم 

  . ي كندرئيس جمهور
بـه   ،از جملـه  ،تحليل در باره افغانستان     

اين نتيجه رسـيد كـه امريكـا تـا وقتـي از      
تصميم قاطع پاكستان به بسـتن مرزهـايش   
با افغانسـتان و جلـوگيري از تـردد افـراد     

نبايد تصميم به  ،مطمئن نگشته است ،طالبان
و تحليل در باره . گسيل نيروي بيشتر بگيرد

تر اميدي به اين كه كم: پاكستان مي گفت
وجـود   ،پاكستان چنين تصميمي را بگيـرد 

ــدارد ــط    . ن ــره توس ــناد منتش ــر اس ــا ب بن
ــيكس ــهاي   ،ويكيل ــأت را گزارش ــر هي نظ

فرماندهان قـواي امريكـا در افغانسـتان از    
  . تأييد مي كردند ،2009تا  2004سال 

  
ـــــردن  ٭ ـــــد ک ـــــکل متقاع مش

  :پاکستان
  
ــا انفجــار  • ــندها كــه  آبس ــرين س ــز ت مي

اسـناد گويـاي دو    ،ليكس منتشر كـرد ويكي
دوزه بازي كردن اداره اطالعـات ارتـش   

به قراري كه مجله اشپيگل . پاكستان هستند
اسناد به روشـني نشـان   « ،گزارش مي كند

ــد كــه اداره اطالعــات ارتــش   مــي دهن
پاكستان بزرگ تـرين  شـريك و حـامي    

  . طالبان است
ايـن همـان واقعيتــي   : انقـالب اسـالمي  
يش از حملـه امريكـا بـه    است كه از پ

بني صـدر در گفتگـوئي در    ،افغانستان
از . تأكيد كرد ،نآبر  ،لمانآتلويزيون 

 ،نشـريه انقـالب اسـالمي    ،ن پس نيـز آ
ور شده است كـه تـا   آبطور مستمر ياد

وقتــي رابطــه اداره اطالعــات ارتــش 
پاكستان با طالبـان و توليـد و قاچـاق    

 ،قطـع نشـود   ،مواد مخدر در افغانستان
  .پايان نمي پذيرد ،در افغانستان جنگ

اسناد فاش مي كنند كه مأموران اداره      
اطالعات ارتش پاكستان نه تنها وقتي سران 
 ،طالبان شوراي جنگي تشكيل مـي دهنـد  

نهــا رهنمــود و آبلكــه بــه  ،حاضــر هســتند
در باره كشتن ها را نيز  ،از جمله ،دستورها
بنا بر يك گزارش  توطئه قتـل  . مي دهند

 ،رئيس جمهوري افغانسـتان  ،ميد كرزايح
به دسـتور اداره اطالعـات    ،2008در اوت 

  .ارتش پاكستان انجام گرفته است
ــد گــل        ــيس پيشــين اداره   ،حمي رئ

مهم تـرين منبـع    ،اطالعات ارتش پاكستان
در گـزارش  . كمك رساني به طالبان بـود 

او رهبـر طالبـان توصـيف شـده      ،ديگري
هنـد كـه گـل    گزارشها نشان مي د. است

دستور حمله هـاي انتحـاري را مـي داده    
است و او را كسي كـه يكـي از مهمتـرين    

توصيف مـي   ،اسلحه رسانها به طالبان است
  . كنند

محتـواي   ،خشمگينانه ،حكومت پاكستان •
تكذيب كرد . اين گزارشها را تكذيب كرد

كه گل و اداره اطالعات ارتش پاكستان با 
بـا  . اشـته باشـد  طالبان و القاعده ارتبـاط د 

وقتي بخواهيم بدانيم پاكستان  ،وجود اين
چـه   ،با ميلياردها دالر كه از امريكا گرفتـه 

مي بينيم ترديد جدي نسـبت   ،كرده است
  . به تكذيب پاكستان وجود دارد

پرزيدنت اوباما تصميم  ،2009در  ،بهر رو •
نرال پترائـوس را فرمانـده كـل    ژگرفت 

مأموريـت  . دقواي امريكا در خاورميانه كن

ــا   او ايــن شــد كــه جنــگ افغانســتان را ب
پيروزي به پايان رساند و او روستاها را بـه  
 ،اين عنوان كه از شر طالبان نجـات دهـد  

ويران كرد و توسـط هواپيماهـاي بـدون    
خلبان بر سر مردم بمب ريخـت و ايجـاد   

ايـن سـان بدسـت    . وحشت را روش كرد
ور آحيـرت   ،وردن قلوب مردم افغانستانآ
  ست؟ني
شمار طالبان چيست؟ تمـامي مـأموران    •

 ،غير از مأموران اطالعات ارتش ،اطالعات
بر اين نظر هستند كه شمار كنوني طالبـان  

ــده اســت  ــر ش ــن . دو براب ــا وجــود اي  ،ب
ورد پترائـوس از  آپرسيدني است كـه بـر  

وردي آيا چنين بـر آشمار طالبان چيست؟ 
وجود ندارد و يا دارد و سخت سري است 

ايش درد سر ساز است؟ اما در باره و يا افش
اطالعـات   ،شمار افراد القاعده در افغانستان

 100تا  50نها را آشمار  ،امريكا در افغانستان
  . ورد كرده است آتن  بر

دمــي را بــه يــاد آ ،ورديآچنــين بــر      
ورد اطالعات امريكا در دوران جنـگ  آبر

ويتنام مي اندازد و اين پرسش را پيش رو 
يا اينهمه قشون بـراي جنـگ بـا    آ: مي نهد

  مشتي طالبان و القاعده  است؟
بد نيست امريكائيان بدانند بنـزين كـه          

ــالني  ــا گ ــت 4در امريك ــه  ،دالر اس ــا ب ت
ــه ارتــش   افغانســتان برســد و وســائط نقلي

دالر  400گــالني  ،امريكــا مصــرفش كننــد
  ... تمام مي شود

افغاني ها تهديـد كـرده انـد هرگـاه           
ه هاي هواپيماهاي بدون خلبان قطع حمل

مانع از رسيدن كاروانهـاي ارتـش    ،نشوند
امريكا از كراچي به افغانستان خواهند شد 

  ...و
  
  :پیشرفت در جنگ افغانستان؟ ٭
  
بمثابـه   ،نرال پترائوسژاما مشكل اصلي  •

اينسـت كـه شـهرت او سـخت      ،رئيس سيا
. وابسته است به جنگهاي عراق و افغانسـتان 

زيابي اين باشد كه جنگ موفقيـت  اگر ار
حسن شهرت مـي يابـد و    ،ميز بوده استآ

 ،از ايـن رو . سوء شهرت مي جويد ،اگر نه
يا پترائوس از آ: اين پرسش محل مي يابد

تحليل گـران و مـأموران اطالعـاتي سـيا     
خواهد خواست كه نيمه پر ليوان و يا نيمه 

  . خالي فرماندهي  را ببينند كه او بود
نــرال پترائــوس  بــه ژ ،اه مــارسدر مــ     

ــنا  ــيون ارتــش س ــاره جنــگ  ،كميس در ب
 ،نسبت به سالهاي گذشـته : گفت ،افغانستان

اما هنوز شكننده و . امنيت بيشتر شده است
پايان دادن  ،بنا بر اين. قابل بازگشت است
  .عاقالنه نيست ،به مأموريت ارتش

همان  ،»شكننده و بازگشت پذير است«    
در  ،2008در  ،رائـوس سخني است كـه پت 

در هر دو . وردآباره وضعيت عراق بر زبان 
نظر مساعد كنگره و همكـاري وسـائل    ،بار

به او امكان دادنـد بـه    ،ارتباط جمعي با او
پرسيدني اسـت كـه   . كار خود ادامه دهد

رئيس سيا از تحليل گران  ،نرال پترائوسژ
ورزيده خواهد خواست نظري چون نظر 

نها نظـر  آاهد گذاشت او بازگويند؟ يا خو
او را نقض كنند؟ به زودي پاسـخ ايـن دو   

تحليـل سـيا از   . پرسش را خواهيم دانست
وضعيت خواهد گفت بي طرفانه است يـا  

  .خير
نچه در حال حاضر مي دانـيم اينسـت   آ •

كه تحليل گران سيا با نظـر خـوش بينانـه    
هم در ايـن  . نرال پترائوس موافق نيستندژ

ارتش امريكا در دو شمار كشته هاي  ،هفته
تـن بيشـتر شـد و زخمـي      6000جنگ از 

تـن بـوده    43184هاي اين دو جنگ نيز 
تن به دليل بيماري به امريكا  54592و . اند

در طول  ،بدين سان. بازگردانده شده اند
از كشـته و   ،تلفـات ارتـش امريكـا    ،جنگ

هـزار نفـر    104  ،حد اقـل  ،زخمي و بيمار
ــت ــده اس ــا  .  ش ــده ه ــي كنن و خودكش

مبتاليان به بيماريهاي روانـي را هـم بايـد    
  .وردآبشمار 

مـن ترديـد دارم    ،باوجود اين ترازنامه     
نرال پترائوس به تحليل گران و مأموران ژ

اطالعاتي سيا اجازه دهد كـه واقعيـت را   
  . بازگويند

  
دســـتور العمـــل ســـیا در بـــاره  ٭

  :ایران
  
ــت  • ــوس ژدر دوران رياس ــرال پترائ  ،ن

و مأموران سـيا همچنـان در   تحليل گران 
باره ايران گزارش و تحليل تهيه خواهنـد  

اما مسئله اين جاسـت كـه پترائـوس    . كرد
را در ســاختن » اطالعــات«نســت كــه آبر

  .زشت ترين تصوير از ايران بكار مي برد
موزنده به ذهـن  آيك نمونه عجيب و      

مورد مسـئول همـه بلبشـوهاي    : مي رسد
ــران ــدن اي ــراق گردان ــل آ 25در . ع وري

درياساالر مايك مولن به خبرنگاران  ،2008
نرال ژ ،در بغداد ،يندهآدر دو هفته : گفت

پترائوس وضعيت را توضيح خواهد داد و 
مدارك در باره فعاليتهاي ايران براي بـي  
. ثبات كردن عراق را ارائه خواهـد كـرد  

ستاد پترائوس بـه وسـائل ارتبـاط جمعـي     
كربال ضبط  اعالن كرد كه اسلحه ايران در

قرار بوده است اين اسلحه در . شده است
بي ثبات كردن عراق بكار رود امـا قـواي   

  . ن را ضبط و منهدم كردندآامريكا 
وهشـگر  ژكه خبرنگـار و پ  ،گارت پورتر    

ميگويد كه هـدف از مـتهم كـردن     ،است
ايران و تبليغـات گسـترده در بـاره نقـش     

ه نست كآبخاطر  ،ايران در بي ثباتي عراق
مخالفت كنگره و مردم امريكا با حملـه بـه   

را  ،بمثابه پايگاه تروريستهاي عراقـي  ،ايران
  . موافق گردانند

مسـئله كـوچكي وجـود     ،باوجود اين      
وقتي كارشناسان اسـلحه و مهمـات   : يافت

هيچ چيز كه  ،براي بازرسي به كربال رفتند
  . نيافتند ،داللت بر ارتباط با ايران كند

اندوه واشنگتن افزوده شـد وقتـي    بر       
حكومت نوري المالكي اعالم كرد كميتـه  

كشـف  «را مأمور رسـيدگي بـه مـاجراي    
تشــكيل داده  ،در كــربال » اســلحه ايرانــي

اين كميته نيـز مـدركي حـاكي از    .  است
 ،فرستادن اسلحه از سوي ايران بـه كـربال  

  .نجست
بسـيار   ،نـرال پترائـوس  ژدرد سر بـراي   •

و وسائل ارتباط جمعي از ياد  او. بيشتر شد
بردند كه او قرار اسـت توضـيح بدهـد و    

خر  وسـائل ارتبـاط جمعـي    آ! توجيه كند
نرالي كاردان تبليـغ كـرده و   ژسالها او را 

  .محبوب گردانده بودند
بــه دســت فراموشــي ســپردن قــرار         

گويـاي   ،نرال پترائوسژتوضيح و توجيه 
مشكل بودن متهم كردن كشـوري چـون   

بر اساس اطالعات نادرسـت و بـي    ،يرانا
  .است ،پايه

  
  :متوقف کردن جنگ ٭
  
نـرال  ژ: پرسش كليـدي ديگـر اينسـت    •

ن صـحت  آ ،بمثابـه رئـيس سـيا    ،پترائوس
عمل و توانائي را خواهـد داشـت كـه بـا     
 ،تقالي محافظه كاران جديـد و ديگـران  
 ،براي كشاندن امريكا به جنـگ بـا ايـران   

 ،طالعاتي به اتفاقسازمان ا 16مقابله كند؟ 
گزارش كردند كه ايران فعاليتهاي خود را 
براي توليـد بمـب اتمـي متوقـف كـرده      

برغم فشار شـديد محافظـه كـاران    . است
جديد براي اين كه اين سازمانها ارزيـابي  
خويش را تغيير دهنـد امـا ايـن سـازمانها     

در اوائـل  . استوار بر موضع خـود ماندنـد  
  . باز گفتندهمين ارزيابي را  ،سال جاري

 ،بـوش  ژرژ ،در بخشي از خاطرات خود •
ندبه مي كند كـه   ،رئيس جمهوري پيشين

 ،گزارش ارزيابي امنيت ملي در باره ايران
دسـت او را بسـته    ،از جهت  اقدام نظامي

بعـد از ارزيـابي   « : او افزوده اسـت . است
من چطور مي توانستم دستور  ،امنيت ملي

 ،بـدهم تخريب تأسيسات اتمي كشوري را 
كه سازمانهاي عضو امنيت ملي مي گويند 

  .  »در كار توليد بمب اتمي نيست؟
معـاون   ،ديگ چنـي  ،2009اوت  30در  •

در برنامه يك شنبه  ،رئيس جمهوري سابق
در ميان مشاوران رئيس : فوكس نيوز گفت

در اصرار بـه جنـگ بـا ايـران      ،جمهوري

من بـزرگ   ˝احتماال. من تنها هستم ،گفت
ل مدافع عمل نظـامي در ميـان   ترين وكي

  . همكاران خود هستم
يـا  آاينك سخت جالب است بدانيم كه  •

پترائوس با نظر سازمانهاي اطالعاتي كه به 
بدين  2003اتفاق مي گويند ايران از سال 

فعاليت براي ساختن بمب اتمي را رها  ،سو
 ،موافقـت مـي كنـد و در او    ،كرده است

برابـر  شخصيت اسـتواري كـه بتوانـد در    
  هست يا خير؟  ،فشارها بايستد

ــه مايكــل      ــد از روي ــوس مــي توان پترائ
در حكومـت   ،خرين رئيس سـيا آ ،هايدن
ارزيابي : پيروي كند و بيايد و بگويد ،بوش

من اينست كه ايران مشغول توليـد بمـب   
او بــراي ايــن كــه انــدازه . اتمــي اســت

نظر شخص مـن   ،اين نظر: گفت ،نگهدارد
يد بمب اتمي سياسـت  بنظر من تول. است

دولت ايران است و اين تصميم در عـالي  
ترين سطح دولت اتخاذ شده است تا كـه  

  . سان سازدآ ،كشتن امريكائيان را در عراق
  
ـــرائیل  ٭ ـــاره اس ـــوس در ب پترائ

  :محتاط است
  
به رابطه خود  ˝پترائوس همچنين عميقا •

او . با محافظه كاران جديد بها مـي دهـد  
نها را به منـاطق  آشد  مد وآاسباب  ˝شخصا

نهـا در  آ ،در عـوض . وردآجنگي فـراهم  
  . مبلغ او شدند ،محافل واشنگتن

نرال پترائوس فرسـتاده  ژدو ايميل كه      
است گويـاي روابـط او بـا محافظـه كـار      
جديد سخت سري چـون مـاكس بـوت    

او از بوت خواسته بود مبادا بگويـد  . است
نرال پترائـوس صـد درصـد حـامي     ژكه 

  .ل استاسرائي
در ايميل ها كه پترائوس براي  ماكس       

فاش مـي كننـد كـه     ،بوت فرستاده است
ستاره از شهادت در كنگره چشـم   4نرال ژ

پوشيده است زيرا شامل اظهار نظـر او در  
اين بـاره مـي شـد كـه خصـومت ميـان       

بــراي  ،اســرائيل و برخــي از همســايگانش
. منافع امريكا در خاورميانه زيانمنـد اسـت  

ن را در كنگره آادت پترائوس كه خود شه
تنشـها  «: اينطور ادامه مي يابد ،اظهار نكرد

ميان اسرائيل و فلسطين كه اغلب كار را به 
خشـــونت و زد و خوردهـــاي گســـترده 

سبب تشديد احساسات  ،مسلحانه مي كشاند
زيرا مي . ضد امريكائي در منطقه مي شود

پندارند اسرائيل به پشت گرمي امريكـا بـا   
... سطينيها چنـين رفتـاري را مـي كنـد    فل

القاعده و گروه هاي مسلح ديگـر از ايـن   
  . بهره برداري مي كنند ،خشم به امريكا

شهادت پترائوس ممكن بود  ،بدين سان •
ن دارد كه از محافظه كاران آبسياري را بر

چـون شـهادت داده   . جديد فاصله بگيرند
بسياري حاضـر نشـدند بپذيرنـد كـه      ،نشد

اپذيري اسـرائيل جـان سـربازان    انعطاف ن
امريكائي را در افغانستان و عراق بـه خطـر   
مي اندازد و يا ممكن است سـبب دسـت   

  .زدن به ترورها در خاك امريكا شود
و چون شـهادت پترائـوس در انترنـت         

نرال به سرعت به بوت روي ژ ،انتشار يافت
ورد كه نويسنده اي با مواقعيت عـالي در  آ

رجي شـد و از شـهادت   شوراي روابط خا
مـورخ   ،در ايميل خود :خود عدول كرد

بعـد از   2:27بـه سـاعت    ،2010مارس  18
ــر ــوت ،ظه ــه ب ــد ،ب ــوس مــي گوي : پترائ

همانطور كه مي دانيد من اين حـرف را  «
پترائـوس سـعي    ،به سخن ديگـر . نزده ام

كرده است ثابت كند نظـري كـه پخـش    
شده است در شهادت اوليـه و مكتـوب او   

كه به كميسيون نيروهاي مسلح  مده استآ
اما در توجيه شفاهي . تسليم شده است ،سنا

 ،دقيقه بعد 8... تكرار نشده است ،و علني او
نگران نباشـيد  : بوت به او پاسخ داده است

كسي شما را به ضد يهـودي بـودن مـتهم    
  . نمي كند

  
ديرگـاه   ،2011مـه   1در : انقالب اسالمی

دن را بـه  اوباما خبر كشته شدن بـن ال  ،شب
  :مردم امريكا داد

  6در صفحه  

 یم؟ژضعف ذاتی ر
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بــن الدن در ویالئــی نزدیــک  ٭
یک آکادمی نظامی پاکستان در 

  :کشته شد ،شهر عبود
  
اوبامـا خـود    ،شب هنگام  ،90مه  1در  ◀

خبر كشته شدن بن الدن را به مردم امريكا 
ــي  . داد ــن الدن در ويالئ ــد ب ــوم ش  ،معل

در شـهر   ،كادمي نظـامي آنزديك به يك 
 ،ايـن شـهر  . زندگي مي كرده است ،عبود

 ،و بنا بر خبر ديگري 100بنا بر يك خبر در 
پايتخــت  ،بــادآكيلــومتري اســالم  50در 

كشـته شـدن او نـه در    . پاكستان قرار دارد
نه حتي در مناطق قبايـل   ،خاك افغانستان

كه در نزديكـي   ،نشين هم مرز با افغانستان
دست كم به اين معنـي   ،پايتخت پاكستان

مركز القاعده و نيز طالبان در  -  1ه است ك
ــت  ــتان اس ــش   – 2. پاكس ــات ارت اطالع

اگر خود حافظ رهبران القاعـده   ،پاكستان
اصـراري هـم بـر كشـف      ،و طالبان نبوده

اين  – 3. نها نداشته استآمحلهاي استقرار 
بـا   ،در خاك پاكستان ،امر كه قواي امريكا

عمليات را انجام  ،نقض استقالل اين كشور
گوياي اين واقعيت است كـه   ،است داده

نظـر   ،گزارشهاي منتشره توسط ويكيليكس
مقامات تصميم گيري امريكا در باره اداره 

حل  – 4و . اطالعات ارتش پاكستان است
نياز دارد به اينكه تـرور در   ،مسئله تروريسم

 ،وگرنه. بي نقش شود ،روابط قواي دولتها
ن پايـان نمـي   آكشته شدن بـن الدن بـه   

  .دهد
  

ابرها، بـر بهـار عـرب  و 
نظر ادگار مورن در باره 

  :»بین الملل انقالب«
  
لوموند نظر جامعه  ،2011وريل آ 25در      

شناس و فيلسوف سرشناس فرانسوي را در 
ن آسمان آو ابرها كه بر » بهار عرب«باره  

  :انتشار داده است ،ظاهر مي شوند
امروز كه ابرها برهم انباشته مي شـوند        

 ،و خطر يخبندان دوباره تهديد مـي كنـد  
جز اين نمي توانم كـه درود هگـل را در   

را بـاز   178باره انقـالب كبيـر فرانسـه در    
اين خورشيد دميدن شكوهمندي «: گويم
خيزش بـراي رانـدن مستبدهاشـان    . »بود

كه در تونس و سپس مصر مقاومت ناپـذير  
 ،موجي بزرگ كه تمامي دنياي عرب ،شد

را فراگرفت و تا چين دامن غزه  ،از جمله
خورشـيد دميـدن شـكوهمندي    « ،گسترد

  . »شد
در اروپا و بطـور   ،اين تابش شكوهمند      

ــر ــترده ت ــان ،گس ــاريكي را  ،در جه دل ت
بسياري تاريكي فكـري كـه روشـن    . دريد
فكرهاي تاريك مي پنداشتند دنياي . كرد

عرب محكوم به زيست تحت استبداد يا از 
الئيـك شـده و يـا     نظـامي  –نوع پليسـي  

جنبشـي  . استبداد ديني واپس گرا هسـتند 
زادي و آكه به ابتكار جوانان برخاسـت و  

ــر طــرد   ــناخت و ب كرامــت را هــدف ش
استبدادي عزم كرد كه سـخت بـه فسـاد    

به ما نشـان داد كـه    ،قاطعانه ،لوده بودندآ
خواســت دموكراســي منحصــر بــه غــرب 

. بلكه يك خواسـت جهـاني اسـت    ،نيست
همين خواست در  ،1989در  ،نآپيش از 

جنبش سركوب شـد امـا   . اظهار شد ،چين
خواسـت   ،»وضع عادي است«در پوشش 

بدين . دموكراسي همچنان اظهار مي شود
خاطر بود كه در يـك اجتمـاع فرامـوش    
ناشدني براي بزرگداشت جنبشهاي تونس 

عربها چون مـا و مـا چـون    «: گفتم ،و مصر
تـاريخي و  البته بـا تفاوتهـاي   . عربها هستيم

  .»فرهنگي
ــي        ــيم دموكراس ــس عظ ــوج ب ــن م اي

هيچ مديون دموكراسـي هـاي    ،خواهي
چرا كه غرب حامي جبـاران  . غرب نيست

حاكم بـر كشـورهاي عـرب بـود و ايـن      
امـا  . استبدادها را جاوداني تصور مي كرد

وامدار ايده هاي دموكراتيك اسـت كـه   
 ،زودتر از همـه . در غرب زاده شده است

رنوشت كه هـر ملـت دارد از   حق تغيير س
نها سـلطه جسـته   آموخت كه بر آاروپائي 

عربهـاي اسـتعمار   . بود و استثمار مي كـرد 
بـا  . زده، استعمار زدگي سياسي را زدودند

 ،زاديآن خــود كــردن ايــده هــاي آاز 
. عربهـا اسـتعمارزدگي فكـري را زدودنــد   

بــاقي مانــده اســت اســتعمار زدگــي     
  .كه بايد زدوده شود... اقتصادي

اين . اما راه، سخت و پر سنگالخ است      
راهي است از خواسـت دموكراسـي    ،راه

تا برقرار كردن دموكراسي كه بايـد طـي   
كرد و از دولت ارباب رعيـت بـه دولـت    

طرفه ايـن كـه در   . رسيد ،تابع شهروندان
جائي كه سـركوب احـزاب را ممنـوع و    
ويران مـي كنـد و عناصـر دمـوكرات را     

ضـعف سياسـي    ،مي كنـد زنداني يا تبعيد 
ايـن نيرومنـدي   . قوت عصيان مي گـردد 

يك جنبش خودجـوش و خـود سـازمان    
ميـز  آيافته است كه با منش غير خشـونت  

يم سـركوب را سـرنگون مـي    ژر ،خويش
با انترنت و تلفـن دسـتي رابطـه اي    . كند

و به يمن . بالفاصله و دائمي برقرار مي كند
جود يك سازمان با تار و پود بو ،اين رابطه

بنـا بـر   . اين سازمان سـر نـدارد  . وردآمي 
بـا  . ن را قطـع كـرد  آنمي توان سـر   ،اين

  . فراوان سر دارد ،وجود اين
ميز آخالقيتي بس زيبا كه از منش صلح      

هـوش و نـه    ،جنبش جدائي ناپذير اسـت 
ن خالقيت و اين آ. زور را بكار مي اندازد
به نسل جوان امكـان   ،بكار انداختن هوش

قشرهاي سني ديگر و نيـز طبقـه    مي دهد
ــبش    ــه جن ــه را ب ــاگون جامع ــاي گون ه

اين كار را با برداشتن بار تمكـين  . برانگيزد
  . انجام مي دهد ،نهاآاز دوش  ،به استبداد

اين نقش نيروي محركه و بـزرگ كـه        
به او  ،نسل جوان عرب به خود داده است

امكــان داده اســت بيــانگر كارمايــه هــا و 
امي نسـلهاي جـوان جهـان    خواستهاي تم

بگردد و برانگيزنده مقاومت هاي بزرگ و 
  .انقالبهاي بزرگ بگردد

ن آاما نيرومندي خودجوشـي ضـعف        
مي شود از زماني كه كار ديگر نـه ويـران   
كردن يـك ديكتـاتوري كـه بنـاي يـك      

در نسل جوان در  ،البته. دموكراسي است
امـا  . يك غليان خالق وجود دارد ،جنبش
يان از بـي نظمـي جـدائي ناپـذير     اين غل
. مساعد انشعابها و سرگشتگي ها است. است

وردن آكار را يـا سـر بـه اطاعـت فـرود      
 ،زودرس و يا اظهار توقعـاتي مـي كشـاند   

در  ،هم اكنون. وردني نيستندآبر ،بالفاصله
فقدان انديشه اي در باره  ،در اروپا ،فرانسه

در بـاره   ،در بـاره جامعـه   ،بغرنجي انسـان 
گــرد تــاريخي جهــاني شــدن وجــود فرا

وجود نداشتن اين انديشه مـانع از  . ندارد
نست كه در برابر شتابان رفتن جهـان بـه   آ

واكنشي ابـراز شـود و جهـت     ،لجه نيستي
  .حركت به زندگي تغيير داده شود

سقوط شتابان اسـتبدادها در تـونس و          
ن داشت كـه  آمستبدهاي ديگر را بر ،مصر

شوند و اگر بروز كرده  مانع از بروز جنبش
شـاهد   ،در الجزاير. سركوبش كنند ،است

در سـوريه و  . كشتن جنبش در نطفه شديم
سركوب خـونين و   ،با دادن امتيازها ،يمن

مداخله نظامي عربسـتان  . كشتار همراه شد
در بحرين و سركوب جنبش نوع ديگـري  

 ،نكه در بحـرين آبا . از رفتار مستبدها است
نيز نقـش جسـت امـا    ديني  –مسئله قومي 

 ،زادي بـود آجنبش هدف خويش را كـه  
  . نگاه داشت

رفتارهاي قـدرتها سـخت    ،اما در غرب     
بر اثـر روشـي كـه اوبامـا     : متفاوت هستند
امريكــا قهرمــان حمايــت از  ،اتخــاذ كــرد

در اول . دموكراسي در تونس و مصر شـد 
. در ليبي نيز همين روش را بكار بـرد  ،كار

و . احتياط رويـه كـرد   ،اما در مورد سوريه
يـم عربسـتان سـعودي را زيـر     ژهيچگاه ر

بهـار   ،بـا تـأخير بسـيار    ،فرانسه. سئوال نبرد
رئيس  ،بعد. زادي تونس را تبريك گفتآ

جمهوري فرانسه مصـمم شـد بـه مداخلـه     
نظامي براي نجات مقاومت كنندگاني كه 

  . اينك عصيانگران شده بودند
از مــورد ليبــي مجموعــه اي پيچيــده      

خارق عادتها و تناقضها و عدم اطمينان هـا  
خارق عادت اول نـه تنهـا گـذار از    . است

بـه   ،يم قـذافي ژهمكاري به حد افراط با ر
جنگ رئيس جمهوري فرانسه با اين جبـار  

بلكه مداخلـه قـدرتهاي اسـتعماري     ،است
پيشين به حمايت از يك شـورش مردمـي   

اين مداخله نظامي انسـان دوسـتانه   . است

ــا عنصــر آدموكراتيــك اســت؟ اســت؟  ي
را در بـردارد؟ چـرا ايـن    ) نفت(اقتصادي 

مداخله نظامي منحصر به ليبي شده اسـت  
يمهـا  ژر ،نكه در سوريه و ليبـي نيـز  آحال 

بهنگـام   ،مردم را مي كشند؟ چـرا در غـزه  
اين حمايت به عمل نيامد؟  ،حمله اسرائيل

افكار عمومي عرب مطمـئن نيسـت غـرب    
به اقدام نظـامي   راست مي گويد و نسبت

به موافـق و مخـالف تقسـيم شـده      ،غرب
البته مداخله بهتر از مداخله نكـردن  . است

اما مشكل غرب رفتار دو گانـه و  . بهتر است
  .يك بام و دوهوا كردنش است

عدم اطمينان هـاي سياسـي و نظـامي          
اهميت ايلها و طوايف : بسيار بزرگ هستند

يع شـهر  در جامعه امروز ليبي كه بطور وس
چـه انـدازه اسـت؟ در ميـان      ،نشين شده

ــي ــيان ليبـ ــدار  ،شورشـ ــان جانبـ جريـ
دموكراسي چه وزنـي دارد؟ بـه قـذافي،    
الجزاير و كشـورهاي ديگـر چـه كمكـي     

ــاالخره ــد؟ و ب ــه درازا  ،كــرده ان خطــر ب
كشيدن جنـگ و قـوت گـرفتن افراطـي     
هاي دو طرف و عبور از بد بـه بـدتر چـه    

يك  ،ينان هااندازه است؟ از اين عدم اطم
يـا  آ: عدم اطمينان بزرگ مايه مـي گيـرد  

خاصـه سـالمت بخـش نخسـتين مداخلـه      
فــرين بــدل آنظــامي، بــه خاصــه فاجعــه 

ي مداخله به ما نشان ژنخواهد شد؟ اكولو
ديگـر   ،غـاز گرفـت  آمي دهد كه چـون  

از . مطيع مقاصد اقدام كنندگان نمي ماند
نهـا را در  آنها منحرف و بسا جهـت ضـد   آ

  .گرفت پيش خواهد
 ،نچه به مراكش مربوط مي شودآاما در      

بايد گفت كه اين كشور اختالفهاي بزرگ 
و مشابهت هاي بزرگ با ديگر كشـورهاي  

فرق بـزرگش در اينسـت كـه    . عرب دارد
سلطنت ريشـه در تـاريخ مـراكش دارد و    
پادشاه مراكش اصـالحات دموكراتيـك و   

گـي  ژليبرال اوليـه را بـراي كاسـتن از وي   
. بـه انجـام رسـانده بـود     ،مطلقـه  سلطنت

پادشاه اراده خويش را بر اصالحات اظهار 
مـنش چنـد    ،در اين اصـالحات . مي كند

 ،قومي و چنـد فرهنـگ جامعـه مراكشـي    
شباهت اين كشـور بـه   . رعايت شده است

كشورهاي عرب در اينست كـه نـابرابري   
ميان قشرهاي جامعه و نيز گستردگي فساد 

  .به غايت است
دموكراسي عـرب دورانـي شـده     بهار      

ــه  ــت ك ــاي   ،نآدر  ،اس ــي ه دموكراس
اروپائي رمق حيات از دست مي دهنـد و  

بعد از اين كه  ،اروپا. در خطر ركود است
 ،بهار انقالب عرب را تبريك گفت ،با تأخير

 ،خطـر واقعـي  . در اختالف و ناتواني است
بـه جـاي    ،يعني خطر شكست دموكراسي

ي جلـوگيري از  نكه اروپا را به عمل بـرا آ
. فلجـش سـاخته اسـت    ،شكست برانگيـزد 

حمايت ادامه دادن به اسـتعمار اقتصـادي   
طـرح  (در تهيه يك طرح مارشـال  . نيست

مارشال طرحي است كـه بعـد از جنـگ    
مارشال وزير . امريكا تهيه كرد ،دوم جهاني

خارجه امريكا بود و ايـن طـرح نـام او را    
يافت و هدفش كمك به بازسـازي اروپـا   

مي بايد ازطـرز  . از نوع جديد است) بود
ــاره رشــد  درگــذريم و  ،فكــر خــود در ب

هـر فرهنـگ    ،بـدان  ،جانبدار رشدي كه
ارزشها و عناصر واالي خود را حفظ  ،عرب

از  ،مي كند و بهترين عناصر فرهنگ غرب
جمله حقوق انسان و حقوق زن را جـذب  

  . و از خود مي كند
بـاز   ترس از هجوم مهاجران به اروپا و      

عالجـي جـز    ،قوت گرفتن اسالم گرائـي 
حمايت كامل از اسـتقرار دموكراسـي در   

جنبش شكوهمند ماه هاي . همه جا ندارد
اينك رويداد پيش بينـي   ،2011اول سال 

چون همـه   ،اين جنبش. نشده تاريخ است
يك شرط بنـدي   ،زاديآبراي  ،جنبش ها

است و مانند هر شرط بندي مـي بايـد بـا    
 ،بـه سـخن ديگـر   . ه باشـد ي همراژاسترات

نرمش و ابتكارهـا ضـرور    ،پيشاروي مشكلها
روشها مي بايد قابل اصالح و تغييـر  . هستند
بدون ترديـد شكسـتها و    ،اين  نوزاد. باشند

امـا در  . تلخكامي ها به خود خواهد ديـد 
توان  توليـد و بـاز توليـد را دارد و     ،خود

  .موجب دميدن خورشيدها مي گردد
بـدين سـان، ادگـار مـورن،     : انقالب اسالمي

تصريح مي كند كه غرب را انديشه راهنماي 

صد افسوس كـه بـه ايرانيـان،    . درخور نيست
زورپرسـتان  . بيان آزادي، پيشنهاد شده است

كه بر غفلـت از اسـتقالل و آزادي و حقـوق    
خويش لجوجانه اصرار مي ورزنـد، بـه جـاي    
خود، ديگران نيز، به خـود زحمـت آزمـودن    

را، در اصول راهنما و روشـها، بـه   بيان آزادي 
غرب زدگاني كـه همچنـان   . خود نمي دهند

اسطوره غرب را پرستش مي كننـد، صـداي   
به خود نمي . رساي غربيان را نيز نمي شنوند

آيند و اعتماد به نفس نمي جويند و به خـود  
نمي گويند اينك كه فرصـت و موقعيـت در   
اختيار اسـت تـا تجربـه كننـده بيـان آزادي      

و نمايـان تـرين هـا     .يم، آن را نسـوزانيم باش
فرصتهاي اقتصـادي هسـتند كـه همچنـان     

  :سوزانده مي شوند
  
  

اثرات كنوني اجـراي  
گرانــي : قــانون يارانــه

فتنه «تحمل نكردني و 
  :»بزرگ اقتصادي

 
 

یارانـــه اجـــرای قـــانون 
ــه اقتصــادی«_اهــ » فتن

ــردن  ــالم ک ــا س ــت ی اس
  اقتصاد کشور؟

 
انون مد حاصل از اجرای قآدر  ٭

یارانه ها کفـاف پرداخـت یارانـه 
  :سرانه را نیز نمی دهد

  
فروردين، در كميسيون بودجـه   19در  ◀

ســازي  مجلــس، درآمــد حاصــل از آزاد
حذف يارانه ها در سال جاري  و ها قيمت

هزار ميليارد تومان تعيـين شـد بنـا بـر      62
 هـزار 62كـل كشـور،   1390بودجـه سـال  

 ين وتعيــ )ميليــارددالر62(تومــان ميليــارد
   .تصويب شد

ــام بحــث از  ،در همــان مجلــس ◀ بهنگ
مد واقعـي از محـل   آدر: گفته شد ،بودجه

هزار ميليـارد   33تا  30 ،زاد كردن قيمتهاآ
نكه دولت بايد بـه  آحال . تومان مي شود

ــور  70 ــت كش ــون جمعي ــه  ،ميلي  45ماهان
بايـد  ) هزار تومان بابت نان  5(هزارتومان 

زار ميليـارد  هـ  37.8يعني سـاالنه  . بپردازد
هزار ميليارد   7.8يعني . تومان بايد بپردازد

مـد  آميليـارد دالر كسـر در   4.8و حد اقل 
  . مي شود

قابل اجـرا   ،مدآعلت حاصل نشدن در      
هم اكنون يـك سـوم   . نبودن قانون است

در . خانواده ها قبوض گاز را نپرداخته اند
 ،مــواردي كــه فشــار قــوي بــوده اســت 

زاد آرده و از حكومــت عقــب نشــيني كــ
كردن كامـل قيمـت خـودداري كـرده     

هـزار   62اگـر بنـا شـود     ،بنا بر اين. است
 ،يــدآمــد بــه دســت آميليــارد تومــان در

قيمـت هـا را    ˝حكومت مي بايد مجـددا 
مدار بسـته اي بوجـود مـي    . افزايش دهد

يد از افزايش قيمتها و تـورم  كـه بـراي    آ
  .مردم غير قابل تحمل مي شود

در  ،احمد توكلي ،90 ارديبهشت10در  ◀
حمدي نـژاد  ا«: مجلس مافياها گفته است

باشد يا نباشد مسوول عوارض قانون شكني 
در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها است 

او » .كه متاسفانه در آينده رخ خواهد داد
 1500توضيح داده است بايد بنزين ليتري 

تومان شـود و قيمتهـاي حاملهـاي ديگـر     
مد آافزايش يابند تا در ي نيز به تناسبژانر

امـا بـاال   . مورد انتظار حكومت بدست آيد

تورم را به  ،يژرفتن قيمتهاي حاملهاي انر
حدي مي رساند كه براي مردم و اقتصـاد  

  .غير قابل تحمل خواهد شد
  
یعنـی زیـان » فتنه اقتصـادی « ٭

مردم از ممر اجرای قانون یارانه 
  :ها
  
رانه تا قبل از اجراي طرح هدفمندي يا •

ها تحليل هاي فراواني در رابطه با آينـده  
از نظـر  برخـي   .انتشار يافتندمعيشتي مردم 

معتقد بودند كه با اجـراي ايـن   دهندگان 
طرح و صرفه جويي مردم، وضع معيشـتي  

بهتر خواهـد شـد و گروهـي نگـران     نها آ
بيكـاري و وضـعيت بـد اقتصـادي      وتورم 

مــردم بودنــد تــا جــايي كــه تعــدادي از 
انتظامي صحبت از فتنـه   –ن امنيتي مسئوال

 . بزرگ اقتصادي مي كردند
ايــن طــرح بايــد گفــت كــه بــاره در   •

ماننـد  همحمود احمـدي نـژاد،    حكومت
همه كارهـايي كـه بـدون برنامـه انجـام      
ميدهد، در اجراي اين طـرح هـيچ كـار    
كارشناســي انجــام نــداد و تنهــا بــه زور و 
خرافه و حمايت نيروهاي سركوبگر التفات 

به گونه اي كه براي تعيـين نـرخ    .داشت
ــزين، ــه   او بن ــام و رحــيم مشــايي، ب و  اله

جمكران رفته و بعد ازساعتها نشستن در آن 
تعيـين  تومان  700مسجد، قيمت بنزين را 

احتماال ناشـي از   تعيين اين قيمت. كردند
كار كارشناسي افرادي نظير رحيم مشـايي  

. ده اسـت بـو ... لطيفي نسب و  وكياپاشا  و
 اجراي بعد از كار كارشناسي در جمكران،

 همكارانشو  وز آنجا كه اا. دشطرح آغاز 
ميدانستند چه مشكالتي را براي مـردم بـه   

بزرگ اعالم  شهرهاي در، ايجاد مي كنند
حكومت نظامي شد و نيروهاي انتظـامي و  

كليــه ميــادين مهــم و ســاختمانهاي  بســيج
ــي  ــزين و  ودولت ــه ... پمــپ هــاي بن را ب

 ره در آوردند تـا در صـورت بـروز   محاص
 بــراي گــرفتن مردمــي را كـه  درگيـري، 

 ، به گلوله ببندنداجتماع مي كنندحقشان 
. 

ت براي اجراي اين طرح، ابتـدا  حكوم •
بشـدت   تصميم گرفت با هرگونه انتقـادي 

به همين دليـل، بـا تهديـد،     .كندبرخورد 
منتقـد و متخصصـان   نسبتا همه رسانه هاي 
رسانه هاي  .درسكوت ك بهاقتصاد را وادار 

ــاتي از    ــه گزارش ــا تهي ــر روز ب ــته ه وابس
بـه جـاي   مردم سخن گفتند و  خوشحالي

تشـكر  دولـت  ايـن بهتـرين كـار    مردم از 
 . كردند

ت كه قرار بود از ابتـداي سـال   حكوم      
ماهيانه مبلغي را به حساب مردم واريـز   89

 ( سوء استفاده از اموال امام زمـان  باكند، 
مـاه   4، تنهـا يارانـه   )حمدي نـژاد به قول ا

ن را آد و مابقي كرآخر سال را پرداخت 
در حاليكـه   .هاي خود كـرد هزينه صرف 

مصوبه مجلس پرداخت يارانه ها از ابتداي 
هـزار   22سال، به ازاي هـر نفـر، حـدود    

 ت بـراي فـرار از فشـار،   حكوم. تومان بود
هزار تومان اعالم  42حدود  مبلغ يارانه را

را در آينـده   ين عمـل مشـكالتي  با ا. كرد
 .وردبراي مردم و خود ببار آ

با پرداخت يارانه ها برخي از مردم كه      
پول به حسابشان واريز شده بود خوشحال 

ند كه بالخره توانسته اند از پول نفـت  شد
اما به فكـر پـس دادن    .ندكنخود استفاده 

 –با آمدن اولين قبـوض بـرق    .آن نبودند
نه گازوييل متوجه شـدند  آب و هزي –گاز 

 .كه چـه كالهـي برسرشـان رفتـه اسـت     
ت براي اينكه فشار بر مـردم يكبـاره   حكوم

انجام نشود به كليـه كارخانجـات و توليـد    
كننــدگان دســتور داد كــه نبايــد قيمــت 

در غيـر   .كاالهاي خود را افـزايش دهنـد  
 . زندان خواهند شد گرفتار اينصورت،

 آغـاز به محض اجراي طرح، اعتراضات  •
ت كــه كــار كارشناســي حكومــد و شــتنگ

نكرده بود با گسترش اعتراضـات اتوبـوس   
كـاميون هـاي حمـل و     وهاي مسافربري 

 ودامــداري هــا  ومرغــداري هــا  ونقــل 
 .گلخانه ها و بخـش كشـاورزي روبروشـد   

براي فرار از وضعيت به وجود آمده، عقب 
نشيني كرد و سهميه هايي را با قيمت هاي 

  هاي مختلف در نظرسابق براي بخش 
  7در صفحه  
  

 یم؟ژضعف ذاتی ر
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حتـي در بخـش كشـاورزي بـه      . تگرف 
يل مورد نياز خـود  ئگفت گازو كشاورزان

تومان خريداري كنند اما  156را به قيمت 
ريال واريز نمايند و مابقي را خود  160تنها 

بنابراين، در . دولت پرداخت خواهد كرد
اولين قدم، مجبور به گذشت از درآمدي 

 . گرفته بود شد كه در نظر
يل بخش ئه در رابطه با گازوحكومت ك     

هاي كشاورزي و حمل و نقل مجبـور بـه   
ناشي از افزايش قيمـت  گذشت از درآمد 

ــد، ــر     ش ــود ب ــار خ ــت فش ــميم گرف تص
كارخانجات و توليدكنندگان  ادامه دهـد  
و با استفاده از گروههاي فشار و تهديد بـه  

با همان  زندان آنها را وادار به ادامه توليد
ـ قيمت هاي سـابق   تنهـا در برخـي    .دكن

مــوارد سوبســيدهاي خاصــي را بــه آنهــا 
در طول چنـد مـاه گذشـته     .واگذار كرد

همين وضعيت سبب تعطيلي و ورشكستگي 
كارخانه هـاي مختلفـي شـد و كـارگران     

شنيده شـد   .شدندبسياري با بيكاري روبرو 
كه مسئوالن كارخانه پنگوئن نزد احمدي 

 ،با قيمتهاي ثابت: به او گفته اند اد رفته وژن
نهـا  آاد به ژاحمدي ن. قادر به توليد نيستند

از چـين وارد   ،توليـد نكنيـد  : گفته اسـت 
 !كنيد

خوشحاليها از دريافـت يارانـه زيـاد بـه      •
با صدور اولـين قـبض هـاي     .طول نكشيد

يل و نفـت  ئآب و برق و گاز و خريد گازو
ي زمستان برا سفيد و كپسول هاي گاز در

گرماي منازل همه متوجه كالهي كـه بـر   
شـدند تـا جـايي كـه      ،استسرشان رفته 

تعدادي از نمايندگان تحـت فشـار مـردم    
شهرهاي خود به دليل گراني بيش از حد 

  .به حكومت اعتراض كردندگاز و برق 
به جز اعتـراض نماينـدگان، برخـي از         

مردم استانهاي مختلف كه توان پرداخت 
ود را نداشتند دست بـه  قبض هاي گاز خ

. زدنـد دست  تجمع در برابر مراكز دولتي
گاز هم دست  مورددر حكومت  ،در نتيجه

ـ اوجي ر. به عقب نشيني زد يس شـركت  ئ
مردمي كه توان پرداخت  :دكرگاز اعالم 

 قبض گاز خود را ندارند مي توانند آن را 
ط پرداخت نمايند و بـه آنهـا قـول    اقسبه ا

ر بعـد دولـت   داد كه در قـبض هـاي دو  
البته اين  .قيمت گاز را كاهش خواهد داد

ابتداي راه مي باشد زيرا هنوز تاثير حامل 
هاي انرژي بـر كاالهـاي ديگـر مشـخص     

 ،وقتي همه قيمتها بـاال رفتنـد  . است نشده 
بـيش از پـيش از خواهـد    مشكالت دولت 

 . شد
در حال دسـت و پنجـه نـرم     حكومت •

بـه   ،ران آ كردن با بحراني است كه خود 
، حاكميت رانت خواران بـر دولـت  دليل 

به سختي مـانع از   حكومت :است آفريده
افزايش قيمت كاالها و خدمات بـود كـه   
ناگهان سر و كله شركت مخابرات پيدا شد 

مي خواهد قيمـت خـدمات    كرداعالم  و
اگــر  .درصــد افــزايش دهــد 18خــود را 

ــن شــركت    ــه اي ــغ را ب ــن مبل ــت اي دول
كت بر مبلغ قـبض  د، اين شرنكنپرداخت 

از آنجـا كـه ايـن    . هاي مردم مي افزايـد 
شركت توسط نيروهـاي سـپاه پاسـداران    

ت تـوان  حكومخريداري شده بعيد است 
بنـابراين، بـه    .ن را داشـته باشـد  آمقابله با 

ت بــا حكومــ ،شدليـل وضــعيت بــد مــالي 
ايـن  . افزايش قيمت موافقت خواهد كرد

بيشـتري  را  فشار بـر مـردم   افزايش قيمت 
 . دكرواهد خ
، با پرداخت حكومت :بعضي ها ميگويند •

مردم طبقه ضـعيف  است يارانه ها، توانسته 
آنها حـاال بـه راحتـي مـي     . را پولدار كند

اين نيز از دروغ  .توانند خود را باال بكشند
ــژاد  و هــاي بــزرگ محمــود احمــدي ن

ب سـيد علـي   وكودتـايي منصـ   حكومت
مـد يـك   آجداگانـه در . خامنه اي است 

محاسبه شـده   ،نفري و هزينه اش 4ار خانو
باال ... نكه قيمت نان وآالبته پيش از . است
 .برود

وضعيت اقليمي كشور به گونه اي است  •
كه همه مردم با توجه به قـرار داشـتن در   
منــاطق سردســير يــا گرمســير مجبــور بــه 

مـثال   .استفاده از حامل هاي انرژي هستند
در مناطق سردسـير مـردم بـراي گرمـاي     

نازل يا آب، نيازمند بهره گيري از بخاري م
شومينه يا بخاري  –شوفاژ  –نفتي  –گازي 

برعكس در مناطق گرمسر بـه  . برقي هستند
دليل طوالني بودن روزهاي گرم نيازمنـد  

–بهره گيري بيشـتر از بـرق جهـت پنكـه     
 . مي باشند... كولرهاي آبي يا گازي و

مسئوالن مي گويند كه قيمـت حامـل        
درصـد افـزايش    20تـا   5انرژي بين  هاي

خواهد يافت بنابراين، افزايش مبلغ يارانه 
ها هرگـز بـا ايـن افـزايش قيمـت برابـر       

حتي اگر مردم مصرف خود  .دشنخواهد 
را كاهش دهند چيزي از يارانه عايد آنهـا  

. گراني يارانه را خواهد بلعيد .نخواهد شد
  ،براي مثال

بيشـتر در  اين حامل انرژي از  :گازوييل - 
شوفاژخانه در مجتمـع هـا    چون مواردي 

استفاده مي آپارتمانها  عمارتهاي داراي  يا
هزينه اين ماده مصرفي بـه طـور       . شود

مـاه   5ميانگين براي هر واحـد در طـول   
 100ميليون تومان يعني ماهيانه  1.2برابر با 

 . دشهزار تومان خواهد 
  مـردم   منـاطق، در پاره اي : نفت سفيد -

ل، از نفت سفيد ئبه جاي استفاده از گازوي
بابـت  هزينـه  افـزايش  . مي كننـد استفاده 
مصرف   كمتر از افزايش هزينه ،نآمصرف 
 . يل نخواهد بودئگازو

جـاي   اين حامل انرژي، اگـر بـه    :گاز -
ــلئنفــت ســفيد و گازو مصــرف شــود،   ي

يـل و نفـت   ئهزينـه بيشـتر از گازو  افزايش 
ل اگــر در هــر حــا .ســفيد خواهــد شــد

خــانواده اي تنهــا بــراي مصــارفي چــون 
پخت و پز از اين حامل استفاده كنـد، بـه   

هــزار  15طــور ميــانگين، ماهيانــه حــدود 
ايجاد مي هزينه  تومان، با كمترين مصرف،

 . كند
بـا توجـه بـه اخـتالف مصـرف در       :برق -

ايـن   از  مناطق سردسير و گرمسير، استفاده
ر حال اما به ه .حامل انرژي متفاوت است

هزينـه   به طور ميانگين در مناطق مختلف،
ايجاد خواهد هزار تومان را  20اي حدود 

 . كرد
تقريبا اكثر خانواده هاي ايرانـي   :بنزين -

مي باشند   داراي يك وسيله نقليه موتوري
در شهرها بيشتر از اتومبيـل شخصـي و در   
مناطق روسـتايي و شـهرهاي كوچـك از    

بـا   .مي شود وانت و موتورسيكلت استفاده
قيمت هر ليتـر بنـزين    هكمترين مصرف، ب

 30تومان، هزينه خانوار تقريبا برابر با  800
 . شدهزار تومان در ماه خواهد 

برابـر، بـه    5به ن با افزايش قيمت آ :آب -
طور متوسط هزينه آب مصرفي در هر ماه 

 . دشهزار تومان خواهد  10برابر با 
هـاي   با در نظـر گـرفتن هزينـه حامـل       

نفره تنها بابـت   4خانوار  هزينه يكانرژي، 
هزار  175با  شداين حامل ها برابر خواهد 

تومان يعني دركمترين وضـعيت مصـرف   
 . هزينه بيش از يارانه خواهد بود

اي كه حكومـت  بدين سان مبلغ يارانه      
، كمتر از مبلغي است كه دولت مي پردازد

بابت حامل هاي انرژي از مـردم خواهـد   
افـزايش قيمـت   هزينه بابـت  اگر  .گرفت

كاالهايي كه به دليل افزايش حامل هـاي  
انرژي  دچار گراني خواهند شد را بر اين 
هزينه ها بيفزاييم متوجه خواهيم شـد كـه   
يارانــه هــا نــه تنهــا موجــب ســود آوري 

آمد خانواده  در نخواهد شد كه بخشي از
 . را نيز از بين خواهد برد

  
یم اثرات پرداخت مستق

یارانه بـر هزینـه زنـدگی 
مــد و هزینــه آبــر پایــه در

خانواده های با حداقل 
  :حقوق

  
هنگامي كه سال گذشته در سال همت     

مضاعف و كار مضاعف سيد علي خامنه اي 
محمـود   و دروغينهمان سيد خراساني  –

شـعيب بـن صـالح     همـان احمدي نـژاد  
اعــالم كــرد در حــال انجــام  – دروغــين

دي اسـت و مـي   جراحي بـزرگ اقتصـا  
خواهد مردم را پولدار كند و نفـت را بـه   
سر سفره ها ببرد، برخي ها فكر كردند كه 
واقعا مي خواهند درآمد نفت را به مـردم  

خـود و   حكومـت بدهند اما همانگونه كه 
برخي ها نيز خـود را   مردم را فريب داد،

 40فريب دادند كه با گرفتن ماهي حدود 
از آن بـه   هزار تومان و پرداخـت مبلغـي  

، مي توانند وضعيت مالي خود را حكومت
بهبود بخشند اما نمي دانستند كه در طول 
چند ماه بعد چه باليي بر سرشان خواهـد  

كـه سـيد   كار به جائي رسيده اسـت  . آمد
سـال جديـد را سـال     دروغـين خراساني 

مــردم دانســتند جهــاد اقتصــادي ناميــد و 
نچـه روزانـه   آوضعيت اقتصادي بيشـتر از  

  .خراب است ،نندآد شاه
در كشور، حداقل حقوق همانگونـه كـه      

هزار تومـان   330، حدود شده استاعالم 
مي خـواهيم بـه بررسـي وضـعيت      .است

نفره بـا حـداقل    4اقتصادي يك خانواده 
حقوق بپردازيم و ببينيم كه آيا  پرداخـت  

شايد . يارانه به سود آنها بود يا به زيان آنها
هـزار   40ت ماهيانه به نظر برسد كه پرداخ

تومان به هر خانواده با توجه به پرداخـت  
بخشي از آن جهت حامـل هـاي انـرژي،    

 ي است كـه عايـد  باقيمانده يارانه ها، سود
در حاليكه بخش ديگـر  . مي شودخانواده 

اين يارانه ها به دليل افزايش قيمت كاالها 
را ممكـن  امـر  اين . مي شوداز آنها گرفته 

كرده ات خود وارد ناست مردم در محاسب
ند كه دريافت يارانه رده باشو فكر ك باشند

  .شدها به سود آنها خواهد 
بـيش از   در كل، درآمد خانواده حتـي    

درصد بـيش   50حداقل حقوق و بر فرض 
هـزار   500با حـدود   مي شوداز آن برابر 

تومان و مبلغ يارانه پرداختي به آنها حدود 
 .بــودهــزار تومــان خواهــد  170ماهيانــه 

درصد و  50بنابراين، جمع حقوق به اضافه 
هـزار   670با مبلغ  مي شودكل يارانه برابر 

اگر اين خانواده بخواهـد در زيـر    .تومان
خط فقر به زندگي خود ادامه دهد هزينه 

كـه   هسـتند هاي زير حداقل هزينه هايي 
اين خانواده بايد در حال حاضر پرداخت 

 .كند
مي خاطر نشان ا، قبل از ورود به هزينه ه   

سـيد   دولـت  در كنيم كـه ايـن خـانواده   
 :خراساني و شعيب بن صالح

  ،اتومبيل شخصي ندارد - 
 .تلفن ثابت هم ندارد .تلفن همراه ندارد - 
فرزنــد دانشــجو يــا محصــل حاضــر در  - 

 .مدارس و دانشگاههاي غير انتفاعي ندارد
 تـوان پرداخـت هزينـه     ،اگر بيمار شود - 

ــان  ــر  –درم ــتان د –دكت را ارو و بيمارس
 .ندارد

زنـدگي تحـت   اين خانواده بـه دليـل    - 
تـوان   حضور سيد خراساني،واليت مطلقه 

 .را نداردمطالعه  مالي خريدن كتاب براي
و پرداخـت   نشـريه  پول بـراي خريـدن   

 را تئـاتر وسينما  و تفريح و سرگرمي هزينه
 .ندارد

مسافرت  رفتن به توان مالياين خانواده  - 
لـذا هزينـه بلـيط    .سال ندارد در طولرا 

 .نمي خردهواپيما را  وقطار  واتوبوس 
اين خانواده تحت امر واليت مطلقـه از   - 

 –هيچ وسـيله لهـو و لعـب ماننـد ويـدئو      
ــاهواره  ــت  –م ــامپيوتر  ضــبط  –اينترن ك

ــوت  ــو و –ص ــرفي ... رادي ــايل مص و وس
آنچنــاني بــه قــول متحجــران حكومــت 

 –واكش هـ  –فريزر  –واليت مانند سشوار 
 –جـارو برقـي    - سرخ كـن   –تصفيه آب 
آب ميـوه   –اتو بخار ماكروفر  –لباسشويي 

ظــرف  - ميكســر  –خــورد كــن  –گيـري  
اسـتفاده  نمي تواند  ...و –بخار پز  - شويي

 .دنك
يم ژتحت ر ،اي خانوادهچنين  بنابراين،   

حتي در شهرهاي دور افتـاده   ،واليت فقيه
زندگي با با كمترين هزينه نيازمند گذران 

  .حداقل هاي زير مي باشد
  
 :وسالمت هزينه بهداشت - 1

د ايـن  ش خاطرنشانهمانگونه كه در باال     
درمان و دكتر و دارو ندارد  توانخانواده 

و تنها نيازمند استحمام است بـه گونـه اي   
 وتيـغ اصـالح    وكه حتي از خمير دندان 

 مسـواك  وكرم  وعطر  ودستمال كاغذي 
استفاده نخواهد كرد و ... ولوازم آرايش  و

تنها نيازمند به اسـتحمام و پـاكيزگي مـي    
بنابراين حداقل نيازهاي وي عبارت  .باشد

 :است از
 هزار تومان  6 –شامپو  دو عدد در ماه   - 
 هزار تومان  3–عدد در ماه  4صابون  - 
هـزار   4 –عدد در ماه  2مايع دستشويي  - 

 تومان 

 ار تومان هز 4 –عدد  3مايع ظرفشويي  - 
- عدد  4پودر لباسشويي از مدل دستي  - 
هزار تومان زيرا ايـن خـانواده ماشـين     3

لباسشويي ندارد كه اگر مي داشت هزينـه  
 .مي شدندن افزوده آهاي ديگر بر 

هزينه استحمام افراد خانواده هر ماه دو  - 
 هزار تومان  10بار 

هـزار تومـان در    30كل هزينه بهداشـتي  
 در ماه   حداقل رفع نياز

  
  :هزينه اياب و ذهاب - 2
از آنجا كه اين خانواده اتومبيل شخصي    

ندارد، هزينه بنزين در سبد هزينه ها نيست 
 تــوان مــالي رفــتن بــهو بــه دليــل اينكــه 

بابـت  ندارد، هـيچ هزينـه اي    رامسافرت 
 .نمـي پـردازد  اتوبوس و قطار  بهاي كرايه

و تنها هزينه اين خانواده در رابطه با رفت 
در او ور خـانواده و فرزنـدان   آآمد نـان  

لـذا كـل هزينـه     .صورت نياز خواهد بود
اين بخـش را بـا حـداقل صـرفه جـويي      

هزار تومـان محاسـبه خـواهيم     90ماهيانه 
كـه تنهـا    تومـان  3000يعني روزانه  .كرد

بـوس و متـرو    مينـي  –پول بليط اتوبوس 
 .خواهد بود

وذهاب تنها بـا اتوبـوس و    كل هزينه اياب
  هزار تومان در ماه  90مترو 

  
   :هزينه مسكن - 3
واليت اين خانواده به دليل اينكه دولت    

و اگـر   همه را صـاحب خانـه كـرده    فقيه،
نداشته اند تا به حال از مسكن مهر استفاده 

و صاحب خانه شده اند،لذا ما چشم  كرده
بر هم نهاده و هيچ هزينه اي بابت مسـكن  

قسط وام خانـه  تنها . وريمآبه حساب نمي 
 حكومـت  ولي فقيه مطلقه و دولتاي كه 

بـه   ،راعدالت پرور در اختيار آنها گذارده 
هـزار تومـان محاسـبه    100ميزان حداقل 
 .خواهيم كرد

 هزار تومان 100كل هزينه مسكن 
 
  :هزينه پوشاك - 4
نفره خـود   4به دليل اينكه اين خانواده    

 سيد خراساني و واليت مطلقهرا در دوران 
مـي  زنـدگي  شعيب بـن صـالح    حكومت

هزينه هاي پوشـاك را بـه    ناگزيرند كنند،
لذا در سال بيش از دو بار .حداقل برسانند

سان  بدين .از خريد بهره مند نخواهند بود
 –مـانتو   –پيراهن  –قبيل  اقالمي از هزينه

جوراب  –كفش  –كاپشن  –كت  –شلوار 
 –چـادر   –روسـري   –لباس زير  –كيف  –
ميليــون تومــان و  1.2اليانه حــدود ســ... و

هزار تومان در ماه براي كـل   100حدود 
 .اعضاي خانواده خواهد بود

هــزار  100كــل هزينــه پوشــاك ماهيانــه 
  تومان 

  
  :هزينه حامل هاي انرژي - 5
اين خانواده بـه دليـل كمـي درآمـد و        

استفاده از يارانه دولت به شدت بايد صرفه 
بن صالح بـه  جويي نمايد و به قول شعيب 

جاي روشن كردن دهها المپ تنها به چند 
ن از آالمپ بسنده مي كنـد و عـالوه بـر    

 زادر زمستان و وسايل سرمازا  وسايل گرما
همچنـين   .در تابستان استفاده نمـي كنـد  

لوازم مصرفي و فانتزي به قول مسئوالن از 
جملــه ماشــين لباسشــويي و ظرفشــويي و 

 .را نـدارد .... ستر و آب ميوه گيـري  و  وت
 –بنابراين، در نهايت صرفه جويي از بـرق  

يل هزينه زير را ماهيانـه  ئگازو – آب –گاز 
 .پرداخت خواهد نمود

هزينه برق مصرفي تنها با استفاده از چند  - 
المپ و يـك يخچـال و يـك تلويزيـون     
بدون استفاده ازلوازم برقي ديگـر حـدود   

 .هزار تومان 10
اسـتفاده از   هزينه گاز مصرفي با احتساب - 

گرمكن  يك گاز آشپزخانه و يك گاز آب
بدون استفاده از شوفاژ و شومينه  و پكيج و 

 .هزار تومان در ماه 25حدود ... 
يـل  ئهزينه استفاده از نفت سفيد يا گازو - 

براي وسايل گرمايي با حداقل استفاده بـه  
  .هزار تومان در ماه 10طور ميانگين 

بــه دليــل هزينــه بنــزين ايــن خــانواده  - 
نداشتن اتومبيل شخصي صفر محاسبه مـي  

 . شود
اينكـه   توجه بههزينه آب اين خانواده با  - 

براي استحمام به خارج از خانـه  اعضايش 
 .هزار تومان 5د رفت، ماهيانه نخواه

هـزار   50كل هزينه حامل هـاي انـرژي   
 تومان 

  
  هزينه آموزشي و تحصيلي  - 6
طلقه، بـر  واليت م در دولتبنا بر اين كه   

طبـق قــانون اساسـي تحصــيالت رايگــان   
ــه اي اســت ــابراين هــيچ هزين ــراي، بن  ب

تحصيل فرزنـدان و افـراد ايـن خـانواده     
و همه به صورت رايگان به  يدآبعمل نمي 

و ديگر الزم نيسـت   ميدهندتحصيل ادامه 
هزينه مثال دهها ميليون توماني براي دوره 
پيش دانشگاهي به دبيرستان فرهنگ حداد 

لذا با توجه بـه صـفر    ،كندادل پرداخت ع
بودن هزينه دانشگاه و مدرسه تنهـا هزينـه   

 ومـداد   وخودكـار   وكاغذ  وخريد دفتر 
هـزار   30حـدود  ،مي پـردازد  ... كتاب و 

 .بايد بپردازدتومان 
 هزار تومان  30كل هزينه تحصيلي حدود 

  
  :تفريح و استراحت وهزينه سفر - 7

توانـا بـه   ينكـه  اين خانواده بـه دليـل ا      
... و ي، سـفر گردشـ  پرداخت هزينه نيست

ندارد و لذا هيچ هزينه اي در اين رابطـه  
 .متوجه خانواده نخواهد بود

  
  :هزينه تغذيه - 8
نفره مورد بررسـي حتـي در    4خانواده    

نقــاط دور افتــاده كشــور بــراي گــذران 
زندگي نيازمند رفـع احتياجـات غـذايي     

رش تـالش  خود مي باشد كه در اين گزا
بر اين است كه هزينه ها را با حداقل نيـاز  

زنده ماندن ايـن خـانواده محاسـبه     براي
 .يمئنما

قبل از ورود به هزينه ها اعـالم مـي شـود    
توان پرداخت بهاي مواد كه اين خانواده 
شير  وسبزي جات  وماهي غذائي از قبيل 

ني يشـير  وسركه  وبليمو آ وس وانواع سو 
. را نـدارد ... مربا و وه انواع ميو وترشي  و

 .يافته استشدت افزايش  نها بهآزيرا بهاي 
تنها به رفع نيـاز در حـد    ،در خوردن غذا

 .زنده بودن اكتفا مي كنند
هـزار   60كيلو گوشت قرمـز در مـاه    5 - 

اين خانواده در طول سال با ايـن  . تومان
كيلـو   60حجم خريد گوشت قرمز يعنـي  

يلو در سـال  ك51در سال و به ازاي هر نفر 
گوشت به سر مـي بـرد    –در فقر پروتئين 

زيرا ميزان مصرفي افراد برخـي كشـورها   
 .كيلو در سال مي باشد 120تا  80حدود 

 30كيلو گوشت مرغ در مـاه حـدود    8 - 
  .هزار تومان

هـزار  12- كيلو سوسيس و كالباس  52.  - 
خانواده بـه دليـل كمبـود مـواد     . تومان 

ده از انواع مـواد  پروتئيني مجبور به استفا
نان  –مورد نياز ديگر از جمله سيب زميني 

برنج و حبوبات و صيفي جـات خواهـد    –
 .بود كه در زير مي آيد

هـزار   12كيلو سيب زمينـي در مـاه   20  - 
  .تومان

  .هزار تومان 45عدد نان در  ماه 150  - 
  .هزار تومان 4كيلو پياز در ماه حدود  5 - 
  .هزار تومان 18كيلو انواع حبوبات  10 - 
  .هزار تومان 25كيلو برنج  در  ماه   10 - 
  .هزار تومان 7در ماه    روغن ليتر 3 - 
  .هزار تومان 9كيلو قندو شكر در  ماه  6 –
  .هزار تومان 4نيم كيلو چاي حدود   - 
  .هزار تومان 5يك كيلو پنير   - 
هـزار   3نيم كيلو كـره در مـاه حـدود      - 

   .تومان
خم مرغ از نوع محمـود طـال   عدد ت 30 - 

  .هزار تومان 4حدود 
هـزار   4 –كيلو گوجه فرنگي در مـاه   5 - 

   .تومان
 8 –كيلــو بادمجــان و كــدو در مــاه  10 - 

   .هزار تومان
   .هزار تومان 3در ماه بسته  4ماكاروني  - 
  .هزار تومان 4 –رب گوجه فرنگي  - 

  .هزار تومان 1نمك و ادويه  
بـا صـرفه جـويي     كل هزينه مواد غذايي

  .هزار تومان 582كامل حدود 
با احتسـاب هزينـه هـاي يـاد شـده يـك       

هـزار   330ماهانه  نفره با درآمد 4خانواده 
درصـد حـداقل حقـوق     50تومان بعالوه 

يد شده دولت  و يارانـه پرداختـي كـه    ئتا
هـزار   670يعنـي   هزار تومان، 170حدود 

  8فحهدر ص    ن درآهزينه هاي  ،مد ماهانهآتومان در

 یم؟ژضعف ذاتی ر
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هـزار   856نهايت صـرفه جـويي حـدود     

 ،كسـر خـرج ماهانـه    .دشـ تومان خواهد 
مـد  آامـا اگـر در  . هزار تومان مي شود15

كسـر   ،هز تومان باشـد  330همان حداقل 
. هزار تومـان مـي شـود    180هزينه ماهانه 

اين كسري مشروط بر اين است كه قيمتها 
اما اگر قرار باشد سـال  . افزايش پيدا نكنند

 ،درصد افزايش پيداكننـد  20تا  15جديد 
درصد بيشتر مـي   20تا  15مد نيز آكسر در

  .شود
محاسبه نشان مي دهد كه حتي براي كم   
پرداخـت   ،مد ترين قشـرهاي جامعـه  آدر

زاد كردن قيمتها بـه زيـان تمـام    آيارانه و 
بميزاني كه مصرف گاز و بـرق و  . مي شود

ــه   آ ــائي ك ــه و كااله ــزين و كراي ب و بن
سـبب  ... قيمتهـاي گـاز و بـرق و   افزايش 

هزينــه  ،گرانتــر شــدن قيتمهــا مــي شــود
زندگي قشرهاي ديگر جامعه را نيز سنگين 

پرداخت يارانه هـا    ،بنا بر اين. تر مي كند
. نمي شودموجب افزايش درآمد خانواده 

اتخاذ  ،راه حل. ن را كاهش نيز مي دهدآ
سياستي اقتصادي است براي توليد محـور  

كاستن از ايجـاد   ،بنا بر اين ،كردن اقتصاد
شدت بخشيدن به  ،قدرت خريد و بنابراين

تورم و تغييـر سـاخت بودجـه و سـاخت     
اعتبارات بانكي و ساخت واردات و كاستن 

بنابراين حقوقمدار كـردن   ،...از قاچاق و 
دولــت و ايجــاد امنيــت هــا از قضــائي و 

براي سرمايه گذاري و  ،سياسي و اقتصادي
به ترتيبـي كـه  مـدار     ،زمتأمين سرمايه  ال

ورود كاال و خـدمات و صـدور ثروتهـاي    
جاي خود ) نفت و گاز و مواد كاني (ملي 

مصرف داخلـي   –را به مدار توليد داخلي 
اين سياست را البتـه هـيچ دولـت    . بدهد

استبدادي كه تحت اداره مافياهاي رانت 
زيـرا  . اجـرا نخواهـد كـرد    ،خوار اسـت 

ـ     ه مـردم  نخست مـي بايـد حاكميـت را ب
ــواري    ــت خ ــت از ران ــد و دس بازگردان

  .بردارد
اينــك ببينــيم در بهــار : انقــالب اســالمی

اقتصاد ايـران كـدام سـمت يـابي را      ،انقالب
ن سمت يابي تغيير كـرد و  آجست و چسان 

همان سمت و سوي اقتصاد ايـران در دوران  
  :وردآشاه را گرفت و وضعيت امرورز را به بار 

  
  

ــادي  ــعيت اقتصـ وضـ
ر بهار انقـالب،  ايران د

ــناد  بـــه روايـــت اسـ
  : انگلستان

 
  

گزراشـهاي محرمانـه وزارت   : انقالب اسالمي
خارجه انگلستان كه اينـك قابـل دسترسـي    

گوياي اندك بودن ميزان اطالعات  ،مي شوند
در گزارشهاي  ،همين كمي اطالعات. هستند

مربوط بـه وضـعيت اقتصـادي سـالهاي اول     
اثـر   ،يـن بـاوجود ا . انقالب مشاهده مي شـود 

گروگانگيري و تحريم اقتصادي ايـران و نيـز   
نخست مقدمه مجيد . جنگ را باز مي گويند

متن . بررسي كننده اسناد را بخوانيد ،تفرشي
نقل مـي  » ديروز و امروز«به نام  ،از سايت او

  .شود
  

  مجید تفرشی
  ): ۱۳۸۹بهمن  ۹شنبه(

 
آرشيو ملـي بريتانيـا در اواخـر دسـامبر         

ديپلماتيك مربوط به سـي  سندهاي  2010
را از حالـت   1980سال پيش يعنـي سـال   
در بخــش نخســت . ســري خــارج كــرد

گزارش در مورد اين سـندها توضـيحاتي   
ي پـژوهش   در مورد آنها داده شد، شـيوه 

آنها تشريح گرديد و نيز مـروري صـورت   
اي  المللي در دوره گرفت بر تحوالت بين

. كه ايـن سـندها معطـوف بـه آن هسـتند     
دوم گــزارش مربــوط بــه بازتــاب بخــش 

برخي از وقايع سياسـي داخلـي در ايـن    

نگريم كـه در ايـن    اينك درمي. اسناد بود
اسناد در مورد اقتصـاد ايـران چـه آمـده     

  .است
  :تجربه مدیران بی٭
  
هاي دقيـق   به دليل نبود آمار و گزارش   

تاييد شده رسمي يا مستقل داخلي، بررسي 
هــاي  ســالو ارزيــابي اقتصــاد ايــران در 

نخست پس از پيروزي انقالب كار آسـاني  
با اين همه اسناد تازه آزاد شده در . نيست

آرشيو ملي بريتانيا تا حد زيـادي روشـنگر   
  .است 1980وضع اقتصادي ايران در سال 

بر اساس اين اسناد، اوضـاع اقتصـادي بـه    
هاي آمريكا و غـرب   دليل گسترش تحريم

جديـد  به همراه ورود شماري از مديران 
داراي دانــش و تجربــه اجرايــي كــم در 

هـاي مختلـف اقتصـادي، بـانكي و      بخش
  .رفت صنعتي، به سمت نابساماني بيشتر مي

در يكي از اين گزارشها، به اظهارات سعيد 
يس بانك ملي ايـران در لنـدن   ئابطحي ر

اشاره شده كه در ديدار روز هشتم ژانويـه  
خود با جان گراهام  1358دي  18/ 1980
بريتانيا به بررسي برخـي از مشـكالت    سفير

  .ارزي و اقتصادي ايران پرداخت
ابطحــي دامــاد محمــد حســين خــان      

يكي از چهار پسر اسـماعيل خـان   (قشقايي 
بـود و در  ) صولت الدوله، ايلخان قشـقايي 

اصل به همراه همسر و مادر همسرش براي 
انجام امور مربـوط بـه رواديـد خـود بـه      

  .هران مراجعه كرده بودسفارت بريتانيا در ت
از نخستين روزهـاي  «: به گفته ابطحي      

گيري و مسدود شدن  پس از آغاز گروگان
هاي ايران در آمريكا، تقريبـا هـيچ    دارايي

بانك خارجي حاضر به پذيرش اعتبارنامـه  
هاي ايراني نبود، مگر آن كـه داراي   بانك

  ».صد در صد پشتيباني سپرده نقدي باشد
ــزود  ــي اف ــروز   «: ابطح ــه ام ــاني ك كس

خواهند اقتصاد ايـران را اداره كننـد،    مي
] رضـا  علـي . [انـد  كامال فاقد دانش و تجربه

مدير كل بانك مركزي و از ياران [نوبري 
ــي ــك] صــدر نزديــك بن دار نيســت و  بان

بـراي مثـال   . كنـد  مشكالت را درك نمي
تالش براي حـذف بهـره بـانكي اقـدامي     

ا نرخ سوبسـيد  عكس بهره ب بر... ناپخته بود 
دار براي همه، از جملـه كسـاني كـه وام    

هفتـاد  . مسكن گرفتـه بودنـد، حفـظ شـد    
درصد از ايـن عـده در تهـران و شصـت     
. درصد از آنان ساكن شمال شـهر بودنـد  

اين عده آخرين كساني بودند كه انقـالب  
خواست به آنـان سوبسـيد اختصـاص     مي
  )1(» .دهد

 گزارشگر وضعيت اقتصادي يك – 1توضيح 
او در همـان  . ايراني بنام سعيد ابطحي اسـت 

» بانكدار نيسـت «حال كه علي رضا نوبري را 
از ياد مي بـرد كـه حسـن     ،توصيف مي كند

وزير نفـت كردنـد    ،وكيل دادگستري را ،نزيه
كه كمتر اطالعي از اقتصـاد و صـنعت نفـت    

اما . مورد ايراد نبوده است ،نداشت و از ديد او
تواند ببيند اين امر امر بس مهمي را كه نمي 

است كه تجربه بانكداري وقتي نقش بانك در 
سامان دادن به واردات  ،اقتصاد مصرف محور

بكار اقتصـاد توليـد    ،و صدور سرمايه ها است
نـوبري تحصـيالت الزم را   . يـد آمحور نمـي  

 ،زيـر نظـر او   ،همكاران رئيس جمهور. داشت
از اقتصــاد (طــرح جامعــه انقــالب اقتصــادي 

را تهيـه  ) ر به اقتصاد توليد محورمصرف محو
از  ،وظيفه رئيس بانـك مركـزي  . كرده بودند

اجراي سياست پولي و اعتبـاري بـود    ،جمله
كه نظام بانكي را بـه خـدمت اقتصـاد توليـد     

 ،بهنگام نصـب او  ،در ضمن. وردĤمحور در مي
ورشكسـته    ،حتي بانك ملي ،بانكهاي كشور

نكـه بـه درخواسـت    آاسـكناس بـراي   . بودند
دارائي هـا  . وجود نداشت ،كنندگان داده شود

به پول نقد بدل مي شدند و به ارز تبـديل و  
 8ايـران حـدود   . از كشور خارج مـي شـدند  

ــارجي داشــت و ارز   ــارد دالر قرضــه خ ميلي
 ،تـا زمـان گروگـانگيري   . اندكي بيش نداشت

مـد  آبلحاظ كاستن از بودجه و افزودن بـر در 
ــور  ،ارزي ــارد دالر ارز 16كش ــت ميلي . داش

ميليارد از اين  13امريكا  ،درپي گروگانگيري
صد افسوس كه حكومـت  . پولها را ضبط كرد

موقت به هشدارهاي مكرر بني صدر ترتيـب  
مـدهاي ايـران را همچنـان بـه     آاثر نداد و در

  . بانكهاي امريكا سپرد

نظام بانكي بـاز   ،چون مي بايد بالدرنگ      
 ،صـدر در وزارت دارائي بنـي   ،سازي مي شد

گروه كار تشكيل شد و نظام بانكي را تجديد 
يك پيشنهاد ايـن بـود كـه بـه     . سازمان كرد

مردم اعالن شود بانكها ورشكسته اند و نظـر  
. ديگر اين بود كه به مردم هيچ گفتـه نشـود  

به مردم گفته شـود  : بني صدر تصميم گرفت
وضعيت بانكي وضعيت ورشكستگي است اما 

نظـام   ،عتماد مردمبه يمن تجديد سازمان و ا
بانكي جديد ديگر نه در خدمت صادر كردن 
ــروت و وارد كــردن كــاال كــه در خــدمت   ث

تجديـد  . قرار مـي گيـرد   ،اقتصاد توليد محور
سازمان بانكهـا و در خـدمت اقتصـاد توليـد     

يكـي از خـدمات بنـي     ،نهـا آمحور قراردادن 
از جمله فريدون صراف و  ،صدر و همكاران او
  . دعلي رضا نوبري بو

ــه طــرف         ــه ابطحــي ب اطالعــي ك
 ،داده اسـت  ،در باره نرخ بهره ،انگليسي

نـرخ   در قلمـرو توليـد،  : نادرست است
بهره حذف شد و وام گيرنـدگان تنهـا   

وام . هزينه هاي بانكي را مي پرداختنـد 
وامهاي گذشـته  . مسكن نيز چنين بود

از  ،در عوض. كشاورزان بخشوده شدند
كردن و بازرگـاني  تاجراني كه براي وارد 

  . بهره اخذ مي شد ،اعتبار مي گشودند
  
مشكل ارتبـاط مـديران بـا قدرتمنـدان     ٭

  :جديد
  

ابطحي با وجود انتقاد از نـوبري تأييـد       
كند كه يكي از مشـكالت مـديران در    مي

ايران عدم توانـايي برقـراري ارتبـاط بـا     
جماعت تازه به قدرت رسـيده در ايـران   

حسن نزيه يكـي از  به گفته ابطحي، . است
مديراني بود كه قـادر بـه برقـراري ايـن     
ــراه    ــه هم ــم ب ــي او ه ــود، ول ــاط ب ارتب

اي از صحنه خارج  اهللا مقدم مراغه رحمت
  .شد
در يك گزارش ديگر از سفارت بريتانيا      

تير  30/ 1980ژوييه  21در تهران به تاريخ 
نـوبري كـه از سـوي     :، آمده است1359

ــورد انت  ــديران متخصــص م ــاد م ــرار ق ق
گرفت، زير ضربه روحانيان انقالبي نيـز   مي

اخيرا نوبري، به اتهام اين كـه  ": قرار دارد
اندازه كافي اسـالمي و انقالبـي نيسـت،     به

هاي مذهبي واقع شـده   مورد حمله جناح
بـراي  . و اين كـارزار عليـه او ادامـه دارد   

نمونه، سيد علي اصغر حجازي كه از او بـه  
اني كل انقالب يـاد  عنوان كارگزار دادست

شده، اخيرا مأمور شده تا بررسي كند كـه  
هاي دولتي چقدر  ها و سازمان خانه وزارت

هاي اخيـر خمينـي    خود را با دستورالعمل
هيـات  . [انـد  تطبيق داده و اسـالمي شـده  

] بازرسي ادارات در تخلف از فرمان امـام 
خواسـته   حجازي اخيرا و زماني كه مي... 

سي كند، يعني جايي بانك مركزي را بازر
را كه به گفته او فرمـان خمينـي در آنجـا    
تاثيري نداشته، با نـوبري درگيـري و بگـو    

  )2(» .مگو داشته است
چون چرخهاي اقتصاد به حركـت  : 2توضيح 

مدند و بيكاري شـروع بـه جـذب شـدن     آدر
ايجاد ناامني روشي شد كـه مالتاريـا و    ،كرد

بكار  ،برضد اقتصاد توليد محور ،واردكنندگان
رهبـران حـزب جمهـوري اسـالمي     . گرفتند
نقش اول را در  ،از طريق دادگاه انقالب ،ايران

حزب جمهوري . ايجاد ناامني برعهده گرفتند
باج مي ستاند و اين  ،از فروشندگان ،اسالمي

ــاج ــود  ،ب ــي ب ــل گران ــيس . يكــي از عوام رئ
بــه بــازار رفــت و از فروشــندگان  ،جمهــوري

سطه ها حذف شده باوجود اين كه وا: پرسيد
اند و قيمتها دست كـم نمـي بايـد افـزايش     

نهـا  آ. چـرا شـما گـران مـي فروشـيد      ،يابند
ليستي از كاالها را به او ارائه كردند كه حزب 

 ،نهـا آاز فروش هر واحـد   ،جمهوري اسالمي
  . درصد مي گرفت

خميني خود نيز نمـي خواسـت اقتصـاد         
ون در ،در دو نوبـت . توليد محور قوام بگيـرد 

اقتصاد مال خر اسـت و  : خويش را بيرون داد
بني صـدر مـي خواهـد ايـران را سـوئيس و      
فرانسه كند و مردم براي اسالم انقالب كـرده  

بديهي است او از اقتصاد اطالعي نداشت . اند
ــد    ــه محم ــي ب ــدي خمين ــدش احم و فرزن

پدر من گمان مي كنـد  : منتظري نوشته بود
خيـارات   اقتصاد را مي توان بـا  ،در اين عصر

مي دانست كه بازار را  ،با وجود اين. اداره كرد

وجـوه  « ،بايد داشته باشـد و بـازار از ديـد او   
يعني وارد كننـدگان بـزرگ    ،بده ها» شرعي
كـه  » هيأت بازرسي«فرمان او و  ،پس. بودند

هدفي جـز تشـديد    ،ايجاد و مشغول كار شد
  . ناامني و جلوگيري از سرمايه گذاريها نداشت

  
  :وضعیت اقتصادی وخامت٭
  

بر اساس يك گزارش توجيهي محرمانه     
بدون تاريخ وزارت خارجه بريتانيا، اقتصاد 
ايران به آهستگي بـه سـمت بـدتر شـدن     

نرخ تورم در ايران در آغـاز آن  . رفت مي
درصد گـزارش شـده    25سال دست كم 

  .بود
بـالغ   1980بودجه پيشنهادي براي سال     
ـ  36.8بر  ميليـارد   23ود كـه  ميليارد دالر ب

از آن قرار بود از ) درصد 62بيش از (دالر 
بـر  . محل درآمدهاي نفتـي تـأمين شـود   

بيني دولتي، درآمدهاي كشور  اساس پيش
ــود 31.5در همــان ســال  ــارد دالر ب . ميلي

تخمين درآمد در بودجه ايران، بر مبنـاي  
توليد روزانه دو ميليون بشـكه نفـت خـام    

لي بود كـه در  اين در حا. تنظيم شده بود
آن دوره، در خـوش بينانــه تــرين شــكل،  
صادرات نفت ايـران يـك و نـيم ميليـون     

  )3( .بشكه در روز بود
 ،يــم شــاهژواپســين بودجــه ر – ۳توضــیح 

 ،58بودجه سال . ميليارد دالر بود 45حدود 
 ،59ميليـارد دالر و بودجـه سـال     33حدود 
اين ارقـام هنـوز   . ميليارد دالر بود 35حدود 
  :ي ندارند هرگاه ندانيمگويائ

 34دالر بـه   12.7بهاي هر بشكه نفـت از   •
 5از حـدود   ،دالر افزايش يافت و فروش نفت

بشـكه كـاهش    1.2تا  ،ميليون بشكه در روز
 44نفـت بشـكه اي    ،زادآتازه در بـازار  . يافت

كاهش صادرات نفت . دالر بفروش مي رسيد
و موافق سياسـت اقتصـادي بـه     59در سال 
  .يد محور كردن اقتصاد بودقصد تول

سـهم   ،در بودجه هاي سالهاي اول انقالب  •
بودجــه عمرانــي نســبت بــه بودجــه جــاري 

ميليارد  42خرين بودجه شاه آ: افزايش يافت
 17ميليـارد بودجـه جـاري و     25. (دالر بود

 28 ،1358و بودجه ) ميليارد بودجه عمراني 
 5ميليارد دالر جاري و  23(ميليارد دالر بود 

 ، 59بودجــه ســال ) ميليــارد دالر عمرانــي 
ميليـارد دالر   20( ميليارد دالر بـود   33.75

ميليارد دالر عمرانـي   13.75بودجه جاري و 
 ،يم شاه نيـز ژخرين بودجه رآدر  ،بدين قرار) 

 40نسبت بودجـه عمرانـي بـه كـل بودجـه      
بخشـي از   ˝با اين تفاوت كـه اوال . درصد بود

بودجه عمرانـي   هزينه هاي نظامي به حساب
انقالب امكان نـداد   ˝گذاشته شده بود و ثانيا

ن آن بودجه اجرا شود و ثالثا بخشـي از  آكه 
از طريق اخذ وام از نظام بانكي داخلي و نيـز  

 ،در عوض. نظام بانكي خارجي تأمين مي شد
درصــد كــل  40 ،59بودجــه عمرانــي ســال 

ن صرف سرمايه گذاري آاما همه . بودجه بود
 ،از حجم بودجه جـاري  ˝ون اوالمي شد و چ

درصـد   20 ،خرين بودجه شاهآدر مقايسه با 
بودجه عمراني صرف  ˝و ثانيا ،كمتر شده بود

هم سياسـت توليـد    ،سرمايه گذاري مي شد
محور كردن اقتصاد جامه عمل مي پوشيد و 
. هم اثر تورمي بودجـه بسـيار كـم مـي شـد     

گزارشگر بازگشت به اقتصاد   62بودجه سال 
كـل بودجـه   : محور دوران شاه اسـت  مصرف
 33بودجـه جـاري   . ميليارد دالر است 43.3

ميليـارد دالر   10.3ميليارد و بودجه عمراني 
نسبت بودجه عمراني بـه بودجـه   . شده است
اما در ايـن سـال   . درصد است 24كل حدود 

جنـگ مـي بايـد در    . ايران در جنـگ اسـت  
بــه  ،مالتاريــا. پايــان مــي يافــت 60خــرداد 
خميني و دستياري دو دسته اي كـه  رهبري 

اينك اصول گرا و اصالح طلب خوانـده مـي   
اوال ويراني بسيار  ،در جنگ. كودتا كرد ،شوند

سـال   8خسـارت  (بيشتر از سـازندگي شـد   
ورد كردنـد  آميليارد دالر بـر  1000جنگ را 

غير قرباني شدن يك نسل كه قابل محاسـبه  
و بودجه عمراني نيز صرف جنگ مي ) نيست
فرصـتهاي رانـت خـواري بـه      ،در نتيجه .شد

مافياهـا  . برهم افزوده مي شدند ،ارقام نجومي
  .زاده اين دوران هستند

هم بخاطر قطع خريد هاي نظامي  ،واردات •
و همه بلحـاظ تغييـر سـاخت واردات بسـود     

 ،57در مقايسه با سـال   ،كاالهاي سرمايه اي
  . درصد كاهش يافتند 40

گـذاري  بـه كـل    سهم اعتبارات  سـرمايه   •
ــارات ــالهاي  ،اعتب ــزايش  ،59و  58در س اف

ســهم اعتبــارات  ،ببعــد ،60از ســال . يافتنــد
ايــن تغييــر بســود . توليــدي كــاهش يافــت

اعتبارات بازرگاني و تغيير سـاخت بودجـه و   
افزايش نفـي كـه صـادر مـي شـد و تغييـر       
ســاخت واردات بســود كاالهــاي مصــرفي و 

به مصرف  گوياي تغيير محور از توليد ،واسط
و سازگار شدن اقتصاد با اسـتبداد مالتاريـا و   

  .منافع قشر رانت خوار بود
بلحـاظ   ،توليد سرانه ناخالص داخلي سرانه •

با وجود نزديك به سـه   –كاهش صدور نفت 
ــر شــدن بهــاي  از : كــاهش يافــت ،- ن آبراب

 53به قيمت ثابت سال ( 59در سال  91.32
در  67.53و  58در سـال   83.25به ) 100= 

امر گويـاي   ،در عوض. كاهش يافت 59سال 
تغييرجهت اقتصاد ايران از مصرف محـور بـه   

 ،اين كه توليد سرانه ذخيره شده ،توليد محور
 593: افزايش يافـت  ،در سه سال اول انقالب

و  59دالر در سـال   976و  58دالر در سال 
كـاهش   ،61از سـال  . 60دالر در سال  949

  .كاهش مي پذيردتوليد سرانه ذخيره شده 
اقتصاد توليد محور نيازمند عادالنـه كـردن    •

مد و ايجاد امكان كار براي همگـان  آتوزيع در
نتيجه خـود را   ،تدابير در اين دو قلمرو. است

ــار  1359در ســال  ــدآبب در شــهرها و : وردن
مد خانوارها از متوسـط  آمتوسط در ،روستاها
 بنابر نموداري كه مركز. نها بيشتر شدآهزينه 

 ،59در سـال   ،مار ايـران انتشـار داده اسـت   آ
نها بيشـتر  آمد متوسط خانوارها از هزينه آدر

مـد  آنسبت هزينـه بـه در   ،60شده و از سال 
در منــاطق  ،62در ســال . وارونــه مــي شــود

 155به  100مد به هزينه آنسبت در ،شهري
مـد  آمي شود و در مناطق روستائي كسـر در 

ايـن   از. 180بـه حـدود    100: بيشتر اسـت 
زمان است كه مهاجرت از روستاها به شهرها 
  .   افزايش مي يابد و روستاها متروكه مي شوند

  
از سوي ديگر، ميزان ماليـات دريـافتي        

ايران در اين بودجه هشت و نـيم ميليـارد   
دالر در سال پـيش بينـي شـده بـود كـه      

بايست دسـت   دولت براي اجراي آن مي
بگيرد كه اين قبل ماليات  كم دو برابر سال

آرزويي بود كه تحقـق آن بسـيار دشـوار    
  .نمود مي
در يك گزارش ديپلماتيك ديگر اعالم      

شده بود كـه حجـم اصـلي درآمـدهاي     
صرف پرداخت حقـوق  ) درصد 90(ايران 

ايـن  «شد و  كارمندان مؤسسات دولتي مي
توانست به سرعت موجب بروز  سياست مي

  )4(» .شود گسترده نارضايتي عمومي 
   -  4توضيح 

آمارهاي رسمي حـاكي از نيـروي آمـاده بـه كـار      
تقريبا يازده ميليوني كشور، دو و نيم ميليون نفـر  

بـا ايـن حـال    . انـد  بيكار بوده) درصد 22بيش از (
 40تـا   20آمارهاي مستقل ميزان بيكاري را بين 

داليل مختلفي از قبيل . درصد گزارش كرده بودند
كي بـراي صـنايع،   نبود مواد اوليـه و قطعـات يـد   

ــت در    ــنفي دخالـ ــارگري و صـ ــابات كـ اعتصـ
هاي اقتصـادي داليـل اصـلي مشـكالت      مديريت

در آسـتانه جنـگ، صـنايع و    . صنايع ايران بودنـد 
هاي ايران تنها با سي تـا چهـل درصـد از     كارخانه

   .كردند ظرفيت خود كار مي
هاي مختلف نشـانگر آن بـود كـه ميـزان      گزارش

شهرهاي اهواز، رشت  بيكاري در درجه نخست در
و تبريز و سپس در شيراز و زاهدان بيشتر از ديگر 

  )5( .شهرهاي ايران بود
در تهران و ديگـر   ،58در سال  – ۵توضیح 

راه  ،از جملـه راه پيمـائي هـا    ،شهرهاي ايران
تجديـد سـازمان   . پيمائي هاي بيكـاران بـود  

ــر ســاخت بودجــه و ســاخت   ــانكي و تغيي ب
واردات و جهتـي  اعتبارات بـانكي و سـاخت   

يابي سياستهاي مالي و پولي بسمت اقتصـاد  
راه . سبب جـذب بيكـاري شـد    ،توليد محور

صـد  . پيمائي هـاي بيكـاران پايـان پـذيرفت    
افسوس كه اصرار مالتاريا به بازسازي اقتصاد 

يعنــي اقتصــاد مصــرف محــور   ،دوران شــاه
سمت يابي  ،سازگار با استبداد و رانت خواري

بيكاران سـربازاني  . يير داداقتصاد كشور را تغ
  . ساله قرباني گشتند 8شدند كه در جنگ 

  9در صفحه  

 یم؟ژضعف ذاتی ر
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  :خودروسازی٭
  

صنايع خودروسازي ايـران نيـز تحـت         
گيـري   تاثير تحـوالت انقـالب، گروگـان   

المللي و سپس جنگ قرار  هاي بين تحريم
  .گرفته بود

 1359اسفند  14/ 1980مارس  5گزارش     
ارت بريتانيا در تهـران،  وايات، دبير اول سف

 به بررسي وضع صـنايع مختلـف خـودرو   
بر اسـاس  . سازي در ايران اختصاص دارد

ايــن گــزارش، آينــده توليــد پيكــان در  
ــران   ــئوالن اي ــين مس ــر ب ــذاكرات اخي م
ناسيونال با مسئوالن كمپاني تالبوت بـراي  

پيكـان  (ادامه سـاخت صـرفا يـك مـدل     
دستگاه خـودرو در روز   300و ) دولوكس

پيكـان بـراي بريتانيـا    . ضمين شـده بـود  ت
اي حياتي بود و از دست دادن آن  پروژه

خسارت مهمي به تجـارت آن كشـور، بـه    
 خصوص صنايع در حـال افـول خـودرو   

بــر همــين اســاس، از . زد ســازي آن مــي
ــريم  ــع تح ــداي وض ــمي و ابت ــاي رس  ه

داوطلبانه بريتانيا عليه ايران، پيكان به دليل 
قبلـي و جـاري    آن كه جزو قراردادهاي

  .بود، از اين موضوع استثنا شد
شركت مرسدس نيز كار خود در تبريز      

را براي ساخت كاميون، اتوبوس و موتور 
ــاني كــه   ــز، تازم خودروهــاي ســنگين بن
ايرانيان از ادامه همكاري رضايت داشتند، 

  .داد ادامه مي
شركت آمريكـايي جنـرال موتـورز بـا         

از مواد اوليه به وجود باقي ماندن مقداري 
طور كامل به فعاليت خود در ايران خاتمه 

  .داده بود
ادامه فعاليت شركت سايپا كـه سـازنده       

. خودروهاي ژيان سيتروئن و رنو مبهم بود
رسيد و ادامـه   توليد ژيان قطعا به پايان مي

توليد رنو نيز همچنان مـورد بحـث قـرار    
هاي مـزدا و   ادامه فعاليت شركت. داشت

ن در ايران نيز همچنان تحت بررسـي  نيسا
  .بود
يليس جيـپ و   هاي و ادامه كار كمپاني    

لندرور نيز همچنان تحـت بررسـي قـرار    
با اين همه به طور اصولي مشخص . داشت

شده بود كه ادامه حضور اين دو شـركت  
آمريكايي و بريتانيايي محـدود بـه توليـد    

  .خودرو خواهد شد
ادامه فعاليـت   البته به داليل سياسي، بخت  

. در ايران براي لندرور بيشتر از جيپ بـود 
كمپاني بريتانيايي ليالند سازنده اتوبوس و 
كاميون و ولوو سوئدي و ماك آمريكـايي  
سازنده كاميونهاي سنگين به كار خـود در  

  .ايران خاتمه داده بودند
   

  :نمونه استثنایی شرکت مولم•
  

ــازي،       ــر بخـــش خودروسـ ــالوه بـ عـ
اي زيادي از مشكالت بازرگانان و ه پرونده

صاحبان صنايع بريتانيا در ادامه همكاري با 
در برخـي مـوارد   . ايران وجـود داشـت  

ها خواستار قطع همكاري بودنـد و   ايراني
در مواردي ديگـر، شـركتهاي بريتانيـايي،    

ها و دولـت   عمدتا به دليل فشارهاي بانك
بريتانيا و اعمال تحـريم مجبـور بـه قطـع     

بـا ايـن همـه، در    . با ايران شدندهمكاري 
ايـن مــورد هــم اســتثناهايي هــم وجــود  

  .داشت
نمونه اين موارد استثنا، شركت معروف      

راه سازي و ساختماني مولم بود كه سـالها  
. هاي مختلفي در ايران فعال بود در پروژه

هـا در   مشكالت ناشي از انقـالب و تحـريم  
و  دوره پس از انقالب منجر به اتمـام، لغـو  

عدم تمديد قراردادهاي مـولم در ايـران   
در زمـان انقـالب، ايـران بزرگتـرين     . شد

گستره حضـور  . مشتري مولم در جهان بود
اقتصادي مولم در ايران تا حدي بود كـه  
اين ضربات پياپي منجـر شـد تـا شـركت     

تاسيس شده بود،  1822مولم، كه در سال 
. در آستانه تعطيلي و ورشكستگي قرار گيرد

ن همه يك حادثـه ناگهـاني وضـع را    با اي
  .تغيير داد

 13بر اسـاس يـك گـزارش بـه تـاريخ          
اسفند، چارلز بك، مـدير   22/ 1980مارس 

عامــل مــولم بــه يكــي از مقامــات وزارت 
خارجه كشورش گفت كه نماينده ايرانـي  

ها، در كمـال تعجـب از طريـق يـك      آن
بازاري طرفدار انقالب موفـق بـه قطعـي    

د بسيار بـزرگ فـروش   كردن يك قراردا
هاي حفر چـاه آب سـاخت    تجهيزات مته

ايـن قـرارداد   . شركت مـولم شـده بـود   
ــدن     ــل ش ــوگيري از تعطي ــب جل موج
كارخانه مولم در منطقـه كورنـوال شـده    

گفتني است كـه مـولم پـس از ايـن     . بود
قرارداد با ايران مجددا و به تدريج احيا و 
بار ديگر بـه يكـي از غولهـاي راه سـازي     

ايـن شـركت نهايتـا در    . بديل شدجهان ت
توسط كمپاني رقيب كاريليون  2006سال 

  ):6( .خريداري و در آن ادغام شد
اين گزارش بس گويائي دارد بر  – ۶توضیح 

: سمت يابي اقتصاد مصرف محور زير سـلطه 
بــا پادرميــاني يــك  ،شــركت ورشكســته اي

ــازاري« ــي فروشــد و   ،»ب ــاال م ــران ك ــه اي ب
جاتش از ورشستگي خريدهاي ايران موجب ن

ــه تنهــا شــركت انگليســي از  . مــي گــردد ن
بلكه به غـول راه   ،ورشكستگي نجات مي يابد

  !بدل مي شود ،در سطح جهان ،سازي
تاريخي كه  خريد ايران شركت مـولم را        

زمان نخست  ،از ورشكستگي نجات مي دهد
طرح رضـا   ،اين حكومت. وزيري رجائي است

حــذف  –را وزيــر بازرگــاني پيشــين  ،صــدر
واسطه ها و انجام واردات توسط كميته اي از 
واپسين فروشنده و مصرف كننده و نماينـده  

بالاجــرا مــي كنــد و بازرگــاني   –حكومــت 
خارجي را به دست واردكنندگان رانت خـوار  

از لحاظ وابستگي به قـدرت هـاي   . مي سپرد
دست اندركاري كساني چون عسگر  ،خارجي
حور وابسـته بـه   در اقتصاد مصرف م ،اوالدي

نقش پيدا مي كنند و كارشان  ،اقتصاد مسلط
بردن سودهاي كالن و البته نجات شركتهاي 
انگليسي و غير انگليسي از ورشكستگي مـي  

  . شود
  
  :تولید نفت ٭
  
در گزارشی دیگـر دربـاره تاثیرگـذاری     

ـــران در  بلوکـــه شـــدن دارایی هـــای ای
ــر شــده ــران ذک ــر اقتصــاد ای ــا ب : آمریک

هــا،  مســدود شــدن داراییبــرخالف «
هـــای ارزی، آن قـــدر در وضـــع  ذخیره

ســالمی بــاقی مانــده تــا بــرای چنــد مــاه 
» .واردات ایران را پوشش خواهد دهـد

)۷(  
ا مسـدود شـدن حسـابهاي    ب – ۷توضیح 

ــران و توقيــف ســپردها  ــران حــدود  ،اي  3اي
 ،چـون . ميليارد دالر براي واردات پول داشت

ــه وزارت دار  ــا رســيدن بنــي صــدر ب ــيب  ،ائ
مدهاي نفتي ايران به بانكهائي سپرده مي آدر

ايـران   ،شد كه از خطر توقيف در امان باشند
 ،بـا وجـود ايـن   . با مشكل جدي روبرو نشـد 

 20تحريم ها سبب شدند كه واردات حـدود  
درصـد گرانتـر وارد كشـور     25و در مواردي 

  .ورده گروگانگيري بودآفر ،اين زيان نيز. شود
دكتـر رضـا    ،ه محاصرهدر شكستن حلق      

شايستگي سـخت قابـل    ،صدر و همكاران او
نها بودنـد كـه   آ. تحسيني از خود نشان دادند

با همكاري نظام بانكي جديد توانستند مـانع  
از متوقف شدن چرخ و دنـده هـاي اقتصـاد    

پاداشـي كـه او و همكـارانش    . كشور بگردند
چـون  . معاف شـدن از خـدمت بـود    ،گرفتند

معـاف كـردن دكتـر    رئيس جمهوري علـت  
او جـواب داد  : رضا صدر را از رجـائي پرسـيد  

علت اينست كه امام فرموده انـد مـردم بايـد    
رياضت بكشند و او حلقه محاصره اقتصـادي  
! را شكسته است تا كه مردم رياضت نكشـند 

چــون او ايــن ســخن را در حضــور موســوي 
اردبيلي و هاشمي رفسنجاني و مهدوي كني 

قـا  آ: اعتـراض كـرد   مهدوي كني به او ،گفت
مگر شما را نخست وزير كـرده انـد مـردم را    

. البته او بهانه جوئي مي كرد! رياضت بدهي؟
ميزان  ،چرا كه پس از معاف كردن رضا صدر

شـاخص واردات  : واردات كشور افزايش يافت
و  60در سـال   110بـه   59در سال  100از 

  . افزايش يافت 61در سال  130
  
، فروش و صادرات 1980در ابتداي سال    

درصـد از توليـد ناخـالص     36نفت و گاز 
پـس از آن،  . داد ملي ايران را تشكيل مـي 

 9درصد و كشاورزي  19صنايع و معادن با 
اين در حالي بود كه در آن زمان . درصد

از نيـروي  ) درصـد  34(بيش از يك سـوم  
كار ايـران در بخـش كشـاورزي مشـغول     

  .بودند
 14ران بـا توليـد   ، اي1980در آغاز سال     

درصد از نفت قابـل عرضـه در بازارهـاي    
المللي، پس از عربستان دومـين توليـد    بين

در ايـن دوره،  . كننده نفت در جهان بـود 
توليد روزانه نفت خام ايران تقريبا بين سه 

در حالي كـه  . تا سه و نيم ميليون بشكه بود
قبل از اوج گيري انقالب و در پايان سـال  

ميليـون   6زانـه تـا حـدود    ايران رو 1977
  )8( .بشكه بود
اين امر كه از توليد نفت كاسته  – ۸توضیح 

. اما نصف حقيقـت اسـت  . حقيقت دارد ،شد
نصف ديگـر حقيقـت اينسـت كـه سياسـت      
دولت انقالبي كاستن از ميزان عرضه نفـت و  

ضربه نفتي كه سبب . ن بودآافزودن بر بهاي 
دالر  34شد اوپك بهـاي نفـت را بشـكه اي    

برابـر قيمـت در    3نزديـك بـه   ( ،تعيين كند
اعضـاي  . حاصل اين سياست بـود  ،)57سال 

اوپك در خود ياراي نه گفتن به انقالب ايران 
تنها پس از حمله عراق  ،عربستان. را نداشتند

به ايران بود كه بـه خـود جـرأت بـاال بـردن      
سعوديها جنگ نفت را بر . ميزان توليد را داد

يم كودتـا نيـز   ژر. ودندجنگ ايران و عراق افز
ايـن بـار   . ناگزير شد نفت پيش فروش كنـد 

نوبت به ضد ضربه نفتي رسيد و بهاي نفت تا 
بـدين  . دالر سـقوط كـرد   10بشكه اي زيـر  

ــار انقــالب ،ســان ــاه سياســت  ،به دوره كوت
كاهش از عرضه نفت خام و افـزايش قيمـت   

ايــن سياســت دنبــال نشــد و اينســت . بــود
  .نفت خيز وضعيت ايران و كشورهاي

  
ــا وجــود افــت       ــران ب ــان، ای در آن زم

شدید تولید نفـت خـام، از نظـر ذخـایر 
. شناخته شده نفت و گاز بسیار قوی بود

ـــس از  ـــران پ ـــی ای از نظـــر ذخـــایر نفت
ســــعودی، شــــوروی و کویــــت در رده 
چهــارم و از نظــر ذخــایر گــاز پــس از 

  .شوروی در رده دوم جهان بودند
    
  :التهاب در بازار ارز ٭
  

وضع اقتصـاد داخلـي    ، 1980 مه در ماه    
ايران بـر اثـر سـوء مـديريت و تـاثيرات      

هاي جهاني به حدي نامسـاعد بـود    تحريم
ــه كــاهش پنجــاه   ــور ب ــت مجب كــه دول

گزينـي   درصدي بودجه آن مـاه و جـاي  
بودجه معمول با يك بودجـه اضـطراري   

  .شد
در اين بحبوحه، بازار ارز نيز در التهـاب     

رابري ارزهاي مختلف در برابـر  نرخ ب. بود
ــاريخ  ــران در ت ــال اي ــه  26ري  5/ 1980م

ــرداد  ــود   1359خ ــرار ب ــن ق دالر : از اي
 ريـال 130دولتـي،   70.45: آمريكا به ريال

ــال وپ. آزاد ــه ري ــا ب ــد بريتاني  165.75: ون
ــي،  ــال277دولت ــال ،. آزاد ري ــارك ري م

ريـال   71دولتـي،   39.85: آلمان به ريـال 
ــه  . آزاد ــك فرانس ــال فران ــه ري  17.10: ب

  .آزادريال  30دولتي، 
آمارهاي اقتصـادي ايـران در ابتـداي         

چه نگران كننده بود، ولي  اگر 1980سال 
با اين . رسيد چندان خطرناك به نظر نمي

همه از ابتداي جنـگ بـا عـراق و انهـدام     
صنايع نفتي ايران تك محصولي، ماجرا به 

  )9( .كلي شكل ديگري به خود گرفت
با شروع بكار مجلس و تصـدي   –۹توضـیح 

نخســت وزيــري از ســوي رجــائي و افتــادن 
 ،رانـت خـوار  » بازاريهـاي «اقتصاد به دسـت  

سياست اقتصادي بازگشت به اقتصاد مصرف 
محور و استفاده از موقعيت براي به حـداكثر  

اينان با سماجت شـگفتي  . رساندن رانت شد
خواستار تصرف بانك مركزي و نظام بانكي و 

ايران هم در محاصـره  . بازرگاني بودندوزارت 
بنـاي بودجـه   . اقتصادي بود و هم در جنـگ 

بـر   ،كه اين حكومت تهيه كرده بود 60سال 
زادي آبحـث  . افزودن ميزان عرضه نفت بـود 

ــه  ــن بودج ــاره اي ــيس   ،در ب ــركت رئ ــا ش ب
رئـيس  . انجام گرفت ،در تلويزيون ،جمهوري

ــرب    ــه غ ــاج دادن ب ــه را ب ــوري بودج جمه
د و هشدار داد كه اين بودجه نياز توصيف كر

به افزايش فروش نفت دارد و افزايش فروش 
ــاه و      ــه دوران ش ــت ب ــي بازگش ــت يعن نف
برانگيختن كشورهاي نفت خيز به افزودن بر 

يعنــي فرصــت وارد  ،و اينهمــه. توليــد خــود
البتـه  . كردن ضد ضربه نفتي به غـرب دادن 

كودتـا در  . زاد هرگز پخـش نشـد  آاين بحث 
سبب شـد كـه اقتصـاد مصـرف      ،60خرداد 

محور بگردد و دنيا به كام استبداديان و رانت 
مافياها از رهگذر اين اقتصاد و . خواران بگردد

البته قاچاق و كاهش ارزش ريـال و افـزايش   
 ،...قيمت ارز و چند قيمت پيـدا كـردن ارز و  

  . مدندآپديد 
    
  :ها گزارش سوئدی٭
  

و به  1980سفارت سوئد كه از نيمه سال     
دنبال تعطيلي سـفارت بريتانيـا در تهـران،    
حفاظت منافع آن كشور را برعهده گرفته 
بود، در يك گزارش محرمانـه اقتصـادي،   

اي از آن  مهر، كـه نسـخه   27/ اكتبر 19در 
به سفارت بريتانيا در استكهلم ارسـال شـد،   
به بررسي تحـوالت اقتصـادي ايـران، در    

اصــله چهــار هفتــه پــس از آغــاز جنــگ ف
  .پرداخت

در اين گـزارش كـه بـه امضـاي يـوران        
باندي سفير سوئد در تهران است، وضعيت 

ميليـون بشـكه نفـت در     1/1روزانه تصفيه 
هاي ايران در آسـتانه جنـگ بـه     پااليشگاه

هـزار، تهـران    550آبـادان  : اين شرح بود
 80هـزار، تبريـز    175هزار، اصـفهان   175
هـزار   40هزار و كرمانشاه  80شيراز  هزار،
  .بشكه

در اين گزارش تاكيد شـده بـود كـه         
هاي آبادان، كرمانشاه و تبريـز در   پااليشگاه

همان روزهـاي نخسـت جنـگ، بـر اثـر      
هاي عراقي به  هاي شديد جنگنده بمباران

پااليشگاه آبادان در . اند شدت آسيب ديده
هـا پـس از آن    زمان تاسـيس و تـا مـدت   

رگترين پااليشگاه جهان بـود و در آغـاز   بز
جنــگ نيــز همچنــان يكــي از بزرگتــرين 

  .هاي جهان باقي مانده بود پااليشگاه
ــه       ــر ايــن ســه پااليشــگاه، پايان عــالوه ب

صادرات نفت در دزفول واقع در شـمال  
استان خوزستان نيز بر اثر حمالت نيـروي  

  .هوايي عراق به شدت آسيب ديده بود
اين گزارش تاكيد شده كه بـا  در ادامه     

هــاي جــدي  وجــود مشــكالت و خرابــي
صنايع ايران قبل از شروع جنگ، در مـاه  
نخست جنگ، به جز صـنايع نفـت، ديگـر    
مراكز صنعتي ايران چندان آسيبي نديده 
و همچنان به فعاليت عـادي خـود ادامـه    

  .دادند مي
  
  :گرانی٭
  

المللـي   بر اساس گزارشهاي مستقل بـين     
، تهـران  1981تا  1980هاي  له سالدر فاص
تـن از   1.2تن گندم بود كـه   2.8نيازمند 

ــق واردات ) درصــد 43(آن  ــد از طري باي
در همـين دوره، ايـران در   . شد تامين مي

موارد گوشت، جو، شـكر و خـوراك دام   
شد كه  پيش بيني مي. نيازمند واردات بود

ها و آغاز  با توجه به شرايط انقالب، تحريم
دات اين نوع اقـالم بـه مـرور    جنگ، وار

  .شوددچار مشكل 
در يك گزارش مشابه از منـاطق عمـده      

شهري ايران با اشاره به تخمين رشد ساالنه 
پنجــاه درصــدي نــرخ تــورم، از كمبــود 
روغن خـوراكي خبـر داده شـده، ولـي     
گفته شده گوشت و لبنيات همچنان بدون 
. محــدوديت در دســترس عمــوم هســتند

ود تا با افزايش واردات دولت موفق شده ب
و ارايه يارانه مواد غذايي دسـت كـم بـه    
بخشي از جامعه، كنترل بازار مواد غـذايي  

بـر اسـاس    .را تا مـدتي در دسـت بگيـرد   
آمارهاي مستقل، در پنج ماه نخست سـال  

، )1980آگوسـت   22مارس تـا   21( 1359
حجم واردات انواع كاال توسط ايـران از  

زار تن بود كـه  ه129خارج پنج ميليون و 
هاي غرب، يك ميليـون   بيني برخالف پيش

تن بيشتر از مدت مشابه سـال قبـل    807و 
  ):10( .بود

نرخ تورم كاالها  ،59در سال  – ۱۰توضـیح 
و نرخ تـورم عمـده    23.5و خدمات مصرفي 

. در صــد بــوده اســت 30.5 ،فروشــي كاالهــا
عامل وجـود   5بودجه تورم زا نبود در عوض 

ــر م -  1: داشــتند ورده آحاصــره اقتصــادي ف

 20گروگانگيري كه سبب مي شـد واردات  
 – 2. درصد گرانتر وارد كشور شـوند  25تا 

نهادهـاي  «ن آناامني در شهرها كـه عامـل   
 – 3و نيز گروههاي مسلح بودند و » انقالب

گرچـه تجـاوز در اول   . تجاوز عراق به ايـران  
امـا حالـت    ،انجام گرفت ،59نيمه دوم سال 

در خوزســـتان و : داشـــت جنگـــي وجـــود
 استانهاي كردستان و كرمان شاه و لرسـتان، 
. برخوردهاي مسلحانه مرزي وجـود داشـتند  

هنوز رجائي نخست وزيـر   ،در نيمه اول سال
ــود  ــده ب ــره  . نش ــت محاص ــت توانس حكوم

پس از معامله بر سر . اقتصادي را خنثي كند
اكتبـر  (بـوش   –گروگانهاي با گـروه ريگـان   

محاصـره   ،ي قرارداد الجزايرو امضا) سورپرايز
اقتصادي از ميان رفت امـا جنـگ و تـدارك    
ــت   ــار ران ــادن  اقتصــاد در اختي ــا و نه كودت

باج ستاني حـزب   – 4خواران برجا ماندند و 
اثـر   – 5جمهوري اسالمي از فروشـندگان و  

روانــي اينهمــه كــه نگرانــي از قحطــي را بــر 
  .نگراني از جنگ و ناامني مي افزود

  
، بهاي اقـالم مصـرفي در   1358 در سال    

. ايران بـه شـدت در حـال افـزايش بـود     
جدول نرخ بهاي عمده كاالهاي اساسـي  

نشانگر افزايش ) دسامبر/ نوامبر(در ماه آذر 
درصد رشد قيمتها نسبت به ماه گذشته  4.3

درصد نسبت به مدت گذشته سال  22.5و 
نيـز   1358ماه نخست سـال   9در . قبل بود

هاي مختلف در مقايسه با متوسط بهاي كاال
درصد  15.9حدود  1357مدت مشابه سال 
  .داد افزايش نشان مي

يك گـزارش محرمانـه بـدون تـاريخ          
حاكي از آن است كه بخـش كشـاورزي،   
در مقايسه با صنايع جديد، كمترين لطمـه  
را از حوادث انقالب و پس از آن خورده 

هواي مناسب موجب شده بـود كـه   . بود
به بار آيد و  1979ي در سال محصول خوب

ميزان گندم درو شـده بـاالتر از متوسـط    
دورنماي توليـد گنـدم   . ساالنه ايران شود

 .نيز خوب گزارش شده بود 1980در سال 
)11(  

باال رفـتن توليـد كشـاورزي     – ۱۱توضیح 
تنها نتيجه هواي مناسب و بارانهـاي بموقـع   

حاصل اجراي تـدابير اقتصـادي بقصـد    . نبود
بخشـودن  . محـور كـردن اقتصـاد بـود    توليد 

وامهاي دوران شاه و صفر كردن بهره بـانكي  
براي بخش توليـد و دو برابـر كـردن قيمـت     
گندم و تأمين نياز بخش كشاورزي به كودها 

الت و خريد محصول از كشاورزان آو ماشين 
و تقدم دادن به نيازهاي بازار داخلي به توليد 

ورزي سبب افزايش توليد بخش كشا ،داخلي
دو سال اول  ،مار بازرگاني خارجيآبنابر . شد

كمتـرين ميـزان گنـدم وارد كشـور      ،انقالب
 ،60در سـال  ) . هـزار تـن   958(شده است 

ميليـون   2.5 ،62و در سال  2ميزان واردات 
  . تن مي شود

بنابر نموداري كـه   ،در بخش صنعت نيز      
ضـــميمه اقتصـــادي ( 1364اســـفند  4در 

توليد  ،انتشار يافته است) خاطالعات اين تاري
رو بـه افـزايش مـي     1358از سال  ،صنعتي

رشـد توليـد    ،61بـه سـال     60از سال . نهد
 ژهدف جانشين كردن مونتـا . نزولي مي شود

برنامـه اي  . غاز تا پايان بودآبا چرخه توليد از 
سـال ايـران خـود رو     4براي اين كه ظـرف  

د ساله بـراي توليـ   15توليد كند و برنامه اي 
اما چون كار بدسـت  . تهيه شدند... هواپيما و

اجـراي طرحهـا متوقـف     ،رانت خواران افتـاد 
كيسـينجر گفتـه بـود امريكـا      ،ن زمانآ. شد

 ،امـروز . وردآسيا نمـي  آاپن را در ژتحمل دو 
... چــين و هنــد وكــره و تــايوان و مــالزي و 

ايران از تركيه نيز عقب افتاده . ورده اندآسربر
اقتصاد كشور همچنان در  ،نبا وجود اي. است

نها كمترين توحهي به آدست مافياها است و 
  .سرنوشت ايران ندارند

  
با این همـه بـا توجـه بـه آغـاز جنـگ،    

مهاجرت عمومی به شـهرهای بـزرگ و 
ــاد  ــد در اقتص ــزان رش ــدن می ــایین آم پ
کشاورزی ایران، پیش بینی این گـزارش 
مبنی بر کاهش بیشـتر نـرخ رشـد بخـش 

رسیدن آن به سطح انـدکی  کشاورزی و
بیش از پنج درصد، طی سـالهای بعـدی 

  14در صفحه  .بود
  

 یم؟ژضعف ذاتی ر
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بمناسبت صد و  ،خرداد۲۶«
ــالگرد ــتمین س ــت و هش  بیس

  »مصدق  دکتر تولد
  

                                  در دوره ما بين ويرانگري هاي جنـگ  
      كشمكش       1299                    جهاني اول تا كودتاي 

ــده ــزي و             فزاين ــت مرك ــان دول                             اي مي
  ه          هاي بيگان                  هاي داخلي و قدرت      جنبش

                     هيچ يك از اين قـدرت    .            به وجود آمد
                                توانستند در ايران تفـوق كامـل           ها نمي

           توانسـتند                                  پيدا كنند امـا هـر يـك مـي    
   در   .                                 ديگري را از مقاصد خود بـاز دارد 

      هـاي                                اين وضعيت گـويي همـه طـرف   
   ،                                كشــمكش در صــحنه شــطرنج قــدرت

                                         ايــران و ملــت ايــران را مــات كــرده  
                              روسيه تزاري و دولت انگلسـتان    .      بودند

                                  مسابقه استعماري و تجاوز به حقـوق      در
                                     مردم ايران بـه همكـاري و همزيسـتي    

                           آميزي دست يافته بودند، ولي         مسالمت
                                  اين همكاري در اواخر جنـگ جهـاني   

  )     1296 (    1917       در سال  .              اول خاتمه يافت
                                    انقالب بلشـويكي روسـيه رخ داد و آن   
                                     كشور را با مشـكالت داخلـي فراوانـي    

     بـا                         به همين دليـل روسـيه     .          مواجه كرد
                            گيري از جنگ، نيروهاي خود را        كناره

                     انگلستان كـه ديگـر     .                  از ايران فراخواند
                                     رقيبي در صحنه سياسـي ايـران بـراي    
                               خود نمي ديد فرصت را غنيمت شمرد 

               بـدين منظـور     .                         و يكه تـاز ميـدان شـد   
         در ايـن    .               را تنظيم كـرد       1919        قرارداد 

                                        قرارداد كليه امـور نظـامي، اقتصـادي،    
           ايـران در                          اداري و طرق حمل و نقـل  

                                        اختيـــار متخصصـــان انگليســـي قـــرار 
                         مــوارد منــدرج در ايــن   .       گرفــت      مــي

ــران را تحــت    ــوعي اي ــه ن ــرارداد ب                                          ق
                 كرد و در صدد بود                    الحمايه انگليس مي

                                     سرنوشت مردم ايران را يـك سـره بـه    
    )    1 ( » .                 دست انگليس بسپارد

                                         ولي ايـن قـرارداد ننگـين بـه دنبـال       «
                                   اعتراضات و تنفر ملت ايران عملي نشد 

  .                              است انگليس با ناكامي مواجه شد    و سي
                                  هـا ديدنـد قـراردادي كـه بـا               انگليسي

                     انـد بـه آن صـورت                        وثوق الدوله بسـته 
                    لذا نقشه ديگـري را    .               اجرا شدني نيست

                                  طرح كردند، زيرا ايران اهميت سـوق  
           بـر ايـن     .                          الجيشي براي انگليس داشـت 

                                    اساس آن دولـت بـه اجـراي سياسـت     
                             نويني همت گماشت كه برخالف روش 

                               آن دولــت، دايــر بــه تضــعيف          مــالوف
      ايـن    .                            حكومت مركزي در ايران نبـود 

                                   سياست به اسـتقرار حكومـت مركـزي    
                                  مقتدري كه در عين حـال خـدمتگزار   

      لــذا   .                                    انگلســتان باشــد، مبتنــي بــود   
ــر درصــدد   ــاي كبي ــوري بريتاني                                         امپرات

   » .                               انجام كودتا و تغيير سلطنت برآمد
         از طـرف    :                         جان فوران ادامه مي دهـد 

              در چند منطقه    «      ورشها         نبشها و ش ج      ديگر، 
                                 و بخش ديگر كشور نيز دولت مركـزي  

              جنبشهاي خـود    .                   در معرض  تهديد بود
                                 مختاري در آذربايجان به رهبري شيخ 

               سان به رهبـري   ا                   محمد خياباني، در خر
ــيان و     ــان پس ــي خ ــد تق ــل محم                                        كلن

ــه   م د ــاه ب ــي، در كرمانش ــاي محل                                       كراته
                                         رهبري اميـر افشـار دمـوكرات كـه بـا      

                   د شده بود و نيـز                     زمينداران محلي متح
ــه در     ــوبي خاص ــت جن ــد ايال                                       در چن
                                خوزستان به رهبري شيخ  خزعل، شيخ 

                   شورشهاي شهري و يا  .              محمره آغاز شد
      1300  /       1920  ة    هـ               در كردسـتان د    ي  يل ا

                     ً                   نيز فعال بود و تقريباً مـي تـوان گفـت    
                                   خود مختاري قبيله اي در همـه جـاي   

                  در مناطق شـهري،     .                ايران رواج داشت
      1917        رگري در  ا ك                  جنبش اتحاديه هاي

          رگرفته شد  س   از     1297  -    1296  /       1918  –
                                      و اعتصابها و تظاهراتي از سوي نانوايان 

  .                                     و كارگران چاپخانـه برگـزار گرديـد   
ــا     ــزي  ب ــد مرك ــوراي  متح ــك ش                                       ي
                                      پيوندهاي  غير رسـمي  كـه بـا حـزب     
ــوروي   ــاد ش ــران و اتح ــت اي                                      كمونيس

  .             تشــكيل شــد      1300  /       1921          داشــت در 
            ر بــر مــي               اتحاديــه را د    16             ايــن شــورا 

                                    گرفت و روزنامـة حقيقـت ارگـان آن    
                    در مجمـوع در سـال     .         ب  مي شد ا  حس

  –                        همـــة ايـــن جنبشـــها       1300  /       1921
                                    جنگلي، آذربايجان، خراسـان، منـاطق   

              تا حد زيـادي    –                    عشايري و اتحاديه ها 

   .                              موجوديت دولت را تهديد مي كردند
   ي                            نثــي كننــدة ايــن جنبشــها خ       عامــل 

ــاعي  ــيش از   –          اجتم ــت    آن          ب ــه دول             ك
                          حكومت بريتانيا بـود كـه     –     باشد       ايران 

                                    به منظور حفظ موقعيت برتر  نسبت بـه  
                                       اتحــاد شــوروي  و تغييــر حكومــت در  

  .                     ترده اي را آغاز  كرد س            ايران، تالش گ
                                        سياست بريتانيا در ايران بعـد از  سـال   

                        دوهــدف را دنبــال مــي       1297  /       1918
                                   بريتانيـا مـي خواسـت از ميـزان       .    كرد
        اهد اما                   مي در خاروميانه بك   نظا    دات  ه  تع

                                  لرد كرزن معاون وزارت امور خارجـة  
                                   كشور كه اطالعـات زيـادي در مـورد    

ـ     در   «                قـول نيكلسـون     ه                ايران داشت و ب
                                    رؤياي  ايجاد يك رشـته دولـت هـاي    
                                      دست نشـانده از كنـاره هـاي دريـاي     

                         پامير بـود، تـا بـدين                      مديترانه تا  فالت
                                         وسيله نـه تنهـا مرزهـاي هندوسـتان را     

ــد بلكــ    ــرار ده ــت ق ــورد محافظ   ه                                      م
                                        ارتباطات مـا بـا امپراطـوري گسـترده     
ــعه   ــازد و توسـ ــرار سـ                                           ترمـــان را برقـ

ــود    ...(     دهــد ــرآن بودكــه ب          در ايــن   )                     ب
            ايران ضـمن    »             دولتهاي حايل  «        زنجيرة 

                            ضعيفترين حلقه محسوب مي شـد        آنكه
           ر  ادغـام   ا                     رين حلقه نيز بود، ابز   ي ت    حيات

  /       1919                              ايران در اين زنجيره، قرار داد 
            انيـا بـه         ن بريت آ                  بود كـه بموجـب      1298

           مشـــاوران   «                           هزينـــة دولـــت ايـــران 
                        بــراي چنــد بخــش از       ...        متخصــص

                و خاصـه افسـر     »             اداري ايران   «   اه گ   دست
                                    مهمات براي ارتش كشـور فـراهم مـي    

ـ      .     نمود    ه                                 در قـرار داد، اعطـاي وامـي ب
                          ون پونــد اســترلينگ بــه    يــ             مبلــغ دو ميل

                                    دولت پيش بيني  شده بود و مقرر بـود  
ــزوم   ــوب و در صــورت ل                                   گمــرك جن

ــامي گم ــوان            تم ــه عن ــور ب ــات كش                             رك
       گـذار   ا                                تضمين وام به دولـت بريتانيـا و  

                                    مفاد قرار داد بطـور محرمانـه بـا      .    شود
                                   وزيران كابينه مورد بحث  قرارگرفـت  

ــه ع  ــي از وام ب ــ                        و  بخش ــيش    «     وان    ن        پ
   »      پرداخت

                           به آنان داده شد امـا بـه     )          يعني رشوه  ( 
                                        محــض افشــاي مفــاد آن در ايــران بــا 

                  مردمــي روبــرو      ه                 مخالفــت گســترد 
                              بــه رغـم اعتــراض مطبوعــات    .     يـد    گرد

                                   ايران و تظاهرات عمومي عليه آن و به 
ــهاي دو ــم اعتراض ــه،   لت                    رغ ــاي  فرانس                  ه

                     آمريكا و شوروي، دولت    ه       الت متحد ا  اي
ــا منتظــر تصــويب آن از ســوي                                           بريتاني

              مجلس چهارم كه  (               مجلس شوراي ملي 
  )                                   وز انتخابات آن برگزار نشـده بـود   ن ه

                                      نشد و هيئتي را بـراي تحويـل گـرفتن    
                                    وليتهاي  اداري، مالي و نظـامي بـه      مسئ

    در                  دولـت بريتانيـا     .                ايران گسيل داشت
ــه اي        1299  /       1920 ــان تعرف ــك پيم                          ي

                                     جديد را به ايران تحميل كرد كـه بـه   
                                    موجب آن كاال هاي انگليسـي ارزانتـر   

                                   وارد كشور شوند، در آمدهاي وارداتي  
                                   ايران بدين  ترتيب كاهش مي يافت و 

          جـه بـه                        عوض كاالهاي روسي با تو   در 
                        تـر در بـازار ايـران                     تعرفه هاي سنگين

              وثوق الدولـه    .                     گرانتر عرضه مي گرديد
  /       1919                              نخست وزير و عاقـد قـرار داد   

      تيـر    –        خـرداد     (        1920        در ژوئن     1298
ــد     )       1299 ــارگيري ش ــه كن ــار ب   .                                ناچ

                                        جانشين او مشير الدوله اعـالم كـرد تـا    
                                           زماني كـه قـواي  روسـيه و بريتاينـا از     

  /       1919        ار داد                        كشور خارج نشـوند قـر  
   او        امـا                          به حالت تعليق در مي آيد    1298

ــائيز   ــز در پ ــت     1299  /       1920                  ني           از نخس
                                   وزيري كنار گذاشته شد و سپهدار كـه  
                                 گرايشهاي انگليسي بيشتري داشت جاي 

                       سپهدار، افسران انگليسي   .           وي را گرفت
                                  را به فرماندهي فوج قزاق منصوب كرد 

                               هم به رغم  ميلش نتوانست قـرار      او    اما 
     دولت   .               يب مجلس برساند و  تص       را به     داد

                       پونـد اسـترلينگ بـه            225000            بريتاينا با 
                                 ياري دولت ايران شتافت در حالي كه 
                                       اميد به تصـويب قـرار داد را از دسـت    
                                       داده بود و در صـدد تخليـة ايـران از    
                                    قواي نظـامي خـويش برآمـد هرچنـد     
                                      نگران بود كه ميـدانهاي نفتـي جنـوب    

     ر                            كه بـا چـه تعهـدي از خطـ         بود      ايران 
                                   شوروي حفظ كند و چگونـه راه نفـوذ   

   .                       شوروي  به خارج را ببندد
          و اوايـل        1299  /       1920              در اواخر  سال   

                    وضـعيتي بحرانـي و         1300  /       1921    سال 
  .                                    ركود سياسي بر تهران حكمفرمـا بـود  

                                 جنبش گيالن به صـورت يـك تهديـد    

                                          نظــامي احتمــالي عليــه تهــران ادامــه  
ـ                           شاه قادر به تشكيل كابينه ن  .     داشت     ود،    ب

                                       نگلستان نتوانست قرار داد خـود را بـه    ا
                                   تصويب مجلس شـوراي ملـي برسـاند،    
                                  هنوز  مجلس جديد تشكيل نشده بـود،  

                                 الت و عشاير در همه جا خود مختـار   ا  اي
                                       بودنــد و  فــوج قــزاق در حــال عقــب 

  .                                     نشيني از سواحل دريـاي ايـران بـود   
                     رجي، كسـري تـراز    ا                اقتصاد از قرضة خ

            بسـامانيها                                   بازرگاني  و ساير  بيماريها و نا
                         حالـت مـات بـر عرصـة       .             رنج مي بـرد 

     تـا    (   ن،    ايرا                           شطرنج ميان بريتانيا، دولت  
      و چند   )                          حد كمتري  آمريكا و شوروي 

                                   جنبش مخالف داخلـي حكمفرمـا بـود    
                                    كه وضعيت بسيار  بي ثباتي را پديد مي 

                            در يك چنان  اوضاع دشـواري     .    ورد آ
             ً آن زمان نسبتاً       تنها                  يك  افسر نظامي كه 

                              ه بود به نـام رضـا خـان در              گمنام ماند
  )       1299        اسـفند    –       بهمـن    (         1921      فورية 

                      قزوين به تهران آورد و    از             فوج قزاق را 
           جـالبترين    .                        قدرت را به دسـت گرفـت  

                            كه پاسخي بمراتـب دشـوارتر     (       سئوال 
                              در مورد كودتا و حـد و حـدود     )     دارد

              اما بي آنكـه    .    است    آن                 نقش  بريتانيا در 
ــرويم با      يــد                                       بــه راه  افــراط و تفــريط ب

                                         بگوييم بريتانيا نقش  مهمـي  در كودتـا    
                             شواهد موجود مؤيد آننـد كـه      .    داشت

                                   وزارت خارجة بريتانيا نقش چنداني در 
ــا نداشــت                       و در واقــع در ايــن   (                 كودت

                                   مقطع حساس سياست بريتانيا در مـورد  
                     اما مقامهاي برجسـته    )                ايران روشن نبود

                                         نظامي  و پرسنل سـفارتخانة بريتانيـا در   
                       رك كودتا نقـش تعيـين    ا            ايران، در تد

   .                  كننده اي داشته اند
  
  

       مـورد        ايـن                            حاال بـه حقـايقي كـه در      
ــردازيم  ــد مــي پ ــديهي ان   .                                       روشــن و ب

                 نظامي را در  فوج         مدارج           رضاخان كه 
                                    قزاق طي كرده بود از ميـر پنجـي در   

ــرتيپي در      1291  /         1912 ــة س ــه درج                          ب
ــه        1299  /       1920 ــامي  ك ــيد و هنگ                          رس

      ركنار                 وج قزاق از كار ب ف            افسران روسي 
                                       شدند، افسران انگليسـي بـه فرمانـدهي    
                                     سرلشكر ادموند آيرونسايد جاي  آنها را 

       آبـان    (       1920                 در  فاصلة نوامبر   .       گرفتند
  –     بهمن   (       1921        و فوريه   )       1299    آذر   –

                         رضـا خـان بـا حمايـت        )        1299      اسفند 
                                        آيرونسايد بـه مقـام فرمانـدهي  فـوج     
ــزاق  رســيد و در زمســتان آن ســال                                          ق

                   نگ هنـري اسـمايس                  آيرونسايد و سره
                                      مهمات و آذوقة فـوج قـزاق را تـأمين    
ــت    ــا را پرداخ ــوق آنه ــد و حق                                       كردن

                           قزاقها بدين ترتيب روحيه اي    .      نمودند
  –   دي   (     21 9 1          در ژانوية   .          كسب كردند

                       آيرونسايد در خـاطراتش    )       1299     بهمن 
                          يـك  ديكتـاتوري نظـامي      «          مي نويسد 

ـ     را                      مي تواند مشكالت ايران   و    د       حل كن
                       مـي كنـيم بـي هـيچ                        ما امكـان پيـدا    

                                       دردسري قوايمـان را از ايـران بيـرون    
     بهمن     25  (       1921      فورية     14       روز  »  .     ببريم
    نده  ا                         آيرونسايد به بغداد  فراخو  )       1299

  ن  آ                                شد و به رضا خان يادآور شد كه از 
                                      پس او فرمانده قـواي  قـزاق  اسـت و    
                                      مي تواند هر طـور مناسـب مـي دانـد     
                                        عمل كنـد و تنهـا از رضـا خـان قـول      

                           احمـد شـاه را از سـلطنت               گرفت كـه 
                              در اين اثنا اسـمايس بـا  دو     .         خلع نكند

   ء       د ضـيا  ي                            تن از افسران رضا خـان و سـ  
       سـالة      34                              الدين طباطبائي روزنامه نگـار  

ــه در   ــردة فرانس ــي و تحصــيل ك                                        تهران
                                      تماس  بود سيد ضـياء مـردي  هـوادار    
ــدار   ــادي  طرف                                      اصــالحات و تاحــدز ي

                           اسمايس به رضا شاه توصـيه     .             بريتانيا بود
  .                       تـا را رهبـري  كنـد    د            مي كرد كه كو

                                        هرمن نورمن وزيـر مختـار بريتانيـا در    
           ً                        تهران ظاهراً يك هفته پيش  از وقـوع  
                                    كودتا از طريق آيرونسايد اطالع پيـدا  

  )     بهمن    26   يا     25  /       فوريه     15   يا     14 (    كرده
                                       و به قرار معلوم نگران حال شـاه بـوده   

                                والتر اسـمارت كـاردار سـفارت      .    است
ــاً در   ــا دقيق ــدامهاي                ً         بريتاني ــان اق                     جري

           عصـر روزي    .                       آيرونسايد و اسمايس بود
                                     كه كودتا بـه وقـوع پيوسـت سـرتيپ     
                                           هيــگ از ســفارت بريتانيــا بــه فرمانــدة 

                    مري تهران گوشزد كرد     ندار        سوئدي ژا
       ده است  ي  فا                           مقاومت در برابر قزاقان بي

                                     و روز  بعد نورمن به احمد شاه توصـيه  
                                   كرد  به خواست كودتـاگران تـن  در   

ـ           بعد از   .     دهد          رمن بـه   و               وقوع كودتا، ن
                                 دولت متبوع خود توصيه كرد از رژيم 

        بــراي     «                               جديــد حمايــت كنــد، زيــرا 
                                      منافع بريتانيا مناسبترين دولتي است كه 

               چـرا افسـران     »  .         پديد آيد            مي توانست
                                          انگليسي مقيم ايـران بـا كودتـا موافـق     
                                       بودند؟ در ايـن مرحلـه دولـت كودتـا     
                                            بهترين گزينـه در برابـر قـرار داد غيـر    

ــي   ــل عملـ ــود،         1298  /       1919                 قابـ         بـ
                                   كودتايي كه دولت مقتدر را به عرضـة  
                                قدرت رهنمون مي كرد و اين دولـت  

                            ست هم با  جنبشهاي راديكـال   ن      مي توا
ــو   ــم جل ــد و ه ــه كن ــي مقابل    ي                                     داخل

                                 پيشروي احتمالي قواي شوروي را بعد 
                                        از تخلية كشـور  از نيروهـاي انگليسـي    

                              آيرونســايد در خــاطراتش مــي   .        بگيــرد
                              كودتا  از هر چيز ديگر براي ما    « :    گويد

      1302  /       1924           رضا خان در   »  .         بهتر  است
                              انگلستان مرا به قدرت رسـانيد    «   :    گفت

                          سبب كه نمي  دانست با چـه      آن        تنها به 
   » .                 كسي معامله مي كند

      28  (     1921        فوريـة    18               بدين ترتيب روز   
                         دوهزار قـزاق از قـزوين     )       1299     بهمن 

                                كيلــو متــري  پايتخــت بــه         140   در 
                                  دهي رضـا خـان رهسـپار  تهـران          فرمان
           سوم اسفند    (       فوريه       21          آنها روز    .     شدند
          رضاخان در   .                وارد تهران شدند  )       1299

     بــه   )       1299        اســفند    2  (       1921        فوريـة      20
  «  :                               هيگ  يكي از افسران انگليسي  گفت

                                   درحال پيشروي بـه سـوي پايتخـت و    
                                  استقرار حكومتي است كه پيش  از دل  

        قـانون                              مشغولي  به مجلس، مشـروطه و  
                                  اساسي و موضوعهاي بي ربطي از ايـن  
                                        قبيل، قدري، بـه نظـم و ترتيـب خانـة     

    ) 2 .  »  .           خود بپردازد
«  : بـر اينسـتكه  باحي نظر هوشنگ ص •

خواهـان  آن  ) انگليس ( وزارت جنگ 
بود  كه در اسرع  وقت شمال ايران را 

ـ پس از عقب ن. تخليه كند يني قـواي  ش
  1919انگلــيس از قفقــاز در تابســتان   

، ادامــة اشــغال شــمال غربــي ) 1298(
ــير     ــت از مس ــة محافظ ــه بهان ــران ب اي
تداركاتي  به روسيه،  ديگـر  از لحـاظ    

ليكن  وزارت . نظامي  توجيه پذير نبود
        ً                              جنگ بـدوا  موافقـت كـرده بـود كـه      
نيروي شما ل ايران را به منظور احتراز 
از تضعيف سياست ايران كرزن و سـعي  

بـا  « كهادر جلوگيري از تجـاوز  بلشـوي  
ديـري  نپائيـد   .  ، نگه دارد»بلوف زدن

كه كمبود پول و نفرات وزارت جنـگ  
را بر آن داشت تا تعهـدات نظـامي در   

لويـد  . ايران را دوبـاره ارزيـابي كنـد   
جرج و آسـتن چمبـرلن، وزيـر خزانـه     

           ً                         داري، دائما  چرچيل را تحت فشار قرار  
مي دادنـد تـا هزينـه هـاي نظـامي را      

يع بسـيج عمـومي   لغو سـر . تقليل دهد
تعداد سرباز در اختيـار  ويلسـون را بـه    

ــود او نوشــت، . شــدت كــاهش داده ب
در سـرتا سـر  دنيـا    « سربازان انگليسي، 

پراكنده اند، همه جا ضعيف، همـه جـا    
بي قدرت، و ذخيـره اي هـم در كـار    

او مـي خواسـت منـابع رو بـه     » .نيست
كاهش وزارت جنگ را در مناطقي كه 

ــاع از بري ــراي دف ــوري ب ــا و امپرات تاني
. سـازد حياتي مـي انگاشـت، متمركـز     

ايران در رأس اين فهرست الويتها قرار 
من صحنه هاي عملياتي مـان  «.نداشت

را به ترتيب اهميت قرار مي دهم، كـه  
انگلستان، ايرلنـد، مصـر،   : عبارت اند از

بين النهـرين، رايـن، فلسـطين، ايـران،     
او مي خواست كه نيروهـا  » .قسطنطنيه

اسـت بـه آراي    كـه قـرار   مناطقي«  از
ــطنطنيه،    ــود، قس ــه ش ــومي مراجع عم
فلسطين و سرتاسرايران، و بخش اعظـم  

بـه عقيـدة   » .نهرين بيرون بياينـد لبين ا
فكر حفظ قوا در بـين النهـرين يـا    « :او

ايران براي دفاع از هند، بـه كلـي  نـا    
  ».قول استعم
ــته، در اوايـــل مـــه    (  از ايـــن گذشـ

ــت ــة  وزارت)  ارديبهش ــگ از حمل جن
.  تردة شوروي به ايران هراس  افتادگس

چنانچـه  « ت،شـ ويلسون به چرچيـل نو 
دولت اعليحضرت آمـادگي جنـگ بـا    
روسيه را نداشته باشد، شانسي  براي باز 

ــداريم  ــان از ايــن كــار ن » .داشــتن آن
         ً                         چرچيل قبال   به صراحت  اظهار  داشته 

اجازه نمـي   نبود كه منابع نظامي به م
مت مؤثري در برابر پيشروي مقاو« دهد

بلشويكها نشان دهيم مگـر در مرزهـاي   
        ً                   او مؤكدا  گفتـه بـود كـه    » .اصلي هند

نبايد خود را در برابر  « )بريتانيا( دولت 
ازد، يـا مـردم    سـ دولت ايـران  متعهـد   

ازد كـه  سـ ايران را اميدوار به حمايتي 
           ً        ر واقعـي عمـال  از   طـ در صورت بروز خ

ويلسون  نبنابراي» .قدرتش خارج است
    ً                                قويا  خواست كه قواي  انگليس  ايـران  
را تخليه كند تا  به دست  روسها  خوار 

  .نشود
پياده شدن  قواي شـوروي در انزلـي    

ــه 18در  ــرداد28( 1920 مـ ) 1299خـ
 ارت جنـگ را بـراي  فـر   زاالل وداست

ايـران تقويـت    خواندن نيروي شـمال 
  .كرد

چرچيــل بــه كــرزن نوشــت، پادگــان 
ابتدا جمـع  « )انزلي  ( رانگليس در بند

آوري شــد و ســپس  اجــازه يافــت بــا 
وضعي بسـيار خفـت بـار بـراي ارتـش      

ويلسون كه » .انگليس، عقب نشيني كند
پنج روز پـيش از پيـاده شـدن قـواي     
          ً                           شوروي قويـا  خواهـان تخليـه فـوري     

نمـي توانسـت خـود را از    « شده بود، 
من  –از نوع  ينوشتن نامه اي خصوص
، به كرزن باز » -كه به شما عرض كردم

شايد  اين « او  به كرزن نوشت، . دارد
رويداد قابل  تاسف در انزلي، كه اينك 

رويـدادهاي ديگـري    رخ داده است و
را متعاقبا در پي خواهد داشـت سـبب   
شود كـه شـما تغييـر عقيـده بدهيـد و      
حتي، كمي به توصيه هـاي مستشـاران   

كرزن در » .مسئول نظامي اعتماد كنيد
مستشـاران مسـئول   « اش پاسخ زننـده  

را بــه گمـراه كــردن وزارت   » نظـامي  
يـت شـمردن خطـر    مخارجه  با بـي اه 

  .نظامي  شوروي متهم كرد
رد كردن اتهمات متقابـل و محكـوم   او

كـــردن دوجانبـــه صـــحنه را بـــراي 
رويارويي هـاي  متعـدد در كابينـه در    

بــين كــرزن و )  1299(  1920تابســتان 
  فظت ازميلنر، وزير مستعمرات، كه محا

  11در صفحه  
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كه در دورة چهاردهم مجلس  شوراي  ملي )زلووياء الملك قراگض(فرمند
در باره شادروان ميرزا اسماعيل نوبري موقع طرح اعتبارنامة  سيد ضياءالدين 

ه من ب» استاروسلسكي«مرحوم ميرزا اسماعيل نوبري فرمودند كه : گفته است
كودتائي  انگليسها مشغول و در فكر ،مي گفت كه راجع به سياست خارجي

ار  مي دهم و شما يكنفر  هستند؛ شما بيائيد من قزاقخانه را در تحت نظر شما قر
  .هستيد، بيائيد كودتا كنيد انقالبي

دست خارجي  مرحوم ميرزا اسماعيل نوبري جواب داده بود كه من به
 تانقالب نمي كنم و اگر بخواهم انقالب كنم، بدس ،      ً             مخصوصا  به دست نظامي

 چون خودش وطن. باشند ب مي كنم كه وطن پرست و انقالبيرادي انقالفا
پرستها اهميت مي داد و مي گفت با كارد و طپانچه انقالب  وطنبه  پرست بود،
                                          ً                من به دست يكنفر خارجي و يك ميسيوني كه بعدا  معلوم نيست، در  .نمي كنم

نه، انقالب نمي كنم؛ و قبول  نه و مطيع من بشود يا ر من باشد ياتحت اختيا
.نكرده بود كه كودتا  بكند

بمناسـبت صـد  ،خرداد۲۶« 
 و بیست و هشـتمین سـالگرد

  »مصدق  دکتر تولد
  

ايران را در برابر  بلشويكها براي امنيت 
امپراتــوري ضــروري مــي انگاشــت، از 

        ً كه غالبا  ( يك سو، و چرچيل و ويلسون 
در جلسات در مقام كارشـناس نظـامي   

از سـوي ديگـر، آمـاده    ) شركت ميكرد
ماههاست كه از « سون نوشت،ويل. كرد

( كابينه خواهش كرده ام اجازه دهند 
اينـك  » .را از ايران بيرون بكشـانم ) قوا

بايـد  « او معتقد بود كه وزارت خارجه 
ــه هــاي ديگــر   ــراز از فاجع ــراي احت ب

خـرداد   31( مه  21در » .پافشاري كند
، كه  كابينه براي بحث در بارة پيـاده  )

تشـكيل   شدن قواي شوروي در انزلي،
جلسه داد،چرچيل و ويلسون بر تخليـة  

لـيكن در نتيجـة   . ايران پافشار كردنـد 
ــر،   ــرزن و ميلن ــختانه ك ــت سرس مخالف
كابينه فقط تصميم گرفت كه نيرو را در 

نوب انزلـي،  جكيلو متري  200قزوين، 
ــد ــز  كنـ ــن  18در . متمركـ  28( ژوئـ

ــرداد ــه  ) خ ــددا از كابين ــون مج ويلس
نيـروي   خواست كه دستور فراخواندن

پيشــنهاد . شـمال ايــران را صـادر كنــد  
فت شديد كرزن و ميلـز  لمخا« ويلسون

به وضوح آشكار بود كـه   . را برانگيخت
در صورت تحقـق چنـين عملـي آنهـا     

بنابراين لويد جرج به . استعفا مي دادند
دفع الوقت پرداخـت و گفـت كـه او    
منتظر ورود پرسي  كاكس از بغداد مي 

ول كشـيد تـا   بيش از يك ماه ط» .شود
كاكس وارد لندن شود و كابينـه را در  

در اين  .جريان اوضاع  ايران قراردهد
ضمن وزارت جنـگ فعاليـت خـود را    

خواندن قوا از ايـران تشـديد   ابراي فر
ديلي ) نامةزرو(كرد، مباحثات كابينه به 

اكســپرس متعلــق بــه لــرد بيــوربروك 
ايـن روزنامـه كابينـه را بـه      و درزكرد

ايران  حمايت نظامي ازسبب تصميم به 
بـراي  « داد، آن هم نه مورد انتقاد قرار

تهـاجم خـارجي يـا     برابـر  مقاومت در
 تجـاوز  برابـر  تضمين امنيت ايـران در 

خارجي، زيرا بلشويكهاي روسي كه بـه  
انزلي  آمده  بودند آنجا را ترك كرده 
اند، بلكه به خاطر حفظ دولت شـاه در  

( ».انقالبي كشـور خـودش   برابر عناصر
روزنامه نوشت، اين تصـميم يـك   ) اين

پيروزي براي كرزن محسوب مي شود 
مظهرامپرياليســــم گســــتردة « كــــه 

ــار    ــدون در اختي ــت، ب ــون اس پالمرس
داشتن منابعي كه پالمرسـون تـدارك   

سياستهاي كرزن با نديـده  » .ديده بود
محدوديتهاي خزانه و نيـروي  « گرفتن 

دارد  بـر  انساني بريتاينا اين خطر را در
» .امپراتوري را به نابودي كشـاند « كه 

موجـب كمـال   « روزنامـه افـزود   اين 
تأسف است كه نخست وزيرهم بايد بـه  
طرفداري ازاين ماجراجوييهـاي بلنـد   

ــردازد  ــه بپ ــال،  « .پروازان ــين ح درع
چرچيل ويلسون به لويد جورج متوسل 

  .تخلية ايران حمايت كند شدند تا از
س  كـاك ) شـهريور ( با فرا رسيدن اوت 

) مـرداد  15( اوت 6در .  به لندن آمـد 
كابينه مذاكره در بارة نيـروي  شـمال   

كرزن و ميلز يك . ايران را از سرگرفت
      ً                       صراحتا  اظهـار داشـتند كـه    « بار ديگر 

اگــر  از ايــران  بيــرون بيــاييم اســتعفا  
س هـم مخـالف   ككـا » .خواهند كـرد 

فراخواندن نيروي شمال ايران بيـرون  
ين استدالل مي شمال ايران بود، و چن

كرد كه امـر مشـكالت نظـامي در بـين     
هـيچ  « النهرين را افزايش  مي دهد و 

هاني سياسـتمان  گچيز   بيشتر از ترك نا
در ايران و تخلية آن كشـور از  قـواي    
انگليس وجهـة مـا را خدشـه دار نمـي     

ــد ــل و   » .كن ــر، چرچي ــوي ديگ از س
با شـدت هرچـه   « ويلسون سعي كردند

از پراكنــدگي تمــامتر خطــرات ناشــي 
بـه  » نيروها در صحنه هاي  مختلـف را 

استدالل آنها اين بـود  . كابينه بقبوالنند
و  ايـران اگر چه ايـن نيروهـا در   « كه 

ساير جاها كافي نيستند، ليكن در جمع 
كل نيروي  ما را جذب  مـي كننـد، و   

» .نيروي ذخيره اي باقي نمي گذارنـد 

كابينــــه )  مــــرداد  21( اوت  12در  
به رغم . م به تصميم دست يافتسرانجا

مخالفــت شــديد بــا حفــظ نيروهــاي « 
» انگليس در ايـران از لحـاظ  نظـامي ،   

لويد جورج به اين نتيجـه رسـيد  كـه    
بايد  به ميزان فعلي شـان حفـظ    « آنها 

شوند تا  نتيجة مذاكرات مجلس  ايران 
ــرا  ــارة تصــويب  ق ــران و ردر ب  داد اي

يت اكرزن با حم ».انگليس  معلوم شود
نخست وزير حرف خود را بـه كرسـي   

واقعيـت ايـن اسـت كـه لويـد      .  نشاند
مسائل مهم اروپايي را  .جورج مصر بود

ــا اســتفاده از  ديپلماســي از «     ً                     شخصــا  ب
اداره كنـد، و بـدين   » طريق مشـورت 

ترتيــب وزيــر خارجــه اش  را ناديــده 
لـيكن  او دسـت  كـرزن  را در    . بگيرد

چيـز   ادارة مسائل شرق كه بيش از همه
او . مورد عالقه اش بود باز مـي گشـت  

ــا     ــرزن را ب ــود ك ــل نب ــوص ماي بخص
 -تضــعيف طــرح دســت پــرورده اش  

يعنــي سياســت ايــران، بــه كلــي كنــار 
ــذارد ــون از او  . بگ ــه ويلس ــامي ك هنگ

از ايـران  ) قـوا ( خواست از فراخواني 
كرزن تحمـل  « حمايت كند پاسخ داد 

بنابراين او، بـه  » .شتاآن را نخواهد د
غم مخالفت شخصي با تعهدات نظامي ر

در . گرفـت   در ايران، جانب كرزن را
« پايان جلسة كابينه به كـرزن نوشـت،   

اگـــر احســـاس نكـــرده بـــودم كـــه 
از ايـران موقعيـت   ) نيـرو ( فراخواندن 

( شما را متزلزل نمي سازد، با توجه بـه  
                    ً          شديد مالي مان، يقينا  به نفـع  ) مشكالت

ميم تصــ» .فراخوانــدن رأي مــي دادم
كابينه بدين معنـا بـود كـه فراخـواني     
نيروي شمال ايران پيش از بهار  آينده، 
به دليل شرايط  جوي  در شمال ايران 

ــت ــذير نيس ــران، . امكانپ ــرال ژدر اي ن
ـ چمپ دو سـال فرمانــدهي   ازين، پــس ل

نيروي شمال ايران، و بخصوص پس از 
« مشـــكالتش در انزلـــي، احســـاس   

ــا» فرســودگي  ز كــرد، و تصــميم بــه ب
ــد . نشســتگي  گرفــت ــايني « ادمون » ت

ــر    ــل اكتب ــايد در اواي ــر( آيرونس ) مه
متولـد   1880او كه  در . جانشين او شد

شده بود، جوانترين سرلشكر در ارتـش  
ــود  ــيس ب ــين  . انگل ــون او را چن ويلس
بـدون شـك يكـي از    « :توصيف كـرد 

افسران جوان درخشان ارتش، يا شـايد  
ي بــا ددرخشــانترين افســر ارتــش، فــر

، زبـان دانـي خـارق العـاده، بـا      هوش
ــجاعت و     ــالي، و ش ــدني ع ــدرت ب ق

ــا وجــود ايــن » .ابتكــاري بــي همتــا ب
ــرال آيرونســايد از  موقعيــت شــغلي ژن
زمـان پايــان جنــگ اول رو بــه افــول  
نهاده بود، كه بازتاب شكاف روز افزون 
بين  اهـداف سياسـي بريتانيـا و منـابع     

      ً                  اتفاقـا  او در منـاطقي   . نظامي اش بـود 
رده بــود كــه ايــن شــكاف خــدمت كــ
او فرمانـدهي  قـوا  را در   . بارزتر  بـود 
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، كه كابينه بيهوده اميدوار ) 1920اوت 
بود به ترتيب بلشويكها را عقب بزنـد و  
ملي گرايان را سرجاي خود بنشاند، بـه  

ن او خـود را  در آن زمـا . عهده داشت
وزارت . در موقعيت مشابهي مي يافـت 

ـ      ي ايجنگ ديگـر نـه تمايـل و نـه توان
ــران كــرزن را   حمايــت از سياســت اي

پـس  « او خاطرات خود نوشت،. اشتد
از ترك مخاصمه، اين سومين بار بـود  
كه خود را در رأس نيروهاي نامحبوب 

يار جـدا افتـادة   سنظامي در قسمتهاي ب
ت تبـديل بـه   دنيا مي يافتم ، بـه سـرع  

  » .پرونده اي  بد يمن مي شدم
انتخاب آيرونسايد نشاندهنده اهـداف   

پــس از . ايــران بـود  وزارت جنـگ در 
فرماندهي  تخلية شمال روسـيه تحـت   

نسايد به عنـوان  وشرايط خطرناك، آير
عقـب نشـينهاي    در ربحفرماندهي مت« 

مـي   او. معروف  مـي شـد  » خطرناك 
ينه بـه  بايست تا زمان تصميم گيري كاب

ــران مواظــب    ــرو از اي ــدن ني فراخوان
كـــردن  اوضـــاع باشـــد و از درگيـــر

. احتـراز كنـد   اين كشور نيروهايش در
ــن ضــمن،  در ــوذ  « اي ــي بايســت نف م

 ديگر شخصي خود را براستاروسلسكي و
نيروهاي ايراني تحكيم  كند، به طوري 

كه بتوان قواي آنها را به نحو احسن به 
قامـات  كار  گرفـت تـا  خواسـتهاي  م   

» .سياسي  را در تهران بـر آورد سـازند  
به  عبارت ديگر، قرار  بـود  او مسـاعي   

خود را به كار برد تا نيروهـاي نظـامي    
محلي  را به جاي  نيروي  شمال ايران 
بــه صــورت آلــت دســت  ســفارت در 

  )3( .آورد
  
  نامزدهاي كودتا  ◀
  

فكـر، كودتـا   ": حسين مكي مي نويسد
يتانيا قطعـي و  در ذهن سياستمداران بر

ديدة كاركنان سـفارت  . پخته شده بود
. بازيگر اين كمدي  را جستجو مي كرد

از روزي كه اين تصميم قطعي شد  تـا  
روزي  كــه انتخــاب عملــي  گرديــد و 
پرده باال رفت، چند نفـري نـامزد ايـن    
نقش شدندكه نامزدي هريـك مواجـه   

ياءالدين ضـ سـيد  . با مشكالتي گرديـد 
د كه نـامزد ايـن   شايد آخرين كسي بو

                     ً                   بازيگري شـد، ولـي ظـاهرا  اسـتعداد و     

صالحيت كامل او اين جامه را به قامت 
. اسـت  تر از ديگران سـاخته  هزنداو برا

) اين حـدس ضـعيف اسـت   ( شايد هم 
دالالن و مأمورين سفارت مي خواسـته  
اند چنـد نفـر را بـه ايـن اميـد و آرزو       
آرام نگاهدارند و از روز  اول نظرشان 

  ."متوجه سيد ضياء بوده است    ً قطعا  
از نـامزدان و   كـدام  اينك  در بارة هر
  .مختصري  مي نگاريم ،داوطلبان كودتا

زد كودتـا كـرده   ماولين كسي را كه نا
طبق يادداشتهائي كه نويسـنده  ( بودند

ــرمين    ــمندان و محت ــي از دانش نزديك
سـردار  ) معاصر بختياري ديـده اسـت   

 اسعد بختياري بود كه جريان تـاريخي 
  :ن بدين شرح بوده استآ

                                 ً       از چند نفر مطلعين شـنيده كـه تقريبـا     
اواخر كابينة وثوق الدوله مـوقعي كـه   
بختيــار يهــا بعنــوان كمــك بــا اردوي 
دولتي براي رفع غائله و تعقيب رضـاي  

          ً نكه تقريبا  آجوزداني برخاسته بودند، با 
دوسه مـاه هـم از  واقعـة قتـل رضـاي      

اينكـه   جوزداني گذشته بود، معهذا بنام
در تعقيب رضـاي جـوزداني خواهنـد    
رفت، دسته دسته وارد اصفهان شده در 

تـا آنكـه شـبي در    . نجا متمركز گشتندآ
عمارت چهـل سـتون اصـفهان مجلـس     

سـران بختيـاري    مشاوره اي بين تمـام 
تشكيل يافت و موضوع فرماندهي ايـن  
ــرح   ــاري مطـ ــك بختيـ اردوي چريـ
ــامزد   ــعد ن ــردار اس ــد؛باالخره س گردي

ولي رأي بتصويب  ،هي اردو شدفرماند
  .نرسيد

ردگي ايـن اردوي  كبراي تعيـين سـر   
چندين هزاري، بين آنها اخـتالف نظـر   

ـ  پيدا شد، حتي كار ـ ب زاع و مناقشـه  ه ن
كشيد؛ در اثر اين اخـتالف، صـبح هـر    
يك از سران بختياري قسمتهاي خود را 
برداشته روانة خاك بختياري گرديدند 

جــاد اتحــاد و بالنتجــه نتوانســتند بــه اي
موفــق گردنــد تــا بــر اثــر آن بتواننــد 

مقدمات حملـة بـه تهـران و كودتـا را      
شايد ايـن موضـوع هـم    ( فراهم سازند

  ). مقرون  بصحت نباشد
همين نـامزد بـودن سـردار    اثر گويا بر 

اسعد بود كه وي پس از آنكه  سـالها از  
ايــن مقدمــه گذشــته و ســردار  اســعد 
 نهايت درجـه خـود را بـه شـاه سـابق     

و پيـدا  انزديك و بي اندازه اعتماد بـه  
كرده بود، ناگهـان گرفتـار دژخيمـان    
مرگ گشته با فجيـع تـرين وضـعي در    

 .زندان قصر شـربت شـهادت را نوشـيد   
يكي ديگر از نامزدهاي كودتـا، سـاالر   
جنگ پسر بانو عظمـي مـي باشـد، كـه     

يـك مـاه    ،وطلـب بـود  اخودش هم د
پيش از كودتاي سيد ضياء دست بكـار  

 با قواي مسلح چريك كـه از يـك   ،شد
عده ارمني و مقداري  سوار بختيـاري   
و عده اي از نفرات جنگجوي روز مزد 
تشكيل يافته بـود، از اصـفهان حركـت    

ـ   ه كرده در حدود سياه كوه ورامـين ب
گري برخاسته بود و چنـين تصـميم   يياغ

داشت كه با عدة خود تهران را تصرف 
از ولي  پايداري سخت عده اي  ،نمايد

نيروي ژنـدارم، مـانع از پيشـرفت وي    
براي  دفع شـر او   .بطرف تهران گرديد
 1299بـرج دلـو     6بود كـه در تـاريخ   

ــكيالت   ــيس تشـ ــروپ رئـ ــل گلـ كلنـ
سركشي پستها  اي               ً   ژاندارمري شخصا  بر

و بازديد و دادن دستورات بـه اردوي  
ژاندارم و دفع غائلـه از تهـران بطـرف    

را ورامين حركت كرده و ساالر  جنگ 
خـودش بـه   . شكست داد هدر سياه كو

ر نفر از همرانش  اكاشان فرار كرد و چه
  .دستگير شدند

چيها استاروسلسكي تايكي  ديگر از كود 
روسي قزاقخانه بـود كـه مـي     هفرماند

ــل از   ــد و قب ــتي نماي خواســت پيشدس
ــة سســتي و   ــه بهان انگليســها رســيده و ب
اختالس اموال دولـت بـراي عـزل او    

  4(.داقدام كرده ان
ز زبـان  ااينك جريان اين داسـتان را   

) زلـو وآقاي ضياء الملـك قراگ ( فرمند 
كه در دورة چهاردهم مجلس  شوراي  
ــيد    ــة  س ــرح اعتبارنام ــع ط ــي موق مل

  :ضياءالدين گفته است، بشنويد
ــائيز «  ــاميرزا 1299در اواخــر پ ــده ب بن

كه يكي از انقالبيون )5(اسماعيل نوبري
يك شخص دورة مشروطه بود و هميشه 

                                  ً     انقالبي بود؛ آقايان تبريزيهـا مخصوصـا    
آقــاي دكترشــفق آن مرحــوم را مــي 

وطـن پرسـت    نفـر  شناسند، ايشان يك
ــود؛ مخصوصــا  از آن وطــن                   ً         حقيقــي ب

                              ً       پرستهائي كه بنده به ايشان كامال  معتقد 
ــودم؛ در ــت مت ب ــول  جرش ــرين بق اس

 مرحوم مشيرالدوله آمده بودند به بندر
هـا را قطـع   آنجا هم جـاده   پهلوي؛ از

كرده بودند وسعي كرده بودند تـا بـه   
شش فرسخي قزوين برسند؛ درآنوقـت  

قزوين بـود و   نيروي ارتش انگليس در
اجازه مبارزه نداشت؛ به آنها امربعقـب   

  .  نشيني از قزوين داده شده بود
بنده و مرحوم ميرزا اسـماعيل نـوبري     

ــأمورين   ــام م ــديم؛ تم ــزوين ش وارد ق
ــرس  متجا  ــت از ت ــش  دول ــرين ش س

فرسخي  قزوين فـرار  كـرده بودنـد و    
ــهر  امتج ــد وارد ش ــر بودن ــرين منتظ س

  .شوند
وارد تهـران شـديم، قـزوين     وقتي  مـا 

ــت و  ــأمورين دول ــي از م ــون  بكل قش
  .انگليس  تخليه شده بود

در اين ضـمن كابينـة مشـيرالدوله در     
عـده   تهران تشكيل يافتـه بـود و يـك   

بـه   مـا  وقتي .قزاق فرستاده بود به آنجا
مـديم، آنهـا را در راه مـي    آتهران مي 

ــع    ــراي دف ــزوين ب ــه ق ــه ب ــديم ك دي
نهـا بـه قـزوين    آ متجاسرين مي رفتند،

رفتند و جلو متجاسرين راهم گرفتند و 
البتــه يــك امــر سياســي كــه مرحــوم  
مشيرالدوله اعمال كردند، اين بود كـه  
ميان ميرزا كوچك خان و متجاسـرين  

را را بهم زدند و ميـرزا كوچـك خـان    
بطرف خود كشـيدند و  متجاسـرين را   

  . هم نگذاشتند از قزوين جلوتر  بيايند
مرحوم ميرزا اسماعيل نـوبري و بنـده    

وارد تهران شديم؛ در ايـن  وقـت سـه    
ريان كودتـائي در تهـران بـود  كـه     ج

  .شايد آقايان اطالع داشته باشند
يكي همان مرحوم مدرس بود كـه در   

ي تهران يـك جريـان داشـت و ديگـر    
بود كـه بـه اقـدامات     يمربوط به نوبر

را از » استاروسلسـكي  « انة خود دمجد
  .مقام خودش  خلع كرد

و جريان آن ايـن بـود كـه روزي در     
منزل بنده آقاي ميرز ا اسماعيل نوبري 
تشريف داشتند؛ كسـي آمـد بـا ايشـان     
ــر آن رنــگ   صــحبت كــرد كــه در اث
رويشان پريد و بعد فرمودند دو سـاعت  

يم؛ وقتي كه برگشتند خيلي ديگر مي آ
يدند و بعـد   سـ گرفته و پكر بنظر  مـي ر 

  .اشخاصي كه آنجا بودند، رفتند
مرحوم ميرزا اسماعيل نوبري فرمودند  

به من مي گفت » استاروسلسكي«كه 
انگليسها  ،كه راجع به سياست خارجي

مشغول و در فكر كودتائي هستند؛ شما 
ما بيائيد من قزاقخانه را در تحت نظر ش

قرار  مي دهم و شما يكنفر  انقالبي 
  .هستيد، بيائيد كودتا كنيد

مرحوم ميرزا اسماعيل نوبري جواب 
داده بود كه من به دست خارجي 

انقالب نمي  ،      ً             مخصوصا  به دست نظامي
 تكنم و اگر بخواهم انقالب كنم، بدس

رادي انقالب مي كنم كه وطن فا
چون خودش . پرست و انقالبي باشند

پرستها  وطنبه  بود، پرست وطن
اهميت مي داد و مي گفت با كارد و 

من به دست  .طپانچه انقالب نمي كنم
                                ً يكنفر خارجي و يك ميسيوني كه بعدا  
معلوم نيست، در تحت اختيار من باشد 

نه، انقالب نمي  نه و مطيع من بشود يا يا
كنم؛ و قبول نكرده بود كه كودتا  

 .بكند
بودند  بعد آمده بودند و صحبت كرده

كه ممكن است بروند يكي ديگر را پيدا 
كنند، كه به مقام رياست عالقـه داشـته   
باشد و اين كار را بكند و او گفته بـود،  
من بايد بروم به مرحـوم مشـير الدولـه    
 .اطالع دهم و او از اين امر آگاه سازم

مرحــوم مشــير الدولــه در ايــن  وقــت 
نخست وزير بود؛ وقـت گرفتـه، رفـت    

ــزل او،   ــدا   من ــه خ ــوبري ك ــاي ن آق
رحمتشان كند، به مرحوم مشير الدولـه  

مرحوم مشير الدوله . چگونگي را گفت
فرمودند كه ما با  انگليسيها در مـذاكره  
هستيم كه يك ماده از قرار داد را لغـو  

م ماده ايست كه مربـوط بـه   هكنيم و آن
منصبان قشوني و نظميه است و  صاحب

 ايـران از يك مملكت خـارجي  بـراي   
وريــم؛ ولــي هنــوز    آستشــار مــي  م

مذاكرات ما تمام نشده اسـت؛ مرحـوم   
ير الدولـه فرمـوده بودنـد كـه مـن      شم

خيلي خوشوقت هسـتم كـه شـما  مـرا     
ـ     ً را  ومستحضر كرديد و بهمين جهـت ف

اقدام كردند و گويا سردار همـايون را  
در قزاقخانه گذاشتند و دست آنها را از 
آنجا كوتاه كردند و يكعـده زيـادي را   

م به جاهاي ديگر  گذاردنـد و از آن  ه
خيالي كه استاروسلسكي در سرش پخته 

مرحـوم مـدرس    .بود؛ جلو گيري كرد
راهم كه البته شنيديد كه وارد  بودنـد  
و يك كميته اي بود در ايران، بـه نـام   
كميتة آهن كه آنها هم مشغول بودنـد؛  
در صدد كودتا بودند و  البتـه آقايـاني   

طالع دارنـد كـه   كه آن زمان بودند، ا
كودتا بدست كميتـة آهـن اجـرا شـد     
مكرر اين لقب را شنيده اند، آنهائي كه 
ــع در   ــا دارد، آن موقـ ــان اقتضـ سنشـ

ــد     ــي دانن ــد، م ــت وارد بودن ) سياس
همــه سنشــان  -عمادالســلطنه فــاطمي 

  ) 6(.اقتضا دارد
  12در صفحه  
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بمناسبت صد و  ،خرداد۲۶«
ــالگرد ــتمین س ــت و هش  بیس

  »مصدق  دکتر تولد
  

مؤسسه مطالعات تاريخ معاصـر  * 
ايــران در فــروردين مــاه ســال 

با آقاي حسين آقاي مكـي  5137
داشته اسـت كـه   گفت و گويي 

در اينجا آن بخش كه در رابطـه   
اســـت در  1299 يبـــا كودتـــا

دسترس  خوانندگان قـرار مـي   
  : دهم

  
جنابعالي از پيشكسـوتان  ! آقاي مكي" •

 تاريخنگاري معاصر در كشور ما هسـتيد 
. و سهم بزرگي به عنوان مـورخ داريـد  

اگر تاريخ بيست ساله و مدرس قهرمان 
آزادي شما نبود نسل امروز ما شـناخت  
كافي از دوران بيست ساله اول پهلوي 

با توجه به اينكه شما در . پيدا نمي كرد
جلدهاي نخسـتين تـاريخ بيسـت سـاله     

 1299خود سنگ بناي معرفي كودتاي 
درباره خاطرات  نظرتان، را گذاشته ايد

        ً             كـه اخيـرا  منتشـر     ،اردشيرجي ريپورتر
           ً                     چيســت؟ ظــاهرا  اردشــيرجي تــا  هشــد

سالهاي اخير چندان شناخته شده نبـود  
  .و اسمي از او مطرح نبود

اولــين مرتبــه رائــين اســم او را در   �
 .كتاب فراماسونري خود آورد

فقط اسم او را جزو اسامي كساني كه  •
انـد خيلـي    عضو لژ بيداري ايران بوده

اي  مختصر در كنار بقيه آورد نه به گونه
 .كه ايجاد حساسيت كند

رسد كه عرض  چند نكته به نظرم مي �
يك نكته اين كه آيرونسايد هـم  : ميكنم

يك چنين چيزي نوشته و تاكيد كـرده  
تا زماني كـه سلسـله پهلـوي حكومـت     

كند، اين مطالب منتشر نشود و گويا  مي
هـا را   شـت محمدرضا پهلوي آن ياددا

قبـل از آيرونسـايد، ژنـرال    . گيـرد  مي
بـزرگ كودتـا    دنسترويل بود كه پـدر 

شـد و اسـاس كودتـا را او     محسوب مي
خواسـت   وقتي از ايران مي .چيده بود

خارج شـود منصـب او بـه آيرونسـايد     
كتـابي هـم ادوارد    .شـود  واگذار مـي 

گري، وزيرخارجه انگليس، دارد كه به 
ـ    ه فرانسـه  زبان انگليسي اسـت و بعـد ب

مطلب مهمي كـه در ايـن   . ترجمه شد
كتاب ديدم اين بود كه بـر طبـق نظـر    
دولت انگلستان چون نفـوذ روسـيه در   

اسـاس قـرارداد تركمانچـاي     ايران بر
زياد شده بود، و دربار محمدعلي شـاه  

ها خيلـي   بينيم كه تقريبا به روس را مي
نزديك شده بودند، انگلستان متوسل به 

نويسـنده در  . شود مي» نفوذ غيرمرئي«
اين كتاب اين عبارت را به كار بـرده و  

گويد به اين جهت ما مشروطيت را  مي
مشـروطيت را  . در ايران ترويج كرديم

مرحـوم  . در اصل ما بـه ايـران داديـم   
هاي خـود   مدرس هم در يكي از نطق

به اين مطلـب اشـاره دارد كـه وقتـي     
خواست پا بگيرد ما هنوز  مشروطيت مي

از هر  آن را نداشتيم ولي خيراستعداد 
كســي برســد خيــر اســت، چــون چيــز 

 .خوبي بود ما هم قبول كرديم
ها بـا   يك مطلب ديگر اين كه انگليسي
و در  استاروسلسكي خيلي مخالف بودند

مورد او به دولت ايران خيلي اعتراض 
كننـد و مشـيرالدوله هـم در نتيجـه      مي

ــاره    ــار كن ــكي از ك ــيه استاروسلس قض
هـايي در   الدوله يادداشتمشير. گرفت

اين مورد از خود به جـا گذاشـته كـه    
پيش همسرش بـود و داود پيرنيـا ايـن    
يادداشتها را ازمادرش گرفت و به مـن  

مطلب خيلي جـالبي كـه در    .نشان داد
ــت ــه    يادداش ــود ك ــن ب ــدم اي ــا دي ه

خواستم با  مشيرالدوله نوشته بود من مي
ها ارتبـاط برقـرار كـنم و ضـمن      روس

با سفير انگليس، اين مطلـب را  مالقاتي 
او نه رد كرد و نه . با اودرميان گذاشتم

راجع به ايـن مسـاله مـن    : قبول؛ گفت

 600مـن هـم فـوري    . دستوري ندارم
تومان به يحيي ريحان، مـدير روزنامـه   
ــرو در    ــو بـ ــه تـ ــل زرد، دادم كـ گـ

ات به من اعتراض كن كه چرا  روزنامه
كنيـد؟   ها تجديـد رابطـه نمـي    با روس

كه منزل آمـدم همسـرم اوقـاتش    شب 
تلخ بود؛ روزنامه را جلوي من انداخت 

ببينيد اين مرد بـي همـه چيـز    : و گفت
هايي به ما داده؟ اول خيـال   چه نسبت

كردم همان انتقاداتي است كه من بـه  
او گفته بودم بكنـد، ولـي وقتـي نگـاه     
كردم ديدم خيلي هتاكي هم بـه مـن   
كرده؛ در صورتي كـه مـن پـول داده    

بـه خـانم   . دم تا قـدري انتقـاد كنـد   بو
اينها جزو مسائل سياسـي اسـت؛   : گفتم

شما اينقدر ناراحت نباشيد، بگذاريد مـا  
 .فعال روابط سياسي را برقرار كنيم

ــكي  • ــاخوف و استاروسلس ــورد لي در م
روند  گفتني است كه وقتي از ايران مي

. شـوند  هر دو بعد از مدتي كشـته مـي  
قفقــاز ليــاخوف بــه مســكو نرســيده در 

شود، استاروسلسكي هم از راه  كشته مي
 .شود رود و گم مي عراق مي

ــت    � ــل ازحركــ ــاه قبــ              احمدشــ
  يك شمشير مرصع به او    سلسكي استارو
هــا هــم اعتــراض  دهــد؛ انگليســي مــي
آنها قرار بـود طبـق قـرارداد    . كنند مي

دو ميليون ليره به ايـران كمـك   1919
سـايكس و   بدهند و آرميتـاژ اسـميت و  

چند نفـر ديگـر هـم در ارتـش ايـران      
مشيرالدوله ايـن ميسـيون را بـه    . باشند

شناسـد و چـون اسـميت     رسميت نمـي 
ــدن   ــه لن ــود او را ب ــده ب ــتخدام ش اس

مورد مسائل نفتـي كـه    فرستد تا در مي
بين ما و انگلستان اختالف وجود داشت 
موضوع را حل كند، و او هم گزارشي 

طلب ديگـر در  م. دهد  به نفع ايران مي
ها قبـل   مورد رابطه رضاخان با انگليسي

سـرهنگ مويـان   . از وقوع كودتاسـت 
معروف به سرهنگ باقرخان بمبي براي 
مــن تعريــف كــرد و گفــت بــه هنگــام 

نشيني از رشت به قزوين، رضاخان  عقب
در . به من گفت بيا مقداري راه بـرويم 

كـرد كـه    ضمن راه با من صحبت مـي 
د اين وضع را اوضاع خراب است و باي

رفتـيم   طور كه راه مي همين. آباد كرد
در آنجـا  . به گراند هتل سابق رسـيديم 

رضاخان به من گفت شـما در خيابـان   
من هم مدت سه . بايستيد تا من برگردم
چـون هـواي آن   . ربع ساعت ايستادم

موقع قزوين سرد بـود و پاهـايم سـرد    
شده بود ناچارواردساختمان هتل شدم 

ه دوم رضاخان با چنـد  و ديدم در طبق
 .افسر انگليسي مشغول صحبت است

محمود محمود راجع به واقعه كودتـا  •
هــاي  چيــزي نگفتــه، چــون يادداشــت

ايشان سرنوشت فجيعي پيدا كرد ظاهرا 
به اين جهت كه همسر ايشـان آلمـاني   
بود و خيلي شوهرش را به خاطر مسائل 

كـرد، تمـام اسـناد و     مالي اذيـت مـي  
دارد  مـي  ود را برمدارك محمود محم

دوسـتان  . بـرد  و با خود به آلمـان مـي  
محمود تـالش زيـادي بـراي گـرفتن     

كنند، ولي اين خـانم آنهـا را    اسناد مي
دهد و محمود ناچـار مطـالبي    پس نمي

نويسد وگرنـه   با تكيه به حافظه خود مي
هــايش در اصــل بســيار هــم  يادداشــت

 .محققانه بوده است
رد مرحوم محمود هيچ چيـز در مـو   �

كودتا ننوشته ولي مطالـب زيـادي در   
مورد روابط خارجي ايران نوشته و من 
در كتاب تاريخ بيست ساله از مطالب او 

ايشان مهندس . ام خيلي نقل قول كرده
ــود  ــراف ب ــت و تلگ ــه  .وزارت پس نكت

ــرايم   ــري ب ــالن خلعتب ــري را ارس ديگ
تعريــف كــرد و آن ايــن كــه هــاوارد 

بل از ياترات در دوران سردارسپهي و ق
اي  به سلطنت رسيدن رضاشاه در خانـه 

در خيابان آب مقصودبك بـا رضـاخان   
ارسالن خلعتبري، كـه  . كند   مالقات مي

تـر بـود، از ايـن مطلـب      منزلش پـايين 
اين كـه او خـود ديـده    . اطالع داشت

گفـت؟   بود يا به نقل از كسي ديگر مـي 
 .دانم نمي

در مورد حافظه بسيار قـوي رضـاخان،   
كنـد،   به آن اشـاره مـي   كه اردشيرجي

شــما اگــر  . مطلــب درســت اســت  
ــت ــودي را   يادداش ــليمان بهب ــاي س ه

بخوانيد در آنجا مطلبي هسـت راجـع   

بـه ايـن ترتيـب كـه     . به چاي و سيگار
وقتي در سوم اسفند قوطي سيگار او را 

آورند يك نـخ از آنهـا كـم بـود و      مي
گويـد مـن يـك سـيگار فـالن جـا        مي

است؟ اين كشيدم چرا يكي از آنها كم 
اي قوي داشته  دهد كه حافظه نشان مي

گويد  بعد بهبودي در جواب مي. است
چــون قــوطي ســيگار روي ميــز بــوده 
ــراي   ممكــن اســت يكــي از افســران ب
ــا را    ــي از آنه ــار يك ــاري و افتخ يادگ

 .برداشته باشد
پسر او محمدرضـا هـم حافظـه خـوبي     

ول تشـكيالت  ئزماني كه من مس. داشت
مكـرات بـودم   غرب ايران در حـزب د 

خواست به خوزستان  محمدرضا شاه مي
برود كه هوا خراب شـد و هواپيمـا در   

چون من در غرب ايران . اراك نشست
تشكيالت حـزب تـوده را نـابود كـرده     
ــرا   ــودم، شــاه در فرودگــاه ســراغ م ب

مكي كجاست؟ از : گرفته و پرسيده بود
فرودگاه فرستادند سراغ من كه شاه تو 

م، ديدم روي بال وقتي رفت .را خواسته
طياره، سه قابلمه كوچك قرار دارد كه 
يكي، خوراك كبك و يكـي خـوراك   
مرغ و ديگري نان و پنير و سبزي بود و 

خورد، او در همان حال  داشت غذا مي
بعـد از واقعـه   . هايي كرد با من صحبت

ــزو     28 ــه ج ــن ك ــا اي ــن ب ــرداد، م م
وقـت در    ها بودم ولي هيچ غيرمستعفي

در بنـد سـر   . كردم ميها شركت ن سالم
بودم كه آمدنـد و گفتنـد اعليحضـرت    

وقتي رفتم، . گويند مكي حتما بيايد مي
گفـت يادتـان   . خطاب شاه به من بـود 

هست در فرودگاه اراك به شـما چـي   
گفتم؟ تمام مطالبي را كه آنجا بـه مـن   

لـذا حافظـه   . گفته بود اينجا تكرار كرد
در مـورد آمـدن    .بسيار قـوي داشـت  

به ايـران و تشـكيل محافـل     ها بلشويك
مخفي بلشـويكي در پايتخـت، كـه در    

نامــه اردشــيرجي آمــده، بايــد  وصــيت
بگويم كه كاالميتسف هنگـامي كـه بـه    
عنوان اولين سفر لنين در ساري پيـاده  

رود  شود، استاروسلسكي به آنجا مـي  مي
نفـر   17و در يك محاكمه صحرايي هر 

كند كه اينك قبـر آنهـا    را تيرباران مي
او جواهراتي بـا خـود   . ساري است در

آورده بود كه به رجـال ايـن مملكـت    
اهدا كند و قسمتي از جواهرات را هم 

آورنـد   بفروشد و خرج خودشان را در
باقرخان بمبـي  . و سفارتخانه داير كنند

به من گفـت كـه وقتـي جـواهرات را     
روي ميز گذاشتند از تاللو جـواهرات،  

 .اتاق روشن شد
دضـياء در فلسـطين   از دوراني كه سي•

بود چه اطالعاتي داريد؟ مشهور اسـت  
يهـود در فلسـطين    زماني كه موج ضد

ايجاد شد، ايشـان بـه عنـوان مسـلماني     
ها را از اعـراب مسـتقر در    موجه، زمين

خريـــد و بـــا كمـــك  فلســـطين مـــي
اميـر عبـاس هويـدا،     الملك، پـدر  عين

هـا منتقـل    ها را به يهـودي  اسناد زمين
منبع ثروت سرشـار  گويند  مي. كرد مي

  .ها بوده است او همين معامله
دانم كـه وقتـي از ايـران     اين را مي  ٭

رفت پولي نداشت و مبلغي در حـدود  
 .دهند تومان پول به او مي 250

هـا   سندي موجود است كه انگليسـي  •
دهنـد   بيست هزار تومان به او پول مي

 .تا خرجي راه داشته باشد
ا بوده ه دانم مدت در فلسطين هم مي ٭

بعـد  . و باغات مركباتي در آنجا داشـته 
هم كه به اينجا آمد در نهر كرج، باالتر 

آبــاد، در همــين  از بيمارســتان يوســف
جــاده پهلــوي يــك زمــين وســيعي را 
. خريد و در آن مرغداري درست كرد

 .آباد رفت بعدها به سعادت
نكته جالبي درباره سيدضـياء وجـود    •

اه كـه  شـ   او در زمان محمـدعلي . دارد
ــرم   ــه جـ ــته بـ ــالي نداشـ ســـن و سـ

ــب ــي  بم ــتگير م ــذاري دس ــود و  گ ش
در بازجويي او شخصا  يشارژدافر اتريش

كنـد كـه    شود و نظارت مـي  حاضر مي
سيدضياء اقاريري نداشـته باشـد و بعـد    

 .فرستند هم او را به خارج مي
سيدعلي آقايزدي، پدر سيدضـياء، از   ٭

 .طرفداران محمدعلي شاه بود
مشكوك است چـون   اين قضيه قدري

مدتي با آنها بود، بعـدا جـزو مخالفـان    
 .گيرد قرار مي

به هـر حـال اسـتبعادي نـدارد كـه       ٭
ــه نحــوي   سيدضــياء در خــارج هــم ب

بــاره  امــا در. شــده اســت ارتـزاق مــي 
السلطنه، كـه   احمدشاه مطلبي را نصرت

عمو و همبـازي و همشـاگردي احمـد    
ــل كــرد   ــراي مــن نق ــود، ب ــاه ب او . ش

هـا   فهميـدم انگليسـي  گفـت وقتـي    مي
خواهند احمـد شـاه را از سـلطنت     مي

خلع كننـد، مـا، سـران قاجـار، جمـع      
قرار شد دو نفر بروند و با وزيـر  . شديم

مـن و  . خارجه انگليس صـحبت كننـد  
ــيم  ــلطان رفت ــه  . عضدالس ــر خارج وزي

انگليس به ما گفت پرونده اين كار نزد 
مديركل وزارت خارجه است كه فعـال  

ادداشتي بـراي او  مرخصي است، من ي
نويسـم، شـما برويـد بـا او صـحبت       مي

مـا بـه اسـكاتلند رفتـيم و سـراغ       .كنيد
. منزل آن شخص مـديركل را گـرفتيم  

وقتي در منـزل او را زديـم، بـا حولـه     
ما يادداشـت  . حمام آمد در را باز كرد

يـك  . وزير خارجه را به او نشان داديم
دفعه ديديم برگه يادداشت را به طرف 

د و گفت ما ديگر اين خانواده ما سر دا
سال مـا را   150را كه در طول ] قاجار[

هـا قـرار    در يك قدمي جنگ بـا روس 
مـا ايـن   . توانيم تحمل كنـيم  داده نمي

. ماجرا را براي ناصرالملك نقل كرديم
انـاهللا و  : وقتي ناصرالملك شنيد گفـت 

السلطنه در ادامه  نصرت. انا اليه راجعون
از راه  وقتـي هـم  : صحبت خود گفـت 

بندر پهلـوي بـه ايـران برگشـتيم بـين      
رشــت و قــزوين مــا را ســخت لخــت  
ــه      ــع ب ــان وض ــه هم ــا ب ــد و م كردن

فـرداي آن  . كنسولگري انگليس رفتـيم 
روز همه آن چيزهـايي را كـه غـارت    
 .كرده بودند آوردند و به ما پس دادند

در مجلــس ششــم، مرحــوم مــدرس   -
خدا شاهد است مـن يـك   : فرمايند مي

آميـز نسـبت بـه مـوافقين      لفظ تـوهين 
نگفتم زيـرا ايـن يـك    ] 1919[قرارداد 

اختالف نظر سياسي بود و باز در همان 
گويـد مـن يـك دفعـه اسـم       نطق مـي 

هـا   بعضي. الدوله را به بدي نبردم وثوق
ــبهه ــدرس   ش ــوم م ــاره مرح اي را درب

كننـد كـه چـرا مـدرس بـا       عنوان مي
جمهوري رضاخاني مخالفت كـرد، در  

پــذيريم رضــاخان صــورتي كــه اگــر ب
انگليسي بـود حـداقل در ايـران مثـل     

 .شـد  تركيه نهاد جمهوري تاسـيس مـي  
گفــت مــن بــا جمهــوري  مــدرس مــي

مخالف نيستم، حكومت صدر اسالم هم 
اي  جمهوري بوده، ولـي بـا جمهـوري   

ها بخواهند براي ما تعيـين   كه خارجي
ايشـان پـس از ايـن كـه     . كنند مخالفم

] هربـه ظـا  [مدتي بيمار شـد رضـاخان   
ــراعلم و   خيلــي ســعي كــرد دكتــر امي

اش تسريع كنند ولي  ديگران در معالجه
هـايي كـه رضـاخان     او با همه محبـت 

  .بظاهر به او كرد، تسليم نشد
اجـرا   1919به نظر شما اگر قـرارداد  •

رضـاخان  1299شد بهتر از كودتاي  مي
  نبود؟ 
به هر حال هر دو شق بد بود، ولي با ٭

عه ما گرفتـار  جام 1919اجراي قرارداد 
يك حكومت ديكتاتوري به آن صورت 

هنـد مسـتعمره   . شـد  كه پيش آمد نمي
انگليس بود، ولي هيچگـاه ديكتـاتوري   
خشني كه رضاخان ايجاد كرد در هند 

 .پيدا نشد
] زنـدگاني احمدشـاه  [در كتاب بنده ٭

اي كـه   يكي نامـه : دو سند وجود دارد
نورمن به وزير خارجه انگليس نوشـته و  

ــب  ــه ناي ــد   ب ــيس در هن ــلطنه انگل الس
رونوشت آن را داده و يك نامه ديگـر  

السلطنه هند نوشته و به لـرد   كه به نايب
در آنجا گزارش . كرزن رونوشت داده

گويـد تـاكنون اگـر مـا      دهد و مي مي
را عملـي   1919نتوانستيم مواد قرارداد 

ــايي را    ــان كاره ــاخان هم ــيم رض كن
ــي ــرارداد   م ــا در ق ــه م ــد ك  1919كن
ستيم انجام دهيم منتها آن موقع خوا مي

قرار بود با پول ما صورت گيرد و حـاال  
با پول ايران اين خواسته تحقـق پيـدا   

 .كند مي
به 1919يعني در واقع جوهر قرارداد  •

اگـر  . عملـي شـد   1299شكل كودتاي 
شد فقط ظاهرش  آن قرارداد عملي مي

چندي پـيش در يكـي از   . كرد فرق مي
ثه سـر پرسـي   نشريات آمده بود كه ور

خواهنـد اسـناد خـانوادگي     لورن مـي 
 .خود را در لندن بفروشند

هـــيچ وقـــت بـــه اســـناد سياســـي ٭
. هاي خارجي اعتمـاد نكنيـد   وزارتخانه

در جلد سـيزدهم يـا چهـاردهم اسـناد     
ــه    ــيس، كــ ــه انگلــ وزارت خارجــ
ــداري از آن را   ــبا مق ــك ص مختارالمل

هاي زيادي اسـت   ترجمه كرد، تلگراف
» به عرض رسيده« گويد كه در آن مي

و اصل تلگراف در » به اطالع رسيده«يا 
كتاب نيست؛ بعد هم شش هفـت سـطر   

عجالتـا  : گويـد  چين كـرده و مـي   نقطه
در يـك  . مصلحت نيست كه منتشر شود

تلگرافي از اين اسناد، وزيـر مختـار بـه    
وزيـــر خارجـــه انگلـــيس نوشـــته    
مشاورالممالك با ما خيلي مخالف است 

خـوب  . يـل دارد ها هـم تما  و به روس
هـاي   روزنامـه [ مطلبـي بـه  ]است شـما  

از او تجليل كنند تـا  ] تا[انگليس بدهيد 
ايراني ها بدانند او مورد توجه ماست و 

  )7(.از او تنفر پيدا كنند
  

   :توضيحات و مĤخذ
  
 خيتار(جان فوران، مقاومت شكننده   - 1

ــا يتحــوالت اجتمــاع ــا  هياز صــفو راني ت
: ، ترجمـه )يمپس از انقالب اسال يسالها

تهــران، موسســه خــدمات  ن،ياحمــد تــد
     295 -  297ص  1378رسا،  يفرهنگ

  299 - 302 –پيشين  -2
سياست انگليس و پادشاهي رضاشاه،  - 3

 ةدكتر هوشــنگ صــباحي، ترجمــةنوشــت
)   1379 –نشـر گفتـار     -ستاري  هپروان

  )  79 – 84صص   
تاريخ  بيست سـالة   –حسين  مكي  - 4

  -  1358 –تشارات امير كبيـر  ان –ايران 
  )  143 – 147ص   

فرزند حـاج   ،ينوبر لياسماعميرزا    - 5
چون از محله نـوبر   ،يزيمحسن، تاجر تبر

بـه سـال   . شد يبود معروف به نوبر زيتبر
  .متولد شد زيق در تبر.ه 1290

ــه  يمقــدمات التيپــس از انجــام تحصــ ب
پرداخـت، صـرف و    يعلوم حوزو ليتحص

كالم و قواعـد   ان،يب يمعنانحو، منطق و 
را  احمد كسروي او.  و اصول را فرا گرفت

خيابـاني   سـتارخان ، باقرخـان ،   با ههمرا
نمود   يپايدار«كه در دو ره مشروطه  ... و

  .ياد مي كند  »  
شاه از حكومـت،   ياز خلع محمد عل پس

 يملـ  يشـورا    انتخابات دوره دوم مجلس
همـراه   به ينوبر لياسماع رزايم. آغاز شد

 يراهـ  ز،يمردم تبر گريد ندهي، نمايابانيخ
  . مجلس شورا شد

 هيـ بـر عل  يابـان يمحمـد خ  خيشـ  قيام در
و  ليـ الدولـه آنگلوف  وثوق يها يخودكامك

شـركت    1919 نيقـرارداد ننگـ   ژهيـ به و
 نيــدر ا ينــوبر لياســماع رزايــم. داشــت

و بعـد از   كنـد  يجنبش فعاالنه شركت مـ 
 .ديآ يشخص دوم به حساب م يابانيخ
 رزايـ كه توسط م يموثر يجمله قدمها از

 ريـ و چند نفر شـخص خ  ينوبر لياسماع
كردن بـه مـردم    برداشته شد كمك گريد

آذوقــه و   نيدر مــورد تــأم   زيــ چ يبــ
ـ  هيدر مقابل سـرما  يستادگيا بـود   يداران

 يمصنوع يقحط جاديبا ا خواستند يكه م
. گرانتر بفروشـند  متيگندم و جو را به ق

پس  ر،يو سازش ناپذ خواهيدمبارز آزا نيا
و  رپنجيـ رضـاخان م  دنياز به قدرت رسـ 

 يو يضــد مردمــ تيــآشــكار شــدن ماه
و بـاالخره بـه    كند يمبارزه با او را آغاز م

رضاشـاه او  . رسد يبه شهادت م يدست و
و در سـال   كنـد  يمـ  ديـ را به همدان تبع

بـــه  هيـــمـــأموران نظم يشمســـ 1301
. برنـد  يم زندانبه  او را و  ختهياش ر خانه

شدن حالش بـه هـم    سه روز پس از آزاد
  .و جهان را بدرود مي گويد  خورد يم
حسين كي استوان، سياست موازنـه    - 6

، ) جلـد اول  ( منفي در مجلس چهاردهم
  64 – 65صص ، 1327تهران، مصدق، 

ــران   -7 ــر  اي ــاريخ معاص ــال اول  -ت . س
ــار   ــماره اول بهـ ــه  – 1376شـ مؤسسـ

 86صـص   –ران مطالعات تاريخ معاصر اي
-77 

 ادامه دارد
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شرايط کنونی جنبش ملی 
  و راھکارھای پيشبرد آن

  
  :تغيير شرايط بين المللي

  
نقش يافتن مشاركت مردمـي   -◄1

  در تحوالت منطقه 
  

همه مستحضريد كه شرايط بين المللـي  
ماه اخيرنسبت به قبـل، تغييراتـي    6در 

مـا شـاهد   . قابل مالحظه كـرده اسـت  
ــواه  ــهاي آزاديخ ــتقالل جنبش ي و اس

طلبانه هسـتيم كـه از شـمال افريقـا تـا      
همسايگي مـا بحـرين دامـن گسـترده     

و بسياري از آنها ملهم از جنـبش  . است
مدني وآزاديخواهي ملت ايران بـوده  

رخ دادن اين جنبشها آنهـم بطـور   . اند
زنجيره وار طبعا وضعيت را براي جنش 
مدني ايران و همچنـين نظـام واليـت    

. ختلف تغيير داده اسـت فقيه به انحاء م
در بسياري از كشـورها هماننـد مصـر و    
بحــرين، جنــبش مــردم ايــن كشــورها 
باعث كاسته شـدن شـديد نفـوذ نظـام     

نظـام  . واليت فقيه در آنها شـده اسـت  
واليت فقيه سعي مي كـرد بـا نفـوذش    
مــن بــاب نمونــه درميــان شــيعه هــاي 
بحرين و يا حتي در عراق بـراي خـود   

كند وخود را در موقعيت برتري ايجاد 
امـا  . منطقه صـاحب نفـوذ نشـان دهـد    

اكنون با وجود جنبشهاي آزاديخواهانه 
و مخالفت اين جامعه هـا  بـا اسـتبداد    
هاي حاكم اين قبيل نفوذها بي معنـي  

ــردم ايــن  . شــده اســت يعنــي اگــر م
كشــورها بخواهنــد خــود را از دســت 
استبداد بطور واقعي رها كننـد، مسـلما   

ز بـي نيـازي بـه    هم احساس و هم ابرا
نفوذ استبداد واليت فقيه در كشورهاي 

ــرد  ــد ك ــر آزاد . خــود را خواهن و اگ
شدند و مردم دموكراسي مطلوب خود 

را برقــرار كردنــد و بــدنبال ثبــات آن  
بودند، بطريق اولي نظام واليـت فقيـه   

بـي دليـل   . نفوذش را از دست ميدهد
نيز نيست كه نظام واليت فقيه شديدا از 

ــري د  ــكل گي ــردم  ش ــي و م موكراس
. ساالري در اين كشورها وحشـت دارد 

و به همـان ميـزان كـه از نفـوذ نظـام      
ــه در كشــورهاي جهــان و   واليــت فقي
خصوصا منطقه كاسته شود، اين انزواي 
رژيم به نفع جنبش مدني مردم ايـران  
خواهد شد و امتيـاز مثبتـي بـراي آن    

  .محسوب مي شود
    

مساله بعـدي نقـش جديـدي     -◄2
   .تركيه در منطقه ايفا ميكنداست كه 

  
از زمان اتخاذ رفتار روشـن تركيـه در    

كشور  نيبازگشت اقبال اسرائيل، زمينه 
ـ   انـه يخاورم الملـل  نيبه صحنه روابط ب

تركيــه نقــش فعــالي در  فــراهم شــد و
منطقه يافت و با فاصله اي كه در ايفاي 
نقشي بدور از تشنج از نظام واليت فقيه 

بـدل بـه رقيبـي    مي گيرد، در منطقـه  
براي نفوذ نظام حاكم بـر ايـران شـده    

اكنـون مشـاهده مـي شـود كـه      . است
تركيه در بحران ليبي نقشي فعال يافتـه  

با وجود عضويت تركيه در نـاتو،  . است
ي و بدينسان بيدر ل كاينفوذ امر شيافزا

به خطر افتادن تماميـت ارضـي ليبـي،    
ظاهرا تركيه را به ايـن نتيجـه رسـانده    

بحـران را در جـايي   ايسـتي  است كه ب
از ايـن  .ميـانجيگري  امتوقف كرد ولو ب

 انيو شورشـ  ليبي دولت ندگانينمارو 
آنكار در  آوريل  15قرار است در يبيل
  . كنند داريد
  
سومين تحـول مسـاله موضـع    -◄3

  .امريكا و اروپا است در مساله اتم
  

دول اروپايي و امريكا تا آخرين گفتگو 
ميـدانيم ايـن    كـه ( با نظام واليت فقيه

، )نظام حاكم بود كه دنبال گفتگو بود 
بـر سـر   . رفتارشان را تغيير نـداده انـد  

مجازاتهاي اقتصادي مانده انـد ومشـي   
اقتصادي نظـام   -منزوي كردن سياسي 

بدون . حاكم بر ايران را پيش مي برند
اينكه اينجانب با مساله تحريم اقتصادي 
موافق باشم خصوصا كـه ضـربه اصـلي    

تهــاي اقتصــادي بــه  مــردم وارد مجازا
گـردد و نـه رژيــم اسـتبدادي حــاكم،    
بررسي مواضـع فعلـي امريكـا و اروپـا     
نشان ميدهد كه ماندن امريكا و اروپا بر 

اقتصادي  -سر سياست به انزواي سياسي
كشاندن نظام واليت فقيـه، بـراي ايـن    

البتـه  . نظام امـري بسـيار منفـي اسـت    
واي جنبش مدني ايران ميتوانـد از انـز  

سياسي رژيم كمـال بهـره را در جلـب    
در  88افكار عمومي دنيا هماننـد سـال   

  . حمايت از اهداف خود ببرد
  

اوضاع منطقـه بـراي جنـبش    ◄-4
مدني ايران بطور كلي بسيار مساعد 

  . شده است
  

چنانچه مردم ايران بر موضع مخالفـت  
خود با دخالت قدرت خارجي در امور 

صــميم داخلــي ايــران بماننــد و تنهــا ت
گيرنده مقابله با نظـام حـاكم را خـود    
بدانند،  زمينه عدم دخالـت قـدرتهاي   
ــت رخ دادن    ــران بعل ــارجي در اي خ
تحوالت در منطقه خصوصـا در مصـر و   

امريكـا  . تونس بسيار مساعد خواهد بود
در حال  حاضر متحد اصلي خود را در 
منطقــه خاورميانــه يعنــي مبــارك را از 

ده است دست داده است و مشاهده كر
ــك از     ــالم كم ــدون اع ــي ب ــه ملت ك
قدرتهاي خـارجي توانـا بـه بركنـاري     

همين تجربه را مـردم  . ديكتاتور شدند
ــدرتهاي    ــه ق ــوع ب ــدون رج ــونس ب ت

پـس بـراي   . خارجي انجـام داده انـد  
جنبش مدني مـردم ايـران نيـز محـرز     
ميشود كه عامل دروني بسيار سهل تر از 
عامل خارجي قـادر بـه از بـين بـردن     

تجربـه دخالـت   . استبدادي استنظام 
قــدرتهاي خــارجي در ليبــي و محــرز 
شدن اين امر كه امريكا با هدف دست 
اندازي به منابع نفتي ليبي به مخالفـان  
قذافي قـول همكـاري داده اسـت، و    
سياست دوگا نه امريكا در قبـال مـردم   
بحرين و چشم پوشي و بديده اغمـاض  

تنــي  5000نگريســتن بــه لشــكر كشــي 
عودي به بحرين كه در واقع عرستان س

آن كشور را بنـام دفـاع از آل خليفـه     
. تحت الحمايـه خـود در آورده اسـت   

درسي مي توند بشود براي مردم ايران  
كه مردم هر كشوري وقتـي بـه هـدف    

آزاد كردن خود از يوغ استبداد آنهـم   
بدون خدشه وارد آمـدن بـه تماميـت    
ارضي كشورشان نائل مي آيند كه تنها 

  . ها به نيروي خود تكيه كنندو تن
  

  :تغيير شرايط داخلي
  

تغيير اساسـي در طـرز فكـر و    -◄1
  :روحيه مردم

  
اين تغيير را چنانچه بسيار حداقلي نيـز  
بنگريم، حداقل در بخشـي از تحصـيل   
كرده ها ي جامعه  خصوصـا در بخـش   
بزرگــي از جوانــان كــه نقــش نيــروي 
محركه را ايفا مي كننـد مشـاهده مـي    

در واقع آن اطمينان به راه حل  .نماييم
از طريق اصالح در درون نظام واليـت  
مطلقه فقيه جاي خود را به عدم اعتماد 
بيشتر به راه حل اصالح پـذير دانسـتن   

ــذير . نظــام ســپرده اســت و اصــالح پ
دانستن نظام، ديگر جاذبه خود را براي 
بخش بزرگي از نيروي محركه جـوان  

  . از دست داده است
  

وضـــعيت جنـــبش از  تغييـــر -◄2
   :اسفند به بعد 25تظاهرات 

  
 25از زماني كه دعـوت بـه تظـاهرات    

اسفند در واقع يك نوع دهن كجي به 
خامنه اي محسوب شد، يعني با وجـود  
اينكه رهبري نظام نسـبت بـه تحـوالت    

مصر اعالم موضع كـرده بـود، دعـوت    
ــت از    ــه حماي ــاهرات ب ــه تظ ــردم ب م

و  تحوالت مصر توسط  آقايان موسـوي 
كروبي كه خود را و هدف خود را در 
درون نظام قرار داده بودند، نشان داد 
كه موضع گيـري آقـاي خامنـه اي از    
ديد آنان و شـركت كننـدگان در آن   
تظاهرات چه در داخل و چه خارج از 
كشــور، هيچگونــه ربطــي بــه حمايــت 

در واقع . مردمي از تحوالت مصر ندارد
برگــزاري تظــاهرات و شــركت در آن 

د اقل از ديد نظام حـاكم خـروج از   ح
يعني گرچه آقايان . نظام محسوب ميشد

موسوي و كروبي زبانا در درون نظـام  
مانــده بودنــد ولــي در عمــل  بــا ايــن 
  . دعوت به تظاهرات از آن خارج شدند

عكس العمل شديد نظام حـاكم بعـد از   
اين تظاهرات و معلـوم شـدن وحشـت    
ــه   ــه پنهــان كــردن اولي آن و اقــدام ب

ــپس   آ ــوي و س ــي و موس ــان كروب قاي
نگاهــداري آنــان در حصــر خــانگي و 
بريدن ارتباط مسـتقيم آنهـا بـا مـردم،     
خود اقوي دليل بر اين است كه رژيم 
ميداند هدف مردم ديگـر در بيـرون از   

بــه عبــارت . نظــام قــرار گرفتــه اســت
ديگررژيم كه خواهان آن بود اصـالح  
طلبان سدي مقاوم  بـراي عـدم عبـور    

بيرون از نظام باشـند، متوجـه   مردم به 
شد جامعه متاثر از تحوالت منطقه تغيير 
فكر داده اسـت و از اصـالح طلبـي در    

آنهم به نحوي . حال گذار جدي است
كه اصالح طلبان نيز بطـور روز افـزون   
توانايي در ايفاي نقش سد عبور مـردم  
از نظام را بازي كـردن از دسـت مـي    

  . دهند
انون قـدرت  رجاء واثق دارم بدنبال ق

استبداي همانا تقسـيم بـه دو و حـذف    
يكي، كه منجر به بيرون كردن اصـالح  
طلبان از حاكميت گرديد، بزودي پيرو 
همين قانون، اختالفات در درون جناح 

 "اصولگرايان"راست يا به عبارت ديگر 
و همچنين دارو دسته احمـدي نـژاد و   
راس نظام شكل خواهد گرفت و نظام 

ـ   و . ي خواهـد شـد  ناچار از حـذف يك
همين پروسه تا متالشي شـدن نظـام از   

البته ملتي كه در . درون ادامه مي يابد
حال جنبش است نبايد لحظه اي را بـا  
بي عملـي در انتظـار فروپاشـي خـود     
بخودي نظام بماند، بلكـه لحظـه هـا و    
فرصتها را بـراي كـنش خـود نبايـد از     
دست بدهـد چـرا كـه هـر روز ادامـه      

يي مصـادف اسـت بـا    حيات نظام مافيا
سلب بخشي ديگـر از محتـواي حيـات    
مردم بعلت گسترش انـواع خشـونت و   

  ...سركوب وفقر و نابساماني و
  

به هر حال اكنون رژيم در مخمصه اي 
يـا بايـد بـا    . سخت قـرار گرفتـه اسـت   

آقايان موسوي و كروبي همان معاملـه  
ادامه حصر خانگي را انجام دهد كه بـا  

حظـه كـرديم   آقاي منتظري كرد و مال
كه توالي فاسد ايـن اقـدامش عاقبـت    
گريبان خود رژيم را گرفت و يـا بايـد   
هر دوي اين آقايـان را آزاد كنـد در   
اين صورت ديگر اين دو نفر با مشاهده 
تغيير طرز فكـر مـردم، قيـد مانـدن در     
چهارچوب قانون اساسـي نظـام را نيـز    
ديگرنخواهند داشـت، مگـر اينكـه بـه     

از جنـبش اصـرار   قيمت عقب افتـادن  
  . داشته باشند در گذشته بمانند

  
افزايش ترس نظام از هرگونه -◄3

  مخالفت و اجتماع مردمي
  

اين افزايش ترس در اقدامات وحشـت  
زده رژيــم حتــي بــراي جلــوگيري از 
مراسم تشييع جنازه و فاتحه نيز رخ مي 

ـ . نمايد و كتـك زدن  ي دسـتگيريها  حت
 يموسو نيرحسيم آقاي افراد خانواده

در  آقاي موسـوي  و ممانعت از حضور 
هـم بـا    يپدرش كه نسبت نيمراسم تدف

ــه ا ــه  يشــخص خامن ــانع از ب دارد، م
ترس بيش از حد نظام درآمدن  شينما

از هر تجمع مردمي كه ميتوانـد رنـگ   
ايـن  . سياسي به خـود بگيـرد، نگرديـد   

ترس تا بحدي اسـت كـه حتـي نظـام     
براي موافق خود نشان دادن هر فعـال  

ي من باب نمونـه آقـاي ابـراهيم    سياس
يزدي كه تـا كنـون موضـع مخالفـت     
صريح نسبت نظام را نيز نداشته است، و 
اكنون در بستر بيماري است، بـه جعـل   

حتـي  . مصاحبه با وي توسل مي جويد
ترس رژيم تا سرحد ترس ازتجمعهـاي  
خانوادگي به مناسبت سيزده بـدر نيـز   
گسترش يافته از اينرو برگزاري مراسـم  

حت كنترل شديد نيروهاي امنيتـي و  ت
  . پليسي نظام انجام گرفت

  
جالب اينكه ترس از هر ابراز مخالفـت  
سياسي و اصوال توجه مردم بـه مسـائل   
سياسي خصوصا تحـت تـاثير تحـوالت    
منطقه، آنچنان بر دل اين نظام مستولي 

شوراي مركـزي جامعـه   شده است كه 
متشـكل از بـاهنر و   (مهندسـين  اسالمي 
ــوي و ــال .. )نب ــالن س ــط 90اع را توس

ــاد     ــال جه ــوان س ــام بعن ــري نظ رهب
اقتصادي را اينگونه تفسير كـرده اسـت   

با توجه به اين نـام گـذاري سـال     :كه
از طــرف رهبربايــد از سياســي   1390

!. كردن فضاي كشور جلـوگيري كـرد  
بدين ترتيب رژيم حاكم هـم وحشـت   
گسترده خود را از هر حركت سياسـي  

بـي هـدف    مردم نشان ميدهـد و هـم  
شدن روزافزون خود را و نيـز نگرانـي   
شديدش از هـر هـدف مـردم كـه در     

  . بيرون اين نظام قرار گيرد
  
بي آينده و جانشـين شـدن    -◄4 

نظام در درون خود در پي  شكست 
خامنه اي در قـم در انتصـاب پسـر    

  خود بعنوان جانشين 
  
ميدانيم كه مسـافرتهاي متعـدد آقـاي     

فتن تاييـد  خامنه اي به قـم بـراي گـر   
جانشيني پسر خود مجتبي از مراجع، با 

ــرو شــد  و . شكســت مفتضــحانه اي روب
آقــاي وحيــد خراســاني نيــز كــه بــين 
مقلدان سـنتي بيشـتر از همـه طرفـدار     

بيـاد  . دارد، با اين امـر مخالفـت كـرد   
داريم كه علم الهدي امام جمعه مشـهد  

ــان  و ــس خبرگ ــو مجل هــدف از  عض
قـم را  به شهر  يا متعدد خامنه يسفرها
ــد ــور  تيريم ــر جمه ــان رهب  يمخالف
ـ دانست و با تا ياسالم ـ وجـود ا  ديي  ني

اگر از درون حوزه ": مخالفت ها گفت
ــر ييصــدا ــل رهب ــد  يمقاب ــودبلن  ،ش

و نـه   اسـت نه قابل سـركوب   ديترد يب
  ".و مقابله هقابل مبارز

در واقع با پشت كردن حوزه به خامنه 
اي و مخالفت صريح قـم بـا جانشـيني    

خامنـه اي، ايـن نظـام در     مجتبي پسـر 
همين امر . درون خود نيزبي آينده شد

بر ترس نظـام از قـرار گـرفتن هـدف     
جنــبش مــردم در بيــرون ازنظــام مــي 

  . افزايد
  
از نقطــه نظــر اقتصــادي، دولــت -◄5

كشور را به ورشكستگي و شرايط ركود 
  .تورمي راهبر شده است

صرف اينكه رهبري نظام واليـت فقيـه   
جهــاد اقتصــادي  را ســال 1389ســال 

بخواند خود نشان وخامت بيش از حد 
اوضاع اقتصادي كشور است كه نيازمند 

  !.جهاد گشته است
بانك مركـزي نظـام حـاكم، مـدتهاي     
مديد سعي مي كـرد از اعـالم رسـمي    
نرخ رشد و نرخ تورم و بيكاري اجتناب 

آنهــم بعلــت اينكــه اعــالن نــرخ . ورزد
واقعي اين شاخصهاي اقتصادي، خـود  

نوع اذعان رسمي بـه ورشكسـتگي   يك 
بانـك جهـاني نـرخ    . نظام خواهد شـد 

سال متـوالي در   3رشد اقتصادي را در
درصد اعالم كرده  1.5ايران نزديك به 

ميدانيم كه نرخ رشد واقعـي در  . است
 1.5ايران در واقع منفي است و همين 

درصد ها نيز بعلت وجود در آمـدهاي  
   ً        عمـال  بـه   نرخ منفـي رشـد   . نفتي است

در تمـام  . ركود بسيار شديد است يمعن
بـين بـاال رفـتن نـرخ رشـد و       كشورها

، رابطـه تنگـاتنگي ديـده    ايجاد مشاغل
ميشود و نرخ رشد پايين، خود بهتـرين  
عالمت وجود بيكاري مـزمن اسـت اال   
در ايران كه وزير كارش ادعا دارد هر 

هـزار نفـر    600ميليون و 1سال بيش از
!. ميـدارد  جوياي كار را بـه اشـتغال وا  

و ! درصـد اسـت   10نرخ بيكـاري تنهـا   
در سـال  را  اشـتغال  فيتعر ميدانيم كه

ــن  1385 ــر اســاس اي ــد و ب ــر دادن تغيي
زن خانـه   فه،يسرباز وظ "بديع"تعريف 

ــارگران فصــل ــن يدار، و ك ــن در  زي اي
شاغل به حساب تعريف نظام از اشتغال، 

و ميدانيم كه اقتصـاد دانـان،   ! نديآ يم
از  شيبي در ايران را ي واقعكاريب نرخ
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دولـت پرداخـت   در زمينه يارانـه هـا،   

جبران افزايش قيمت ها و حذف يارانه 
ها به خانوارها را از محل اسـتقراض از  

و  پرداخت كـرده اسـت   يبانك مركز
وضعيت گراني ناشي از قطع يارانه هـا  
حتي داد نمايندگان مجلس نظام را نيز 

ــروردين  17در . ه اســتدر آورد  90ف
ي نماينده مجلس اريشهر يمهد محمد

 يدولت تا مدت محـدود ": اعالم كرد
نگـه   يرا مصـنوع  هـا  مـت يق توانـد  يم

بــا  ديــتول يهــا نــهيدارد، چــرا كــه هز
 مــتيق شيدســتمزدها و افــزا شيافــزا
موضوع  نيباال خواهد رفت و ا يانرژ
تمــام شــده خــود را نشــان  مــتيدر ق

  ."خواهد داد
ر رابطه به عدم اعتـراض مـردم بـه    و د

افزايش قيمتها كه دولت كودتا مـدعي  
رغـم   اكنـون بـه   هـم ": بود اعالم كرد

تــالش دولــت در ثابــت نگــه داشــتن  
دربـاره قبـوض    ياعتراضـات  هـا،  متيق

درباره قبوض گـاز كـه    ژهيهست، به و
شـهر،   هيدر حاشـ  يا خانواده يمثال برا

هزار تومـان قـبض صـادر     400 كينزد
  .ستشده ا

ـ  بايد بايتقرمردم معتقدند   يمعادل مبلغ
 افـت يدر ينقـد  ارانـه يكه بـه عنـوان   

ــرده ــا ك ــهي يرا رو مي ــدر اران  يافتي
قـبض گـاز را    ميتا تنها بتـوان  ،ميبگذار

ــ  ـ  ميپرداخـت كن  شيافــزا دانــم يو نم
آب، بـرق و سـوخت را چگونـه     متيق
  ."ميجبران كن ديبا

 
با انتشار آمار رسمي واردات و صادرات 

ــه  در  ــد ك ــته، مشــخص ش ــال گذش س
ميليـارد دالر   65واردات كشور به مـرز  

 يرسيده است كـه از نظـر ارزش دالر  
ــ ــالغ يافزايش ــر  ب ــه  5/16ب درصــد را ب

خريــد  يگــذارد و گويــا ينمــايش مــ
ايـن  . اسـت  يواردات يتر كاالها گران

 يصـادرات  يرابطه درخصوص كاالهـا 
 26كــه  كشــور معكــوس اســت، چــرا 

ـ  غيـر ميليارد دالر صادرات   نشـان  ينفت
اسـت   يدرصد 20 يدهنده رشد ارزش 

 يتـر كاالهـا   فـروش ارزان  يكه گويا
پس وضعيت اقتصـادي  . است يصادرات

مردم نيز نسبت بـه سـال قبـل بـيش از     
پيش بدتر شده است و نارضايتي مردم 
و فشار تـورم و قيمتهـا بـر روي دو ش    
آنها خصوصا طبقات كم در آمد و زيـر  

يليون نفـر مـي   م 10خط فقر كه باالي 
  . باشند بسيار طاقت فرسا شده است

اين چند مورد كه در وضـعيت سـنجي   
برشمردم نشـان ميدهـد كـه در حـال     
حاضر هم وضعيت رژيم و هم وضـعيت  
جنبش مردم نسـبت بـه  خـرداد سـال     

. تغييرات عمده اي كـرده اسـت   1388
البته موارد ديگري هم هسـتند كـه از   (

حوصله وقت سـخنراني امشـب خـارج    
است و در بخش بحث بـدانها خـواهم   

  ).پرداخت 
  
  

  :و اما راهكارها
  

 ييكـارا چنانچه از منظري عام به عدم 
ـ نظام حاكم بـر ا  و چنـد   يدر سـ  راني

بنگريم، مالحظه مي كنـيم   سال گذشته
ك سياستهاي اتخـاذي نظـام مافيـايي    

ــديد   حــاكم  ــت ش ــفيكباعــث اف  تي
ـ اكثر مـردم ا  يزندگ صـه  شاخ در راني

و  ياســيس يهــايآزاد هــايي همچــون 
 ي، رشـد اقتصـادي و رفـاه نسـبي،    فرد

ــد  ــبات و توانمن ــاع يهايمناس  ،ياجتم
  حداقل در مقايسه... و  طيسالمت مح

  14در صفحه  
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شرایط کنونی جنبش ملی 
  و راهکارهای پیشبرد آن

  
بـا كشـورهايي كـه حتـي از مــواهبي      

همچون منابع نفت و گاز بهـره نبـرده   
بخــش  از آنجـا كـه  . انـد، شـده اسـت   

عظيمي از كيفيـت و كميـت زنـدگي    
ــروي    ــوان ني ــه بعن ــوان جامع ــل ج نس
محركــه هــر تحــولي، در آينــده قــرار 
دارد، اين نسل نيازمند زيست در يـك  

  .نظام حقوقمدار و كار آمد است
ناگفته پيداست كه نياز جوانان ايرانـي  
به زيست در آزادي و اسـتقالل و حـق   
آنها در مشاركت در تصـميم نسـبت بـه    

ده خود كمتر از جوانـان تـونس و   آين
چــه خاصـه كــه  مبــارزه  . مصـر نيســت 

جوانان ايران براي اسـتقرار آزادي در  
  .منطقه  پيشتازانه نيز بوده است

با عنايت به اين امر كه در طول قـرن   
ـ مبارزات مردم امعاصر تمامي  در  راني

نظـــامي  اســـتقراراصـــل در جهـــت 
مـد بـوده   آكارآزاديخواه و مسـتقل و  

خن به گزاف نگفتـه ايـم اگـر    ، ساست
مدعي شويم استقرار نظالمي مردمساالر 
مخرج مشترك خواسته نسل انقـالب و  
ــبش     ــد و جن ــي باش ــوني م ــل كن نس
آزاديخواهانه مردم ايران تا رسيدن به 
اين مقصود همانا استقرار نظامي مـردم  

  .ساالر و كار آمد ادامه خواهد يافت
بي اعتباري نظام واليت فقيـه بـيش از   

يش عيان گشته است و تحـوالتي كـه   پ
برشمردم خـود گـواه ايـن اسـت كـه      
جامعه در حال يك تحول و نيز هـدف  

  . يابي براي جنبش خوداست
بايد واقع نگر بود و بي سانسور اذعـان  
داشت كه در حال حاضر هنوز در بين 
ــه،    ــور يكپارچ ــه بط ــار جامع ــه اقش هم
اهداف جنبش يعنـي اصـالح در درون   

غيير كامل نظـام، بطـور   اين نظام و يا ت
  . كامل مشخص نگشته است

اگر زيست در نظام مافيايي حـاكم بـر   
ايران را از هر نظر چـه سياسـي و چـه    
ــي   ــا فرهنگ ــاعي وي ــادي و اجتم اقتص
درخور خـود نميـدانيم بـر هـر مبـارز      
آزاديخواهي ضرور است كه  در گفتار 
و كردار و پندار سياسي خـود مبلـغ و   

معه به جنبش نقطه جذب همه اقشار جا
  . مدني گردد

در حال حاضـر جـدا از آن بخشـي از    
جامعه كه قبل از شكل گيري مبـارزات  
مردم منطقه، تغيير بنيادي نظام مافيـاي  
حاكم بر ايـران و تبـديل آن بـه يـك     
نظام مردمساالر را هدف مبـارزه خـود   
مــي دانســتند و بخــش عمــده تحــريم 

نظــام  "انتخابــات"كننــدگان نمــايش 
داخل و خـارج از كشـور    حاكم را در

تشـــكيل مـــي دادنـــد، در بخشـــي از 
نيروهاي جوان اكنون وحتي متـاثر از  
پيروزي مبارزات مردم مصـر و تـونس   
خواســت و هــدف تغييــر كامــل نظــام 

طبيعتـا هرچـه   . واضح تر گشـته اسـت  
جريان و پروسه مشخص شدن هـدف و  
بالتبع آن مشخص شـدن روش مبـارزه   
 زودتر طـي گـردد، تكليـف جنـبش و    
. بديل نظام نيز زودتر تعيين مـي شـود  

ــل كــه   ــن دلي ــه اي در حــال حاضــر ب
يكپــارچگي در هــدف جنــبش بوجــود 
نيامده است، بـديل نظـام نيـز از ديـد     

  .مردم تكليفش روشن  نيست
واضح اسـت كـه روش را نيـز هـدف      

چنانچه هـدف را تغييـر   . معين مي كند
بنيادي نظـام حـاكم بـدانيم، روش در    

جرايي كردن اين خور اين هدف نيز ا
تغيير تنها از طريق  جنبشي مردمي مي 

  .گردد كه بر اينكار توانا باشد
پس اين مسئوليت متوجه همه نيروهاي 
آزاديخواه و اسـتقالل طلـب داخـل و    
خــارج كشــور كــه خواهــان تغييــرات 

  : بنيادي نظام حاكمند مي باشد كه
  

به مبارزه بـراي اسـتقرار آزادي    -◄1
ـ برنامـه ر  بصورت امـري نيازمنـد   ي زي

ضرر هـر اقـدام نسـنجيده    . توجه كنند
اي وتبعات تعيين هر هدف گذاري كه 
بعد ازمدت كوتاهي ابتر مانده و دنبال 
نگــردد، بــراي جنــبش بســيار بيشــتر از 

مثال اعالم و . انگيزه دادن مقطعي است
دعوت به تظاهرات در هر سه شـنبه   و  
بعد پي نگـرفتن آن و ابتـر نهـادن آن    

رف دعوت كننـدگان، بسـيار   حتي از ط
به پراكنـده شـدن جنـبش و نااميـدي     

  .قشرهايي از مردم مي انجامد
لذا بايستي همه شـركت كننـدگان در   
جنبش هم برنامـه ريـزي شـده و هـم     
سنجيده و در شفايت كامل عمل كننـد  
و جز از طريق مـردم عمـل ننماينـد و    
  . مخاطبي جز مردم ايران نداشته باشند

  
ــراي رهبــري جنــبش ن-◄2 بايســتي ب

و كسـاني بايسـتي   .جامعه ناشناخته باشد
راهبر جنبش باشند كه وفاداريشـان بـه   
ــدالت   ــتقالل و آزادي و ع ــول اس اص
اجتماعي بر مردم محرز باشـد و مـردم   
آنها را به اين وفاداري آزموده باشند و 
اتخاذ مواضع شـفاف را از آنهـا طلـب    

لذا بايستي از تكرار تجربه آقـاي  . كنند
كــه بــراي اقشــاري از مــردم خمينــي 

  .ناشناخته بود شديدا اجتناب كرد
موانع پيوستن همه اقشار جامعـه   -◄3

به جنبش و نيـز جنبشـهاي كـارگران و    
معلمان و دانشجويان و دانش آموزان و 
زنان  بايستي موضوع شناسـايي دقيـق   
قرار گرفته و خواستهاي اين جنبشها را 
به بحث و بررسي گذاشـت و بدينسـان   

  .نه هاي رفع آن فراهم گرددزمي
  

هر نوع ابهام و ترسي كـه رژيـم    -◄4
حاكم نسبت به آينده اي بـدون خـود   
مي سازد و در ميان مـردم تبليـغ مـي    

از . كند، مانع پيشرفت جنبش مي گردد
اينرو اين ترسها و نيز هر سوالي كـه در  
اذهان و افـواه عمـومي بـه نحـوي از     

ن انحاء حضور دارد و باعث عدم پيوست
قشرهايي از مردم به جنبش مي گردد، 
بايستي مورد شناسـايي و بررسـي قـرار    
گرفته و بـا اتخـاذ موضـعي شـفاف در     

وقتي هـدف  . صدد ابهام زدايي بر آمد
و روش مشخص شد، و جنبش همگـاني  
ــز    ــديل ني ــروي ب ــف ني ــت و تكلي گش
مشخص گرديد، خواه ناخواه نيروهاي 
خارجي محلي از اعـراب در تحـوالت   

نخواهند يافت و ترس از خدشه ايران 
ــران و    ــي اي ــت ارض ــدن تمامي دار ش
گرفتار شدن به جنگ داخلي و وقـوع  
تجزيه و بدتر شدن وضعيت از اينگونـه  

كه عمدتا ترسهايي هسـتند  ...كه هست 
كه رژيم مي سازد و مي پرورانـد و در  
جامعه مي پراكند، بطور اصولي از بين 

ــت  ــد رف ــردي  . خواهن ــذا آن راهب ل
اسـت كـه پاسـخي بـراي هـر      كارساز 

سوال و روشي غير خشونت آميز بـراي  
  . مقابله با  ترسها را ارائه دهد

  
جنبش همگـاني بـدون مشـخص    -◄5

كردن مختصات و ويژه گيهـاي دقيـق    
نظامي كـه بعـد از نظـام واليـت فقيـه      
اســتقرار مــي يابــد، موفــق بــه تحــول 

پـس بـر   . بنيادي در وطن نمي گـردد 
كـه از هـم   همه نيروهاي سياسي است 

ــور   ــه عمــل خــود را بط ــون برنام اكن
ــان   ــا مــردم در مي مشــخص و شــفاف ب
بگذارند و بدينسـان بـا ايجـاد تنـوع و     
پلوراليسم نظري، چشم انـداز واضـح و   
مشخصي را براي آينده جنبش بوجـود  
آورند كه با انتخاب مردم جنبه عملـي  

                    ً       من باب نمونـه اگـر جـدا     . بخود گيرد
در قلمـرو  خواهان اين هستيم كه مـثال  

اقتصاد، اقتصاد توليـد محـور جانشـين    
اقتصاد مصرف محور كنـوني گـردد، و   

هـم در   –در نظام آينده رابطه دولـت  
ابعاد سياسـي و هـم اقتصـادي تفـاوت     
ماهوي با اكنـون نمايـد، پـس بايسـتي     
براي اعتالي جنـبش تنـوع ديـدگاهها    
بموقع در اختيار مردم قـرار گيـرد تـا    

ـ  ر در معـرض  قبل از دست زدن به تغيي
  .قضاوت و نقد و انتخاب قرار گيرد

راهكار نكـات اصـلي اسـت كـه      5اين 
بدون مشخص شدن آنها، جامعه دچـار    

تعلل در هدف گذاري مشـخص بـراي   
  . تحول مي گردد

مسلما هر كـدام از اينهـا را مـي تـوان     
بسط  و گسترش داد و به نكات ديگـري  
نيز توجه كرد كه در بخش بحـث مـي   

  .عنايت كرد توان بدانها
  از حوصله شما متشكرم

  یم؟ژضعف ذاتی ر
 

ــارگران و : انقــالب اســالمی اعتصــابهاي ك
نها و دانشجويان بيـانگر وخامـت   آدستگيري 

بارشدن وضعيت اقتصادي و سـنگين شـدن   
  :جو خفقان است

  
  

اعتصابهاي كـارگران و  
 ،ســركوب دانشــجويان

گزارشگر وضـعيت بـد   
سياســـي و اقتصـــادي 

  :است
   

  
، به گزارش هرانـا،  90رديبهشتا 1در ◀

نيروي انتظـامي    ٔ نظرپور، جانشين فرمانده
استان خوزستان از دستگيري هشت فعال 

وي اعـالم كـرد   .عرب اهوازي خبر داد
اين افراد در پي يك عمليات اطالعاتي با 
همكاري نيروهاي اطالعاتي موسـوم بـه   

و يگـان   "سربازان گمنـام امـام زمـان   "
شــدند، وي  نيــروي انتظــامي بازداشــت

ن متهم به دست داشتن ينامدعي شد كه ا
  .اند در حمالت مسلحانه در اهواز بوده

 :، به گزارش كلمه90 ارديبهشت 2در  ◀
كـارگر مجتمـع    1500روزه  11اعتصاب 

پتروشـيمي بنـدر امـام پـس از موافقـت      
مديريت اين واحد صـنعتي بـا خواسـته    

كارگران مجتمـع  . هاي آنان پايان يافت
بندر امـام خواسـتار برچيـده    پتروشيمي 

شدن شركت هاي پيمانكاري و قـرارداد  
   .دسته جمعي با خود بودند

به گزارش هرانا،  ،90ارديبهشت  3در  ◀
سحرگاه  "گل محمدي. ع"فردي به نام 

ارديبهشت ماه در كرمانشاه به دار  2جمعه 
حكم اعـدام ايـن شـهروند     . آويخته شد

ـ    پيش اه تر توسط دادگـاه انقـالب كرمانش
صادر و به تاييد دادستاني كل نيز رسيده 

اتهام نامبرده قاچـاق مـواد مخـدر      .بود
   .عنوان شده است

ــت  3در  ◀ ــزارش   ،90ارديبهش ــه  گ ب
علي نجفي، محمد خاني و سـعيد   جرس،

جهان آرا از فعاالن صنفي حوزه معلمـان  
در همدان كه سال گذشـته همزمـان بـا    

اي انتشار بيانيه شوراي همـاهنگي تشـكله  
صنفي فرهنگيان ايران به اتهام تبليغ عليه 
نظام بازداشت شده بودند، بـار ديگـر در   
آستانه هفته بزرگداشـت مقـام معلـم، بـه     
شعبه اول دادسراي انقـالب دادگسـتري   

   .همدان احضار شدند
 :ارديبهشت به گـزارش جـرس   4در  ◀

خبرگزاري نزديك به سپاه پاسـداران از  
تهام ارتكـاب  بازداشت عليرضا رجايي به ا

 جرايم امنيتي از سوي مامورين خبر داد
- عليرضا رجايي از فعـاالن سياسـي ملـي   

مذهبي ايران و مدير انتشـارات گـام نـو    
  . است

ــت  4در   ◀ ــزارش    ،90ارديبهش ــه گ ب
هرانا، دادگاه كيفري استان كرمان مدير 
مسئول سايت كرمان نما را مورد محاكمه 

  .قرار داد
ه گـــزارش ،بـــ90ارديبهشـــت  5در  ◀

اتحاديه آزاد كـارگران ايـران، بـيش از    
نفر از كارگران كيان تاير در مقابـل   800

دفتر رسيدگي به شـكايات مردمـي نهـاد    
ــع    ــه تجم ــت ب ــوري دس رياســت جمه

كارگران كيـان تـاير در    .اعتراضي زدند
سـاعت تجمـع در مقابـل     4طول حدود 

نهاد رياست جمهوري بطور مرتب شـعار  
كـار، حقـوق،    - گرمرگ بر ستم: ميدادند

كار، حقـوق،   - اعتراض حق مسلم ماست
كارگر گرسنه  –زندگي حق مسلم ماست 

ماه حقـوق نگرفتـه    7 ...ذلت نمي پذيرد 
                                      نقد يا نسـيه  نقـد بيكـاري هـزاران      - ايم 

به نام  -      ُ                           كارگر  نسيه اشتغال ميليونها كارگر
دروغ تـا   –كارگر حرف از عدالت نزنيد 

  .مرگ بر دروغگو؟ كي
،به گزارش كلمه، 90ارديبهشت  5در  ◀

محمد رضا مقيسه، روزنامه نگار زنداني به 
خاطر انتشـار نامـه مـادرش در سـايتهاي     
ــه     ــران ب ــتان ته ــط دادس ــري توس خب
دادسراي مستقر در زندان اويـن احضـار   

  .شد و مورد بازجويي قرار گرفت
به گزارش ايسنا،  ،90ارديبهشت  5در  ◀

ــني اژه  ــين محس ــت  غالمحس اي در نشس
اش در پاسخ به سـوالي در رابطـه    خبري

به دادسـراي تهـران   » جوانفكر«با احضار 
و يك جلسه هـم    وي احضار شده: گفت

حضور پيدا كـرده و وقـت خواسـت تـا     
مستنداتش را ارائه دهد كه جزييات ايـن  

  .شود پرونده بعدا اطالع داده مي
به گزارش هرانـا،   ،90ارديبهشت  5در ◀

رويز بهرامي معلـم  در آستانه هفته معلم، پ
آموزش و پـرورش كـه بـه دليـل عـدم      
ــان و   ــاداش فرهنگي ــاه پ پرداخــت دو م

نظام هماهنگ پرداخـت  «تفاوت تطبيق 
بـا مراجـع و نهادهـاي    » كاركنان دولت

مختلفي مكاتبه داشته است كه تـا كنـون   
پاسخي از سوي ايشان دريافت نكـرده و  
طي روزهاي اخير از تدريس نيز محروم 

  .شده است
بــه گــزارش   ،90ارديبهشــت  5در  ◀

دانشجو نيوز، اعتصـاب غـذاي زنـدانيان    
سياســي زنــدان رجــائي شــهر كــرج، در 
دومين روز از هفته جاري، و در اعتراض 
به خودكامگي حاكميت و شـرايط بسـيار   

ايـن زنـدانيان   . بد زندانيان ادامه يافـت 
اعالم كرده اند كه به اعتـراض مسـالمت   

ادامـه  “ تورنـه بـه ديكتـا   ”آميز خـود بـا   
ــد داد ــول   .خواهن ــانلو، رس ــور اس منص

بداقي، مجيد توكلي، عيسي سـحر خيـز،   
كيوان صميمي، حشمت اهللا طبـرزدي و  
مهدي محموديان از جمله امضا كنندگان 

  .اين نامه مي باشند
به گزارش  هرانا،  ،90ارديبهشت  6در  ◀

پنج زنداني سياسي و امنيتي محبوس در 
يي شـهر از  زنـدان رجـا   4بنـد   12سالن 

اعتصـابي رجـايي    11هفته دوم به جمـع  
بهـروز جاويـد    .شهر كرج مـي پيوندنـد  

تهراني، علي عجمي، جعفر اقدامي، رضـا  
شريفي بوكاني و خالد حرداني از جملـه  
افرادي هستند كه در هفته دوم اعتصـاب  

  .جمعي زندانيان شركت كردند
به گزارش كلمه،  ،90ارديبهشت  6در  ◀

ـ   حسن يونسـي، پسـر     رعلـي يونسـي وزي
اطالعات دولت سيد محمد خاتمي به بند 

حسن يونسي .زندان اوين منتقل شد 350
ــته در   ــال گذش ــاه س ــفند م روز اول اس
جريــان تظــاهرات اعتراضــي بــه حصــر 
ــي در   ــان موســوي و كروب خــانگي آقاي
. ميدان ولي عصر تهـران بازداشـت شـد   

حسن يونسي، خـود وكيـل دادگسـتري    
  .  است

به گزارش كلمه،  ،90ت ارديبهش 7در  ◀
حكم بيست سـال زنـدان بهنـام ابـراهيم     
زاده، فعــال كــارگري و مــدافع حقــوق 
كودكان،كه در ديوانعالي كشـور نقـض   

 28شد و براي بررسي مجـدد بـه شـعبه     
دادگاه انقالب به رياسـت قاضـي مقيسـه    

  . ارسال شد
به گزارش هرانا،  ،90ارديبهشت  7در  ◀

محبـوس در  رضا شريفي بوكاني، زنداني 
زندان رجايي شهر كرج، از سوي دادگاه 
انقالب تهران به چهار سال حبس تعزيري 

  .محكوم شد
بــه گــزارش   ،90ارديبهشــت  8در  ◀

جرس، فرزين رحيمي از فعالين فرهنگي 
شهر تبريز به شانزده ماه حـبس تعزيـري،   
يك سال بخاطر تشكيل گروه غير قانوني 
و چهار مـاه بخـاطر تـوهين بـه رهبـري      

وي دانشجوي رشـته  . محكوم شده است
كامپيوتر در يكي از دانشـگاه هـاي ايـن    

  . شهر مي باشد
ــت  8در  ◀ ــزارش    ،90ارديبهش ــه گ ب

موكريـان، در پـي انتشـار بيانيـه انجمــن     
دينيان،  صنفي معلمان كردستان، پيمان نو

از اعضاي اين انجمـن بـه سـتاد خبـري     
  . سنندج احضار شد واواك

 به گزارش بامداد ،90ارديبهشت  8در  ◀
خبر، صدها نفـر از دانشـجويان دانشـگاه    
سوره تهران، در اعتراض به فضاي امنيتي 
و پادگاني دانشگاه، دسـت بـه تحصـن و    

اين دانشجويان بـا  . تجمع اعتراضي زدند
اعتراض بـه عملكـرد حراسـت دانشـگاه     
سوره در اعمال فشار بـر دانشـجويان بـه    

واسـتار  نوع پوشش آنها، خ  ويژه در زمينه
مجــوز تشــكيل شــوراي صــنفي مســتقل 

حضور انسـاني  «دانشجويان براي پيگيري 
  .خود شدند» و قانوني

بــه گــزارش   ،90ارديبهشــت  9در  ◀
ــدانيان    ــاع از زن ــجويي دف ــه دانش كميت
سياســي، شــهرام پورمنصــوري، فرهنــگ 
پورمنصوري و محمد مهـدي زاليـه سـه    
زنداني سياسـي محبـوس در بنـد ويـژه     

رجايي شهر، از هفته گذشته امنيتي زندان 
  . المالقات شده اند ممنوع

ــت  10در  ◀ ــزارش   ،90ارديبهش ــه گ ب
هرانا، حكمت علـي مظفـري از اجـراي    

 بـاد حكم اعـدام يـك مـرد در موسـي آ    
آشتيان در استان مركزي به اتهام محاربه 

اتهام اين مرد از سـوي رئـيس    .خبر داد
محاربه از طريـق   ،كل دادگستري استان

حانه، مقاومــت مســلحانه در ســرقت مســل
مقابل نيروهـاي دولتـي و تهيـه و حمـل     

  .اسلحه اعالم شده است
ــت  10در  ◀ ــزارش   ،90ارديبهش ــه گ ب

موكريان، جمعي از كـارگران اخراجـي   
كارخانه طالي پويا زركان آق دره تكاب 
در مقابل درب ورودي فرمانـداري ايـن   

خواسته كارگران كه  .شهر تجمع كردند
را به دليل آنچه تعطيـل   اخيرا شغل خود

كارخانه اعالم شـده از دسـت داده انـد    
توقف كامل فعاليت استحصال و فرآوري 
طــالي آق دره تــا زمــان رســيدگي بــه 

  .وضعيت شغلي خود، است
ــت 11در  ◀ ــزارش   ،90ارديبهش ــه گ ب

هـاي   كميته هماهنگي براي ايجاد تشكل
كــارگري، محمــود صــالحي از رهبــران 

عت يـك و  سرشناس جنبش كارگري سا
نيم بعد از ظهر توسط پنج نفر از نيروهاي 

محمـود   .اطالعاتي در سقز دسـتگير شـد  
صالحي تا به امروز نزديك به هفت سـال  
از عمر خود را در زنـدانهاي جمهـوري   

  .اسالمي گذرانده است
ــت  11در  ◀ ــزارش  90ارديبهش ــه گ ،ب

جرس، مصطفي بادكوبه اي شاعري كـه  
ــاد از دو لــت شــعرهاي اخيــرش در انتق

احمدي نژاد و حمايت از كساني كـه او  
فتنـه  « در شعرهايش از آنـان بـه عنـوان    

ياد كرده است نزديك به يك ماه » گران
گذشته از سوي نهادهاي امنيتي بازداشت 

  .شده و در اوين به سر مي برد
ــت  11در  ◀ ــزارش   ،90ارديبهش ــه گ ب
نفـر از كـارگران    110،  "ايران كارگر"
ــارس  تمج ــت ف ــع گوش ــر از  700 وم نف

نفر از   200كارگران مخابرات راه دور و 
كارگران كارخانه الستيك سـازي دنـا و   
جمعــي از كــارگران كارخانــه آزمــايش 

صبح امروز يكشـنبه    9مرودشت از ساعت 
جلوي استانداري فارس تجمع كـرده  و  
مطالبات و خواسته هاي خود را خواستار 

  .شدند
ــت  11در  ◀ ــزارش   ،90ارديبهش ــه گ ب
ديـــه مســـتقل كـــارگران شـــمال  اتحا

نفر از كارگران شاغل در   400خوزستان، 
بخــش هــاى مختلــف شهرســتان مســجد 
ــل    ــع در مقاب ــا تجم ــى ب ــليمان و الل س
فرماندارى مسجد سـليمان بـه پرداخـت    
نشدن حقوق معوقه خود اعتراض كـرده  

  .اند
بــه گــزارش   ،90ارديبهشــت  11در   ◀

موكريان، چند تـن از فعـاالن كـارگري    
سقز بـه نـام هـاي حسـين مـرادي،      شهر 

صديق محمدي، بختيار معروفـي و علـي   
شـهر سـقز    واواكحسيني به ستاد خبري 

گفته مي شود ايـن افـراد   . احضار شدند
پس از چند ساعت بـازجويي و سـعي در   
گرفتن تعهد از آنها مبني بر عدم شـركت  

  .در مراسم روز كارگر، آزاد شده اند
ــت  12در  ◀ ــزار  ،90ارديبهش ــه گ ش ب

اشـكان   كميته گزارشگران حقـوق بشـر،  
ذهابيــان، فعــال دانشــجويي در دانشــگاه 

شش ماه  براي گذراندن نوشيرواني بابل 
  .حبس تعزيري، روانه زندان شد

ــت  12در  ◀ ــزارش   ،90ارديبهش ــه گ ب
كميتــه گزارشــگران حقــوق بشــر، عســل 
اسماعيل زاده، فعـال اصـالح طلـب، در    
 حين بازگشت به منزل توسـط نيروهـاي  

مـاموران  . لباس شخصي بازداشـت شـد  
امنيتي پس از بازداشت وي با مراجعه بـه  
منزل، اقدام به ضبط وسـايل شخصـي او   

ماموران بازداشت كننـده اتهـام   . نمودند
» حضور در تجمعـات غيرقـانوني  «وي را 
 . گفته اند
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  عشق و منبع
 ) ۲( فیاض عشق

  
شك نيست كه هر انساني چه مرد و چه 

س خود دارد كـه  زن در ذهن و احسا
   ً       اوال  خــود . همســرش بايــد زيبــا باشــد

. زيبائي يك امر معنوي است و نه مادي
تفاوت امر مادي و معنوي در اين است 
كه در ماديات هر چيزي قابـل انـدازه   
                    ً             گيري و شمارش است مثال  شما شـغل و  

در . حرفه اي داريد، حقوق بگير هستيد
ازاي كاري كه انجام مي دهيد به شما 

هـم كـار شـما    . داخت مي شودمزد پر
ــم     ــت و ه ــري اس ــدازه گي ــل ان قاب
دستمزدي كه دريافت مي كنيد و يا به 

اما وقتـي شـما   . شما پرداخت مي شود
منظره زيبا و يا فالن گل و يا فـالن زن  
و يا مرد زيبـا را و يـا هـر چيـز زيبـاي      

ديگري را مشاهده مي كنيد، مي توانيد  
 آن را با اندازه گيري مشخص كنيـد و 

اينقـدر  ...             ً               بگوئيد كه مثال  ده، بيست و يا 
  !زيبا است؟ خير

پس زيبـائي خـارج از انـدازه گيـري     
وقتي چيزي و يا امري خـارج از  . است

اندازه گيري باشد، آن امـر، يـك امـر    
تمـام امـر مـادي قابـل     . معنوي اسـت 

اندازه گيري است و در ابعاد گوناگون 
امـا  . محدود مي شوند و متعين هسـتند 

مور معنـوي غيـر قابـل انـدازه     بعكس ا
گيري است و لذا نامحدود هستند و در 
ابعاد مادي نمـي گنجنـد و هـيچ بعـد     

. مادي نمي تواند آن را محـدود كنـد  
به همين علت است كه زيبـائي جلـوه   
ويژه اي ندارد كه بشـود انسـان آن را   
در ذهن خود ترسيم كند و بـا مقيـاس   
اندازه گيـري آن را بسـنجد و بگويـد    

كيلو، گرم، متر، ...  ده، بيست، سي،    ًمثال 
  .ريال، دانه، رأس، و از اين قبيل

زيبائي جلوه هـاي گونـاگوني دارد و   
هر انساني با جلوه اي از آن روبرو مي 

يـا بـراي هـر انسـاني جلـوه اي      . شود
. خاص از آن بروز و ظهـور مـي كنـد   

هــيچ كــس قــادر نيســت كــه مــالك  
ــائي زن و اصــوال  هــر                           ً            مشخصــي از زيب

ائي ديگر بدست دهد، زيرا وحـدت  زيب
و اشتراكي در اين رابطه در ميان افراد 

زيبائي از راه پژوهش . بشر وجود ندارد
در معنويت و منبع فياض عشق ادراك 

ــد  ــد ش ــناخته خواه ــاز ش ــائي . و ب زيب
خاصــيت وجــودي هــر موجــودي در 

در طبيعت بشري چنـين  . طبيعت است
مي نمايد كـه اشـياء طبيعـي درجـات     

يا بيشتري از جـوهر زيبـائي را   كمتر و 
در خود دارند و اين كمتر و بيشتر كـه  
در هر كسـي متفـاوت اسـت بـه خـود      

آيـا  . انسان بر مي گردد و نه آن شـيء 
شما تصور كرده ايـد كـه اگـر زيبـائي     
محدوديت پيدا مي كرد و محدود بـه  
ابعاد مادي مشخصي مي شد، چه حادثه 
  اسفناكي در جهان انساني رخ مي داد؟

ر اين صورت بخش عظيمي از زن ها د
و يا مرد ها قادر نبودند، همسري بـراي  
خود پيدا كنند  زيرا جاي بحث ندارد 
كه هر شخصي به دنبال زيبائي است و 
الجرم به دنبال  زيبـائي قابـل انـدازه    
گيري مشخص و معيني بود كـه ماننـد   
هر چيز ديگر در جامعـه وزن و انـدازه   

ار گرفتـه   اش مورد قبول و پذيرش قر
والجــرم كســاني كــه فاقــد آن . باشــد

اندازة مشخص و معين بودند، سرشـان  
بي كاله مي ماند و افـزون بـر ايـن در    
طــول حيــات خــود چقــدر در رنــج و 
عذاب بسر مي بردند و در هر نقطـه اي  
از جهان ما مواجه بـا معضـل كـم بـود     
خشگلي و زيبائي بوديم در صورتي كه 

تـاريخ   ما مشاهده مي كنـيم در طـول  
چنــين پديــده اي رخ نــداده اســت و 

  . نخواهد داد
    ً                               اصوال  عرفاي ما كوشش كرده انـد كـه   
چون لغت عشق در طـول زمـان و در   
نظر سطحي نظران به بولهوسي و عمل 
جنسي گرفتار آمـده، آن را بـه معنـاي    
حياتبخش خود باز گردانند و و بـويژه  

» ننـگ  « مولوي آن گونه عشق را بـه  

و شايد به علت همين . تعبير كرده است
مفهوم بولهوسي كه كلمه عشـق بـدان   
گرفتار آمـده اسـت در قـرآن و نهـج     
البالغه كلمه عشق به كـار بـرده نشـده    
اســت و بحــاي آن  حــب و محبــت و 
مشتقات آن آمده است زيرا در حب و 
محبت هرچه هست دوسـتي خـالص و   

افزون بر . بدون هوا پرستي نهفته است
وينـد كـه در   اين لغت شناسـان مـي گ  

و مشتقات آن » محبت«و » حب«كلمه 
چون رابطه دو طرفي بين خدا و بنـده  
در آن ملحوظ شده است كه در قرآن 

در جسـتجوي  . بكار بـرده شـده اسـت   
كجروي و كج فهمي از عشق است كه 

  :موالنا مي گويد
  

  عشقهايي كز پي رنگي بود 
  عشق نبود، عاقبت ننگي بود

  كاش كĤن هم ننگ بودي يكسري
  تا نرفتي بر وي آن بد داوري

  خون دويد از چشم همچون جوي او
  دشمن جان  وي آن بد داوري 

  
عشق و زيبـائي چـون از جـنس مـاده      

نيست، به انواع مقياس اندازه گيري در 
نمي آيد و هيچ رنگي را بـه خـود راه   

و كساني هم كه كوشش مي . نمي دهد
كنند كه عشق و زيبائي را در انـدازه و  

هاي معين و مشـخص و يـا جلـوه    يا رنگ
ويژه اي به خـورد انسـانها بدهنـد، در    
پس اين تالش خـود هـدف و منظـور    
مادي نهفته است كه جهت مشـروعيت  
بخشي به هدف مادي، آن را با پوششي 
از عشق همراه و همدم مـي سـازند تـا    
انديشه و فكر انسانهاي سـاده و خـوش   
باور را از اصل و منبع عشق منحـرف و  

  .  مادي خود جلب كنند به هدف
  

  عشق زنده در روان و در بصر
  هر دمي باشد ز غنچه تازه تر

  عشق آن زنده گزين، كو باقي است  
  كز شراب جان فزايت ساقي است

  عشق آن بگزين كه جمله    انبياء  
  يافتند از عشق او كار و كيا

  »ما را بدان شه بار نيست«:تو مگو
  با كريمان كارها دشوار نيست

  
مان نمي كنم كساني هم كه عشـق را  گ

به زميني و آسماني تقسـيم مـي كننـد،    
معتقد نباشـند كـه عشـق يـك پديـده      

اگر چنين اسـت بـر آنهـا    . مادي نيست
است كـه از خـود بپرسـند كـه وقتـي      
        ً                        چيزي اصال  از جنس ماده نيست چگونه 

  ممكن است زميني و مادي شود؟
مگر اينكه بگويند كه جلوه هائي از آن 

اند مادي و زميني باشـد كـه آن   مي تو
     ً               دقيقـا  مثـل ايـن    . هم غير ممكن اسـت 

است كه بگوئيم، خدا هـم مـي توانـد    
... زميني باشد و مجسمه، بت، جمـال و 

ــد اســت  ــوه هــاي زمينــي خداون . جل
بسياري هم خدا هاي مادي براي خود 
و انسانها ساخته و مي سـازند ولـي مـي    
شود خدا را به زمين و آسماني تقسـيم  

  كرد؟
بنــابر ايــن محبــت، عشــق، زيبــائي بــه 
تعريف در نمي آيند چون نـا محـدود   
ــد     ــي آين ــين در نم ــه تع ــتند و ب هس
همچنانكه ذات باريتعـالي هـم نـامتعين    
است و چون انسان اسـتعداد، محبـت،   

دارد الجـرم  .. عشق، زيبائي، راسـتي و 
اينها راه و دريچه اي به سوي نـامتعين  
 كه خداونـد اسـت دارنـد و انسـان از    

طريق محبت، راستي، عشق، زيبائي تـا  
ــد در حركــت   ــران بســوي خداون بيك

ــت ــت،   . اس ــام خلق ــه هنگ در ازل و ب
راستي و عدالت مبناي مشيت خداونـد  
بوده است و اين مشيت همچنان نزد او 

و تمـت كلمـة ربـك    : تغيير ناپذيراست
      ً      ً                صدقا  و عدال  ال مبدل لكلماته 
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  مظاهر مادي زيبائي
  

اينكه مشاهده مـي شـود كـه زن و يـا     
مــردي از روي بوالهوســي و يــا تنــوع 

طلبي به هم نگاه مـي كننـد، بـه علـت     
دوئيتي است  كه در اثـر كجراهـه بـه    
آنها دست داده و از خود بيگانـه شـده   

  . اند
           ِ                           عشقبازي كار بـازي نيسـت، اي دل، سـر     

  بباز 
  هوسزآنكه كوي عشق نتوان زد بچوگان 

  
اينها در هويت خويش دچار دوگانگي  

درسـت نظيـر   . و تعدد هويت شده اند
  :شرك به خداوند

شرك نيـز نفـي خـدا نيسـت و هـيچ       
مشركي نمي گويـد كـه خـدا وجـود     

چون مـن بـه او   : ندارد بلكه مي گويد
... دسترسي ندارم، اين بت، مجسمه، ويا

اين فرد را كه در دسترس است واسطه 
رابـط مـن و خـدايم    قرار مي دهم كه 

از اينجا است كه شرك سرچشمه . باشد
مي گيرد و به جائي مي رسد كه فـرع  
                                    را جاي اصل  مي نشاند و خـود   اصـل   
فراموش مـي شـود و مظـاهر مختلـف     

قدرت، پول و سـرمايه،  : شرك از قبيل
پست و مقـام، رياسـت، خـدم و حشـم     

كه  مظاهر مختلـف مـادي هسـتند    ...و
بوالهوسي نيـز  . جاي خدا را مي گيرند

چنان حالتي است كه انساني كه هويت 
يگانـه خـود را از دسـت داده اسـت و     
دچار تعدد هويت شده است، هوس و 
شهوت را به جاي عشـق مـي نشـاند در    
عين حالي كه در ابتدا عارف است كـه  
بوالهوسي را با عشق عوض كرده است 
اما نظير شرك به خداونـد كـه راه بـه    

مختلف شرك  جائي مي برد كه مظاهر
جاي خداوند را مي گيرند، بوالهوسـي  

هم در انسان بوالهوس در اثر مداومت  
خود را به جاي عشق مي نشاند و مطـال  
را با طال عوضي مي گيرد و بسياري بعد 
از گذشت زمان بـه ايـن اشـتباه خـود     
واقف مي شوند و كساني هم همچنـان  
در اشــتباه خــود غوطــه ور بــاقي مــي 

  .مانند
كه ريشـه و اسـاس آن امـري    عشق نيز 

عرفاني و معنوي است، در اثـر روابـط   
فرهنگي، تاريخي، اجتمـاعي و عوامـل   
بروني و دروني به كجراهه مي افتـد و  
براي دستيابي به آن زيبائي مطلق نظير 
شرك دست به دامن واسـطه هـا مـي    
شود و به بوالهوسي در مي غلطـد و در  
             ً                      اين هنگام اصال  متوجه عمـل نادرسـت   

اما در ذهن خـود بـه   . نمي شود  خود
دنبال زيبائي اسـت و ايـن اسـت كـه     
امروز به دنبال اين زن و فردا به دنبال 
آن زن و پس فردا بـه دنبـال ديگـري    
است و وچون به كجراهه افتاده اسـت  
عالوه بر اينكه به انـواع  نادرسـتي هـا    
براي جلب نظر طرف مقابل مي افتـد،  

يبـائي  فكر مي كند كه مي تواند همة ز
هــا را در خــود جمــع كنــد، غافــل از 
اينكه زيبائي امري مادي و قابل جمـع  

بلكـه بايـد بـه آن    .شدن و كردن نيست
عارف شـد و از درك آن نشـئه لـذت    

  . برد
نظر به اينكه انسان در توجيه كار غلـط   

خود بسيار قـوي اسـت و ذهـن بيمـار     
دائم عيوب و اعمال ناشايست را بـراي  

افمن زين « ي كند انسان توجيه پذير م
و بـرايش  » له سوء عملـه فـرآه حسـنا    

                             ً        محملهاي مورد پسند مي سازد مـثال  بـه   
ــدن،   ــم نزديــك ش ــاهم و به جــاي تف
تماميت خواه و زياده طلب مي شود و 

ايـن زن اجتمـاعي نيسـت،    : مي گويد
قابل عرضـه در مجـالس نيسـت، آداب    
معاشرت بلد نيست، قدش كوتاه اسـت،  

مچنين آن چشمش اينطوري است و ه
ــا همســر خــود چنــين  زن در رابطــه ب

غافل از ايـن كـه   . چيزهائي مي گويد
اصل عشق كـه معنويـت اسـت را گـم     
كرده و از آن غافل شـده اسـت و بـه    
همين علت است كه قرآن مـي گويـد   
شما وقتي از معنويت غافل شـديد، بـه   
مــرور پــرده اي بــر چشــم و دل شــما 

علـي قلـوبهم و علـي    «كشيده مي شود
كـه  » و علـي ابصـارهم غشـاوة   سمعهم 

گاهي امكان بازگشت را از شـما سـلب   
مي كند و شما را به علت اعمـالي كـه   
مرتكب شده ايد به آتشي كه با دسـت  

و اال . خود ساخته ايد رهنمون مي كند
اصل امر ازدواج بيـرون آوردن انسـان   
از تنهائي و فراهم شدن زمينـه رشـد و   
تعالي اسـت و بـا دسـت زدن بـه امـر      

واج مي خواهد كه هـم از تنهـائي   ازد
كه كشنده است به در آيد و هم جفت 
خــويش را جهــت همــوار كــردن راه 
تكامل خويش بجويد و هم به اسـتمرار  

  .حيات مدد رساند
  

  نقش عبادت
  

در اين جاست كه عبادت جـا و نقـش   
گمـان  . اساسي خود را پيدا مـي كنـد  

نمي كنم كه مورد قبول كسـي نباشـد   
يـت از هسـتي مطلـق    كه عرفان و معنو

سرچشــمه مــي گيــرد و بــدون چنــگ 
انداختن به ماوراي ماده و قبول خالق 
هستي چـه از عرفـان مـي مانـد و چـه      
معنويتي مـي توانـد داشـته باشـد؟ در     
محدودة ماده ماندن يعنـي اسـير جبـر    
ماده شدن و در محدوده اي كه مـاده  

ودر ايـن  . متعين، معين مي كند ماندن
ده متعين كـه  صورت حيات با مرگ ما

خودش را بـا آن انطبـاق داده اسـت،    
پايان مي پذيرد و خواهد مـرد، بـراي   
چنين انساني چه ديدي از حيـات جـز   

  در جبر ماده باقي مي ماند؟
پس الجرم بايد از ماده متعـين خـارج    

شد و به فراخناي نامتعين داخل گرديد 
ــردد و      ــاز گ ــان ب ــد انس ــق دي ــا اف ت

ــاد مختلــف شــك  وفا اســتعدادش در ابع
و حيــات را بــه معنــاي واقعــيش . شــود

درك و به آن بينا گـردد و عـارف بـه    
حيات خود و در نتيجه عارف به معشوق 

من عرف  نفسـه فقـد عـرف    «گردد كه 
انسان با عارف شدن به خـود كـه    . »ربه

بينا شدن به خدا را در پي دارد و پـي  
مي برد كه خداونـد بشـر را بـه عرصـه     

و تالش خـود   وجود آورد تا با استعداد
كنت «به اين رمز و راز هستي پي  ببرد

    ً      ً                          كنزا  مخفيا  فاجببت ان اعـرف فخلقـت   
. و بدان عارف شود» الخلق لكي اعرف

عارف به اين حقيقت مطلـق از طريـق   
ــزوم   ــه الزم و مل ــادت ك ــفه و عب مكاش

و ما «يكديگر است حاصل مي شود كه 
كـه  » خلقت الجن و االنس اال ليعبدون

آمــده اســت، » يعبــدون اال ل«در بيــان 
                    ً       ً         اي ليعرفون اي عرفانا  حقيقتا  بطريـق  «

المكاشفة و المشاهدة الـذي ال يحصـل   
به عبارت ديگر بـا عشـق و   » اال بالعباده

در حقيقـت  . عبادت حاصل مـي شـود  
عبادت پروردگار نظير نمـاز، روزه، راز  

وجه عملـي عشـق   ...و نياز و مناجات  و
است كه عشق بدون ممارست در عمل 

صل نمي شود و مكاشفه حاصل وجه حا
خلوص عملي ادراك عشق است كه به 
عاشق دست مي دهد و به نتيجه عمل و 
صورت معنوي عبـادت خـود بينـا مـي     

اهل عرفان براي مراتـب معرفـت   .شود
علم محضـر و  : دو عالم تصوير مي كنند

درعالم محضر يعني اينكـه  . عالم حضور
انسان در معرفـت حضـرت ربـوبي بـه     

برسد كه هميشه و در همه حال آنجائي 
خدا را بر خود ناظر مي يابد و از ايـن  

عـالم  .درجه باالتر عـالم حضـور اسـت   
حضور به عالمي اتـالق مـي شـود كـه     
سالك در طريق معرفـت خـدا را مـي    

سئوال اين است كه مگر مي شود . بيند
خدا را هم ديد؟ البته به تعبير قـرآن و  

ه امام علي خدا را نه با چشم مـادي كـ  
با بصر بينائي مي توان ديد زيـرا چشـم   
مادي طاقت ديـدن آن را نـدارد كـه    

امام علي عالم حضور . »قال لن تراني«
مـا  :آن را در چهار مرتبه بيان مي كنـد 

        ً                              رأيت شيا  اال و رأيت اهللا قبله، و بعده، و 
در ايـن جملـه زيبـا چهـار     . معه، و فيه

  .مرتبه نشان داده شده است
يـدم مگـر اينكـه    هيچ چيزي را ند - 1

  .قبل از آن خدا را ديدم
هيچ چيزي را نديـدم مگـر اينكـه     - 2

 .قبل از آن و بعد از آن خدا را  ديدم

هيچ چيزي را نديـدم مگـر اينكـه     - 3
قبل از آن و بعد از آن و با آن خدا را  

 .ديدم
هيچ چيزي را نديـدم مگـر اينكـه     - 4

قبــل از آن و بعــد از آن و بــا آن و در 
و اگر ما به بيان امام . ا  ديدمآن خدا ر

علي دقيق بشويم، بيان قرآن است كـه  
  :مي فرمايد

هواالول و اآلخر و الظاهر و البـاطن و  
 هو علي كل شيئي قدير

  :و به قول سعدي
  رسد آدمي بجائي كه به جز خدا نبيند

  بدر آي تا ببيني طيران آدميت
  
از طرف ديگر چون، عشق و پرستش از  

ســت و كشــش و يــا نيازهــاي فطــري ا
ــان    ــاد انس ــراي آن در نه ــه اي ب جذب
وجود دارد و منبع فياض عشق خداوند 

عشـق مـادر نسـبت بـه فرزنـد و      . است
عشقي كه بعضي نسبت به بعضي ديگر از 
همنوعان خود پيدا مي كنند، ذره و يا 
ــق     ــاض عش ــع في ــئه اي از آن منب نش
سرچشمه گرفته است كه اگر آن منبـع  

اشـت، چگونـه   در خود انسان وجود ند
ممكن بود كه انسان عشق را بشناسـد و  
يا آن را درك كند؟ اما نظر بـه اينكـه   
جاذبة عشق به سمت بي نهايـت يعنـي   
آفرينندة آن منبع فياض اسـت الجـرم   
عشق و پرسـتش حقيقـي و متعـالي نيـز     
مختص خداي يگانه است و از جمله از 
اين نگاه است كه عبادت و  راز و نياز و 

عبود از نيازهـاي معنـوي و   مناجات با م
فطــري و نيــازي اساســي بــراي ادامــة 
حيات است كه در غير اينصورت مثـل  
اين است كه انسـان در كـوير راه گـم    
كرده باشد و در جستجوي آب سـراب  
ــواهي    ــه خ ــد ك ــي كن ــاهده م را مش
ــد    ــت خواهـ ــه هالكـ ــاخواهي بـ نـ

انسان در طول حيات خـود و بـا   .رسيد
ت و دست و پنجه نرم كردن بـا مشـكال  

مصائبي كه گاه كوه را خرد مي كنـد،  
همه روزه روبرو است و براي اينكه بـه  
يأس و نا اميدي كه كشنده ترين عامل 
سقوط انسان اسـت، دچـار نگـردد، بـه     
اتكاء و پشتگرمي حمايت كننده اي نياز 
دارد تا از رنج تنهائي و هجوم مشكالت 
بكاهد و به حيات و رشـد خـود ادامـه    

 ِ                   ي  نيرو دهنده و تكيه بدهد و كدام حام
گاهي باالتر از ذات ال يـزال خداونـد   
كه همه چيز از او نشأت گرفتـه اسـت،   
مي باشد؟ خداوند بر مخلوقات خـود و  
آنچه در آسمان و زمين است، رحمـت  

و كتـب  «را بر خود واجب كرده است
و بـه پيـامبرش مـي    » علي نفسه الرحمة

فرمايد كه به باورندگانش سالم برسـاند  
يد كه خدا رحمـت را بـر خـود    و بگو

قـل سـالم علـيكم    «واجب كرده است 
پس بنابراين، » كتب علي نفسه الرحمة 

عاشــقي فقــط نــزد عاشــق نيســت نــزد 
من احب لقـاء اهللا،  «.معشوق هم هست

و راه دوستي از عمـل  » احب اهللا لقائه
بســـوي دوســـت مـــي گـــذرد و در  
اينصورت دوست هم پيونـد دوسـتي و   

ــتم تح«حـــب دارد  بـــون اهللا ان كنـ
اما عاشـق بايـد   . »فاتبعوني يحببكم اهللا

راه وصول به معشوق را طي كنـد كـه   
يا ايها االنسان انك كادح الـي ربـك   «

          ي حـب ه م و   « تا به منـزل  »     ً       كدحا  فمالقية
برسد و مطلـوب او طالـب او   » ُ         ي حبونه

گردد و خداوند او را صدا زند كـه اي  
يـا ايتهـا الـنفس    " انسان واالي مطمئن

ارجعـي الـي ربـك راضـية      -مطمئنهال
وادخلـي   -فادخلي في عبادي -مرضيه
به جنت ما باز آي كه آنچه در  "  ّ  جن تي

جستجوي آن بوده اي اكنـون برايـت   
  والسالم. آماده و مهيا است

mbarzavand@yahoo.com 
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  کوتاه و گویا یخبرها
  
ـــــژاد و ◀ ـــــری احمـــــدی ن درگی

بـــر ســـر علـــی اکبـــر  مصـــلحی
محرابیان، خـواهر زاده احمـدی 

برغم : نژاد و وزیر صنایع آغاز شد
اینکه احمدی نژاد از مصلحی می 

» بیت رهبر«د پرونده را به خواه
ـــــده خـــــورد و  ندهـــــد، او پرون
محرابیـان » میلیـاردی«بردهای 

  . را به خامنه ای می دهد
گفته مـی شـود خامنـه ای قصـد  ◀

حی نداشــته اســت در عــزل مصــل
. توسط احمدی نژاد دخالت کند

امـــا ســـایتهای متعلـــق بـــه ســـپاه 
خبر انتشـار ) فارس و جهان نیوز(

ــه ای حکــم  ــد کــه خامن مــی دهن
بســـیاری .  حکـــومتی داده اســـت

ـــر  ـــد انتشـــار خب گمـــان مـــی برن
نادرست، خامنـه ای را در وضـعی 
قــرارداده کــه ناچــار شــده اســت، 

امـا، بنـا بـر . حکم حکومتی بدهد
دریافت کرده ایـم، اطالعی که ما 

فرماندهان سـپاه کـه بـا احمـدی 
نژاد نیستند، قصد تصـرف واواک 
را داشته اند و دارند، همزمـان بـا 
فشار مستقیم به خامنه ای، جـو را 
نیز به ترتیبی آماده کرده انـد کـه 
او چــاره ای جــز تســلیم شــدن بــه 
ــد و حکــم حکــومتی را  فشــار نبین

  .صادر کند
ر حـال کــه احمـدی نــژاد بـه کــا ◀

ـــانش در  ـــت، مخالف ـــته اس بازگش
رژیم فشار می آورند کـه بایـد کـار 

  .او و همکارانش را یکسره کرد
موضوع دیگر که احمـدی نـژاد  ◀

را به عـزل مصـلحی برانگیخـت، 
تـــن از  ۵۰۰گـــرد آوردن حـــدود 

نماینــدگان فعلــی و ادوار گذشــته 
مجلس، به قصد پرکـردن مجلـس 
آینده از طرفداران احمـدی نـژاد 

ل آن، بــردن انتخابــات و بــه دنبــا
. ریاســت جمهــوری، بــوده اســت

گردآورنــده، رحــیم مشــائی بــوده 
بیـت «مصلحی ماجرا را به . است
و مخالفـان احمـدی نـژاد » رهبر

ضـربه ای کـه بـه . گزارش می کند
احمدی نژاد و رحیم مشـائی وارد 
شد، دست این دو و گروهشـان را 
از انتخابــــات آینــــده مجلــــس و 

  .ردریاست جمهوری کوتاه ک
نخست احمدی نژاد خامنـه ای  ◀

ــد ــی کن ــد م ــه اســتعفاء تهدی . را ب
ایـن بـار، . خامنه ای جا نمی زنـد

احمدی نـژاد بـه رأی مجلـس بـه 
. تهدید مـی شـود» عدم کفایتش«

چند روزی گمان می برد، تهدیـد 
روزی پـیش از  مـاا. تو خالی است

بازگشــــت بــــه کــــار، گروهــــی از 
 هنزد او می روند و ب» نمایندگان«
. اسـتجدی و می گویند، تهدید ا

او جــا مــی زنــد و بــه کــار بــاز مــی 
  .گردد

ــته شــده اســت ◀ ــه دس : بســیج س
طرفـــدار خامنـــه ای و طرفـــدار 

در . احمدی نژاد و طرفدار مـردم
ســپاه نیــز گرایشــها بــا یکــدیگر 

  . رودررویند
    

یم ژپیشاروی ر
  متالشی؟

  
ـــه  ـــه ب ـــای محرک ـــاندن نیروه شناس

وهـا در جامعـه و بکـار بـردن ایـن نیر
کـــاری اســـت کـــه بـــا وجـــود  ،رشـــد

 ،مالی نیز –استبداد مافیاهای نظامی 
ــت ــن اس ــتقالل و . ممک ــن اس ــه یم ب

ــتنآ ــان  ،زادی جس ــی بی زادی را آیعن
جــوان خــود  ،اندیشــه راهنمــا کــردن

انگیختــه بــه جنــبش بــر مــی خیــزد و 
عامل برانگیزنده همگان بـه جنـبش 

  .می شود
ـــرور آخـــود سانســـوری فـــر • ورده ت

ســت و وقتــی همگــانی مــی اخالقــی ا
از مهمتـرین عوامـل بازدارنـده  ،شود

هـم از  ،اما خود سانسـوری. می گردد
ــازآ ــانی نیســت ،غ ــدریج. همگ ــه ت  ،ب

اقلیتی کـه  ،غازآدر . همگانی می شود
تقیـــه را باطـــل و اظهـــار حقـــایق را 

روی بـه گفـتن و  ،واجب می شـمارند
ــی  ــایق م ــتن حق ــدآنوش  ،در دم. ورن

ــوند ــی ش ــرور م ــی برخــی ک :ت ــته م ش
ــوند ــوند و  ،ش ــی ش ــدانی م برخــی زن

. بسیاری هم ترور اخالقـی مـی شـوند
تـا  ،ترور اخالقی رایج تـر اسـت زیـرا

زمــانی کــه قــدرت پرســتان دولــت را 
ـــد ـــرور  ،تصـــرف نکـــرده ان بیشـــتر ت
ـــد ـــی کنن ـــی م ـــی . اخالق تروراخالق

چـرا . خطرناک ترین ترور هـا اسـت
کــــه خودسانســــوری را همگــــانی و 

را میسـر مـی  استقرار دولـت جبـاران
طـرح  ،چنانکـه اگـر در امریکـا. کنـد

گروگانگیری و سپس معامله پنهـانی 
بوش با گـروه خمینـی  –گروه ریگان 

ریگانیسم بـر  ،از پرده بیرون می افتاد
ــران. امریکــا حــاکم نمــی شــد  ،در ای

ـــــبب  ـــــی س ـــــرور اخالق ـــــین ت هم
خودسانسوری و نگفـتن حقیقـت در 

قای خمینی و کودتای خزنده و آباره 
ـــپس ـــود سانســـوری  ،س ـــب خ موج

 ،لمـــــــانآدر . همگـــــــانی گشـــــــت
تروریستهائی که کارشان ترور و تـرور 

کار را به خودسانسـوری  ،اخالقی بود
همگـــانی کشـــاندند و نازیســـم را بـــر 

  . لمان حاکم کردندآ
ــران امــروز   خــود سانســوری  ،در ای

ـــع  روشـــی همگـــانی گشـــته و از موان
ــه و  ــال شــدن اهــل اندیش ــزرگ فع ب

ایــن مــانع برداشــته  تــا. ابتکــار اســت
جنـــبش همگـــانی ســـرانجام  ،نشـــود

برداشــتن . بخــش روی نخواهــد داد
مـــانع بـــه تحـــریم سانســـور و خـــود 
سانســـوری و واجـــب کـــردن اظهـــار 
حقیقت و مبـارزه بـا تـرور اخالقـی و 
تروریستهائی است که شغلشـان تـرور 

ــی اســت ــه . اخالق ــانی ک نخســت کس
خـود مـی  ،حقایق را اظهار می کننـد

یعنی بـه . را ترور نکنند باید خویشتن
و سـپس . اظهار حقـایق ادامـه دهنـد

بـر نیـروی محرکــه سیاسـی اسـت کــه 
حقایق را در سطح جامعه بازگویـد و 

نگاه جامعه است که بایـد خویشـتن آ
هر یک تنی که . را از سانسور رها کند

ــد و  ــی کن ــن م ــین ت ــتن را روئ خویش
تیرهای تروریستها را در خود بی اثـر 

ـــوار  شـــکننده ،مـــی کنـــد بـــزرگ دی
سانسـور و رهاکننـده جامعـه از خــود 

 ،مبارزه با سانسورها. سانسوری است
ن آبـه عـذر ایـن و  ،از اظهار حقیقت

 ،ن ناسـزا و بهتـانآمصلحت و این و 

کاری اسـت ... ن ضرورت وآو این و 
جنــــبش همگــــانی  ،نآکــــه بــــدون 

  .ناشدنی می شود
ــی   – ۱۰ ــه سیاســی نم ــروی محرک نی

ش گیـــرد کـــه بایـــد روشـــی را در پـــی
. جمهور مردم نتواننـد بکـارش برنـد

بر او اسـت کـه بدانـد روش را هـدف 
هرگاه هدف استقالل . معین می کند

 ،زادی انســان و جامعــه ملــی باشــدآو 
ــتقالل و  ــز اس ــتن آروش نی زادی جس

اعضــای نیــروی محرکــه سیاســی مــی 
هر سخن او  می باید ترجمان . گردد

 زادی و بیانگر عزم او بـهآاستقالل و 
ــر باشــد اظهــار خشــم و . ایجــاد تغیی

نفرت می باید جـای بـه اظهـار اراده 
  . بسپرد

نجا که مردم هسـتند کـه مـی آو از      
پـس  ،باید تغییر کننـد و تغییـر دهنـد

مردم هستند که می باید به اسـتقالل 
زادی و دیگر حقوق خویش عارف آو 

 ،گردند و از راه عمل بـه ایـن حقـوق
. مکن کنندجنبش همگانی پیروز را م

نجــــا کــــه خشــــونت نقــــش را از آاز 
جمهور مردم می ستاند و بـه گروهـی 
 ،از مردم می دهد و بـه احتمـال زیـاد

پای قدرت خارجی را نیـز بمیـان مـی 
می باید رها شود  ،بعنوان روش ،وردآ

و خشونت زدائـی اسـت کـه مـی بایـد 
ــردد ــانی. روش بگ ــبش همگ ــه  ،جن ب

خشونت  ،اندازه ای که همگانی است
  . است زدا
اســتقالل نیــروی محرکــه توانــا  – ۱۱

به تبـدیل شـدن بـه بـدیل سـازگار بـا 
زادی و آاســـــــــتقالل و (هـــــــــدف 

یــــم و قــــدرت ژاز ر ،)دموکراســــی 
ــارجی ــدن  ،خ ــانی ش ــرورت  همگ ض

ن و نیـــز  بـــاز و آجنـــبش و پیـــروزی 
تحول پذیر شـدن نظـام اجتمـاعی و 

عدم . استقرار دولت حقوقمدار است
بـــدیل اســـتقالل نیـــروی محرکـــه و 

همان کـار را مـی کنـد کـه بـا جنـبش 
 ۸۸ایرانیان بعـد از کودتـای خـرداد 

همــان کــار را مــی کنــد کــه بــا . کــرد
  .جنبشهای ناکام کنونی می کند

یمهای استبدادی تضادهای ژر  - ۱۲
جامعـه و . درونی خود را می پوشانند

یمی از این نوع  را ژنیز اهل اندیشه ر
 قوی تصور می کنند و در خود یـارای

در . ن را نمـــی بیننـــدآرویـــاروئی بـــا 
مـاده نمـی آخود را  ،پیشاپیش ،نتیجه
چــرا بایــد در تــونس و  ،وگرنــه. کننــد

مصـــر جنـــبش روی دهـــد و جنـــبش 
کننــدگان بــدیلی توانــا بــرای اداره 
ـــت را نداشـــته باشـــند؟ همـــین  دول
پرسش در باره لیبی و سـوریه و یمـن 

  .در خور است ،و بحرین
پـرده  ،بناگهان ،در ایران ،و امروز     

یـم بـر ژکنار رفـت و درون متالشـی ر
قـای آ: شکار شدآایرانیان و جهانیان 

اد در محــل کــار خــود ژاحمــدی نــ
قــای خامنــه ای آحاضــر نمــی شــود و 

تهدید می کند که تا زنده اسـت نمـی 
گذارد نظـام منحـرف شـود و بـر سـر 

ســـپاه و مخالفـــان چنـــگ  ،واواک
ــزاع  ــر واواک  در ن انــداختن ســپاه ب

ـــت ـــار . ندهس ـــس در درون گرفت مجل
اد ژبرخورد و با حکومـت احمـدی نـ

از  ،بـــار دیگـــر. نیـــز در ســـتیز اســـت
ســخن بمیــان » جریــان منحرفــی«

اســـت کـــه خواســـتار اســـالم بـــدون 
والیـــت فقیـــه و بـــدون مرجعیـــت و 

بـی کفـایتی . بدون روحانیـت  اسـت
جمـع » رئیس جمهـوری«و » رهبر«

و جور کردن و هدف دادن به دولـت 

اداری را نا ممکـن سـاخته و دستگاه 
  . است

اد بـه کردسـتان ژقای احمـدی نـآ      
مردم سنندج زیر بار شـرکت . می رود

ـــــــور در  ـــــــتقبال از او و حض در اس
کـار بـه زد و . نمی روند ،سخنرانی او

ــد ــی کش ــلحانه م ــای آو . خــورد مس ق
ــ ــه  ،ادژاحمــدی ن ــاز گشــت ب از روز ب
از حاضـــر شـــدن در مقـــر  ،تهـــران

ــوری ــود ،ریاســت جمه ــی خ داری م
ــد ــعیت. کن ــن وض ــر در ای ــال اگ  ،ح

ــــبش  ــــه جن ــــد و آمــــردم روی ب ورن
بخواهنــد بــدون ایجــاد خطــر بــرای 
کشــــور و بــــدون دخالــــت قــــدرت 

نیـاز بـه بـدیلی  ،پیروز شوند ،خارجی
ــان  ــد کــه اندیشــه راهنمــایش بی دارن

زادی باشـد و توانـائی اداره کشــور را آ
داشــته باشــد و  ،زادیآدر اســتقالل و 

دولــت و دســتگاه بــه تغییــر ســاخت 
ـــتبدادی ،اداری ـــاخت اس ـــه  ،از س ب

  .توانا باشد ،ساخت مردم ساالر
ــه         ــران و تجرب ــالب ای ــه انق تجرب

ــر ــونس و مص ــروز در ت ــای ام ــه   ،ه ب
مردم ایران هشدار مـی دهنـد کـه بـه 
تقویت نیروی محرکه سیاسی و بدیل 

یم و مستقل از قـدرتهای ژمستقل از ر
 ن راآحـــق و عمـــل بـــه  ،خـــارجی را

وظیفــه خــود شناســند و بــدون فــوت 
  .به انجام این وظیفه بپردازند ،وقت
ــه         ــانی ک ــر مردم ــا و دیگ ــردم م م

همه روز مـی  ،گرفتار استبداد هستند
زمــان نقــش : بایــد بــه خــود  بگوینــد

تعیین کننده در انتخاب سرنوشـت و 
یا تسلیم  شدن به سرنوشـتی داردکـه 

لحظــه هــا  ،قدرتمــدارها مــی گزیننــد
ــز  ــز نی ــال نی ــا ط ــه ب ــد ک ــائی دارن به

این عیب بزرگ که . سنجیدنی نیست
بــه تــأخیر  ،کــار را تــا واپســین لحظــه

همـــواره مهلـــک  ،انـــداختن  اســـت
پس انتظار فعل پذیرانه را مـی . است

بایــد بــا در دم فعــال شــدن و بــه ایــن 
فعالیت استمرار بخشیدن و بـر ابعـاد 

رشـــد . جانشـــین کـــرد ،ن افـــزودنآ
ید ملتی اسـت همین است و ملت رش

ــر رشــد او شــهادت  ــا ب کــه لحظــه ه
لحظه ها بگویند که نه صـرف . دهند

در بی  ،ویرانگری شده اند و نه حتی
  . عملی ملت گذشته اند

یک بار دیگر خاطر نشان می کـنم      
مــی بایــد از خــود  ،ایرانیــان ،کــه مــا

. غافـل نباشـیم ،بمثابه تـاریخ واقعـی
صـــادق تـــرین  ،وضـــعیت امـــروز مـــا

اگــر . رشــگر جریــان تــاریخ اســتگزا
دولــت  ،پــس ،وضــعیت مــا بــد اســت

والیــت مطلقــه فقیــه بــدترین دولــت 
 ،پـس ،اگر وضعیت ما بد است. است

ـــرای ســـاختن  فرصـــت انقـــالب را ب
ــذیر و دولــت  ــاز و تحــول پ جامعــه ب
ــم و  ــمرده ای ــنم نش ــاالر مغت ــردم س م

از  ،یک به یک ،فرصتهای دیگر را نیز
بـد  اگـر وضـعیت مـا. دست داده ایم

زمان را یا در تسلیم شدن  ،پس ،است
به و ماندن در استبداد گذرانـده ایـم 

ــا ــا  ،و ی ــم و ت ــه داری ــی ک ــر عیب ــا ب بن
از انجـام کـار طفـره  ،واپسین فرصت

زمان عمل به حـق خـویش  ،می رویم
در اختیار زورپرستان گذاشته ایم  ،را
نهـــا ایـــن زمـــان را در تخریــــب آو 

اگـر . بکار برده اند ،نیروهای محرکه
زمان را در  ،پس ،وضعیت ما بد است

ترک اعتیاد به اطاعت از قدرت بکـار 
بلکــه در مانــدن در ایــن  ،نبــرده ایــم

اگر وضعیت ما . اعتیاد بکار برده ایم
رابطه های ما با خـود  ،پس ،بد است

ــا یکــدیگر ــا  ،و ب ــا ب ــاب رابطــه م بازت
از این واقعیت غافلیم . قدرت هستند
ی است و ورده ویرانگرآکه قدرت فر

ــر حاصــل  ــدرت ویرانگ ــز ق از زور ج
اگر هدف انقالب ایران را . نمی شود

یعنـی  ،در خود تحقق مـی بخشـیدیم
رابطه با خود  و بـا یکـدیگر را رابطـه 

ـــا اســـتقالل و   ،زادی مـــی کـــردیمآب
جامعه ای برخـوردار از غنـای  ،امروز

معنـــوی و فرهنگـــی و نیـــز مـــادی 
  . داشتیم

طـــه بـــا تنظـــیم راب ،بـــدین قـــرار      
ــا  ،زادیآاســتقالل و  تنظــیم رابطــه ب

زمان به ترتیبی اسـت کـه لحظـه هـا 
رشد ما را بر میزان عدالت اجتمـاعی 

چـون  ،در همان حال.  گزارش کنند
جمهــور مــردم هســتند کــه مــی بایــد 
ــد ــین کنن ــویش را تعی ــت خ  ،سرنوش

چــه رســد بــه  -زمــان رقابــت  ،زمــان
 ،زمـان. بر سـر قـدرت نیسـت -ستیز 

همســو . دن اســتزمــان همســو شــ
کننده نیـز نـه قـدرت کـه اسـتقالل و 

ـــدالت آ ـــزان ع ـــر می ـــد ب زادی و رش
ــند ــد باش ــی بای ــاعی م ــن . اجتم از ای

هــیچ لحظــه ای را نبایــد از  ،زمــان
دست داد زیرا هر لحظه ای را کـه از 

اسـتبدادیان صـرف  ،دست می دهـیم
ـــدرت و  ـــر ســـر ق ـــدن خـــویش ب مان

هـیچ . افزودن بر ویرانگری می کنند
بایـد بپنـدارد اگـر نظـاره گـر ایرانی ن
یـم را تضـادهای درونـی از ژر ،بگردد

بـدون  ،ورنـد و ایرانیـانآپای در مـی 
. زاد مـی جوینـدآجامعـه ای  ،زحمت

ــه  ــی روی ب ــه مردم ــانی ک ــا زم ــرا ت زی
ــد ــبش نیاورن ــی  ،جن تضــادهای درون

ــوندژر ــی ش ــقوطش نم ــم ســبب س . ی
سبب افزایش میزان ویرانگـریش مـی 

ــــد ــــتبدادی اژر. گردن ــــم اس ــــن ی ی
ویرانگری را در وطن ما و در جامعـه 

ایـن جامعـه ملـی . ما انجام می دهـد
است که نیروهای محرکـه خـود را از 

  . دست می دهد و ناتوان می شود
بر ایرانیان است که بداننـد  ،و باز      

نهـــا بـــه آزمـــان در انتظـــار تصـــمیم 
جامعه هائی کـه . برخاستن نمی ماند

له فاصـ ،زمان را بکـار رشـد مـی برنـد
. خود را با جامعه ما بیشـتر مـی کننـد

نمی بینند که ایران را کاالهای چینی 
زمانی که جامعـه چینـی . پر کرده اند

بیشتر  ،بکار رشد اقتصادی برده است
نــه از  ،از زمــانی  نیســت کــه ایرانیــان

ــت  ــنعت نف ــردن ص ــی ک ــاریخ مل  –ت
کــه از زمــان  –فرصــتی کــه بســوخت 
. دداشـته انـ ،انقالب ایران بدین سـو

پیش افتادن جامعه ها و عقب ماندن 
میــــزان صــــدور ثروتهــــا و  ،ایــــران

ــــــوان و  ــــــه  ج ــــــای محرک نیروه
استعدادهای ما را بیشتر  و فقـر مـا را 

  .روز افزون تر می کند
هرگــاه شــما ایرانیــانی کــه ایــن       

پیشـنهاد هـا را  ،نوشته را می خوانیـد
خـود بـازگو کننـده  ،برحق می یابیـد

شوید و در همان ن به جمهور مردم آ
خـود  ،منتظـر دیگـران نمانیـد ،حال

  .درسهای تجربه را بکار برید
ــی        ــه قرن ــر دقیق ــوانیم از ه ــی ت م

ــا  بســازیم اگــر رابطــه هــا را رابطــه ب
زادی کنیم و دقیقه هـا را آاستقالل و 

ــدگی در اســتقالل و  ــه هــای زن دقیق
  .زادی بگردانیمآ
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