
  

يمهاي سوريه و اسرائيل در گرفتار خشونت كردن بلنديژهمزمان است با تالش ر،وردنآسخن از جنگ با ايران به ميان:انقالب اسالمی
يا  ،يا من«راه برد  ،علي عبداهللا صالح ،در يمن ،همزمان. نآميز كردن جنبش به قصد مهار آيم سوريه در خشونت ژتقالي ر هاي جوالن و

يم علي عبداهللا ژاحتمال اين كه ر. خشونت به جنبش تحميل شد. خود زخمي شد و اينك در عربستان است. را بكار برد» بلبشوي مسلحانه
بنا بر خبري از تلوزيون رژيم ايران، علي عبداهللا صالح در اثر سوختگي و شدت حراحات وارده به او در (ست ضعيف ا ،صالح نجات پيدا كند

پس پرسشي كه . يم جانشين ضعيف نيستژاما احتمال محتوا و شكل دادن به ر.) حمه مخالفين او به محل اقامت او در يمن فوت شده است
دو باره بر طبل  ،از چه رو ،مانهاي اطالعاتي تصديق مي كنند ايران در كار توليد بمب اتمي نيستساز ،وقتي بار ديگر :يد اينستآبه ميان مي 

 ،چون همراه شد با بحران سخت اقتصادي. سخن از اينست كه جنگ موجب انتخاب دوباره بوش شد ،جنگ با ايران مي كوبند؟ در امريكا
» تهديد اتمي«نند كه از جنگ ناتمام عراق و افغانستان و آكاران جديد در كار محافظه  ،با وجود اين. نامزد جمهوريخواه ها شكست خورد

  .استفاده كنند ،يندهآدر انتخابات رياست جمهوري سال  ،ايران
هرچند تالشي كانون قدرت و . مالي نيز بشمار است –يم مافياهاي نظامي ژكوششي براي حفظ ر ،بديهي است كه بر طبل جنگ كوبيدن     

  .فصل اول را به جنگ و برنامه اتمي اختصاص مي دهيم. مي توانند اثر تهديد به جنگ را وارونه سازند ،يم و سقوط اقتصاديژر درماندگي
نويسنده  ،اطالعات و نظرها پيرامون انقالب و ضد انقالب را در كشورهاي منطقه را آورده و به بررسي كتاب شهزاد ،در فصل دوم      

  .القاعده و افتادن بوش در دام القاعده مي پردازيم» يژتراتاس«در باره  ،پاكستاني
 4در صفحه   

 نھمينخرداد، بمناسبت صدو بيست و ٢۶«
  » مصدق محمد سالگرد تولد دکتر

  )٢٨( زندگينامه دکتر محمد مصدق
  

  
  جمال صفری

قبل   «: »گذشته چراغ راه آينده«نويسندگان كتاب  نظربه   ◀
اي را كه از قره نوكران  از كودتا سيدضياءالدين رياست كميته

» كميتة آهن«انگليس و داشناكها در تهران تشكيل شده و به نام 
ميته پس از كودتا اعضاي همين ك. دار بود شد عهده ناميده مي

در همين اوان دولت سست بنياد . به مقامات حساسي رسيدند
سپهدار برسركار بود كه به علت ضعف سياسي و مالي تحت فشار 
  :دولت انگليس جهت قبوالندن درخواستهاي خود مبني بر اينكه

قواي قزاقخانه بايستي در تحت فرماندهي و نظارت خرج  - 1
   .مأمورين انگليسي درآيد

چنانچه دولت ايران با ما دوستي نكند از مساعدت مالي ما  - 2 
. ، حسين مكي1299مقدمات كودتاي (»محروم خواهد شد

كشور تحت استيالي نظامي و اقتصادي انگلستان دچار : توضيح
لذا بودجه دولت به . ورشكستگي شده و خزانه تهي گشته بود

ستان مبلغ دويست هزار تومان ماهيانه از طرف سفارت انگل
لذا فرصت مناسبي . قادر به ادامه كار نبود) شد پرداخت مي

  .جهت اجراي كودتاي مورد نظر دولت انگليس پيش آمده بود
در مسئله رياست دولت و تشكيل كابينه توسط آقاي ... «

در مسئله .                  ً                   سيدضياءالدين كامال  توافق حاصل شده بود
ابتدا با  فرماندهي قواي قزاق كه بايد به تهران حمله نمايد

وارد ) كه بعدها سرلشكر زاهدي شد(اهللا خان  ماژور فضل
مذاكره شدند و پس از جلب نظر سيدضياءالدين مشاراليه را از 

) حكومت شهر(تهران به قزوين برده به نام كوماندان آن ويل
                                     ً               چند روزي او را نگهداري كردند ولي بعدا  در اثر مخالفت 

با شخص نامبرده ) تاسياح وزير جنگ كود(خان  كلنل كاظم
اهللا  ژنرال آيرونسايد را از اين فكر منصرف كردند و ماژور فضل

 . روانه تهران گرديد )زاهدي(خان 
  11 در صفحه

 سيد كمال الدين نبوي
 طعمه سگان

 اسالم والئی» ارزش ھای حيوانی«
  
هنوز تصوير آقاي خامنه اي كه بي واهمه در خطبه نماز جمعه از  

مردم  اذهان  تقلبات انتخاباتي به نفع آقاي احمدي نژاد دفاع ميكرد از
زدوده نشده است؛ زماني كه رئيس الفقها با تمام وزن و تمام قد از 

اسالمي مورد وثوق و عالقه اش و از سياستهاي او  رئيس جمهوري
رفيق ديرينه و يار روزهاي سخت  ،عامء  جانانه دفاع كرد و در مال

  .سالهاي گذشته را به پاي دوست تازه نفس سر بريد
 15در صفحه   

 فريد راستگو
  چرائی عدم  پاسخ  مثبت مردم، 
 به شورای ھمبستگی راه سبز اميد

  
بدنبال سرنگوني بن علي در تونس و مبارك در مصر و متاثر از جنبش 
همگاني اين دو ملت وبعد از ماهها افت نسبي جنبش آزاديخواهانه 

نبشي با حضور گسترده مردم در ج 1389بهمن  25ايرانيان، روز 
مبارك  "شهرهاي مختلف ايران بر عليه رژيم جمهوري اسالمي با شعار 

و يا  "مبارك نگاه كن/ خامنه اي حيا كن"و  "نوبت سيدعلي/ بن علي
  .شكل گرفت "سيد علي سرنگونه/ اسفند دونه دونه"

  16در صفحه     

  شھادت  ھدی صابر
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 -نگار و فعال ملي  ابر، روزنامهخبرشهادت هدي ص
خرداد  22در سحرگاه مذهبي، در زندان اوين  نخست 

در سپس آمد و   زاد بوك محمد نوري در فيس 1390
 .چند سايت اينترنتي انعكاس يافت

نگار و كارگردان، در فيس بوك  زاد، روزنامه محمد نوري
و نيم شب گذشته  12حدود ساعت «: خود نوشته است
 3خورد و ايشان نزديك  ابر به هم ميحال هدي ص

ساعت بيشتر تحت پرستاري و مداوا نبودند و متاسفانه 
اكنون سر جنازه ايشان،  خانواده ايشان هم. كنند فوت مي

   ».در بيمارستان مدرس تهران هستند
 14در صفحه    

 !ريغ نفرمائيدنشريه، ديياري مالازمحترمدوستان
!شماستمالیما را نياز به ياریبرای ادامه انتشار،

 
 
  
  
 
 

New    
    
    

  از ی ایرانیانپاسخ به پرسشها
  ابوالحسن بنی صدر 

  

  دو اقتصاد با دو هدف؟
  

  باسالم 
ی آید نوعی به هم آنچه امروزه در زندگی بشریت به چشم م   

ریختگی در کارها و سردرگمی وتخریب غیرقابل جبرانی است که 
بس تاریک را برایش رقم میزند آنچه به چشم نمیاید   آینده ا ی

بنا بر ; همراهی و همدلی ورشد وشکوفایی الزم برای تکامل است
و دیدگاهی ) اصل اساسی زندگی وتکامل(تعریف شما از توحید 

ز شده که بنا بر آن انسان و اعمالش باید در مسیر که برای عموم با
; تکامل باشد این به هم ریختگی وتخریب بهتر قابل مشاهده است

و از اینجاست که متوجه شدم این زندگی نه آن است که باید باشد 
زندگی . و چگونه اعمال وگفتار و پندار ما سد راه تکامل است

رای غفلت از اصل مصرفی جوامع امروزی سانسور بزرگی است ب
آزادی و استقالل انسان و گرفتار شدنش در زندان مصرف پوچ و 
 مسابقه در این راه تا تخریب کامل شخصیتهای فطرتا سالم و

نیروهای محرکه به جای  هدر دادن استعدادها و طبیعت پاک و
 فن امروزی مسیر تکامل انسان و یم و با علم وآئاینکه به خود 

یندگان امکانات بهتر و بیشتری آه برای طبیعت را هموار کرد
همگی  .از تجربه های نسلهای گذشته پند گیریم فراهم کنیم و

نعمات طبیعی چنگ  گرگانی حریص شده ایم که بر مواهب و
 این راه از هر حیله و و در کردنش مشغولیم انداخته به لت پار

همرنگ جماعت شدن  اضطرار و نیرنگی استفاده میکنیم اجبار و
برطبق قانون جنگل بخور تاخورده نشوی همگی دستاویزی شده  و

یعنی می دانیم  .ن اعمال تخریبی خود را توجیه میکنیمآاند که با 
که این کارها مخرب است ولی باز هم انجام می دهیم واین 

اگر حتی از موضوعی اگاهی نداشته باشیم بر ماست  .نفاق یعنی
مانیم نه اینکه به دانسته که از ان اطالع حاصل کرده در جهل ن

این  این میشود که جباران از و  های خویش هم عمل نکنیم
را هر چه بیشتر درگیر  غفلت و نفاق استفاده کرده می خواهند ما

   .مسائل پوچ کرده بر عمر خود بیافزایند
  2در صفحه    

Nr.778   20 Juni -3  Juli   2011             

     1390تير  12خرداد تا30از778 شماره

  اگر ايران تصرف نشود،  -ايران بمب اتمي نمي سازد : دستگاه جاسوسي امريكا مي گويد ◀
  4 ص  :تا دو سال ديگر صاحب بمب اتمي مي شود      
  اتحاد عربستان -د؟ آيا استراتژي القاعده برانگيختن جنبش در دنياي اسالمي بو ◀
  6 ص :و اسرائيل بر ضد جنبشهاي همگاني      
   8 ص :نيز عرصه گردان مي گردد "مدحي تازه كند"وقتي تدني و فساد فراگير مي شود،  ◀
  8  ص : 1بخش–راديوسكوپي پيكره فساد در نظام واليت فقيه : ژاله وفا  ◀
  يم مافياهاي نظاميروزمره رژ كشتن مبارزان سياسي و اعدام و شكنجه كار◀

 10 ص:گشته اند مالي –      

   ؟! نو تهديد به جنگ از
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          1390 تير  12تا  خرداد 30از  778  شماره   2011  يولي  3يوني تا  20از 

 

دراین نوع زندگی و برای تامین هزینـه 
ن همگی هر کاری که داریم آن آهای 

به  را گرزی کرده برسر بقیه میکوبیم و
ــل و ــوعی از جه ــان  ن ــردم ن ــادانی م ن

ینـده و آمیخوریم زیرا پیشـخور کـردن 
ــه دارد و ــدگی قســطی هزین ــا  زن ــن ب ای
 در .نـداحترام به مقام انسان نمـی خوا

 این راه چه نیروهایی که بجای رشـد و
ــــیش  ــــب را در پ ــــدگی راه تخری بالن

بـا ایـن وصـف جامعـه  .نگرفته اسـت
 .صحنه تخاصم وتضاد ونفـاق میشـود

یکرنگـی  دقیقاعکس معنای توحید و
ایــن جــدایی از اصــلی تــرین قــانون  و

حیــات سرنوشــت جهنمــی را رقــم زده 
 .است که درآنیم

قتصـادی دریک جامعه مولفه هـای ا 
میتوانند شـاخص خـوبی بـرای تعیـین 

 سیاسـی و سالمتی روابـط اجتمـاعی و
 ن باشـند در اداره بلـه قربــانآفرهنگـی 
زاد هــزاران آ درکــار نفــاق و گــویی و
وامهای به دروغ گرفته شده از  پستی و

 .عــدم ســالمتی جامعــه حکایــت دارد
یا گرفتن آسوال اینجانب این است که 

ــروش ــول حاصــل از ف ــی  وام کــه پ نفت
است که متعلق به همه ایرانیـان امـروز 

ینـــــده میباشـــــد بـــــرای خانـــــه و آ و
خودروخریــدن درســت اســت؟ آیــا بــا 

و زحمتکشـی کـه  وجود افراد نیازمنـد
بازیهـای  نه جذب ادارات شده ونـه از

و البته صـاحبان اصـلی  قدرت باخبرند
با توجه به اینکـه  مد نفت هستند وآدر

 فروش نفت به این صـورت کـه هسـت
عامــل ویرانــی و وابســتگی ایــن  خــود

مملکـــت اســـت و بایـــد در راه رشـــد 
ــــاختهای  ــــر س ــــامین زی ــــدار و ت پای

ینــدگان آاقتصــادی اجتمــاعی و بــرای 
بکار رود که نمیرود، می توان باز هـم 
از عواید نفـت بـه عنـوان وام اسـتفاده 

فاصــله خــود را از صــاحبا ن  کــرده و
تخریـب در  یـاآ ن بیشتر کـرد؟آاصلی 

رسـت اسـت؟ آیـا ایـن نـوع تخریـب د
گـاهی آمالکیت پشتوانه ای دارد؟ آیـا 

این امر مسـولیت بـرای انسـان نمـی  از
 گـاهی ومسـولبت پـذیری وآیا آآورد؟ 
یـا آ انسانیت جدایی پذیرند؟ اختیار و

از بقیــه  میتــوان بــه یکــی عمــل کــرد و
دمـی آیـا دانسـته هـای آچشم پوشـید؟ 

تاریخ مصرف و مکان مصرف دارد؟ 
ــای ــا معن ــر از ایــن  آی ــه غی کــار و حرف

است کـه بایـد در راه کشـور وگشـودن 
گرهی از زندگی توده باشـد؟ کارهـای 
به اصطالح عمرانی که با بودجه نفـت 
ـــیم و  ـــای عظ ـــاله برداریه وضـــمن ک
ـــین  ـــای هم ـــیلکرده ه ـــط تحص توس

عــوض  مملکــت انجــام مــی شــوند در
خرابی افـزوده  خرابی بر ،تولید رشد و

اینکـه  گـردی و .سازی اند مثل خودرو
ـــر ـــا حف ـــوات  ب ـــق قن ـــای عمی چاهه

ن طرف آروستاها خشک شده ولی از 
زیـر پــای جـوان روســتایی را اســفالت 

فرینی زیــر بــار آعــوض کــار ،مــی کننــد
ــازند ــه میس ــرایش خان ــط و وام ب  .قس

  فریب از این واضحتر میشود؟
ایا این تحصیلکرده هـا ایـن خرابیهـا  

یــا هــیچ پــروای تــوده آ را نمــی بیننــد؟
ــرده ف ــاهی نک ــتن رف ــاطر داش ــط بخ ق
زندگی خود که البته وابسـته  کاذب در

بــه همــین ملــت اســت دســت بــه ایــن 
کارهامیزنند؟ آیـا بـا وجـود نقـدینگی 
مخرب درسـت اسـت کـه آن را در راه 
ایجاد فاصله طبقاتی بکـار بـریم؟ ایـن 

ــر ــه ب ــایی ک ــه بالی ــا چ ــا  غفلته ــر م س
چه فرصتها و هزینـه هـا  .نیاورده است

عاقبت و آینده ما . استکه هدر نرفته 
 کشـاورزی از ،با چاههای نفـت خـالی

 ،اسـاس صـنعت بـی پایـه و ،بین رفتـه
 و جامعـه در مصـرف و جوانان بیکـار
چه خواهد بود جز عقب  دروغ گرفتار

همـین . ماندن ایران و نفـرین آینـدگان
مـی  حاال همه این موارد را می بینیم و

ــه  ــیم کــه چگون مســیر  دیگــران در  بین
ــت میر ــد ودرس ــی  ون ــود م ــا دور خ م
ــاری حــق و . چــرخیم ــه ی ــه ب ــد ک امی

روشنگری آزادگان عقلها آزاد وعزمهـا 
ــا ــود ت ــتبداد جــزم ش ــه اس ــن   علی از ای

ـــه ـــایی یافت ـــاک ره ـــدان هولن  در ،زن
. رشد و آزادی ایـران را بسـازیم   مسیر

هر چند این مطالب برگرفتـه از نوشـته 
وبـه همـین دلیـل امیـد (های شماست 

) مان بردن تلقی نشـود وارم زیره به کر
گـاهی آ ولی به لحاظ عمل شخصـی و

بیشتر سواالت مـتن را مطـرح نمـو ده 
 .منتظر پاسخ هستم

   پاینده باشید
  

دو اقتصــاد و ضــابطه هـــای ٭ 
  :هریک

  
پرسشـــها از همـــه نـــوع و فـــراوان      

ــا پرســش محــوری آنهــا را . هســتند ام
اقتصـــاد متـــداول در جهـــان امـــروز، 

ــران امــروز، تشــکیل مــی  خاصــه در ای
ــد ــرای . ده ــن فرصــت را ب ــر ای ــا ب بن

: توضیح امری مهم، مغتنم می شـمارم
چرا در جهان امروز، چرخ اقتصاد بـر 
محور مصرف انبوه می چرخـد و چـرا 
به میزانی که رابطه انسـانها، رابطـه بـا 
قدرت می شود، اقتصاد مصرف محـور 
تر می گردد و ویژگـی هـای اقتصـادی 

آزاد و  که در خـدمت انسـان مسـتقل و
  حقوقمند باشد، کدامهایند؟

ــــب  – ۱ در اقتصــــاد، مصــــرف تخری
پس هـر تولیـدی کـه . تعریف می شود

مصرف می شـود، اگـر نتوانـد تجدیـد 
بگردد، نیروهای محرکه بکار رفتـه در 

بـرای مثـال، . آن، نیز، از بین می روند
اگــر . مصــرف بنــزین، تخریــب آنســت

ــن  ــرد، ای ــد ک ــوان بازتولی ــت را نت نف
  . رکه از میان می رودنیروی مح

اما از آنجا که مصرف ممکـن اسـت       
ــار آورد و  تخریــب هــای دیگــری را بب
تخریــب شــده هــا نیــز قابــل بازتولیــد 
نباشــند، تخریــب هــا مجموعــه ای را 
ــد  ــی توانن ــه م ــد ک ــی آوردن بوجــود م

چنانکـه . تخریب بر تخریب بیفزاینـد
مصـرف نفـت محــیط زیسـت را آلــوده 

و محــیط مــی کنــد و تخریــب نفــت 
ــر  ــای دیگ ــا تخریبه ــراه ب زیســت، هم

برای مثال وسـائل نقلیـه کـه مصـرف (
مجموعه ای را بوجـود مـی ) می شوند
ـــد ـــین و فضـــای آن . آورن ـــاه زم هرگ

نتوانند این مجموعـه را خنثـی کننـد، 
مجموعه ویران شـده هـای ویرانگـر، 

  . دائم بر میزان ویرانی می افزاید
در جریان تولید، ماندنی و بزرگ  – ۲

. شونده را هدف تولید معین مـی کنـد
برای مثال، در تولید یک کـاال، انسـان 

و مواد اولیـه و کارمایـه ) نیروی کار(= 
. و دانش و فن و سرمایه  بکار می روند

هرگاه هدف سود باشد، سرمایه اسـت 
دانش و . که می ماند و بزرگ می شود

فن نیز رشد می کنند اال اینکه سـرمایه 
نش ها و فنون رشد و سود آنست که دا

. پذیر و رشد ناپذیر را تعیـین مـی کنـد
ــرمایه  ــا س ــازگار ب ــش ناس ــه دان چنانک

  . ساالری، رشد نمی کند
بدین سان، تخریـب انسـان و دیگـر     

ــت،  ــیط زیس ــه و مح ــای محرک نیروه
نسبت مستقیم پیدا می کنـد بـا بـزرگ 

از این رو، بزرگ شـدن . شدن سرمایه
رف سرمایه، نیاز بـه بـزرگ شـدن مصـ

پس اگر محـور اقتصـاد مصـرف . دارد
انبوه می شود، نـه بخـاطر نیـاز انسـان 
ــزرگ  ــه بلحــاظ ب ــان رشــد ک در جری

ــرمایه اســت ــوه . شــدن س مصــرف انب
میـــزان تخریـــب انســـان و نیروهـــای 
محرکه غیر قابل تجدید را نیز باال می 

ایـن تخریـب بـا تخریـب محـیط . برد
ـــزا  ـــود اف ـــه ای برخ ـــت مجموع زیس

ـــونی و. بوجـــود مـــی آورد ضـــعیت کن
جهـان فـرآورده ایـن تخریـب برخــود 

  .افزا است
همــانطور کــه ســلطه یــک عامــل   – ۳
ابعـاد مصـرف ) سرمایه بمثابه قـدرت(

ــی  ــام سیاس ــد، نظ ــی کن ــزرگ م  –را ب
نیـز ) زور(= اجتماعی بر محور قـدرت 

ــزرگ  ) تخریــب(= ابعــاد مصــرف  را ب
در واقع وقتی نظام سیاسـی و . می کند

ت شـکل مـی اقتصادی بـر محـور قـدر
گیرد، بنا بر ایـن کـه در رابطـه سـلطه 

زیر سـلطه، ایـن نظـام در رابطـه  –گر 
ــوقعیتی را  ــا نظامهــای دیگــر، چــه م ب
داشته باشد، فرآورده ها و خدماتی که 

مصرف می شـوند، بیشـتر یـا کمتـر، در 
آن و یا در بیـرون آن نظـام تولیـد مـی 

برای مثـال، در امریکـا، بمثابـه . شوند
ـــدرت مســـلط، بطـــ ـــزون، ق ور روز اف

بخشــی از آنچــه مصــرف مــی شــود، در 
و بـه . خارج از امریکا تولید مـی گـردد

همان نسبت که مصرف فـرآورده هـا و 
خدماتی که مصرف مـی شـوند، بیشـتر 
می شود، اقتصاد  از دو جهت مصـرف 

یکـی از جهـت نیـاز : محور تر می شود
سرمایه بـه بـزرگ شـدن و دیگـری، از 

مصرف می  این نظر که بخشی از آنچه
شود، در کشورهای دیگر جهان تولید 

رونــد انحــالل بمثابــه ابــر . مــی گــردد
  . قدرت و سلطه گر، همین روند است

ــاد          ــون اقتص ــادی چ ــا در اقتص ام
اقتصـادی آن  –ایران که نظام سیاسی 

قــــدرت محــــور اســــت و موقعیــــت 
اقتصادش موقعیت زیـر سـلطه اسـت، 
اقتصـــاد هـــم بلحـــاظ بـــزرگ شـــدن 

ــرای (اســی و ســرمایه قــدرت سی کــه ب
) ج انتقال می یابـد فعال شدن به خار

و هم بـدین خـاطر کـه تولیـد داخلـی 
توانائی جذب قدرت خریدی را ندارد 
که دولت مستبد و نظام بـانکی ایجـاد 
می کننـد، اقتصـاد مصـرف محـور مـی 

ــردد ــا و خــدماتی کــه . گ فــرآورده ه
در . مصرف می شـوند، وارد مـی شـوند

یه نقـــش جـــاده درون مرزهـــا، ســـرما
صاف کن را برای اقتصاد مسلط بـازی 

دولــت اســتبدادی عامــل . مــی کنــد
تشــدید جریــان مصــرف محــور شــدن 

زیـرا قـدرت . روز افزون اقتصاد اسـت
سیاسی نیاز به بزرگ شـدن دارد تـا از 
ـــد و  ـــرود و از قاعـــده بازتولی ـــان ن می

ــود  ــردن خ ــزرگ ک ــرمایه(ب ــل س ) مث
بـدین خـاطر، بطـور . پیروی مـی کنـد

ر، هزینه های الزم بـرای بـزرگ مستم
. شـــدن خـــود را افـــزایش مـــی دهـــد

افــزایش ایــن هزینــه هــا، از دو محــل 
فـروش ثـروت ملـی : تأمین مـی شـوند

و قرضــه بــر قرضــه ...) نفــت و گــاز و (
پیشخور کردن، بنا بر این، (= افزودن 

سنگین کردن روز افزون باری کـه بـر 
). دوش نسلهای آینده نهاده مـی شـود

انگر و فقر افزا این اقتصاد اقتصاد ویر
چـرا کـه از راه جانشـین کـردن . است

اقتصاد تولید محور با اقتصاد مصـرف 
ــی  ــاعف م ــر را مض ــزان فق ــور، می مح

بخشی از اقتصاد که فـرآورده . گرداند
مثــل (هــایش بازتولیــد شــدنی هســتند 

بخــش کشــاورزی بشــرط اینکــه زمــین 
نیروهـای محرکـه را بـه ) فقیر نگـردد

نـد و بخـش دیگـر، خود جذب نمـی ک
ســعی مــی کنــد در شــبکه بــین المللــی 
. ماورائ ملی ها،  جذب و ادغام شـود

امــا ایــن جــذب و ادغــام شــدن بهــائی 
ـــد پرداخـــت بهـــای آن . دارد کـــه بای

قراردادن نیروهای محرکه در اختیـار 
ــا اســت ــی ه ــاوراء مل ــتن . م ــت رف عل

سرمایه ها و استعدادها و نفت و گاز و 
.  ر همین استمواد اولیه دیگر از کشو

از این راه است کـه اقتصـاد کشـور بـه 
تصرف اقتصاد مسلط در می آید و فقـر 

  . روز افزون می شود
حال که دانستیم اقتصـاد مصـرف  – ۴

محور چگونه اقتصادی اسـت و چـرا، 
بخصــوص وقتــی موقعیــت، موقعیــت 
زیر سلطه اسـت، فقـر افـزا اسـت، مـی 
توانیم دریابیم چـرا چنـین اقتصـادی 

اجتماعی را روز افـزون مـی تضادهای 
بر نابرابریهـا در سـطح جهـان و . کند

در سطح جامعه های در رابطه مسلط 
در حقیقـت، . زیر سـلطه مـی افزایـد (

وقتی اقتصادی در موقعیت زیر سـلطه 
ــورهای  ــادهای کش ــل اقتص ــت، مث اس
نفــت خیـــز، هـــم بـــدین لحـــاظ کـــه 
اقتصــادهای مصــرف محــور، رانتهــای 

یـت مسـلط بزرگ ایجاد می کنـد و اقل
این رانت ها را به جیب می زند و هـم 
بدین خاطر که توزیـع سـخت نـابرابر 

 –که ذاتی نظامهای سیاسی  )درآمدها 
جامعـه  ،اقتصادی قدرت محور اسـت

یکـی : را به دو بخـش تقسـیم مـی کنـد
متکی به رانت ها و درآمدهای بـزرگ 

و دیگری محروم از کار مولد و درآمـد 
در » اریخدمت گز«ناچیز حاصل از  

شبکه توزیع فرآورده ها و خدماتی کـه 
ــی شــوند . بخــش بزرگــی از آن وارد م

تضادها از نوع تضاد در اقتصاد تولیـد 
در نتیجــه، اکثریــت . محــور نیســتند

بزرگ  محروم توانائی بسـیار کمتـری 
همگانی . در دفاع از حقوق خود دارد

در ایــن اقتصـــادها، » یارانـــه«شــدن 
گـدائی  اکثریت بـزرگ را در موقعیـت

ــزان  ــه می قــرار مــی دهــد کــه چشــم ب
اقلیــت (اربــاب قــدرت » بخشــندگی«

. دارد) متصرف دولـت و منـابع ثـروت
ملتی که در معیشت خود تـابع فـروش 
ثروتهــای ملــی و بــرف انبــار کــردن 
ــی  ــت، حت ــت اس ــوی دول قرضــه از س
وقتی از دولت بیـزار اسـت، در اقلیـت 
حاکم و دولتی که وسیله سلطه اش بر 

ــ ــی ملــت اســت، ب ه چشــم گروهــی  م
ــاتش در دســت او  ــته حی ــه رش نگردک
اســت و اگــر آن اقلیــت ایــن رشــته را 

از ایـن رو، فقـر . قطع کنـد، مـی میـرد
روز افزون را تحمل می کند و دم نمی 

ــد ــد و . زن ــه خــود آی ــه ب ــن ک ــرای ای ب
ــد  ــی بای ــد، م ــوق خــویش را بازیاب حق

بـدین خـاطر اسـت . انتخاب پیدا کند
ــر از پ یشــنهاد کــه هــیچ امــری مهــم ت

ـــه . انتخـــاب نیســـت ـــد ک ـــن دی از ای
بنگری، اصالح گرائی نـه تنهـا جامعـه 
را از وجود انتخـابی دیگـر، بـی خبـر 
نگاه می دارد، بلکـه مـردم را در مـدار 

چـرا . بسته بد و بدتر زنـدانی مـی کنـد
چنین می کند؟ زیرا خود نیز قدرت را 

اما بنا بـر قاعـده ای . هدف می شناسد
از تخریــب کــه توضــیح دادم، قــدرت 

پدیـــد مـــی آیـــد و بـــزرگ و متمرکـــز 
ـــزرگ شـــدن روز  شـــدنش در گـــرو ب
ــه و  ــای محرک ــب نیروه ــزون تخری اف

تا وقتی اسـتقالل و . افزایش فقر است
آزادی انسان، بمثابه هـدف، جانشـین 

 –قـــدرت نگـــردد، اصـــالح طلبـــی 
همانطور که تجربه اصـالح طلبـان در 
ــن  ــد و ای ــی کن ــلم م ــونی مس ــم کن رژی

شـــاه نیـــز نتیجـــه تجربـــه در دورن 
نـه مـانع بـزرگ  –دیگری ببار نیـاورد 

شدن قدرت می شود و نه مانع بـزرگ 
شــــدن میــــزان تخریــــب نیروهــــای 

       :بنابر این.  محرکه
هدف مـی بایـد از واقعیـت نشـأت  – ۵

توضیح این که چون می دانیم . بگیرد
قدرت می باید دائم بر خود بیفزایـد و 

رقابـت بـس بـی (بزرگ شود تا بمانـد 
ـــاالران بخـــاطر  ـــرمایه س ـــه س رحمان
اینســـت کـــه هربنگـــاهی جـــا بمانـــد 

ــود ــی ش ــرگ م ــه م ــوم ب ــس )محک ، پ
محدود کردن قدرت، سبب مردن آن 

بــرای مثــال، هرگــاه بتــوان . مــی شــود
را محــدود » رهبــر«والیــت مطلقــه 

کرد، ایـن والیـت، بمثابـه قـدرت، در 
پس آیـا . معرض انحالل قرار می گیرد

یــت محــدود کــردن وال ،بایــد هــدف
فقیه بگردد؟ اصالح طلبانی که گمـان 
می برنـد اجـرای بـدون تنـازل قـانون 
اساســـی ســـبب محـــدود شـــدن و بـــه 
تدریج منحل شدن والیت مطلقه مـی 
شود، محدود کردن والیت مطلقـه را 

غافـل از ایـن کـه . هدف قرار داده اند
حتی محـدود کـردن والیـت مطلقـه، 
بدون برخوردار شدن مردم از حقـوق 

ـــام ـــویش، ن ـــتخ ـــد .  مکن اس در بع
اقتصاد، این واقعیت را قابل درک  تـر 

فرض : و دقیق تر می توان توضیح داد
کنیم می خـواهیم واردات را محـدود 

  هرگاه این تدبیر، در درون، با . کنیم
  ایجاد زمینه کار تولیدی و  –الف 

بکار انداختن نیروهـای محرکـه  –ب 
  و  –در تولید 

ز جملـه، توزیع برابر درآمـدها، ا - ج  
بخاطر ایجاد بازار بزرگ برای جذب 

  تولید داخلی و
محــل یــابی ســرمایه گــذاریها و  –د  

  قطب های رشد و
ایجــاد شــبکه راههــائی کــه قطــب  –ه  

  های رشد را به هم متصل می کنند و 
باال بردن میـزان بـاروری انسـان و  –و 

ــر و ــه دیگ ــای محرک ــراه ... نیروه هم
 نشــود، محــدود کــردن واردات ســبب
ــدن  ــاممکن ش ــا و ن ــتن قیمته ــاال رف ب

  . زندگی می گردد
مثال اقتصـادی، مـا را از دو قاعـده      

ــــز در  بســــیار مهــــم در اقتصــــاد و نی
سیاست، خاصه وقتی هـدف بازیـافتن 
استقالل و آزادی و حقوق است، آگاه 

  :می کند
ای مــی بایــد بــا یــک » نــه«هــر  - ۵/۱
مردم می بایـد انتخـاب پیـدا ( »آری «

. همـراه شـود) ه حرکت آینـدکنند تا ب
چنانکه اگر نه به والیت مطلقـه فقیـه 
با آری به والیت جمهور مردم، همراه 
نشود، نه به والیت فقیه خـالء بوجـود 
می آورد و این خالء را همواره قـدرت 

بـه سـخن دیگـر، . پر مـی کنـد) زور(= 
والیت فقیه بر جـا مـی مانـد در شـکل 

  این،بنا بر . کنونی و یا در شکلی دیگر
انتخابی که پیشنهاد مـی شـود،   -  ۵/۲

نمی باید از جنس قدرت باشد، وگرنه 
همـانطور . قدرت باز سـازی مـی شـود

ــه  ــه فقی ــت مطلق ــران، والی ــه در ای ک
  .جانشین والیت مطلقه شاه شد

ــدرت       ــاه، انتخــاب از جــنس ق هرگ
شــد، بســا جامعــه را بــا خطــر اســتبداد 

  :فراگیر روبرو می کند
اضـر، در جامعـه هـای در حال ح  -  ۶

غــــرب، قشــــرهائی از کــــارگران بــــه 
سازمانهای راست افراطی تمایل پیـدا 

این تمایل بیانگر موقعیـت . کرده اند
امـا . آنها، بمثابه استثمار شونده نیست

ترس از دست . بیانگر ترس آنها هست
ــــت  ــــه، موقعی ــــار و در نتیج دادن ک

در جامعه های بشری، هـم . اجتماعی
و هم در ) در مصر فرعونیت(در قدیم 

دوران معاصر، محـروم تـرین هـا هـم 
پایگاه اجتماعی و هم بازوی نظـامی و 

ــار« ــروی ک ــر » نی ــتبدادهای فراگی اس
یک علـت آن . قدیم و جدید شده اند

اینست که محروم ترین ها چون خود 
ــــا در  ــــاحب امتیازه ــــین ص را جانش

راحـت وسـیله  قدرتمداری می یابنـد،
اســتبداد  کــار اســتقرار اســتبداد و بســا

حتـی وقتـی در مـی . فراگیر می شـوند
ـــرس از  ـــد، ت ـــده ان ـــیله ش ـــد وس یابن
بازگشت به موقعیت پیشین، سبب مـی 

در . شــود در خــدمت اســتبداد بماننــد
ـــی، آنهـــا در  حقیقـــت، از لحـــاظ عین
ــروم  ــت مح ــعیت و موقعی ــان وض هم
ــدرت  ــی، ق ــا از لحــاظ ذهن ــتند ام هس

  .  حاکم را متعلق به خود می پندارند
ن واقعیــت، در اقتصــاد، خــود را ایــ     

قشرهای : بسیار روشنتر نشان می دهد
محرومی که روستاها را رها می کنند و 
حاشیه نشین شهرها می شوند و اغلب 
ــد، از  ــی پردازن ــاذب م ــغلهای ک ــه ش ب
لحاظ عینـی همچنـان در محرومیـت 
ـــی،  ـــا از لحـــاظ ذهن ـــا بس ـــتند ام هس
خویشتن را ارضاء مـی کننـد کـه شـهر 

قشـرهای زحمـتکش . نـدنشین گشته ا
در جامعه های دارای اقتصاد مسـلط، 
مهــاجران محــروم را رقیبــان خــویش 
تلقـــی مـــی کننـــد و دلیلـــی از دالیـــل 
ــه  متمایــل شــدن گروههــائی از آنهــا ب
. حزبهای راست افراطی، همین است

اما در جامعه های دارای اقتصـاد زیـر 
سلطه نیز، همین پدیـده مشـاهده مـی 

ساالران کـه  بدیهی است سرمایه. شود
در کار برقرار کـردن اسـتبداد فراگیـر 
سرمایه داری هستند، از این تـرس هـا 
ـــت  ـــه موقعی و از دلبســـتگی شـــدید ب
اجتماعی قشـرهای جامعـه، سـود مـی 
ــا را در خــدمت خــویش  ــد و آنه جوین

  . نگاه می دارند
ترس بقدری شدید اسـت کـه اکثریـت 
بزرگ جامعه ها  را از تشـدید آلـودگی 

پایـان جسـتن منـابع و محیط زیست و 
فقر و بیکاری که بخاطر پیشخور کردن 
و از پیش متعین کـردن آینـده، گریبـان 
فرزندان و نوه ها و نتیجـه هـا و نبیـره 
های آنها را خواهد گرفت، کم و بـیش 

  .غافل نگاه می دارد
بدین قـرار، کـار بایسـته رهـا کـردن       

محرومان و نیز قشـرهای میـانی و بسـا 
ه هــا از ترســها و ذهنیتــی بــاالئی جامعــ

  .یکسره وهم و دروغ هستند
   3در صفحه    
  

 دو اقتصاد با دو هدف؟
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ــا   ــد ب ــراه باش ــد هم ــی بای ــار م ــن ک ای
پیشنهاد انتخابی اقتصـادی کـه هـدف 

ـــدرت  ـــه ق ـــاالری و (آن، ن ســـرمایه س
کــه انســان، انســان ) ســاالریهای دیگــر
  :حقوقمند ، باشد

ــادی  – ۷ ــت اقتص ــدف فعالی چــون ه
رشــد بــرآوردن نیــاز انســان در جریــان 

ــوا و سلســله  گشــت، الجــرم، رابطــه ق
مراتب اجتماعی، می بایـد جـای خـود 
را بــه رابطــه حقوقمنــد هــا بــا یکــدیگر 

ــی . بســپارد ــه اول ــا (پای رابطــه انســان ب
ــدرت ــه هــا را در موقعیتهــای ) ق جامع
زیر سلطه قرار مـی دهـد و در  –مسلط 

ــه،  ــای در رابط ــه ه ــک از جامع ــر ی ه
ادها تضادها را بر می انگیزد و این تضـ

ــدرت محــوری  عامــل مهــم اقتصــاد ق
ــرف  ــد و مص ــه، در آن، تولی ــتند ک هس
ــان در  ــرآورده هــای مخــرب، همچن ف

ــتند ــزایش هس ــار اول . اف ــن رو، ک از ای
کاســتن از تضــادها یــا تغییــر جهــت از 
تضــاد اجتمــاعی بــه توحیــد اجتمــاعی 

اقتصاد توحیدی که زورپرسـتان . است
را خــوش نیامــده بــود و نمــی آیــد و در 

نقـالب ایـران، بـه اجـرا گذاشـته بهار ا
شــد، جــز هــدف فعالیــت اقتصــادی را 
برآوردن نیازهای انسـان حقوقمنـد در 
جریــان رشــد، بنــا بــر ایــن، کاســتن از 
ــــع  ــــه، از راه توزی ــــادها در جامع تض

و  ... برابرتر امکانـات کـار و درآمـدها و
بنا را بر تولید و مصرف فـرآورده هـای 

  .ستقابل بازتولید گذاشتن، نبود و نی
هرگاه قرار باشد آنچه مصرف مـی  -  ۸

ــزان  ــد باشــد و می ــل بازتولی ــود، قاب ش
تخریب بـه حـداقل برسـد، تغییرهـای 
اساسی در تولید و مصـرف انسـانها مـی 

ســاخت کــار در هــر : بایــد روی دهنــد
جامعــه و ســاخت کــار در جامعــه بــین 

بـه ترتیبـی . المللی می باید تغییر کنند
ای از کــه هــر انســان، از راه مجموعــه 

کار تولید، کار شـرکت در اداره (کارها 
جامعــه، کــار علمــی ،کــار آمــوزش و 
پرورش دائمـی، کـار عمـران طبیعـت، 

، ...)یا مادری، کار هنـری  و یپدر کار
گرچــه نمــی . خویشــتن را رشــد دهــد

توان عمر بگذشته را باز تولید کرد، اما 
می توان دوران جوانی را طوالنی کـرد 

عمـری را کـه  و به یمـن دسـت آوردهـا
بـدین . قابل تجدید نیست جبران کرد

ـــه و نیروهـــای  ـــش و تجرب ســـان، دان
محرکه فزون تری در اختیار نسل های 

  .بعدی قرار می گیرند
امــا تولیــد و مصــرف فــرآورده هــا و       

خــدماتی کــه بازتولیــد شــدنی هســتند، 
  :ایجاب می کند

محیط زیست آلوده نگردد و بـر  - ۸/۱
کاسـتن . ه شـودباروری طبیعت افزود

از میزان آلوده کننده ها یک کار است، 
ــار  ــا طبیعــت ک ــان ب ــه انس ــر رابط تغیی

کار دوم نیاز به دانـش و . دیگری است
فن بـارور نگـاه داشـتن دائمـی زمـین، 
افزودن بر زمینهای حاصـل خیـز دارد  

  و  نیز،
ــــرژی و  - ۸/۲ کاســــتن از مصــــرف ان

جانشین کردن انرژی هـای بـاز تولیـد 
امـا بخصـوص مـی . اسـتشدنی ضرور 

باید تولید و مصرف انـرژی و فـرآورده 
های دیگر، اگر بر قابلیت زیست زمین 
و قابلیت زندگی انسانها بر روی زمین،  

بـه سـخن . نمی افزایند، از آن نکاهنـد
دیگر، ممکن است زمانی بتوان انـرژی 
پایان ناپذیر تولید کـرد امـا هرگـاه، بـا 

رانگـر استفاده از آن، فرآورده هـای وی
تولید و مصرف شوند، امکان زندگی را 

  . از بین می برند
تولید غیـر از ایـن کـه  قابلیت باز - ۸/۳

ـــد و مصـــرف  ـــد تولی ایجـــاب مـــی کن
فــرآورده هــا و خــدمت هــا بــه انــدازه 
ــواد  ــدازه م ــه ان ــرف ب ــه مص ــند، ب باش

بـرای مثـال، . بازتولید شدنی نیاز دارد
نفــت و فلزهــا و گازهــا، دســت کــم در 

تولیــد  طــوالنی، قابــل بــازیــک دوران 
پــس غیــر از ایــن کــه در بکــار . نیســتند

ـــدازه  ـــد ان ـــی بای ـــا هـــم م ـــردن آنه ب
نگهداشت، می باید در تولید فـرآورده 
هائی بکارشان برد که انسان بدانها نیاز 

  و . قطعی دارد
سرمایه داری فزونی طلب، نیاز به  -  ۹

برای این که انسـان . مصرف انبوه دارد
دهـد و حتـی آن را  تن به مصرف انبوه

 ↔ارزش بشناســـد، مـــدار بـــاز مـــادی 
 ↔معنوی انسان را با مدار بسته مـادی 

بـدیهی اسـت . مادی جانشین می کنـد
این کار را با برقرار کردن رابطه انسان 

در ایـــن مـــدار، . بــا قـــدرت مـــی کنـــد
مثـل اظهـار عشـق و (نیازهای معنـوی 

با فرآورده های مـادی بـرآورده ) عالقه
ان حقوقمنــد نــه تنهــا انســ. مــی شــوند

معنــوی  ↔انســانی بــا مــدار بــاز مــادی 
است، نه تنهـا رشـد او بـدین مـدار بـاز 
میسر می شود، بلکه تولید و مصرف بـه 
اندازه بازتولید شدنی ها، نیازمند ایـن 
مدار بـاز و فرهنـگ اسـتقالل و آزادی 

ـــت ـــدرت و  . اس ـــداختن ق از ارزش ان
ـــار و  ـــدار و گفت ـــار زور از پن کاســـتن ب

، بنا بر این، انقالبی تمـام عیـار، کردار
در هر جامعـه و جامعـه جهـانی ضـرور 

  . می شود
ـــای        ـــا و آن ج ـــن ج ـــروز، در ای ام

جهـــان، از ایــــن انقـــالب کــــه از راه 
خشونت زدائی ها تحقق یافتنی است، 

امـا چـه وقـت . سخن رانـده مـی شـود
جمهور انسانها به ضرورت این انقالب 

آن مــی پــی مــی برنــد و در کــار انجــام 
شوند؟ از دید  انسان خوش بین، پیش 
از آنکــه دیــر شــود و محــیط زیســت را 
دیگر نتوان به زندگی باز آورد و از دیـد 
انسان بد بـین، چنـین انقالبـی شـدنی 
نیســت زیــرا مــرگ از درب وارد ســرای 

  .  زندگی شده است
وقتی زمـین آمـاده شـد و محـیط  – ۱۰

زیست روی به سالم شدن نهاد و انسان 
ــت ــدار بــاز مس قل و آزاد و حقوقمنــد م

معنوی یافت، نوبـت تنظـیم   ↔مادی 
فعالیت اقتصادی بر میزان قابلیت بـاز 

  :تولید می رسد
دیدیم که فعال سالهای عمـر را  - ۱۰/۱

امـا مـی تـوان . نمی توان باز تولید کرد
معروف اسـت . عمر را دراز و سالم کرد

مگـر نـه : که از ابـن سـینا پرسـیده انـد
ع و می گساری از عمـر مـی زیادی جما

کاهد، شما چرا در این دو کـار افـراط 
مـن : می کنید؟  و او پاسـخ داده اسـت

کم زندگی را نمی خواهم، کیـف آن را 
گرچه بسیار بعید است که . می خواهم

ــمند  ــخن از آن پزشــک و دانش ــن س ای
گرانقــدر باشــد، امــا ایــن قــول وصــف 

ایــن . حــال بســیاری از انســانها هســت
» کیـف زنـدگی«ی دانند که انسانها نم

را قابــل بـــاز تولیـــد کـــردن، نیازمنـــد 
ــدن دوران  ــوالنی ش ــن و ط ــالمت ت س

تولید و مصرف فـرآورده . جوانی است
ها نقـش تعیـین کننـده ای در طـوالنی 
کردن دوران جوانی و طـوالنی کـردن 

پـس از ضـابطه . عمر در سالمت دارنـد
های مهم، یکـی تجدیـد تولیـد کـردن 

معنــای  طــوالنی عمــر، دســت کــم، بــه 
این ضابطه همراه . کردن جوانی است

  :است با ضابطه های دیگر
فرآورده ها و خدماتی قابل باز  - ۱۰/۲

تولید هسـتند کـه زور عنصـری از آنهـا 
نباشد و مصـرف آن نیـز زور ویـران گـر 

بـرای مثـال، سـالح هـا و . تولید نکنـد
ــــی  ــــواد مخــــدر و مشــــروبات الکل م

آنهــا  هــم زور در ترکیــب... ومخــدرها 
بکار رفته است و هـم مصـرف آنهـا زور 

این فرآورده ها . ویرانگر تولید می کند
ویرانــی هــایی ببــار مــی آورنــد کــه بســا 
بازگردانـــدن بـــه وضـــعیت پیشـــین را 

چنانکه سالح اتمـی . ناممکن می کنند
می توانـد محـیط زیسـت را بـه محـیط 

  . مرگ بدل سازد
نیروهــای محرکــه ســه دســته  - ۱۰/۳ 

تولیــد نیســتند  ه قابــل بــازآنهــا کــ: انــد
مواد اولیه و نفت و گاز وقتی در تولید (

 و آنها که قابل باز) انرژی بکار می روند
و آنهـا کـه ) مثل سرمایه ( تولید هستند 
تولیــد ندارنــد زیــرا مرتــب  نیــاز بــه بــاز

مثل دانـش و فـن و (برخود می افزایند 
سـرمایه ). اندیشه راهنما بـه یمـن نقـد 

اما در جریان تولید، مستهلک می شود 
سرمایه مسـتهلک شـده بـاز تولیـد مـی 

در برآورد استهالک، رشد دانش . شود
و فن و بـاروری انسـان و کـارآئی دیگـر 
. نیروهــای محرکــه، لحــاظ مــی شــوند

بدیهی است هرگاه بنا بر این باشد کـه 
سرمایه افزون بر اسـتهالک، سـود نیـز 

  .  بر خود نیز می افزاید. داشته باشد
بنا براین، در بکـار بـردن نیروهـای       

در حــال حاضــر ایــن روش  –محرکــه 
ــه حــداکثر  ــرای ب ــا ب ــی رود ام ــار م بک

تـألیفی کمـال  –رساندن سـود سـرمایه 
ــا ســهم  ــه در آنه ــی شــود ک ــوب م مطل
نیروهای محرکه بر خود افـزا بیشـتر و 
ســـهم نیروهـــای محرکـــه غیـــر قابـــل 

مـی دانـیم کـه . بازتولید، کمترین باشد
ــه روشــهائی  ــرای بازیافــت مــواد اولی ب

ایـن . مستعمل یافته اند و بکار می برند
وعده را می دهند کـه زمـانی هـر مـاده 
ای کــــه مصــــرف مــــی شــــود، قابــــل 
. بازگرداندن به حالت اول را پیدا کند

اما از این واقعیت نیز آگاهیم که حتـی 
زمانی که دانش و فـن امکـان بازتولیـد 

اظ مواد اولیه را فراهم کنند، هـم بلحـ
افزایش جمعیت مصـرف کننـده و هـم 
بخاطر این که بخشی از آنچـه مصـرف 
می شود به چرخه باز تولید سپرده نمی 
شــود، مــواد اولیــه همــواره روی بــه 

ــدازه . کــاهش خواهــد گــذارد پــس ان
نگاه داشتن و بکار بـردن هـر مـاده در 
ضــرور تــرین فــرآورده، خاصــه، یــافتن 
بهترین تألیف نیروهای محرکه کـاری 

  . سته استبای
برخورداری انسانها از استقالل  - ۱۰/۴

و آزادی خویش و تنظیم رابطه بر وفق 
حقوق، تولید و مصـرف فـرآورده هـا و 
. خدمات ویرانگـر را کـاهش مـی دهـد

هراندازه در یک جامعه تضادها کمتـر 
و توحید اجتماعی بیشتر، نیاز به دیوان 
ساالری و نیـروی نظـامی و انتظـامی و 

بنـا بـر ایـن، بخـش . شـودکمتر می ... 
ــی  ــه آزاد م ــای محرک ــی از نیروه بزرگ

بکـــار بـــردن ایـــن نیروهـــای . شـــوند
محرکه در تولید فرآورده ها و خدماتی 
که بکار انسان در جریان رشد می آیند، 
بنوبه خود، توحید اجتماعی را بیشتر و 
برخورداری همگان را از رشد میسر تـر 

  بدین قرار، . می سازد
زیـر  –ز روابط مسـلط رها شدن ا – ۱۱

سلطه، اقتصاد تولیـد محـور را ممکـن 
اقتصاد وقتی تولید محور می . می سازد
  شود که 

هزینه های قـدرت مـداری بـه  - ۱۱/۱
صفر میل می کنند و مصرف روز افزون 
بــه مثابــه وســیله بــزرگ شــدن قــدرت 

سرمایه و قدرت نظامی و قدرت دینی (
بـی محـل مـی ...) و قدرت اجتماعی و

  .شود
نظام مزدوری که امروزه، نظام  - ۱۱/۲

برده داری را جهانی کرده است، جای 
خود را به سـامانه ای اقتصـادی بدهـد 
ــــم در  ــــانی ه ــــر انس ــــه، در آن، ه ک
کارفرمائی و هم در تولیـد شـرکت مـی 

ــد ــاره ای از . کن در حــال حاضــر، در پ
ــر اصــل  ــا، دموکراســی ب ــائی ه کارفرم
مشـــارکت، در ســـطح مـــدیران و فـــن 

هرگاه کارگران . برقرار استساالران، 
نیز در مدیریت شرکت جوینـد، بشـرط 
این که هدف به حداکثر رساندن سود 

که برداشت از کار مصـرف کننـدگان   –
نباشد، اقتصاد را کـه  - و طبیعت است 

ــا  ــازگار ب در حــال حاضــر، بخــش ناس
دموکراسی بر اصل مشارکت در جامعه 

  .ها است، با آن سازگار می کند
های محرکه تنها در قلمرو نیرو - ۱۱/۳

به سـخن . اقتصاد کاربرد پیدا می کنند
ــواع قمارهــا بــی محــل مــی  دیگــر، ان

در حــال حاضــر، بــزرگ تــرین . شــوند
» فرآورده های مشتق«قمارخانه، بازار 

سـرمایه ای کـه . اسـت) بورس بازیهـا (
ساالنه، در این بازار، فعال است حدود 

ــد  ۷ ــه در تولی ــرمایه ایســت ک ــر س براب
ورده هـا و خـدمات مخـرب و غیـر فرآ

  بنا بر این،.  مخرب فعال می شود
اقتصــاد ملــی ســامانه  فعــال و   - ۱۱/۴

رشد یابی اسـت کـه نیـاز بـه نیروهـای 
از آنجـا . محرکه را خود تعیین می کند

کــه  ســامانه ای کامــل، از آن نــوع کــه 
تمامی نیازها را خود برآورد، مشکل می 
تــوان ایجــاد کــرد، پــس چنــد و چــون 

مبادله سامانه اقتصادی با سامانه هـای 
اقتصادی دیگر را این سامانه، بـر وفـق 

دادن . نیازهای خود، تعیـین مـی کنـد
ــــــای  ــــــرفتن مازاده ــــــا و گ مازاده
ــدیهای  ــه نیازمن ــر ک ــادهای دیگ اقتص
سامانه اقتصاد ملی میزان آن را تعیـین 
می کند، مبادله اقتصادی است و البتـه 

در  جانشــین مبادلــه ای مــی شــود کــه،
حال حاضر،  بکار به حداکثر رسـاندن 

  . رانت ها می آید
میزان عدالت بکار آن می آید که  – ۱۲

ــــین اقتصــــادی را از آن  نخســــت چن
بازدارد که در اقتصـاد قـدرت محـوری 
از خود بیگانه شود که هدف آن تولیـد 

و آن . روز افزون قدرت ویرانگر اسـت
گاه، بکار رفتن تدابیر باال را تضـمین و 

یح آنهــا را در جریــان تجربــه، تصــح
  . میسر گرداند

اقتصـادی  –گذار از تضاد اجتمـاعی      
اقتصــادی نیــز  –بــه توحیــد اجتمــاعی 

ایـن . نیاز به عدالت بمثابه میزان دارد
که در کتاب عدالت اجتماعی  –میزان 

تا آنجا کـه ممکـن بـوده تشـریح گشـته 
ــد سیاســی و  –اســت  ــار بع ــر چه در ه

و فرهنگــی هــم  اقتصــادی و اجتمــاعی
جهت یاب این  انقالب و هم تصحیح 
و دقیق کننده تدابیر و روشهائی اسـت 

  .که می باید بکار روند
هنوز هر یک از دو اقتصـاد، ضـابطه      

ــد ــا  . هــا و ویژگــی هــای دیگــر دارن ام
ضابطه ها و ویژگی هائی را در معـرض 
شناســائی قــراردادم کــه بــه کــار  بنــای 

خـــدمت اقتصـــادی تولیـــد محـــور در 
جامعه ها و انسانهای آزاد و مستقل می 

  . آید
  

  :   پاسخهای چند پرسش٭ 
  
ــه  – ۱ ــت، ب ــد نف ــوان از درآم ــی ت ــا م آی

؟ پاســخ ایــن  کــرد عنــوان وام اســتفاده
ــر  ــا ب ــاال، منفــی  ۱۱پرســش بن ضــابطه ب

ــردن آن . اســت ــار ب ــروش نفــت و بک ف
تنهـا بـه ایـن دلیـل کـه  –بعنوان انرژی 

د محــیط جنایــت بــر ضــ –ارزان اســت 
زیست و برضد  نسل امـروز اسـت کـه در 
کشور خود، نیروی محرکه و زمینـه کـار 
را از دست مـی دهـد و بـر ضـد نسـلهای 
آینده است کـه از ایـن مـاده بـس گـران 

بکــار بــردن . قیمــت محــروم مــی شــوند
درآمد نفـت بـرای تحمیـل اسـتبداد بـه 
ــت  ــتهای ران ــاد فرص ــت و ایج ــک مل ی
. خواری، جنایت بـزرگ دیگـری اسـت

بــدین خــاطر بــود کــه در دو ســال اول 
انقــالب، نیــاز اقتصــاد تولیــد محــور بــه 
ســرمایه، تعیــین کننــده میــزان تولیــد و 

بــدیهی اســت نیــاز . صــدور نفــت گشــت
بودجه دولت به درآمد نفـت نیـز عامـل 
دومی بود که در تولید و صدور نفت، در 

بنا بر این بود کـه بـا . نظر گرفته می شد
 ،ید محـور، بودجـهپا گرفتن اقتصاد تول

برداشــتی از تولیــد ملــی بشــود و دولــت 
از میزان صدور نفت  و تابع ملت بگردد
پـــس از آنکـــه اقتصـــاد . کاســـته گـــردد

مصــرف محــور جــای بــه اقتصــاد تولیــد 
محــور مــی داد، صــدور نفــت خــام نیــز 

  . قطع می شد
نفــت و گــاز و دیگــر منــابع طبیعــی  -  ۲

متعلق به جمهور مردم ایران و نسـلهای 
البتــه نمــی تــوان آن را بــه . نــده اســتآی

نمونـه ای از . مالکیت خصوصی در آورد
درآوردن اینگونــه منــابع را بــه مالکیــت 
خصوصی، در امریکا می تـوان مشـاهده 

اسراف و تبذیر در تولید و مصـرف . کرد
نفت، سبب پایان یافتن منابع و نیاز روز 
افزون امریکا به نفـت دو منبـع بـزرگ، 

ران و کشورهای عرب ای(یکی در جنوب 
و دیگــری در شــمال ایــران ) نفــت خیــز

ــه ( از زمــان . گشــته اســت) آســیای میان
ــر  ــه زی ــن دو منطق ــت، ای ــتخراج نف اس

  . سلطه اند و به آتش نفت می سوزند
هدف ملـی کـردن نفـت، اسـتقالل و       

آزادی، بنا بر ایـن، نقـش دادن بـه نفـت 
چنـین . در اقتصاد تولید محور ملی بـود

ــابع و اقتصــاد ــه من ــد آنســت ک ی نیازمن

امکانات، همواره، به ترتیبی بکار گرفته 
ـــائی  ـــردم توان ـــور م ـــه جمه ـــوند ک ش
ــد  ــار هــا را در اقتصــاد تولی مجموعــه ک

  .محور بیابند
ــر حقــوق  -  ۳ ــتقالل و آزادی و دیگ اس

عمل . انسان از یکدیگر جدائی ناپذیرند
ــه حقــی، بــرای مثــال آزادی،  نکــردن ب

گر حقوق است و غفلت از استقالل و دی
این حقوق نیز از مسـئولیت او بـه عمـل 
به این حقوق و رعایت حقـوق دیگـران 
ـــدائی  ـــی ج ـــوق مل ـــه، حق و صـــد البت

  . ناپذیرند
غفلت از حقوق و مسئولیت خـویش،      

سبب حاکمیت مافیاهای رانت خوار بر 
ایـن . دولت و اقتصاد کشور گشته اسـت

ــلطه در  ــاد مس ــارگزار اقتص ــتبداد، ک اس
رابطـه ای کـه میـان مـردم . اسـت ایران

ایــران و مافیاهــای حــاکم بــر دولــت و 
اقتصاد مسلط برقرار گشته، سـبب شـده 
اســت درآمــدهای حاصــل از نفــت، بــه 

  : ترتیب زیر توزیع شوند
ــه کــار را بخــاطر آنکــه •  ــان زمین ایرانی

نفت بمثابـه نیـروی محرکـه در اقتصـاد 
ایران نقش ندارد، از دسـت مـی دهـد و 

را اقتصاد مسـلط بدسـت مـی این زمینه 
  .آورد

از درآمد آن بخش از نفت که بعنـوان • 
ــر  ــزون ب  ۹۰ســوخت بکــار مــی رود، اف

 ۱۰از . درصد را اقتصاد مسـلط مـی بـرد
درصدی که به دست دولت می رود، بـه 
تمامه خرج ویران کردن اقتصـاد تولیـد 
محــور و تبــدیل شــدن بخشــی از مــردم 
ایـــران بـــه توزیـــع کننـــدگان واردات و 
جانشین تولید داخلـی شـدن آنهـا، مـی 

در حقیقـت، درآمـد نفـت قـدرت . شود
خریــدی را ایجــاد مــی کنــد کــه عامــل 
بــازکردن دروازه بــه روی واردات مــی 

  . شود
ــد از خــود      ــی مــی بای اینــک هــر ایران

نقش او در ویران کـردن اسـاس : بپرسد
حیات اقتصـادی و بسـا حیـات خـویش 

ایـد بمثابه یک ملت چه اندازه اسـت؟ ب
آیا صحیح است کار قیام : از خود بپرسد

ــانی  ــه زم ــی ب ــه آخــرین لحظــه، یعن را ب
موکول کند که دیگر، کار از کار گذشـته 

  باشد؟
مـن : هر ایرانی می باید از خود بپرسد   

چه نقشی در اسـتقرار اسـتبداد، بلحـاظ 
ذهنی،  فراگیر دارم؟ هر ایرانی می باید 

کـه بر سر من  چـه آمـده : از خود بپرسد
م را به بهائی ا اجازه می دهم ثروت ملی

ناچیز بفروشند و مستبدان وعده آوردن 
پول نفـت بـه سـفره او مـی دهنـد؟ هـر 

بـر مـن : ایرانی می بایـد از خـود بپرسـد
چه رفته است که یارانه خوار گشـته ام؟ 

چـرا : هر ایرانی می باید از خـود بپرسـد
اجازه داده ام استبدادی پا بگیرد که در 

ین ثروتمنـدم، مـرا در وضـعیت و سر زم
موقعیت گدا قرار داده است؟ هر ایرانی 

...  
دانســته هــای آدمــی زمــان و مکــان  – ۴

بـه ایـن دلیـل کـه دانـش . معین ندارنـد
اال اینکه . همه مکانی و همه زمانی است

در . بســیارند پنــدارها کــه دانــش نیســتند
جامعه های امروز، این پنـدارها کـاربرد 

ایـن رو، نقـد پنـدارها و  از. بیشتر دارنـد
ــتر  ــه بیش ــائی ک ــا و کرداره ــز گفتاره نی
ترجمــــان جهــــل و خرافــــه هســــتند، 

دانستنی است که . ضرورت به تمام دارد
در اقتصاد مصرف محور، به میزانـی کـه 
مصــرف انبــوه تــر مــی شــود، پنــدارها و 
ــر و  ــر عقالنــی ت گفتارهــا و کردارهــا غی

در جامعـه . بیگانه تر با دانش می گردند
ی غرب و جامعه های دارای اقتصاد ها

مصرف محور زیر سلطه، عقلها بـیش از 
پیش، قدرتمدار می شوند و در بحبوحه 
رشـــد دانـــش، پنـــدارها و گفتارهـــا و 

نقـد . کردارها غیر عقالنی تر می گردند
پنــدارها و گفتارهــا و کردارهــای غیــر 
عقالنی و ناسازگار با دانش، همت بلنـد 

. ری مـی طلبـدو شکیبائی بسیار و پی گی
همت انتقادگران بلند و شـکیبابی آنهـا 
بسیار و پیگیری شـان بـی کـم و کاسـت 

  باد
پرسشــهای دیگــر در بخــش اول ایــن       

  . نوشته، پاسخ جسته اند

 دو اقتصاد با دو هدف؟
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نمايشـنامه  «بـه مناسـبت    ،در فصل سوم      
 ،يم پخـش مـي كنـد   ژكه تلويزيون ر» مدحي

مدحي تازه " ،در اين فصل. اختصاص مي دهيم
  .  معرفي مي شود "كند
ـارم        ـاي     ،درفصل چه ـار مافياه روشـهاي ك

الـه  ژبـه قلـم    ،مالي در فساد گستري –نظامي 
  .از نظر خوانندگان مي گذرد ،وفا

ـا بـه     ،و در فصل پـنجم        ـاي تجاوزه خبره
      :وريمآحقوق بشر را گرد مي 

  
  

ــي   ــتگاه جاسوسـ دسـ
ايران  :امريكا مي گويد

  - بمب اتمي نمي سازد 
 ،گر ايران تصرف نشودا

ــر  ــال ديگـ ــا دو سـ تـ
صاحب بمب اتمي مي 

  :شود
  
  

ــاي   ــالن خطره ــرغم اع ب
گـزارش   ،امريكا و اسرائيل

جديد سازمان جاسوسـي  
امريكا حـاكي اسـت كـه    
ايران سـالح اتمـي نمـي    

  :سازد
  
ـيمور هــرش  ٭ گــزارش جديــد : س

سازمانهاي جاسوسي امريكا بر اينست 
كه ايران در كار توليد بمـب اتمـي   

   :ستني
  

، شـروود  2011ژوئـن   6در : انقالب اسالمي
س كه مشاور روابـط عمـومي اسـت و    ار

پيرامون امور سياسي و نظامي قلـم مـي   
ـار    زند، مقاله اي را در كنسرسـيوم، انتش

او نكات اصلي مقاله هـرش را   .داده است
را بازنوشـته  » ايـران و بمـب  «زير عنوان 

  :است
ـين المللـي انـر    آژمدير پيشين  • ي ژانـس ب

در گزارش جديدي  ،محمد البرادعي ،اتمي
من مدركي : مي گويد ،كه انتشار يافته است

حــاكي از ايــن كــه ايــران در كــار ايجــاد 
تأسيسات توليد بمب اتمي است و اورانيوم به 

. نيافته ام ،غني مي كند ،قصد توليد اين بمب
ـين   آژسال در رأس  12او كه بمدت  انـس ب

يزه نوبل صلح ي اتمي بوده و جاژالمللي انر
ـيمور هـرش    ،دريافت كـرده اسـت    ،بـه س

من بـر ايـن   : روزنامه نگار محقق گفته است
بطـور   ،در حال حاضـر  ،باور نيستم كه ايران

ـنم  آ. يك خطر  است ،واضح نچه من مي بي
  .هياهو در باره تهديد ايران است

ـامزد رياسـت جمهـوري           البرادعي كه ن
ـنم   نچه من ميآ:  افزوده است ،مصر است بي

ـا روزي كـه   . بي اعتمادي از دو سو اسـت  ت
امريكا و ايران به مذاكره با يكديگر ننشينند و 
 ،براي يافتن راه حل به يكديگر فشار نياورنـد 

در  ،هـرش .  راه حل وجود نخواهد يافـت 
ــود ــه خ ــب « ،مقال ــران و بم ــخنان  ،»اي س

مجله نيويوركر . ورده استآالبرادعي را باز 
  .افته استانتشار ي ،وئنژ 6در 

ـازمانهاي عضـو    • هرش باز مي نويسد كه س

ـا   در دو نوبـت تصـديق    ،امنيت ملـي امريك
كرده است كه  هدف ايران از اجراي برنامه 

مدركي . توليد بمب اتمي نيست ،اتمي خود
حاكي از اين كه ايران در كار توليـد بمـب   

بدست  ،بدين سو 2003از سال  ،اتمي است
  .نيامده است

ـاري داده  واپسين گ      زارش كه در سال ج
فوق سـري تلقـي شـده و البتـه      ،شده است

اطالع حاصل  ،باوجود اين. انتشار نيافته است
شده است كه گزارش جديد به همان نتيجه 

ـين    مـورخ   ،رسيده است كـه گـزارش پيش
  . رسيده بود ،2007

ـته      • ـاتي كـه بازنشس يك مقام ارشـد اطالع
بـه هـرش    ،در باره گـزارش جديـد   ،است
 4در طـول   ،امر مهم اينست كـه : ته استگف

ـيچ   ،سالي كه از گزارش پيشين مي گذرد ه
مدرك قابل اعتنائي دال بر كوشش ايـران  

. بدست نيامده است ،براي توليد بمب اتمي
هيچيك از كوششهاي اطـالع دهنـدگان و   
اطالع گيران و عوامل نفوذي و ابزار ديگري 

مدركي حاكي از قصد ايـران   ،كه دركارند
  . توليد بمب اتمي نيافته اند به
ـال   6هرش فاش مي كند كه در طول  • س

ـ   ،گذشته ـات وي ه ژسربازان عضو نيروي عملي
كه با مأمورين اطالعاتي ايراني در خـدمت  

ابزارهــاي فنــي خــاص  ،در ايــران ،امريكــا
ـا كـه    مراقبت و رد يابي را بكار گذاشته اند ت
در تأسيسات اتمي ايران جاسوسـي كننـد و   

اين .  ورده را مخابره كنندآت بدست اطالعا
  :ابزار عبارتند از

وسيله اي كه بطور مخفي  عالئم منتشره را  - 
كتيو را آعالئم راديو  ،نهاآمي گيرد و از ميان 

  .نگاه مي دارد و مخابره مي كند
وردن مصالح از ساختمانهائي كـه  آبيرون   - 

ـام   آدر  نها عمليات غني سازي اورانيـوم انج
ـالحي  آجانشين كردن  مي گيرند و نها با مص

كتيو را ضبط و مخابره مـي  آكه عالئم راديو 
  .كند

قرار دادن نيرومند ترين عالمت گيـر  در   - 
شكل سنگ در طول راه هائي كه ظن مـي  
رود تأسيسات زير زميني توليد بمب اتمي در 

  . دست ساختمان هستند
تحت پوشـش قمـر جاسـوس قـراردادن      - 

ـاطق كـه ظـن مـي      ـا  آرود در تمامي من نه
  .تأسيسات اتمي ايجاد شده اند و يا مي شوند

ـال   ،غير از اين فعاليتهاي جاسوسـي       در س
. دو دانشمند اتمي ايران كشته شدند ،گذشته

هرش مي نويسد ايران قويا معتقد است كـه  
ـأموران      ـا م ـائي ي ـأموران امريك اين دو را م

  .اسرائيلي كشته اند
يك  ،النگپاتريك . هرش از قول دبل يو •

افسر اطالعاتي بازنشسته ارتش امريكا و تحليل 
ـا در    ـاع امريك گر اداره اطالعات وزارت دف

بعـد از فاجعـه   : ورده استآ ،امور خاورميانه
تحليـل   ،مصيبت باري كه جنگ عراق شـد 

ـاي      ـا از امض ـاتي امريك گران جامعـه اطالع
  . گزارشهاي بي مبني خودداري كردند

ـا  مقامات ح: هرش مي نويسد • كومت اوبام
ـازمانهاي    آاغلب  ـاتي را كـه س خرين اطالع

ـار   ،ورنـد آاطالعاتي به دست مـي   در اختي
مشاور ارشد اوباما در امور  ،دنيس راس. دارند

در اجتماعي كه كميته امور امريكا  ،خاورميانه
مهمترين البي اسرائيل  ،AIPAC(و اسرائيل 
ـاي    : گفته اسـت ) در امريكا  ايـران برنامـه ه
را بميزان قابل اهميتـي افـزايش    اتمي خود
  . داده است

روبرت اينهـورن   ،و در ماه مارس گذشته     
 ،وزير خارجه امريكا ،مشاور هيالري كلينتون

ايرانيها همـه  : در امر كنترل سالح گفته است
عناصر الزم براي داشتن توانائي توليد بمـب  

  . ورده اندآاتمي را به دست 
كه سخت هوادار وزف ليبرمن ژو سناتور      

اسرائيل است به خبرگـزاري فرانسـه گفتـه    
ـا   : است من نمي توانم جزئيات را بگـويم ام

ـار   ˝نيك روشن است كه ايرانيها جـدا  در ك
  .توليد بمب اتمي هستند

ـا مـي    • ـال   آهرش به ياده ورد كـه در س
ـيالري كلينتـون   ،2008 ـام   ،اوباما و ه در مق

ـاره تجهيـزات    ،نامزد رياست جمهوري در ب
ـاه مـي شـده انـد و    آتمي ايران ا ـا بـر    ،گ بن

اين امـر  . ن سخن گفته اندآدر باره  ،فرصت
 ،كه ايران مصمم به توليد سالح اتمي اسـت 

  . مسلم شمرده مي شد
ـيس   ،اما در ماه مارس گذشته • سرتيپ جم

ــر ــه   ،كالپ ــي در كميت ــدير اطالعــات مل م

ايـران تصـميم نگرفتـه    : تسليحات سنا گفـت 
وقتي رئيس . ز سر بگيردتوليد بمب اتمي را ا

ـيد    ،كميته ـارل لـوين از او پرس انـدازه  «: ك
ـا بـه    اطمينان شما به اين ارزيابي چيست؟ آي

بلـه بـه   : اندازه باال است؟ كالپـر پاسـخ داد  
  .اندازه باال است

در  1+ 5در گفتگوهــــاي كشــــورهاي  •
مقامات ايرانـي   ،ماه پيش از اين 5 ،استانبول

ــد   ــرب گفتن ـاي غ ــه ديپلماتهـ ـا و ام: ب ريكـ
متحدانش بايد حق ايران را بر غني كـردن  
ـائي را   اروانيوم بازشناسند و مي بايد مجازاته

  . لغو كنند ،كه بر ضد ايران وضع كرده اند
گفته اسـت   ،مشاور خانم كلينتون ،اينرون •

ميليارد دالر  60ايران بيش از  ،بر اثر مجازاتها
سرمايه براي سرمايه گذاري در نفت و گاز را 

در قلمـرو   ،و نيز ايـران . دست داده استاز 
چون صنعت كشتي رانـي و بانـك و    ،صنايع

. از معاملـه محـروم مـي شـود     ،حمل و نقل
ـلحه    مجازاتهاي فروش سالح موشـكي و اس

ـامالت  . محروم شده است ،ديگر مجازاتها مع
مؤسسات مالي و بانكها با ايران را بسيار مشكل 

  . كرده است
ـا  : ويسـد هرش مي ن ،با وجود اين • نكـه  آب

يـم بـه   ژمدرك قطعي حاكي از قصد اين ر
نگراني جديد  ،توليد بمب اتمي وجود ندارد

ـاس    ژعمومي در باره مقاصد ر يـم ايـران اس
ـ . جسته است  ،ادژرئيس جمهوري احمدي ن

هلوكاست را زير سئوال برده است  ،به تكرار
و خواســته اســت دولــت اســرائيل از ميــان 

 2006نيت مورخ برخيزد و قطعنامه شوراي ام
ـاره متوقـف    ،نآو قطعنامه هاي پس از  در ب

كردن غني سازي اورانيوم را اجـرا نكـرده   
  .است

ي ژانس بين المللي انرآژبا وجود اين كه  •
اتمــي حرمــان خــويش را از ســطح پــائين 

ـا ايـران   ـار و افـزايش    ،همكاري ايران ب اظه
را گزارش مي ... ميزان اورانيوم غني شده و

وانسته اسـت مـدركي بدسـت    هنوز نت ،كند
ورد حاكي از اين كه هدف از غني سازي آ

  .ساختن بمب اتمي است ،اورانيوم
سفير  ،ديپلمات امريكائي ،توماس پيكرينگ •

ـيه و اسـرائيل و اردن و    سابق امريكا در روس
ـال     هند كه اينك بازنشسته اسـت و عضـو فع

پيشنهادي براي  ،امريكا است –شوراي ايران 
ـا  ايـران ارائـه كـرده     عادي كردن را بطه ب

هرش بـر اينسـت كـه پيكرينـگ در     . است
مــذاكرات پنهــاني امريكــا بــا تنــي چنــد از 

ـ      ـيار نزديـك بـه احمـدي ن اد ژمشاوران بس
ـاني اسـت   . شركت داشته است و نيز دير زم

  .كه تقاضاي ديدار با اوباما كرده است
هرش از قول يكي از همكاران پيكرينگ      

ـات    هرگاه او: مي نويسد ـاي مالق ـا تقاض باما ب
پيكرينــگ بــه او  ،پيكرينــگ موافقــت كنــد

سياست خود را كه بر متوقف : خواهد گفت
ـا   كردن غني سازي اورانيوم توسط ايران بن

ـيچ   . رها كنيد ،گشته است اين سياست بـه ه
ـان     . نتيجه اي نمي انجامد ـا نش بـه ايرانـي ه
به جاي . يم را نداريدژبدهيد كه قصد تغيير ر

ــه دا ـا و  ادام ــد و مجــازات هـ ــه تهدي دن ب
نها به گفتگوي جدي آبا  ،»عمليات پوشيده«

  .بنشينيد
  
 ،اگر ایران اشغال نظـامی نشـود ٭

صاحب بمب اتمی  ،تا دو ماه دیگر
  !:می گردد

  
صــفحه اي كــه   5حاصــل ســخن مقالــه  ◀

RAND Corporation researcher 
Gregory S. Jones  وئـــن دادهژ 7در، 

ظامي بالفاصله امريكا به بدون حمله ن: اينست
صاحب بمب  ،ماه ديگر 2اين كشور تا  ،ايران

گزارش يك محاسبه رياضي . اتمي مي شود
انس آژاست كه با استفاده از واپسين گزارش 

. انجام گرفته اسـت  ،ي اتميژبين المللي انر
 8محاسبه به اين نتيجه مي رسد كـه ظـرف   

ـافي        ،هفته ايـران مـي توانـد بـه انـدازه ك
درجه براي توليد بمـب اتمـي    90يوم اوران

  .وردآبدست 
ـيش از            ،نآاز ياد نبـريم كـه دو هفتـه پ
ـا بـر   . انس گزارش خود را داده اسـت آژ بن
هفته  6 ،در تاريخ انتشار مقاله اين مؤسسه ،اين

زمان الزم بوده است براي اين كه ايران بـه  
  . توليد بمب اتمي توانا شود

ـتور  . يسـت انـس ن آژمبنا تنها گزارش  • دس
او دستور داده است . اد نيز هستژاحمدي ن

 20اورانيـوم   ،ي اتمـي ايـران  ژسازمان انـر 
درجه توليد كند و گفته است ايران ميـزان  

درصد نيـز   20غني سازي اورانيوم را بيشتر از 
  . باال خواهد برد

ـاخ سـفيد نگرانـي     ،ماه پيش از اين 18 • ك
تور ن زمان نيز دسآ –خود را از قصد ايران 

ي اتمي اورانيوم ژداده شده بود سازمان انر
 ،كتور اتمي تهرانآدرجه براي مصرف ر 20

ـا بعـد از   . اظهار كـرده بـود    - توليد كند  ام
اشاره اي نيـز بـه  ايـن مايـه      ،ماه18گذشته 

  . نگراني نكرده است
اين امر كه ايران ظرف چنـد هفتـه مـي     •

درجه خالص توليد كنـد   90تواند اورانيوم 
  . ميان تهي است سخني

  
کشور اروپائی در  ۶سفرای سابق  ٭

از اهــریمن ســاختن  اتــم :  ایــران
  :ایران باز ایستیم

  
ـابق    6لوموند هشـدار   ◀ كشـور   6سـفير س

 ،2011انويه ژ 9اروپائي در ايران را در تاريخ 
ـابق  . انتشار داده اسـت  ـارد   ،سـفيران س ريچ

ـتان در ايـران و      ،دالتون ـابق انگلس سـفير س
سفير سابق سوئد در  ،ووو كريستنسناستين ه

ـان  آسفير سابق  ،ايران و پل ون مالتزاهن لم
يك در ژسفير سابق بل ،در ايران و گيوم متن
سفير سابق فرانسـه در   ،ايران و فرانسوا نيكولو
ـا در   ،ايران و روبرتو توسكانو سفير سابق ايتالي

  :نوشته اند ،ايران
ـا در     • ما سفيران كشـورهاي مختلـف اروپ
مـدن  آاما از نزديك پديـد  . ران بوده ايماي

بحران ميان ايران و جامعه بين المللي بر سـر  
ن را از آپرونده اتمي ايران و باال گرفتن كار 

باز ماندن اين پرونده . پي گرفته ايم ،نزديك
براي ما غير قابل قبول  ،در مدتي چنين دراز

دنياي عـرب و خاورميانـه وارد عصـر    . است
هيچ كشوري از تغيير در  .جديدي مي شوند

جمهـوري اسـالمي ايـران    . امان نمي مانـد 
مورد مخالفت بخش بزرگي از مردم ايـران  

چشم انـدازهاي جديـد در    ،همه جا. است
ـاي ترديـد و   . حال ترسيم شدن اند دوره ه

. عدم اطمينان مساعد زير سئوال بـردن انـد  
ـئله اتمـي ايـران را زيـر     آزمان  نست كه مس

  :سئوال ببريم
موضع اروپا و امريكا  ،حقوق بين المللي در •

در . ن سست است كـه مـي نمايـد   آبيش از 
در يــك چنــد قطعنامــه شــوراي  ،مجمــوع

اين قطعنامه ها بر طبق . متجسم است ،امنيت
فصل هفتم ميثاق سازمان ملل صادر شده اند 

در صـورت بـه خطـر    «و اجازه مي دهنـد  
تدابيري تضييق كننده به اجرا » افتادن صلح

  .اشته شوندگذ
يــا غنــي شــدن آامــا كجاســت تهديــد؟     

هاي ايران تهديـد  ژاورانيوم توسط سانتريفو
صلح جهاني است؟ بديهي است ايـن غنـي   
سازي يك فعاليت اتمي حساس اسـت كـه   

ـاس  در يـك منطقـه    ،توسط يك كشور حس
دلمشـغولي كـه   . انجام مـي گيـرد   ،حساس

جامعه بين المللي ابراز مي كند مشروع است 
يران وظيفه اي بر عهده دارد كه در عين و ا

ايـن وظيفـه   . حال اخالقي و سياسي اسـت 
ـا در  . برطرف كردن اين دلمشغولي است ام

حقوق بين المللي و در قرارداد منع گسترش 
ـازي      سالح هسته اي پـرداختن بـه غنـي س

كشـورهاي  . اورانيوم را ممنـوع نمـي كنـد   
ـترش سـالح   آچه  ،ديگر نها قرارداد منع گس

ـا كـه   آرا امضاء كرده انـد و خـواه   اتمي  نه
به غني سازي اورانيـوم پرداختـه    ،نكرده اند

ـاني را بـه    آاند بي  ـلح جه نكه متهم شوند ص
  .خطر انداخته اند

انـس  آژفعاليت اتمي ايران تحت تفتيش  •
ـيش   . ي اتمي استژبين المللي انر البتـه تفت

ـالهاي     طبق موافقت نامه ضـمانت كـه در س
ـاده  انجام گرفته و 1970 ـام   ،از اعتبار افت انج

انس آژاما اين نيز راست است كه . مي گيرد
هيجگونه مدركي دال بـر اينكـه ايـران بـه     

ـامي داده    ،فعاليتهاي اتمي خـود  هـدف نظ
  .بدست نياورده است ،است

ناشي از يك برنامه محرمانه » تهديد صلح « •
ـال   3توليد سالح اتمي است؟ دست كـم   س

ـاتي ا  ـا قائـل بـه    است كه جامعه اطالع مريك
. وجــود چنــين برنامــه محرمانــه اي نيســت

ـاه   ،مـدير ايـن جامعـه    ،جميس كالپـر  در م
ـان   «: در كنگره شهادت داد ،فوريه ـا همچن م

فكر مي كنيم كه ايران باب توليد بمب اتمي 
ما نمي  ،با وجود اين... را باز نگاه داشته است

يا ايـران سـرانجام تصـميم خواهـد     آدانيم 
ما همچنان ... را بسازد يا نهگرفت بمب اتمي 

ـانيم كـه رونـد تصـميم      بر اين داوري مي م
تابع محاسبه سـود   ،گيري ايران در مورد اتم

ايـن امـر بـه    . و زيان توليد بمب اتمي است
جامعه بين المللي فرصت مي دهد بر جهت 

  ».يابي تصميم ايران اثر گذارد
ـان   ،امروز • از جملـه   ،اكثريتـي از كارشناس

براين نظر شده اند كـه   ،اسرائيليكارشناسان 
ايران در پي كسب توانائي فني توليد سالح 

ـاز مـي    ،نآاتمي است اما خود را از توليد  ب
از اين قصـد ايـران    ،مي توان و بحق. دارد

اما نه قرارداد منع گسترش سالح . متأسف بود
كسـب   ،هسته اي و نه در حقوق بين المللي

ـ . اين توانائي ممنوع نشده اسـت  ورهاي كش
اين توانائي را بدسـت   ،ديگري غير از ايران

. وردن انـد آورده اند و يا در حال بدست آ
اما متعهد شده اند هيچگاه خود را به سـالح  

كسي هم كاري به كار . هسته اي مجهز نكنند
  .نها نداردآ
اين سوء نيت ايران و : به ما مي گويند ،اما •

امتناعش از گفتگوهاي جدي اسـت كـه در   
كشورهاي ما را ناگزير كـرد پرونـده    ،2006

در اين باره . اتميش را به شوراي امنيت ببريم
اموري وجود دارند كه چندان روشـن   ،نيز

ـاد : نيستند ـال    آي  ،2005ور شـويم كـه در س
ـانتريفو    هاي ژتهران در باره سـقف تعـداد س

خود و اندازه غني سازي اورانيوم زير ميزان 
. گـو كنـد  گفت ،الزم براي توليد بمب اتمـي 

ـاقي را  آايران گفت  ماده است قرارداد الح
ـازه همـه    به اجرا بگذارد و اين قرار داد اج

انـس  آژگونه بازرسي در سرتاسر ايران را به 
حتـي  . ي اتمـي مـي داد  ژبين المللـي انـر  

ـار  آژ انس مي توانست در باره تأسيسات اظه
  . نشده نيز تحقيق و  بازجوئي كند

ئيان و امريكائيها مي اروپا ،ن زمانآاما در      
خواستند ايران را مجبور كنند برنامـه غنـي   

در  ،دست كم. سازي اورانيوم را متوقف كند
ـا از طريـق     ،نظر ايرانيها ـا و امريكائيه اروپائيه

متوقف كـردن   ،شوراي امنيت همان هدف
. را تعقيـب مـي كننـد    ،غني سازي اورانيوم

پيش از اين كه ايران را به بستن باب گفتگـو  
بـه صـفر   «الزم است بپذيريم كه  ،تهم كنيمم

هدفي  ،»هاي ايرانژرساندن تعداد سانتريفو
ـار را بـه بـن بسـت      غير واقع بينانه بوده و ك

  .كنوني رسانده است
مي ماند راه بـدون درروئـي كـه ذهـن      •

بسياري از رهبران كشورهاي ما را بـه خـود   
يـم  ژچرا بايد بر روي ر: مشغول كرده است
و بــدين كــار مشــروعيت  ايــران در گشــود

يا بهتـر  آداخلي و بين المليش را اعاده كرد؟ 
يـم مقبـول تـري    ژن شويم رآنيست منتظر 

ن شود؟ اين يك پرسـش واقعـي   آجانشين 
اما بسا در باره اثر گفتگـو بـر سـر اتـم     . است

ـيار   ،ايران بر تحوالت داخلي اين كشـور  بس
اتحاد شوروي  ،رونالد ريگان. اغراق مي شود

. مــي خوانــد» امپراطــوري شــر« ســابق را 
ـا   ،در باره خلع سـالح اتمـي   ،باوجود اين ب

گفتگوهاي جدي و پـي   ،ميخائل گورباچف
يا مي توان او را بابت به تأخير آ. گير مي كرد

  سرزنش كرد؟ ،انداختن روند تاريخ
ـان  آعضو دائمي شـوراي امنيـت و    5 • لم

مي بايد در باره حقوق بشر همچنان به  ˝قطعا
ـال . ار بياورندايران فش مـي   ،اما در همان ح

بايد مسئله پر درد سر و فوري اتم را نيز حـل  
ما سرچشمه يك تنش مهم  ،بدين سان. كنند

رامش آدر منطقه اي كه بيش از هر زمان به 
  .خشك مي كنيم ،نياز دارد

  
   5در صفحه    

  

 ؟!جنگاز نو تهدید به
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انويه در استانبول ژشكست گفتگوهاي ماه  •
الت بيرون و مكاتبه بي حاصل دو طرف مشك

. مهم جلوه گر ساخت ،رفتن از حالت توقف
هر اندازه گفتگوها راز دارانه  ،از جنبه روش

تر و فني تر باشند بيشتر اقبال رسيدن به نتيجه 
نچه به مسئله مربوط مـي  آو در . را مي يابند

هم اكنون مي دانيم كـه هرگونـه راه    ،شود
 ،انس بين المللـي آژحلي بر كيفيت بازرسي 

  .واهد جستپايه خ
ـا بـه    آژيا ما اطمينان داريم كـه       انـس توان

از  ،مراقبت از فعاليتهاي اتمي اعضاي خويش
ـان   آژاست  و يا به  ،جمله ايران انـس اطمين
چـرا بايـد    ،اگر اعتماد نمي كنيم. نمي كنيم

سازماني را بايد حفظ كرد كه تنها در مـورد  
ئي دارد كـه خـود در پـي    آكشورهائي كار
ـاد  توليد بمب ا تمي نيستند؟ هرگاه بنا بر اعتم

هردو طرف مي بايد از ايـن   ،انس باشدآژبه 
ـا را بـراي كنتـرل     سازمان بپرسند چه چيزه
كامل برنامه اتمي ايران الزم دارد به ترتيبي 
كه بتواند تضمين كند كه فعاليت اتمي ايـن  

ـلح   ،در تمامي ابعاد خـويش  ،كشور ميـز  آص
ئي عمل گفتگو ،انسآژبر اساس پاسخ . است

  .غاز شودآگرا مي تواند 
سرانجام، در غرب، كساني پيدا : انقالب اسالمي

ـان سـفيران       شدند راسـت بگوينـد و ايـن كس
  ،وجود اين با. همين غرب در ايران بوده اند

  
روسیه و چین نیز به کشـورهای  ٭

امریکائی و اروپائی در ابراز نگرانی 
از هـــدف نظـــامی برنامـــه اتمـــی 

  :پیوستند» ایران«
  
به گـزارش رويتـر از    ،2011وئن ژ 9در  ◀
روسيه و چين در اظهار نگراني عميـق   ،وين

ـاي شـوراي    خود از عدم اجراي قطعنامه ه
امنيت و  امكان جهت يافتن فعاليتهاي اتمـي  

به قدرتهاي غرب  ،ايران به توليد بمب اتمي
روزي بعد از اين كه ايـران گفـت   : پيوستند

با درجه باال را  ميزان توليد اورانيوم غني شده
ـات   ،سه برابر مي كند و اين كار را در تأسيس

ـاي هـوائي      زير زميني مصـون از حملـه ه
ـا و   ،احتمالي امريكا و اسرائيل مي كند امريك

ـين  آ ـيه و چ  ،لمان و فرانسه و انگلستان و روس
بيانيه اي انتشار دادنـد   1+  5يعني كشورهاي 

  .و نگراني عميق خويش را ابراز كردند
ــين      ــيه و چ در برابــر  ،پــيش از ايــن ،روس

ـازي      ـاطر غنـي س منزوي كردن ايـران بخ
كشـورهاي  . مقاومت مـي كردنـد   ،اورانيوم

غرب ظن داشتند كه هدف واقعي فعاليتهاي 
تهيه سوخت براي نيروگاه اتمي  ،اتمي ايران
نها مي گفتند قصد واقعي ايـران  آ. برق باشد

بردن غني سازي اورانيوم تا درجه باال و بكار 
  . ن در توليد بمب اتمي استآ

ما ايران را فرا مي خوانيم : بيانيه مي گويد      
مشـكل  . انس همكاري كامـل كنـد  آژكه با 

ـاني بـراي     ـيچ امك وقتي حل مي شود كه ه
انجراف فعاليت اتمي ايران به سـمت توليـد   

  . بمب اتمي باقي نماند
ــه ،انــسآژنماينــده امريكــا در         ،جداگان

ـا   قصد: گفت ايران به غني سازي اورانيوم ب
در تأسيساتي كـه در   ،هاي پيشرفتهژسانتريفو

تأييدي است بر بجا  ،دل كوه ايجاد شده اند
بودن بي اعتمادي عميق جامعه بين المللـي  
ـيش از اجـراي برنامـه     به ايران و هدف واقع

ـا بـر ايـن   .  اتمي است خواسـت جامعـه    ،بن
  .بجا است ،جهاني از ايران

نماينــده ايــران در  ،ر ســلطانيهعلــي اصــغ •
ـا    ،انسآژ ـانو آحمله زباني بـه يوكي مـدير   ،م
ي اتمي كرد و او را به ژانس بين المللي انرآژ

علت نيـز اينسـت   . نسنجيده گوئي متهم كرد
ايـن   ،مدير پيشين ،كه در مقايسه با البرادعي

ــران   مــدير روش قــاطع تــري در قبــال اي
ايران او از  ،در ماه پيش. درپيش گرفته است

ـات     خواست اجازه بازرسـي از همـه تأسيس
انــس بدهــد و بــه آژاتمــي را بــه مفتشــان 

  . انس پاسخهاي بايسته را بدهدآژپرسشهاي 
ـالحي  ،2011وئــن ژ 9در  • » وزيــر« ،صـ

خارجه ايران تكذيب كرد كه ايـران قصـد   
  .درجه غني كند 20دارد اورانيوم را باالتر از 

  
ــا آ ــين  ژي ــين ك ــرال ك ن

Kene Keen در  كــــه
جنگ عـراق نقشـي مهـم    

اينك در كار زمينه  ،داشته
سازي براي حمله نظـامي  

  : به ايران است؟
  

ري مـگ   ،2011وئـن  ژ 5در : انقالب اسالمي 
مقاله مفصلي در  ،تحليل گر پيشين سيا ،گاورن

ـار داده اسـت   ،باره تدارك جنگ با ايـران  . انتش
  ن عبارتند ازآنكات عمده 

ـين كـه د   ژنرال  ژ • ـين ك  ،2007ر اك ك
عامل گسيل قواي بيشتر بـه عـراق و تشـديد    

اينكه در كار تشديد  ،جنگ در اين كشور بود
نرال كن كه اينـك  ژ :تنش ها با ايران است

ـا محافظـه    ،در سالهاي اخير ،باز نشسته است ب
در اجتماعي . كاران جديد همداستان است

ـ  همـدرس   ژاز دوستاني كه در فرودهام كل
عد از صحبت براي شما ب: به ما گفت ،بوه اند

به اروپا مي رود تا نقش البي را نزد رهبـران  
ـاتو       41 ـازي كنـد كـه عضـو ن كشوري را ب

بقيه حاضر نشده اند  ،غير از سه كشور. هستند
. فرزندانشان در جنگ افغانستان قرباني شوند

نـرال  ژهمه عالئم گوياي اين واقعيتنـد كـه   
ـا      ـاده اسـت كـه بس كن به اين صرافت نيفت

ــه افغانســتان  اروپــا ــد ك ــه ان ـا دريافت ئي هـ
ن كشـور  آجنگ در . ويتنامستان گشته است
  .به پيروزي نمي انجامد

از : نرال كين در سخن راني خود گفتژ •
ـيدم   ـتان پرس چـرا  : فرماندهان نظامي انگلس

ـتان   ،انگلستان در باره فرجام جنگ در افغانس
نرالهاي انگليسي به ژدچار ترديد شده است؟ 

شماي امريكائي اعتماد خود را  ياآ: من گفتند
  به ما از دست داده ايد؟

ري از دست آ: نرال كن گفتژ ،در پاسخ    
ـا   . داده ايم  ،او از انـزواي روز افـزون امريك

در مـورد   ،حتي از نزديك ترين متحـدانش 
نرال كين ژ. سخت ناالن بود ،جنگ و صلح

ور شد كه فراوان به اروپا و خاورميانـه و  آياد
سيا سفر مي كند و مي كوشد آجنوب شرقي 

ـاء    ـان الق قوت منش امريكائيان را در اروپائي
ـاني  . كند او بر اين نظر بود كه دو جنگ جه

از . عصبيت را از بيشتر اروپائيان ستانده است
ـان     ،ديد او عامل ديگر سسـت منشـي اروپائي

اينست كه رهبرانشان حاضر نيستند مـردم را  
ــد  ــداكاري بخوانن ــه ف ــر. ب ــن ف ه وردآو اي

  .سوسيال دموكراسي حاكم بر اروپا است
نرال كين و همكاران نظامي او مشكلي با ژ •

. تقاضاي فداكاري بيشتر از امريكائيان نـدارد 
ـا از   بخصوص كه نيمي از افراد ارتش امريك
ـتند كـه در     ـا هس افراد فقير ترين خانواده ه

هــزار و  50شــهرهاي بــا جمعيــت كمتــر از 
ـاطق   در . روستاها زندگي مي كنند ايـن من

ـائين    آكار كم و سطح  مـوزش و پـرورش پ
  .است

  ،2007نــرال بــود كــه در ســال ژهمــين     
ـافي را   30اسباب گسيل  هزار تن نيروي اض

ـا كمـك    . وردآبه عراق فراهم  ـيعه ه او به ش
كرد پاك سازي قومي بخش عمده بغداد را 

ـني   . به انجام رسانند اين شهر كه اكثريـت س
ـا ا   ـيعه   مي داشت اينك شـهري ب كثريـت ش

  .گشته است
ميـز  آمن اميدوار بودم او در باره موفقيت  •

ـتر سـخن      30بودن گسيل  هـزار قـواي بيش
اما . ماده كرده بودمآپرسشهائي را هم . گويد

او . بـود » تهديـد ايـران  «محور سخنراني او 
ايران را كشوري تصـوير كـرد كـه در پـي     
برقراري خليفه گري از راه شكست روحيـه  

ـان  ــتامريكائيـ ــد او. اس ــدم اول ،از دي  ،ق
  .  بود 2001سپتامبر  11ترورهاي 

ـاتوري    ،نرال كينژبنا بر قول        ـا ديكت تنه
ـلطه     حاكم بر ايران قصد دارد بـر منطقـه س

وردن آاز راه بدست  ،بلكه مي كوشد ،جويد
  .دنيا را بطور بنيادي تغيير دهد  ،بمب اتمي

ـا بحـق نگـران    : او ادامه مي دهـد       امريك
يم ايراني بـه حقـوق   ژنگران تجاوز ر. ستا

» نگراني بنيادي«اما . شهروندان ايراني است
ـان بمـب اتمـي       از اين رو اسـت كـه ايراني

در همه  ،نهاآ ،ن پسآزيرا از . ورندآبدست 
  .را خواهند يافت» دمكشآالت و «نقش  ،جا
اما صبر كردم . من دست خود را باال بردم     

ـ  او بـه  . ام كنـد تا كه كين سخن خود را تم
شنوندگان اطمينان داد كه از چيني كه دارد 

ـيار كـم     ،وردآسر بر مي  امريكا مي بايـد بس
بـه او    ،وقتي سرانجام نوبت من شـد .  بترسد
ور شدم كه من چون او در ارتش بوده آياد

ـيا  آام و از   27مـده ام و مـدت   آن جا به س
  . سال تحليل گر سيا بوده ام

ـاق    يا ممكن است او آ      از گـزارش بـه اتف
سازمان اطالعاتي امريكا بي اطالع  16راي آ

ـال   تهيـه شـد و    ،2007باشد كه در اواخر س
ـال    حاكي از اين بود  كه ايران از اواخـر س

اجراي برنامه توليد بمب اتمي را  رها  ،2003
  كرده است؟  

ـا شـهادت    آ      يا او ارزيابي اطالعات ملـي ي
ـيس بلـر    ،مدير اطالعات ملي نخوانـده و  دن

ـال   ،نشنيده است؟ دنيس بلر در ماه مارس س
تغييـري در نظـر   : به كنگـره گفـت   ،جاري

ـاره كـه    سازمانهاي اطالعاتي امريكا در اين ب
ـاختن بمـب اتمـي نيسـت      ،ايران در كار س

: او پرســيد ،بهــر رو.  بوجــود نيامــده اســت
  پرسش شما چيست؟

سئوالهاي مـن عبارتنـد از شـما، چـرا بـه       •
ـان   محافظه كار ان جديد پيوسته ايد كـه مي

يك اســرائيل و نيازهــاي ژنيازهــاي اســترات
يك امريكا چنين سخت مـي تواننـد   ژاسترات

تميز بدهند؟ به كدام دليل مي گوئيد ايرانيها 
ـته اي   آدر كار بـه دسـت    وردن سـالح هس

هستند؟ چه وقت دانستيد كه اين ادعا راست 
ـان بگوئيـد    است؟ چگونه مي توانيد با اطمين

ـا  ژان دشمن استراتاير يك ما است؟ اين ادع
راست نيست و شـما مـي دانيـد كـه دروغ     

  .است
از فرصتي  ،در فرودگاه ،بعد از او خواستم    

كه دارد استفاده كنـد و مجلـه نيويـوركر را    
من مي . بخرد و مقاله سيمور هرش را بخواند

ـين  ژبايد حدس مي زدم كه جواب  نرال ك
كه بخردانه نيـز  بل ،نه تنها جواب نخواهد بود

غاز آمسلم است كه از : او گفت. نخواهد بود
ـابي   آحتي پيش از  ،2006سال   ن كـه ارزي

ـار   ،اطالعات ملي تحرير شود ايران دست بك
ايـن  : من گفتم. توليد بمب اتمي بوده است
  . سخن شما يك دروغ است

برخي از همكالسي هاي من ديرتر به من      
ـتاره  ژيك : گفتند را دروغگـو   نرال چهار س

  . مده استآخواندن او را سخت گران 
: نرال كين پرسيدژپرسش كننده ديگر از  •

ـته   چرا خاورميانه منطقه اي رها از سالح هس
ـا    اي نشود؟ او توضيح داد كه تنها اسـرائيل ب
خلع سالح اتمي خاورميانه مخالف اسـت و  
. امريكا نيـز از اسـرائيل حمايـت مـي كنـد     

ـا   ره نفـوذ البـي   پرسش كننده سـومي در ب
: نرال پاسـخ داد ژاسرائيل در امريكا پرسيد و 

  !متأسفم وقت ما به پايان رسيده است
اينطور مي نمايد كه گزينه حمله نظامي به  •

. روي ميـز قـرار گرفتـه اسـت     ،از نو ،ايران
نرال كين در كار زمينه سازي ژكساني چون 

ما  ،در واشنگتن. ن هستندآو تدارك اسباب 
ـائي مـي   «ان جديد را محافظه كار ديوانه ه

رهبران فكري   ،خوانيم كه در پايتخت امريكا
  .»سياستمداران گشته اند

ـار    • و اسرائيلي ها تمام كوشش خـود را بك
مي برند تا كه مردم اسرائيل را متقاعد كننـد  

اين كار . موجوديت اسرائيل در خطر است
ـا حملـه    آن مي كنند كـه  آرا براي  ـا را ب نه

كار را به جائي . موافق كنند ،راننظامي به اي
ـان   ـين    ،رسانده اند كه مئيـر داگ ـيس پيش رئ

رهبـران اسـرائيل   : گفـت  ،در علـن  ،موساد
با  ˝دست به كار انجام كاري هستند كه واقعا

  . يدآعقل جور در نمي 
 ،در سخنان اخيـرش در دانشـگاه عبـري        

فكـر  «داگان حمله نظامي به ايـران را يـك   
ـار مـي   خواند ك» ابلهانه ه جنگ منطقه اي بب

چنين جنگي دليل ساختن براي توليد . وردآ
ورود در يك . بمب اتمي توسط ايران است

  . نزاع منطقه اي براي اسرائيل ناممكن است
ـياري از سـخت سـران اسـرائيل      •  –اما بس

ـا كـه    همچون محافظه كاران جديد  امريك
نمي خواهند بـه ايـن    –نها هستند آشركاي 

  .فرادهندهشدارها گوش 

رتص گزارش كرده آروزنامه اسرائيلي ها     
ـيعي از  : است بيشتر سياستمداران و بخش وس

مي خواهند داگان دم فـرو   ،روزنامه نگاران
نمي خواهند او به ما هشدار بدهد و با . بندد

ـاند  ـاره   . هشدارهاي خود ما را بترس ـا در ب م
نخست  ،به نتان ياهو ،تصميم به حمله به ايران

اعتماد كرده  ،وزير دفاع ،اهود باراك وزير و
نها آاگر . تنها به اين دو اعتماد كرده ايم. ايم

نها پيروي مي آما از  ،تصميم به جنگ بگيرند
نها وارد جنگ و خطر هايش آكنيم و همراه 

  . مي شويم
رتص توضيح مي دهـد  آها  ،باوجود اين     

ـا ايـران    كه اگر داگان فكر مي كند جنگ ب
نه تنها  ،رائيل را تهديد مي كندموجوديت اس

ـان   حق دارد صداي خود را به گوش همگ
بلكه هشدار دادن برتـرين وظيفـه او    ،برساند
ـان   ،او مي بايد. است در (همچون دروازه ب

اگر جز . جلو اين كار را بگيرد) بازي فوتبال
ـين    ،اين كند ـيس پيش به نقش خود بمثابه رئ
  .جفا كرده است ،موساد

نرال گفتم دروغ ژدم چرا به از خود پرسي •
مي گويد؟ مي توانستم با لحن مؤدبانه تـري  

ديـدم ذهـن مـن    . سخن او را تكذيب كنم
امور بسياري را در رابطه با يكديگر قرار داده 

ن مجموعه امـور دروغـي   آاست و حاصل 
گشته و در موافق كردن امريكائيان با جنـگ  

عراقي  –دهها هزارتن انسان . بكار رفته است
ـائي   و  ـائي و امريك  –افغاني و پاكستاني و ليبي

بخاطر دروغهائي كشته شـده  . كشته شده اند
ـاره   آنرال كين يكـي از  ژاند كه  ـا را در ب نه

ايران در كار توليد بمب اتمي «: ايران گفت
  .»است

ـار   ژمن       نرال كين و دوستان محافظـه ك
ـئول      جديدش را كساني مـي دانـم كـه مس

در فاصله فوريه  ،فيهزار قواي اضا 30گسيل 
تنها در . به عراق هستند ،2008وئيه ژتا  2007
.  تن شدند 900كشته هاي امريكا  ،2007سال 

ـار   آ ،بدين سـو  2004از سال  ـال مرگب ن س
  . ترين سال براي ارتش امريكا شد

نچه به غير نظاميان عراقي مربـوط  آاما در      
ـال   ،مي شود ـار   ،2007در نيمه اول س مرگب

نيروي . ماه در تمام طول جنگ شد 6ترين 
بيشتر براي جنگ پردامنه تر موجب مـرگ  

ـنعتي عـراق   بـه   ،عراقيان و ويراني مناطق ص
. بهانه پايان بخشيدن به خشونت در عراق شد

ـترده    آ ـتي در دوران جنـگ گس نچه به راس
ـا در   روي داد اين بود كه قواي بيشتر امريك

ـا را    ،بغداد ـني ه به شيعه ها كمك كردند س
وقتي سني ها خلع سـالح  . لع سالح كنندخ

ـايه   ،شب ها ،افراد مسلح شيعه ،شدند به همس
ـان      ،هاي سني حمله مـي كردنـد و ايـن س

  ...نها پاك كردندآبغداد را از وجود 
  
  :پرسشهاي پاسخ نيافته •
  
نرال كين ايران را موضوع ژپيش از اينكه     

من چند سئوال در  ،اصلي سخنان خود كند
بيشتر براي جنگ گسترده بر ضد  قواي«باره 

. مــاده كــرده بــودمآ» خشــونت در عــراق
ـاي    مقصودم بيشتر اين بود كه همكالسـي ه
دوره تحصيل كه هنـوز نمـي داننـد بـراي     
ـاي واقـع    دريافت اطالعات واقعي و تحليله

  . روشن بگردند ،بينانه به كجا بايد رجوع كنند
ـا پاسـخ         مطمئن بودم كه پاسخهاي او و ي
ـاره       ،نهانداد ـافتن نظـر صـحيح در ب بـراي ي

در اواخـر  . موزنده مي شـدند آجنگ عراق 
ـال  ـا در    ،2006سـ ــواي امريكـ ــده ق فرمان

نرال جـون ابوزيـد و فرمانـده    ژ ،خاورميانه
 ،كيسـي  ژرژنـرال  ژ ،قواي امريكا در عـراق 

ـاي     بهنگان شهادت رسـمي در كميتـه نيروه
 ،با ارسال قواي بيشتر به عراق ˝قويا ،مسلح سنا

. از سوي امريكا و ناتو مخالفت كرده بودنـد 
: نها اين طور استدالل كرده كـرده بودنـد  آ

كاســتن از شــمار قــواي امريكــا در عــراق  
سرانجام به سياستمداران عراق حالي خواهد 

نظم  ،كرد كه خود مي بايد در خانه خويش
  . برقرار كنند

 ،2006پيش از انتخابات نيم دوره اي سال     
از تقاضاي  ،وزير دفاع وقت ،لددونالد رامسف

ـاران جديـد    فرماندهان نظامي و محافظه ك
 ،سخت سر كـه در حكومـت بـوش بودنـد    

نها خواهان تشديد جنگ آ. حمايت مي كرد
ـات   . در عراق بودند ـله بعـد از انتخاب  ،بالفاص

رامسفلد از وزارت كناره گرفت و در دسامبر 
ـين او شـد   ،2006 در . روبرت گيتسس جانش

ـيدگي بـه     ،دسامبرهمان ماه  ـيون رس كميس
تحت رياست وزير خارجـه در   ،جنگ عراق

و ميدلتون ) در(بوش  ژرژرياست جمهوري 
به اين نتيجه رسيد كه نمي بايد قواي اضافي 

  . به عراق گسيل كرد
رئيس ستاد ارتش نيز مخالف گسيل نيروي      

نرال ژبه فشار  ،باوجود اين. بيشتر به عراق بود
هزار قواي  30 ،اران جديدكين و محافظه ك

ـيل    اضافي براي تشديد جنگ به عـراق گس
نرال كيسي رفتند نيـز  ژنرال ابوزيد و ژ. شد

  . روانه شدند
چرا او : نرال كين اين بودژسئوال من از      

ــد   ـاران جدي ــه كـ ــدان او ،و محافظ  ،متح
ـيس جمهـوري    ،پرزيدنت بوش و معاون رئ
 ديگ چني را متقاعد كردند نظر كارشناسان

ـين و  ژرا ناديده گيرند و به خواست  نرال ك
به عراق نيروي اضافي  ،محافظه كاران جديد

يا بدين خاطر نبـود كـه شكسـت    آبفرستد؟ 
امريكا را تا پايان دوران رياسـت جمهـوري   

به تأخير اندازند؟  ،بوش و معاونت ديگ چني
يا صحيح بود كه تنها بدين خاطر كه بـوش  آ

ـناخته   و ديگ چني مسئول فاجعـه عـراق   ش
 1000هزاران عراقـي و نزديـك بـه     ،نشوند

  امريكائي كشته شوند؟ 
ـاران   : انقالب اسالمي گرچه هم اكنون محافظـه ك

ـترده شـده انـد كـه       ـات گس جديد دست بكار تبليغ
ناكامي در جنگ در عراق و افغانستان را به پاي اوباما 

اما اين ناكامي و فاجعه بزرگ انساني به پاي  ،بنويسند
ـته   ،يگ چنيبوش و د بمثابه جنايتكاران جنگ نوش
عقلهاي قدرتمـداري كـه بـر سرنوشـت     . شده است

ـايتي بـراي     ،جامعه ها حاكم مي شـوند  ـيچ جن از ه
ارضاي هوفهاي شخصي و گروهي خود روي گردان 

  .نمي شوند
  

آيا حمله اي برضد ايـران  
    :در حال تدارك است؟ 

) 2011وئن ژ 7(ميدل ايست : انقالب اسالمي
را تحـت   Kotsev ويكتـور كوتسـو    تحقيـق 

نوشته اطالعات زير . عنوان باال انتشار داده است
  :را در بردارد

كم  ،به خالف يك سال پيش ،در اسرائيل •
هستند تحليل گراني كه جرأت كنند حملـه  

امـري   ،ينده نزديك راآدر  ،نظامي به ايران
ـتر ايـن    ،بـرعكس . جدي ممكن بشمارند بيش

بخصـوص ايـن    . انـد فكر را فراموش كرده 
فكر را كه اسرائيل به تنهائي به ايـران حملـه   

يكي از تبليغ هاي . كند را فراموش كرده اند
ـاب       دهه اخير ايـن بـود كـه اسـرائيل انتخ
ـات اتمـي ايـران     ديگري جز حمله به تأسيس

ـار عمـل را از   . ندارد مگر اين كه امريكا ابتك
ـند   آ ـا باش ن خود كند و نخست قواي امريك

  . ران حمله مي كنندكه به اي
يت اهللا ها آاسرائيل دشمن  ،با وجود اين •

است و سكوت و ضعف ظاهريش بسا فريـب  
 ،ســال گذشــته 44در طــول . كارانــه باشــد

همـواره قصـد خـويش از حملـه      ،اسرائيل
  .نظامي را پوشانده است

در همان زمان كه اسرائيل  ،دو سال پيش    
 ،ودسخت بكار تبليغ ضرورت جنگ با ايران ب

ـيدم   معمـوال   : از تاريخ شناس اسـرائيلي پرس
ن را آاسرائيل نخست عمل مي كنـد و بعـد   

بـه   2007مثل حمله هوائي  (توجيه مي كند 
ـار   آچه پيش ). سوريه  ،مده است كـه ايـن ب

روشي وارونه روش معمول بكار مي برد؟  او 
نچه مايه تفاوت اسـت اينسـت   آ: جواب داد
ـ  ،كه اين بار ه هرگونـه  پيش از دست زدن ب

ن آاسرائيلي ها مي بايد نسبت به لزوم  ،عملي
  .متقاعد شوند

ـاي سياسـي و    ،در ماه گذشته • در محيط ه
بحث مهمي بـر سـر    ،ارتباط جمعي اسرائيل
  اما در . درگرفت ،حمله نظامي به ايران

  
   6در صفحه    

 ؟!جنگاز نو تهدید به
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ـال      ـا در يـك س مقايسه با داغي بحـث ه
جفـري   ،باوجود ايـن . بي صدا شد ،پيش
برگ  و كسان ديگري بـر ايـن نظـر    گلد

شدند كه احتمال حمله اسرائيل به ايران 
او اين نظـر را  . درصد است 50 ،وئيهژدر ماه 

بعد از گفتگوهايش با سياستمداران و مقامات 
  .وزارت دفاع اسرائيل پيدا كرده است

در زمان كه بهار دنياي   ،در  چند ماه  پيش •
ـاز شـد  آ) جنبشها(عرب  لـه  بحـث از حم  ،غ

ـيم  . نظامي به ايران نيز  به پستو رفت صبر كن
ـائل فـوري   . رويه شد ،ببينيم چه مي شود مس

ـا بـر    ،تر چون مسئله مصر و قصد فلسطيني ه
 ،اعــالن دولــت فلســطيني در ســال جــاري

موضــوعات محــوري شــدند كــه مقامــات  
شكاف . نها مي پرداختندآاسرائيلي مي بايد به 

ور روز بطـ  ،در دولت اسرائيل بر سـر ايـران  
دمـي مثـل اهـود    آ. شكار تـر شـد  آافزون 
ـائين     ،باراك وزير دفاع اسـرائيل فتيلـه را پ
  .كشيد

ـاد       ـان  ،رئيس افسانه اي موس حملـه   ،داگ
ـيف     ـاري ابلهانـه  توص اسرائيل به ايران را ك

اگر كسي بطور جد در : دير تر او گفت. كرد
او بايـد بدانـد كـه     ،فكر حمله به ايران است

ارد جنگ با منطقه مي كند كـه  اسرائيل را و
ن چگونه بيرون خواهيم آكسي نمي داند از 

  . رفت
نخست وزيـر اسـرائيل بـه     ،اما نتان ياهو       

بـراي  . اشاره مي كنـد  ،امكان حمله به ايران
 ،در سخنراني خود در كنگره امريكا ،او ،مثال
ـايج مجهـز شـدن     ،پيش از ايـن : گفت از نت

اما حاال . گفتمايران به بمب اتمي سخن مي 
ـا بـه    . ن زماني ديگر استآ ـاريخ بس صفحه ت

زودي ورق بخورد و صفحه بـزرگ تـرين   
يـك  : خطرها بر روي همه ما گشوده شـود 

يم اسالمي ستيزه جو مجهز به سالح اتمي ژر
و . خطري است كه ما را تهديـد مـي كنـد   

ـترات      ،يكژمعاون نخسـت وزيـر در امـور اس
مي »  دن دنياي متم«: موشه يالون مي گويد

دست  ،از جمله. بايد بر ضد ايران اقدام كند
  . به اقدام نظامي بزند

بحث بر سر حمله به ايران سـرد   ،با اينهمه •
شده است اما هر لحظـه ممكـن اسـت داغ    

چون ممكن است سرد شدن عالمـت  . شود
پس مي بايـد   ،تصميم به حمله به ايران باشد

  .مراقب عالمتها بود
يل گـر اسـرائيلي اينطـور    تحل ،امير اورن     

وئن و ژدر فصله اواخر ماه : استدالل مي كند
ـاع   كناره گيري روبرت گيتس از وزارت دف
 ،امريكا و بازنشستگي درياساالر مايـك مـولن  

ـا در     ـترك امريك ـتاد مش ـاه   آرئيس س خـر م
ـاراك     ،سپتامبر ـاهو و ب ـان ي اين خطر كه نت

بـزرگ   ،حمله غافلگيرانه اي به ايران بكننـد 
بخصوص براي منصرف كردن توجـه  . است

از مسئله فلسطين و راه حلـي كـه مـي بايـد     
  . بجويد

اسرائيل  ،وري اين امر كه دو ماه پيشآياد • 
نقشه استحكامات نظامي حزب اهللا در جنوب 

ـار داد  ـار   . مهـم اسـت   ،لبنان را انتش ايـن ك
اخطاري به حزب اهللا بـود كـه از هرگونـه    

ـ   ،خـر آ. دروياروئي با اسرائيل خودداري كن
حزب اهللا سالح مـؤثر ايـران    ،در نظر عموم

  . بر ضد اسرائيل است
دو هشدار داگان و انتشار نقشه استحكامات  •

ـا   نظامي حزب اهللا لبنان و گفتگوها براي ره
گفته مي شود اسرائيل  –يالد شليت ژكردن 

مي خواهد پيش از حمله بـه ايـران او را از   
ز حمله به اسارت رها كند زيرا مي داند بعد ا

بضرورت   - اين كار ناممكن مي شود  ،ايران
ـا  . به معناي تدارك جنگ با ايران نيسـت  ام

ـيش رو   مجموع اينها اين پرسش جدي را پ
اسـرائيل كـدام هـدف را در سـر     : مي نهند
  دارد؟

پاسخ مي تواند اين باشد كه اسرائيل خود      
ــي    ــدن خــويش از پ ــراي مصــون مان را ب

جمهوري اسالمي  مدهاي كشور ديگري بهآ
داگان بسا هشدار نمي . ماده مي كندآايران 

 ،دهدكه اسرائيل خود به ايران حملـه نكنـد  
بلكه هشدار مي دهد كه دولت اسـرائيل در  

  .  حمله كشور ديگري به ايران شركت نكند
ـيار شـديد     ،از منظر كلي • تنشها با ايـران بس

ـتغال    . هستند ـاي اش امور شناخته شـده گوي

ـئله اتمـي ايـران    خاطر شديد ا سرائيل به مس
ـيه    . است يك منبع نزديك بـه دولـت روس

گزارش مي كند كه كرملين شـروع كـرده   
ـا و ديگـر      ـين ه است به بيرون بـردن تكنيس

هرگاه اين اطالع . متخصصان خود از ايران
ـيه از     تأييد شود بدان معني اسـت كـه روس
ـامي      پيش مي داند كه بـه ايـران حملـه نظ

  . خواهد شد
ان منبـع نظـر مـي دهـد كـه حملـه       هم     

از لحاظ به دست فراموشي  ،اسرائيل به ايران
ـابي شـده     ،»بهار عرب«سپردن  ضـرور ارزي
براي اين كه ضد انقالب بر كشورهاي . است

مـي بايـد  بـه كشـور      ،منطقه مستولي شـود 
  . حمله شود ،بزرگي چون ايران

برخي از تحليل گران همين استدالل را       
ـار مـي   ژبر ضد ر در باره جنگ يم قذافي بك

ـار    . برند اما  حمله به ليبي نتيجـه منتظـر را بب
ـالح از   ،بيشتر از اين. نياورد راندن علي بن ص

يمن دامنه جنبش اعتراضـي را بـر سرتاسـر    
ـام ارشـد    . دنياي عرب مي گستراند يـك مق

: اخوان المسلمين اردن به رويتر گفته اسـت 
ـا    ،رفتن علي بن صالح از يمن بـراي  نـه تنه

بلكه براي كشورهاي ديگـر عـرب    ،يمني ها
ـاكم  ژغاز يك پيروزي واقعي بر رآ ،نيز يم ح

  . بر اين كشور ها است
ـتان قـواي   : ضد انقالب بيكار نيسـت  • عربس

ـايف (ه ژعمليات وي را بـه بحـرين   ) عقابهاي ن
بريان دونينگ اطالع مي . گسيل كرده است

دهد كه عربستان ارتشيان عراقي سني  را كه 
ـين    در ـان پيش قشون صدام بوده اند و نظامي

نها ارتش آپاكستاني را استخدام مي كند و با 
  .خصوصي تشكيل مي دهد

ـا ايـران        ـا ب رقابت و كشماكش سعودي ه
ملك  ،چند سال پيش. بركسي پوشيده نيست

سـر ايـن   :  عبداهللا به مقامات امريكا گفته بود
بسيار سخت است . مار را بايد كوبيد و له كرد

ـادگي حملـه   آتوان باور كرد كه عربستان ب م
ــران را دارد  ــه اي ــه راه . زودهنگــام ب ـا ب امـ

ـابق    ـيان س انداختن جنگي با استفاده از ارتش
ـيش بينـي دارد   ،پاكستان و عراق نيز . جنبه پ

خاورميانه منطقه ايسـت كـه در    ،باوجود اين
همواره مي بايد منتظر وقوع امري بود  ،نآ

  .كه انتظار وقوعش نمي رود
و باز مشكل مي توان تصور كرد كه هرگاه  •

ن بركنار آامريكا خود را از  ،جنگي در گيرد
ـتان   . نگاه دارد وابستگي امريكا به نفـت عربس

  . كامل است
و گفتن ندارد كـه بحـران اتمـي ايـران      •

ـلطانيه  . عميق است برغم تأكيد علي اصغر س
ـاي  «بر اين كه توليد بمب اتمـي يـك    خط

ي ژانس بين المللي انرآژ ،است» يكژاسترات
از افـزايش   ،در واپسين گزارش خود ،اتمي

ميزان اورانيوم غني شده و از ظن خـود بـر   
جهت يابي فعاليتهاي اتمي ايـران بـه توليـد    

  . سخن مي گويد... سالح اتمي و
از جمله  ،پيش بيني برخي از ناظران ،و نيز •

ــر ايــن كــه   كارشناســان اســرائيلي مبنــي ب
نياي عرب ايران را نيز در موجهاي جنبش د

 ،يـم را خواهـد بـرد   ژبر خواهند گرفت و ر
يم ژشكاف در درون ر ،بتازگي. تحقق نيافت

ـا  . جمهوري اسالمي عميق تر گشته اسـت  ام
اين امر بسا  حل مسئله اتمي را مشـكلتر مـي   

بنا بر گزارش مؤسسه دانـش و امنيـت   . سازد
  :جهاني

ر باره هراندازه در وسائل ارتباط جمعي د     
ـان رهبـر جمهـوري     جنگ بر سر قدرت مي

ــه اي آ ،اســالمي بــا  –يــت اهللا علــي خامن
ـ   –حمايت مجلس  ـيس   ،ادژو  احمـدي ن رئ

اين احتمال كه  ،بيشتر سخن رود ،جمهوري
ـار     (نزاع ايران را  اگر اصال ميلـي بـه ايـن ك
توانا به رسيدن به توافق بـر سـر   ) داشته باشد

 ،پلماتيـك از راه گفتگوهاي دي ،بحران اتمي
يم عزم خـويش را  ژرهبر ر... كمتر مي شود

اد از تن دادن به ژبر مجبور كردن احمدي ن
بنظر مـي  . اظهار كرد ،در علن ،مريت خودآ

ـامي    ـافتن فرج رسد تمايلي به گفتگو بقصد ي
گفتگوي  ،بنا بر اين. ندارد ،براي بحران اتمي

ـلي     ،با ايران 1+ 5كشورهاي  ـار بـي حاص ك
  .است

نند كـه  آداليل حاكي از  ،ينهمهبا وجود ا •
ـا ايـران    ،در اين نزديكي ها احتمال جنگ ب

بايد هشيار بود كه در  ،باوجود اين. نمي رود
 ،هر دو طرف. ظواهر فريبنده اند ،خاورميانه

ـاظ      ايران و دشـمنان ايـران خـود را از لح
و دانش نظامي به ما . ماده مي كنندآ ،نظامي

ز لولـه  موخته است كه چون گلولـه اول ا آ
. وردآبسا جنگ را ببار مي  ،تفنگ خارج شد

ـتان فصـل    ،بخصوص كه در خاورميانـه  تابس
  ...جنگ است

در همان حال كه مي كوشـند  : انقالب اسالمي
اتحــاد  ،را سانســور كننــد» فرگيــتآافتضــاح «

 ،بيش از پـيش  ،يك سعوديها با اسرائيلژاسترات
القاعده بود : اما امر مهم اينست. شكار مي شودآ

ـا      ژكه اسـترات  ـا بـه جنـگ ب ـاندن امريك ي كش
سـپتامبر   11كشورهاي مسلمان را با ترورهاي 

ـا بـر شـيوه     ،به اجرا گذاشت و بوش ،2001 بن
ـا القاعـده   » بنيادگرا«عمل يك  واكنش شد و ي

ـار كامـل    ژوسيله شد تا كـه اسـترات   ي  بـه مه
ـا و دســـتيار   آدر وردن خاورميانـــه را امريكــ

پاسخ  ،در فصل دوماسرائيليش به اجرا گذارند؟ 
  :اين پرسش را مي جوئيم

  
  

ي القاعـده  ژيا اسـترات آ
بــرانگيختن جنــبش در 

 - دنياي اسـالمي بـود؟   
اتحــــاد عربســــتان و 
ــد   ــر ضـ ــرائيل بـ اسـ

  :جنبشهاي همگاني
  
  

ي القاعده كشاندن ژاسترات
امريكا به جنگ بـا دنيـاي   
اسالم بود و بوش واكـنش  
ــگ   ــن جن ــد و وارد اي ش

  :گشت؟
  

گارت پرتر  ،2011وئن ژ 7در  :انقالب اسالمي
ـاره     ـائي كـه در ب تاريخ دان و روزنامه نگار امريك

 ،نچه به امنيت ملي امريكا مربوط مي شـود آهر
ـا در     ـاره سياسـت امريك تحقيق مي كند و در ب

ـادي  ،مقاله ها ،خاورميانه و ايران نوشـته   ،و انتق
مقاله اي را انتشار داده است براي اين كه  ،است

بـوش  واكـنش القاعـده     ژرژ نشان دهد چسان
ـا   شد و جنگي با مسلمانان را روي دست امريك

  :گذاشت
ـتاني    ،سيد سليم شهزاد • ـار پاكس روزنامه نگ

 ،پيش از مـرگ  ،كه در ماه گذشته كشته شد
ـيل شـرح داد   ژاسترات . ي القاعده را بـه تفص

توضيح داد چسان القاعده با انجام ترورهاي 
ـپتامبر  9 ــدنت   ،2011سـ ــ ژرژپرزي وش را ب

تحريك كرد دو كشـور اسـالمي را تصـرف    
ـاي       ـبب شـود كـه دولته كند و اين امـر س
كشورهاي اسالمي بي اعتبار گردند و مـردم  

نها را آاين كشورها برضدشان جنبش كنند و 
  :سرنگون كنند

ـازه او  –بنا بر كتاب سيد سليم شـهزاد        جن
باد آهفته پيش در كانالي بيرون از شهر اسالم 

شكنجه كرده  ،او را پيش از كشتن. يافت شد
 ،كــه بتــازگي انتشــار يافتــه اســت –بودنــد 

ـان در جنـگ بـر    ژاسرات هاي القاعده به طالب
ـتان كمـك    ضد قواي امريكا و ناتو در افغانس

بدين خاطر كـه معتقـد بودنـد     ،مي كردند
بـرزگ   ،تصرف كشور از سوي قواي بيگانـه 

ـلمان بـر ضـد     ترين عامل جنبش ملتهاي مس
  . اين كشور ها استيمهاي ژر

بر اساس گفتگوهائي  ،در كتاب خود ،شهزاد
دقيق  ،كه فرماندهان القاعده كرده و تا امروز

ـازمان و      ـيف و تشـريح از ايـن س ترين توص
هدفهايش را در اختيار خواننـده قـرار داده   

ـاره جنـگ   . است او ديدگاه القاعده را در ب
. امريكا و ناتو با طالبان را تشريح كرده اسـت 

ـاب او  نا ـان   « م كت ( » درون القاعـده و طالب
Inside Al-Qaeda and the Taliban   (

ـيش از    ،2011مه  24در  نكـه در  آسـه روز پ
ـتنده     ،بادآاسالم  بهنگام رفتن بـه محـل فرس

  . انتشار يافته است ،ناپديد شود ،تلويزيون
مقـرش   - سيا تايمز آشهزد كه رئيس دفتر  •

ـا ر  ،بـود  - در هنگ كنگ است  وزنامـه  تنه
نگاري است با رهبران درجه اول القاعـده و  

ـا   ،طالبان افغانستان و پاكستان ـا  آديدار و ب نه
.  نها در تماس بوده استآمصاحبه كرده و با 

ـترات  آ ـاره اس ـته   ژنچه او در ب ي القاعـده نوش
ي ژزيرا او هم استرات. است كامال معتبر است

نوشته . ن را شناخته بودآي ژسازمان و استرات
حاصل بسياري از گفتگوها با مقامات ارشد او 

  .  است  ،در طول چند سال ،اين سازمان
كتاب شهزاد معلوم مي كند كه اسامه بـن       

براي مصرف عمـوم  » چهره«الدن تنها يك 
ـان ظـواهري     . بوده است و ايـن دكتـر ايم

ـازمان را تـدوين و   ژاست كه ايـدئولو  ي س
  .طرحهاي عملياتي را تهيه مي كند

ـاب شـهزاد   بنا  • ـترات  ،بـر كت ي القاعـده  ژاس
ــرب در   « ــد غ ــر ض ــگ ب ــروزي در جن پي

كشاندن جنگ بـه   ،و سپس. است» افغانستان
او توضيح مي . سياي ميانه و بنگالدش استآ

دهد چگونه القاعده منطق ايل و طايفه نشين 
در شمال و جنوب وزيرستان  ،شمال پاكستان

 به پايگاههاي عمده طالبان در جنگشان بر  ،را
  . بدل كرده است ،ضد قواي امريكا و ناتو

شهزاد روشن مي كند كه هـدف واقعـي    •
ـا      ،القاعد ـان در جنـگ خـود ب تقويت طالب

به قصد ادامه اشغال افغانستان از  ،امريكا و ناتو
زيـرا ادامـه   . سوي قواي امريكا و ناتو اسـت 

اشغال افغانستان شـرط الزم بـراي موفقيـت    
ــده اســت ژاســترات ــومي القاع ــن . ي عم اي
  . ي قطبي كردن دنياي اسالم استژاسترات

هاي القاعده بـر  ژاسترات: شهزاد مي نويسد     
ـاي   ـپتامبر   11اين باور بوده اند كه تروره س

ـا   ،2011 سبب اشغال افغانستان از سوي امريك
ـان را بـه    مي شود و اين اشغال مسلمانان جه

  .وردآجنبش در مي 
 ،لقاعدهاز لحاظ هدف اول ا ،پاتك امريكا    

يعني برانگيختن مردم كشورهاي اسالمي بـه  
شهزاد . ه اي مي داشتژاهميت وي ،شورش

ـترات     ي كـه  ژفاش مي كنـد كـه طـراح اس
ظـواهري   ،كاربرد بود ،سپتامبر 11ترورهاي 

ـالهاي   . بود  ،بـدين سـو   1990القاعـده از س
. تحت رهبري فكري ايمان الظواهري است

ـاي  يمژبرضـد ر «ي او اين بود كه ژاسترات ه
سخن  ،فاسد و استبدادي كشورهاي مسلمان

نها را هدف مبارزه كند و سيمايشان آگويد و 
و . خراب كند ،را در نظر جامعه هاي مسلمان

ـان   ،مي خواست با وابسته به امريكا خواندنش
  . بي اعتبارشان گرداند

 ،يكي از همكاران بن الدن ،2004در سال      
ـا   ژمخالف ر ،سعد الفقيه در   ،يـم سـعودي ه

در اواخر دهـه  : گفته است ،مصاحبه با شهزاد
ظواهري بن الدن را متقاعد كرد كه  ،1990

ـائي  «بايد طرز فكر  ) بـوش (» كوبـوي امريك
ـا  » دشمن تمام عيار«كاركند و او را به يك  ب

و در جامعه اسالمي تمايل . القاعده بدل سازد
ـا     شديد به داشتن رهبري را برانگيـزد كـه ب

  .زه با امريكا بر خيزدبه مبار ،موفقيت
شهزاد روشن مي كند كه اشغال افغانستان  •

بزرگ ترين دسـت   ،و عراق از سوي امريكا
ويز را در اختيار ظواهري و القاعده  بـراي  آ

ـا    برانگيختن كشورهاي مسلمان برضـد امريك
حتي پيش از حمله امريكا و ناتو بـه  . قرار داد

روحانيــان طالبــان علــوم دينــي  ،افغانســتان
مسلمان فتاوائي  در وجوب دفاع از سرزمين 
  . هاي مسلمان در برابر اشغالگران انتشار دادند

ـتان           ـا در افغانس ـار ايـن فتـوا ه ـا انتش  ،اما ب
ـار بـرانگيختن      ظواهري مي بايـد دسـت بك
ـلمان بـر ضـد اشـغال      شورش در دنياي مس
سرزمينهاي مسلمانان توسط امريكاي اشغالگر 

نوط به اين بود كه توفيق طرح او م. مي شد
ــد جامعــه هــاي مســلمان را برضــد   او بتوان

ـار  ژر بـه ايـن عنـوان كـه      ،يمهاي بـي اعتب
  . برانگيزد ،حاكمان براستي مسلمان نيستند

ـترات : شهزاد مي نويسـد      هاي القاعـده  ژاس
ـاي كشـورهاي   ژگاه مي شـدند كـه ر  آ يمه

ـتان   ژبخصـوص ر  –مسلمان  در  ،- يـم عربس
سته اند براي پايان به تالش برخا ، 2007سال 

زيـرا  . بخشيدن به جنگ در عراق و افغانستان
ن بيم داشتند كه زماني كه اين دو جنگ آاز 

ــد ــه دارن ــوان از شــورش در  ،ادام نمــي ت
  . پيشگيري كرد ،سرزمين هاي مسلمان نشين

نچه بيش از همـه مايـه تـرس رهبـران     آ •
ـا      ،القاعده مي شـد  ـان ب موافـق شـدن طالب
حتي اگر تخليه كامـل  . بود مصالحه  با امريكا

ـاس   ،افغانستان از قواي امريكا و ناتو ن را آاس
نخستين  ،هاي القاعدهژاسترات. تشكيل مي داد

ـتان   ،2008طرح گفتگو در سال  را كه عربس
سـخت   ،ن حمايت مـي كـرد  آسعودي  از 

ـان   . خطرناك ارزيابي مي كردنـد  ايـن هم
ـا    ـلم ب ن آطرح است كه امريكا نيز بطور مس

  .بودموافق 
بر وجود اختالفهاي  ،در كتاب خود ،شهزاد   

ـان و القاعـده  ژاسترات  ،يك بنيادي ميان طالب
 ،2005در سال  ،اين اختالفها. تأكيد مي كند

مال عمر به همه افراد در شمال . شكار شدندآ
و جنوب وزيرستان فرمان داد تمامي ديگـر  
ـان در      فعاليتها را رها كننـد و بـه قـواي طالب

  . بپيوندندافغانستان 
يم پاكستان ژو القاعده اعالن قيام برضد ر     

ـا ايـن     ،صادر كـرد  2007را در سال  عمـر ب
با وجـود ايـن كـه    . ي مخالفت كردژاسترات

ـار بـر قـواي      هدف از قيام مشكل كـردن ك
ـتان بـود    ،امريكا در جنگ با طالبان در افغانس

  . ن مخالفت كردآمالعمر با 
يكــي از شــهزاد روشــن مــي كنــد كــه       

ـتان در اوائـل     ـان پاكس هدفهاي ايجاد طالب
ـتان را از      ،2008 ـان افغانس اين بـود كـه طالب

  . تحت نفوذ مال عمر خارج كند
ـبه       • كتاب شـهزاد معلـوم مـي كنـد محاس

ـا نادرسـت بـوده اسـت     در . حكومت امريك
ـته بـود    ،حقيقت امريكا مبني را بر اين گذاش

ـا كـه قـواي     كه القاعده همه كار مي كند ت
و . مريكا و ناتو خاك افغانستان را ترك كندا

ـان   نيز امريكا مي پنداشت كه القاعده و طالب
 ،بايكديگر ،يكژيك و استراتژبلحاظ ايدئولو
  . سخت متحدند

كتاب روشن مي كند كه با وجود روابط      
همكاري ميان اداره اطالعات ارتش پاكستان 

ـته  ـاي    ،با طالبان در گذش  11بعـد از تروره
رهبران القاعده تصميم مـي گيرنـد    ،برسپتام

همه كار بكنند تا كه ارتش پاكستان ناگزير از 
» جنگ با تـرور «همكاري با ارتش امريكا در 

  . بگردد و بر ضد القاعده وارد عمل شود
ـتان         ،رابطه با اداره اطالعات ارتـش پاكس

ـله  ،سپتامبر 11بعد از ترورهاي  قطـع   ،بالفاص
 ،نرال محمود احمدژ ،رئيس اين اداره. نشد

اطمينان  ،2001در سپتامبر  ،در سفر به قندهار
ـاني كـه مـورد     ،داد كه ارتش پاكستان تا زم

بـه القاعـده حملـه     ،حمله قرار نگرفته اسـت 
  . نخواهد كرد

گزارش مي  ،در كتاب خود ،او همچنين     
رئيس جمهوري وقت  ،كند كه پرويز مشرف

ـاد   يك رشته ديدارها با سـران  ،پاكستان جه
ـا  آگرايان و رهبـران مـذهبي كـرد و از     نه

ــدت   ــت بم ـال 5خواس ـينندآ ،سـ . رام نشـ
ــود بعــد از ايــن دوره   ،اســتدالل او ايــن ب

  . وضعيت تغيير خواهد كرد
ـاز آدر  ،بنابر كتاب شـهزاد  • ن را آقصـد   ،غ

  دست به جهاد ،نداشت كه در پاكستان
  7در صفحه    

  

 ؟!جنگاز نو تهدید به
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ـا وقتـي كـه ارتـش     . بر ضد ارتش بزند  ام
ـاد  پا كستان در كنار ارتش امريكا بر ضد جه

ـاره جـز مقابلـه     ،گرايان وارد عمل شـد  چ
  . نيافت

امري كه نقش عمده اي در تغييـر روش       
حملـه هلـي كـوپتر ارتـش      ،القاعده يافـت 

. بود ،در شمال وزيرستان ،2003در  ،پاكستان
بسياري از افراد مسلح القاعـده   ،در اين حمله
القاعده دو سـوء   ،فيدر مقام تال. كشته شدند

  . قصد به جان مشرف كرد 
 Real Newsخرين مصاحبه خود با آدر  •

Network،     ـاقض حكايـت شهزاد سـخني ن
اداره اطالعات ارتش پاكستان به : خود گفت

توطئه قتل دروغ به مشرف گزارش كرد كه 
و بسا نيروي هوائي . چيده استالقاعده او را 

  .ه استدخالت داشت ،نآدر  ،پاكستان نيز
ـابي  : انقالب اسالمي پيش از اين كه به ارزي

ـاب شـهزاد بپـردازيم     ،اين چكيده از كت
گزارشي در باره اشتغال امريكا به جنـگ  

  :وريمآكشور را مي  5در 
  

امريكا در عراق و  ،همزمان
افغانستان و پاكستان و يمن 
ــگ   ــغول جن ــي مش و ليب

  :است
  

گزارشـي   ،دنياي سوسياليست :انقالب اسالمي
ـا بـه جنـگ در     در كشـور   5باره اشتغال امريك

  :انتشار داده است داراي اين اطالعات
كشـور   5در  ،همزمان ،قواي امريكا ،اينك •

با بمب  ،در زمين و هوا. مشغول جنگ هستند
ـتن   و موشك و تير بار و توپخانه مشغول كش
در عراق و افغانستان و پاكستان و يمن و ليبي 

  . هستند
ـا كـه در   پرزيدنت اوبا      ـا سـود    ،2008م ب

ـا       ـا ب ـيع مـردم امريك جستن از مخالفـت وس
ــراق و   ــوش در ع جنگــي كــه حكومــت ب

همصـدا شـد و بـه     ،افغانستان برپا كرده بود
ـا   ،رياست جمهوري رسيد اينك قواي امريك

را در سه كشور ديگر مشغول جنـگ كـرده   
. او دامنه جنگ را گسترده كرده است. است

جنگ زمينـي   ،وربا اين تفاوت كه در سه كش
ـاي     را غير امريكائي ها مي كننـد و حملـه ه

  .موشكي و هوائي را امريكا
ـا ليبـي   • دكتـرين   ،اوباما در توجيه جنگ ب

بنا بـر  . خاص خود را ساخته و پرداخته است
 ،تهديد احتمالي منافع و ارزشهاي امريكا ،نآ

بـدين  ! به ما حق مي دهد وارد جنگ شويم
طري بـراي  حتي اگر كشوري هيچ خ ،سان

مي توانـد مـورد    ،امنيت امريكا نداشته باشد
ـا قـرار گيـرد    تشـخيص  . حمله نظامي امريك

با  ،تهديد احتمالي منافع و ارزشهاي امريكا نيز
  ! حكومت امريكا است

در سخنان خود در باره لزوم جنگ  ،اوباما    
حفـظ  امنيـت و    ،»ارزشهاي ما«غير  ،با ليبي

ـائي را  آ نيـز دليـل    زادي حمل و نقـل  دري
منافع شركتهاي نفتي و غير  ،صد البته. تراشيد

  .نفتي  امريكا اين جنگ را ايجاب مي كند
ـائي بـر    ،ماه پيش 3وقتي       موشكهاي امريك

اوباما مدعي شد كه از بيم  ،مدندآليبي فرود 
يـم  ژنكه كه سركوب مردم ليبـي توسـط ر  آ

بـه   ،پايان دهد» بهار دنياي عرب«قذافي به 
  .ك فرو باريده استليبي موش

ـاي   • اما يك رشته اقدامات امريكا در روزه
ـا  آاخير  شكار مي كنند ميزان دلبستگي امريك

ــه دموكراســي در كشــورهاي عــرب و  را ب
اندازه موافقتش را با خواستهاي مـردم ايـن   

  : كشورها
از شيخ بحرين مـي خواهـد    ،شكارآدر  – 1

با گسيل  ،دست به اصالحات بزند و در باطن
ـبش   قواي عربستان به بحرين و سركوب جن

  . موافقت مي كند ،مردم اين كشور
نيويورك تايمز فاش مي كنـد  : در يمن – 2

مــاه جنــبش  5خــالء قــدرتي كــه «كــه از 
استفاده  ،»ورده استآهمگاني در يمن پديد 

كرده است براي دست زدن بـه جنـگ در   
  !»القاعده«يمن بر ضد 

حميـل  هدف از ت ،در حقيقت: انقالب اسالمي
 ،خشونت به جنبش مردم در كشورهاي عـرب 

ــه دســت  ــتآب ــد از  ،وردن سرنوشــت دول بع
 ،چنانكه. سرنگوني ديكتاتور و دستياران او است

از هم اكنون معلوم است كه با رفـتن قـذافي و   
دست نشاندگان غرب جانشين او  ،،دستياران او
ضـد انقـالب    ،در سوريه و يمن نيـز . مي شوند

ـلح   با بكار ) سعوديها( ـاي مس  ،انـداختن گروهه
ـار دولـت جانشـين ر    ـاي   ژهدفي جز مه يـم ه

مدلل مي  ،رويدادها در اين كشور. كنوني ندارند
كنند بجا بودن كوشش مداوم در جلـوگيري از  

ـاني    ،لترناتيو وابسـته آشكل گرفتن  توسـط كس
  . زادي هستندآاست كه بر راست راه استقالل و 

ـا دارد  –جنگ ناتو  ،در ليبي – 3 سـه   امريك
بمب و موشك باران شـديد  . ماهه مي شود
ـته  . تر نيز مي شوند صدها تن غير نظامي كش

ـته    ـان كش شده اند و رقم ناگفته اي از نظامي
ن را جنگ آزرمي آجنگي كه بي .  شده اند

 ،براي حمايت شهروندان ليبي خوانـده انـد  
يم ليبي است و امريكا ژبراي تغيير ر ،در واقع

در . هان نيز نمي كنندو اروپا اين هدف را پن
لـت فعـل را   آواقع مـي خواهنـد دولتـي    

چـرا؟ زيـرا مـي    . يم قذافي كنندژجانشين ر
بايد سلطه امپرياليسم برقرار و منافع شركتهاي 

هدف واقعي كه امپرياليسم . نفتي تأمين شوند
را به » بهار عرب«امريكا مي جويد اينست كه 

ـيد   . سود خود مصادره كنـد  ـانه كوش مأيوس
توريهــاي نظــامي كــه در خاورميانــه و ديكتا

افريقاي شمالي مدافع منافعش بـوده انـد را   
اينـك مـي    ،چون ممكـن نشـد  . حفظ كند

كوشد جنبش جوانان و زحمتكشان را خفه و 
يمهاي جانشين را نيـز بـه   ژخاموش كند و ر
  .وردآخدمت خود در

 10مداخالت نظامي جديد دنباله جنگي  – 4
ـتان   جنـگ در  . اسـت ساله در عراق و افغانس

اين دو كشور همچنان ادامه دارد و پنداري 
 ،وئـن ژ 9در . هرگز پايان نخواهد پـذيرفت 

ـاي خـود را بـه      لئون پانتا كه قرار اسـت ج
نرال پترائوس بدهد و خود جانشين روبرت ژ

مـن  : در سنا گفت ،وزير دفاع بگردد ،گيتس
مطمئن هستم كه دولت عراق به زودي از ما 

 2011دسامبر  31د از خواهد خواست كه بع
ما  ،كه تاريخ تخليه عراق از قواي امريكا است

همچنان دهها هزارتن از قواي خـود را در  
ـاه داريـم   ـا روشـن كـرد كـه     . عراق نگ پانت

ماده شده است كه قواي خود را آواشنگتن 
مطمئن شود دست «در عراق نگاه دارد تا كه 

ـا از  . »وردهايش در عراق پا برجا شـوند آ ام
ثريت مردم عراق اشغال عراق توسط ديد اك

امريكا بمعناي مرگ و معلول شدن و ميليونها 
 47000مي خواهند كه  ،دربه در شده است

ـاك عـراق را    ،هم اكنـون  ،قواي امريكا خ
  .ترك گويند

ـاريخ شـروع بـه     2011وئيـه  ژاوباما  – 5 را ت
خارج كردن قواي امريكا از افغانستان اعالن 

ـاريخ  . كرده اسـت  بخـش قابـل    ،در ايـن ت
ـاك   مالحظه اي از قواي امريكا مي بايد خ

اما وزير دفاع كنوني . افغانستان را ترك كنند
هزار  100روبرت گيتس بر اينست كه  ،امريكا

ـاچيزي از   ،نيروي امريكا در افغانستان شمار ن
  .اين كشور فراخوانده شوند

بعد از ديدار  ،در اين تعطيالت پايان هفته      
گيتس اصـرار   ،نظامي افغانستان با فرماندهان

ورزيد شمار ناچيزي از نظاميان امريكا خاك 
او در . افغانســتان را تــرك خواهنــد گفــت

اجالس وزيران دفاع كشورهاي عضو پيمان 
در ماندن يا رفتن از : گفت ،ناتو در بروگسل

نكه هـر  آحال . دست پاچه نيستيم ،افغانستان
ـ  تان و هفته شماري از مردم افغانستان و پاكس

ـان    نيز نظاميان امريكا و كشورهاي عضـو پيم
ناتو كشته مي شوند و فرجام جنگ نيز قابـل  

  . مشاهده نيست
جوانان و كارگران امريكا مي داننـد كـه        

ـا مـي     ترليون ترليون دالر خرج ايـن جنگه
نخبگان امريكا با بكارانـداختن ارتـش   . شوند

نند از انحطاط سرمايه داري جلوگيري و آبر
ـا را حفـظ كننـد   مو ـا  . قعيت مسلط امريك ام

ـلط      ـا موقعيـت مس واقعيت اينست كـه امريك
اقتصادي خود را از دست مي دهد و جنگها 

سـرعت نيـز    ،به از دست دادن اين موقعيت
  . مي بخشند

برغم اين كه مخالفت توده مردم امريكا با     
از  ،جنبش ضد جنگ ،جنگ افزايش مي يابد

ـا محـو مـي     صفحات تلويزيون و روزنامه ه

ن جنبش را طبقه متوسـطي بـه راه   آ. گردد
انداخته بود كه از اوباما حمايت مي كـرد و  
بطور وسيع در حزب دموكرات جذب شده 

  ...است
ورد كه آبه ياد خوانندگان مي : انقالب اسالمي

هنوز قواي امريكا وارد جنگ با افغانستان نشده 
 هم در مصاحبه با تلويزيون ،بودند كه بني صدر

ـان    ،لمان و هم در مقاله در لومونـد آ ـاطر نش خ
كرد كه جنگ تروريسم را از ميان نمـي بـرد و   

امروز امريكا در . ن نيز مي شودآموجب توسعه 
اوباما اگر هـم بخواهـد   . كشور در جنگ است 5

تغييـر جنـگ   . نمي تواند جنگ را متوقف كند
زير سلطه  –نيازمند تغيير بنيادي رابطه مسلط 

بخصـوص   ،كشورهاي ديگر جهان ميان غرب با
تروريسم ذاتي اين رابطـه  . دنياي اسالمي است

است و  در اين رابطه است كه محل عمل مـي  
ـازمان تروريسـت   آاما . جويد از نـوع   ،يا يـك س

ـاي     القاعده مي تواند به قصـد بـرانگيختن ملته
يمهــاي اســتبدادي دســت ژمســلمان برضــد ر

ــدرت« ،نشــانده ـا ابرق ـا  »  تنهـ ــه جنــگ بـ را ب
  ؟كشورهاي مسلمان بكشاند

  
كشاندن امريكا به جنگ با 
كشورهاي مسلمان به قصد 
ــن    ــردم اي ــرانگيختن م ب

م برضــد اكشــورها بــه قيــ
 ،يمهاي دسـت نشـانده  ژر

 ،اگر هـدف القاعـده بـود   
  يا تحقق يافت؟آ
  
 ،مدآنچه در قسمت اول اين فصل آبنا بر   •

از قول سـران   ،روزنامه نگار پاكستاني ،شهزاد
ي القاعـده را شـرح كـرده    ژاسترات ،القاعده
ـپتامبر   11ترورهاي هدف از : است   ،2001س

ـيس   ،استفاده از روحيه و طرز فكـر بـوش   رئ
ـا   جمهوري امريكا و برانگيختن او به جنگ ب

ايـن امـر كـه عقـل     . افغانستان بـوده اسـت  
 ،زورمداري از نوع عقـل بـوش و خمينـي   

توان ابتكار خود را از دسـت مـي دهنـد و    
. محل ترديد نيست ،نش مي شونداغلب واك

باز محل ترديد نيسـت كـه قـدرت نيازمنـد     
هرگاه . تحريك است براي اين كه بكار افتد

فرصت را براي  ،تحريك كننده قوي تر باشد
ـا در  ــوندهآاز پـ ــك ش مغتــنم  ،وردن تحري

خواهد شمرد وگرنه خود از پاي درخواهد 
  .مدآ

 ،گاما اگر هدف از كشاندن امريكا به جن       
برانگيختن مردم كشورهاي دنياي مسلمان به 
ـانده   قيام برضد دولتهاي استبدادي دست نش

ـال پـس از    10 ،بوده اسـت  ـا آس  ،ن تروره
جنبشها روي داده اند اما نه به دلخواه القاعده 

جز . ضد مرام القاعده ،و هدفي را داشته اند
  اين نيز ممكن نبود زيرا

بـراز  بنا بر تمايل شـديد هـر قـدرتي بـه ا     •
 ،برانگيختن يك ابر قدرت به كاري ،واكنش

ـيش از انقـالب ايـران   . امري شدني است  ،پ
ـيده   گروهها و شخصيتهائي بوده اند كه كوش
اند قدرت امريكا را با هدف مطلـوب خـود   

اال اينكـه  . موفق نيز شـده انـد  . مساعد كنند
ـار بـرده    خود قرباني روشي شده اند  كه بك

اهند يك قدرت زيرا هرگاه كساني بخو. اند
 - مسلط را با هدفي سازگار كنند كه آزادي  

ولو بدون استقالل و غفلت از اين كه بدون 
و دموكراسـي   –زادي نيز نيسـت  آ ،استقالل
 ،ن قدرت نمي سازدآچون با طبيعت  ،است

نخست به . ن كسان مي شوندآ ،قربانيان اول
ـلط    از رهبـران و   ،اين دليل كـه قـدرت مس

در انقــالب نقــش گروههــاي سياســي كــه 
نها را برگزيد كه قدرتمدار بودند و آ ،داشتند

  . مصمم ،به بازسازي استبداد
ــرار      ــدين ق ــراي ايــن كــه القاعــده   ،ب ب

ي داشته باشد و براين اين كه بتوانـد  ژاسترات
عنصري  ،مي بايد ،امريكا را به جنگ به كشاند

. زير سلطه باشد و يا بشود –از نظام سلطه گر 
ـنش    اس ،وگرنه تفاده از تمايل بـوش بـه واك

ـائي نمـي بـرد     ،شديد نشان دادن . ره بـه ج
چنانكه گروگانگيري نمي توانست به هـدف  
خود برسد اگر خميني و مالتاريا عنصـري از  

ـلط  (زير سلطه  –سامانه سلطه گر   –امريكا مس
نمـي شـدند و خـود يـك     ) ايران زير سلطه

ــها  گروگــانگيري و محاصــره (رشــته واكنش
و جنگ و كودتا و كشتار و تـرور و  اقتصادي 

عنصري از . نمي گشتند) فساد و انواع جنايتها
هم  ،زير سلطه شدن –عناصر سامانه سلطه گر 

 ،يم ايران و هم در مورد القاعدهژدر مورد ر
ـان اول ايـن دو و    قربانيان مي طلبد و قرباني
ـان      ـتند كـه سرزمينش مردم كشـورهائي هس

  .ميدان جنگ مي شود
دم  در مدار بسته بدو بـدتر مـي   هرگاه مر •

ـاممكن   ،جنبشها در كشورهاي عرب ،ماندند ن
ـتند  ... اگـر مـردم مصـر و تـونس و    . مي گش

ـان ر  ـا ايـدئولو   ژمجبور بودند مي ي ژيمـي ب
القاعده و استبدادهاي وابسته و فاسد انتخاب 

چنانكه اگـر  . از جاي نيز نمي جنبيدند ،كنند
ـتن از واليـت       ـاي سـخن گف خميني بـه ج

از  ،ر مردم و ميزان رإي مـردم اسـت  جمهو
انتخاب را غير  ،واليت مطلقه فقيه دم مي زد

ــاني را  ــبش همگ ــاخت و جن ممكــن مــي س
خشـونت كـوري كـه    . ناممكن مي گرداند

القاعده و سازمانهاي تروريسـت ديگـر روش   
تــش آجامعــه هــا را ميــان دو  ،مــي كننــد

زنداني مي گردانند و ناگزير مـي   ،خشونت
  . نبندكنند از جاي نج

شكسـت القاعـده در    ،نيك كـه بنگـري        
ـاعد جنبشـهاي    ،هدف و روش از عوامل مس
چـرا كـه مـردم كشـورهاي     . همگاني شـد 

ـا    ،مسلمان هم انتخاب پيداكردند و هـم ره
ـا  (شدند از مداربسته  ـلطه امريك ) القاعده يا س

ـان  . خويشتن را رها كردند زادي را آاگر بي
توانا پديـد  انديشه راهنما مي كردند و بديل 

وارد دوران جديد حيات ملـي   ،وردندآمي 
ــر اصــول   ،خــود ــردم ســاالري ب دوران م

  . زادي مي شدندآاستقالل و 
ـتان و ايـران و سـوريه و         در عراق و افغانس

مردم مي بايد ... يمن و ليبي و مصر و تونس و
نمي  ،انتخاب روشن پيدا كنند و اين انتخاب

البان و  سلطه تواند سلطه امريكا يا خشونت ط
) مورد عراق(امريكا يا سلطه مذهبي و قومي 

ن جناح تحت واليت مطلقه فقيـه  آو اين يا 
» انتخابي«چرا كه چنين . باشد) مورد ايران(

انتخاب . ماندن در مدار بسته بد و بدتر است
 ،زادي باشد و جامعه هاآمي تواند استقالل و 

ـان را در انقـالب خـود    تكـرار   ،اشتباه ايراني
اگر خميني و مالتاريا و مرامي كـه در  . نكنند

زادي از آشناسائي مي شد و بيان  ،سرداشتند
غاز بديلي عامل به اين بيان عـرض وجـود   آ

هدف انقالب ايـران تحقـق مـي     ،مي كرد
  . يافت

 ،امر مهمي كه از ديد شهزاد گريخته است •
ـا   ،اين كه بنا بر اطالعات منتشر شده در امريك

بــوش  ژرژ ،ســپتامبر 11پــيش از ترورهــاي 
مهار «. تصميم به حمله به عراق را داشته است

ـله بعـد از سـقوط     ،»خاورميانه بزرگ بالفاص
شـده  ) پدر (هدف بوش  ،امپراطوري روسيه

چون به رياست جمهـوري  ) پسر(بوش . بود
ـاران   ،بيشتر از پدر ،رسيد زير نفوذ محافظه ك

محافظه كاران جديـد و  . جديد قرار گرفت
ادگراهاي مذهبي امريكا بر اين بودنـد  نيز بني

و هستند كه امريكا مي بايد جنگ را جانشين 
اســتقرار دموكراســي در «. ديپلماســي كنــد
يمهائي ژتوجيه جنگ با ر» خاورميانه بزرگ

ـتند و        شد كـه مـي بايـد سـرنگون مـي گش
. نها مي شدندآيمهاي قابل كنترل جانشين ژر

ـترات   ،بنابراين اعـده  هاي القژاين ادعا كـه اس
ـار   روي عقل بوش كاركردند و روشي را بك
ـتان و   بردند تا كه او دست به جنگ با افغانس

» ژاسترات«توجيهي است كه اين  ،عراق بزند
ـاخته انـد  آبعد از  ،ها كـه بـراي يـك     ،ن س

ـامي   آقدرت  ـاده حملـه نظ ويـز  آدسـت   ،م
تـش جنـگ   آساخته اند و ملتها و خود را به 

  . ندسوزانده اند و همچنان مي سوزان
سال از دو جنگ مي  10امروز كه حدود      

ـايج    ،گذرد به استناد واقعيتي كه جنـگ و نت
براي : مي توانيم به روشني ببينيم ،ن هستندآ

  ،ماده به جنـگ آاين كه يك قدرت نظامي 
ن را گروهي مـي  آ. ويز داردآنياز به دست 

ـامانه شـود و بعنـوان     سازد كه بتواند وارد س
ـال . پيدا كند نقش ،نآعنصري از   ،بعنوان مث

يم ژماده ورود به جنگ با رآحكومت بوش 
كـه رهبـرانش در    –القاعـده  . صدام اسـت 

ـتان  ـتيار   ،جنگ با قشون روسيه در افغانس دس
ويـز  آوقتي مي تواند دسـت   –سيا بوده اند 

يـم  ژرا بسازد كه در ر) سپتامبر 11ترورهاي (
ـال  . طالبان نقش جسته باشد ـان ح از  ،در هم

ـات     طريق ط ـا اداره اطالع ـتقيم ب ـان و مس الب
ارتش پاكستان نيز رابطه ارگانيك پيدا كرده 

در  ،به ترتيبي كه رابطه امريكا با القاعده. باشد
عين حال رابطه دولتهاي طالبان و پاكستان با 

ـار     ،هنوز. امريكا شده باشد القاعـده چنـد ك
ـلط     ـام مس ـا در نظ ديگري بايد انجام دهد ت

ـتان  (ه و زير سلط) امريكا( ـتان و پاكس  ،)افغانس
ـبكه   - ا: نقش بيابد ،بعنوان يك عنصر ايجاد ش

در امريكا و روش كردن خشونت در عنصـر  
دست زدن به ترور  ،وگرنه. مسلط نظام است
وري آويـز جنـگ   آدسـت   ،در بيرون نظام

روشـن   ،از ايـن رو اسـت  . بوش نمي شـود 
عضـويت در    – 2كردن چگـونگي ورود و  

هم در بخش مسلط و هم نظام بانكي و مالي 
ـلطه و   ـار   آ – 3در بخش زير س مـوختن و بك

بردن روش زندگي و عمل در بخش مسلط 
 – 4. سان قابل شناخت نباشـد آبه ترتيبي كه 

ـيل نيازمنـديهاي    ن در آايجاد شبكه و تحص
مجهـز   ،مهمتر از همه – 5و ...  بخش مسلط و

ـاي تـرور و      ـبكه ه بودن بخش مسلط بـه ش
ـين اف   ،امروز. دست زدن به ترور رئيس پيش

ـا بـه     : ي مي گويـد آبي  ـا را م ـتر تروره بيش
ي آسيا و اف بي  ،تروريستها نسبت مي دهيم

ـتور  . انجام مي دهند بديهي است كه به دس
ـادر    ـائي ص انجام مي دهند و دستور را مقامه

  .مي كنند كه هدف معيني را در سردارند
شناسائي چگونگي ورود عنصر  ،از اين رو      

ـلطه   –ويز ساز در سامانه مسلط آدست  زير س
ـپتامبر بـدين    11از ترورهاي . ضرور است س

ـام نگرفتـه    ،سو اين شناسائي بطور كامل انج
هنـوز ترديـدهاي جـدي     ،از اين رو. است

ــودن    ــالع ب ــي اط ـاره ب ــود دارد در بـ وج
. دستگاههاي اطالعاتي امريكا از وقوع ترورها
ع بسياري مي پندارند كه اين دستگاهها اطال

ـاكم نيازمنـد     ـتگاه ح جسته اند اما چون دس
ـامي مـردم   آدست  ويزي بوده است كه تم

اجازه داده انـد   ،امريكا را موافق جنگ كند
ـام دهـد   ـام  . شبكه ترور كار خود را انج انج
باوجود  ،تحقيقي با هدف شفاف سازي كامل

ـا    ـاكم امريك ـتگاه ح بمثابـه    ،سازماندهي دس
ـاطر  . ناممكن است ،مسلط ـاي  اف ،بـدين خ ش

ـارجي     افراد و گروههائي كه بـه قـدرت خ
نها آارتباط برقرار مي كنند و بي نقش كردن 

و نيز تأكيد بر جنبش همگاني و غير خشونت 
كاري است كه مي بايد مرتـب بـدان    ،ويزآ

اين كار كشورهاي ما را از مداخله . پرداخت
قدرت خارجي حفظ و امكان بيرون رفتن از 

ـلطه و اسـ   –روابط مسلط  تقرار دولـت  زيرس
ـاز و تحـول پـذير را      حقوقمدار و جامعـه ب

  . وردآفراهم مي 
  

جنـــگ پنهـــاني اتحـــاد 
سعوديها با اسرائيل بر ضـد  
جنبشهاي همگاني دنيـاي  

  :عرب
  

 ،مهدي داريوش ناظم الهـدي : انقالب اسالمي
ـاني شـدن    ـاره جه  ،محقق مركز مطالعات در ب

ـار داده   2011مـه    28مقاله اي در تاريخ  انتش
  :اجد اين اطالعات استاست و

برخي : يك ضرب المثل چيني مي گويد •
. مي توانند بحران را فرصتي براي خود كنند

واشنگتن و ناتو جنبش همگاني در كشورهاي 
نه تنها . عرب را فرصتي براي خود كرده اند
عمـل   ،بر ضد خواستهاي مشروع مردم عرب

ئو پليتيـك  ژبلكه دارند چشم انداز  ،مي كنند
ـترات دنياي ع ي كنتـرل  ژرب را بخشي از اس
  :سياي خود مي كنندآاروپا و 

وسيله اي  ،نزاع گروههاي سياسي در مصر •
ـال   : براي تضعيف دولت مصر مصـر را در ح

. ارتشيان ضد انقالب اداره مي كننـد  ،حاضر
يـم  ژر ،برغم هشياري روز افزون مردم مصـر 

اما بهمان انـدازه  . پيشين همچنان برجا است
ـال   كه مردم مصر در خواستهاي خود راديك
بنيادهاي دولت مصر سست تـر   ،تر مي شوند
  . مي شوند

  
  8در صفحه

 ؟!جنگاز نو تهدید به
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يم نظامي مـي  ژر ،همانند دوران مبارك      
گذارد گرايشهاي فرقه اي و مذهبي و قومي 
. فزوني جويند و ميان خود مرز ايجاد كننـد 

ـار انشـقاق      به ترتيبي كه جامعـه مصـري دچ
وقتي مصريها بـر   ،2011در اوال سال . گردد

اوراق  ،ســاختمانهاي دولتــي دســت يافتنــد
يـم  ژسري كشف كردند كه نشان مـي داد ر 

ـيحي بـوده      مصر عامل حمله بـه اقليـت مس
  .است

به اصطالح سلفي هاي افراطي به  ،بتازگي     
از جمله مسيحي ها و شيعه  ،اقليتهاي مذهبي

فعــاالن سياســي قبطــي . هــا حملــه بردنــد
ـام را بـه     و) مسيحيان مصر( شيعه انگشـت اته

سوي نظاميان حاكم بـر مصـر و اسـرائيل و    
  . عربستان سعودي گرفتند

ل آدولت نظاميان مصر و دولت اسرائيل و  •
ـتند  ايـن  . سعود عضو يك اتحاد مخوف هس

  . اتحاد تحت حمايت امريكا است
ـا      ،در حال حاضر     ـا در مصـر ب سـعودي ه

ـا كـه يـك       امريكائيها همكاري مـي كننـد ت
ـار را از   . دولت اسالمي ايجاد كننـد  ايـن ك

طريق احزاب سياسي مي كنند كه سـعوديها  
ـان   آبه  ـازمان يافتنش نها پول مي دهند و به س

جنبش سلفي جديد نمونـه  . كمك مي كنند
اخوان المسلمين و . اي از اين سازمانها است

ن نيز از سعوديها پول دريافت آيا شعبه اي از 
  .مي كنند

  
ها و اسرائیل و تجزیـه اتحاد سعودی ٭

  :های سیاسی
  
ـالهاي   • پيوندهاي سعوديها با اسرائيل در س

شكار گشته و اطالع آ ،بطور روز افزون ،اخير
ــاد ســري آاز  ن عموميــت يافتــه اســت اتح

ـاد      ،اسرائيل و سعوديها ـا اتح همـراه اسـت ب
ـارس     ـيج ف ـاي خل ـين ه . اسرائيل و شيخ نش

خــانواده هــاي حــاكم بــا اســرائيل پيونــد 
  .يك برقرار كرده اندژراتاست
ـاتو  ژاسرائيل و اين ر     يم ها براي امريكا و ن

جبهه مقدم را بر ضد ايران و متحـدانش در  
ـا حمايـت    . تشكيل مي دهند ،منطقه ـاد ب اتح
ـات كـردن منطقـه نيـز       ،امريكا در كار بي ثب
ايجاد كننده بلبشو از جنـوب شـرقي   . هستند

   .اين اتحاد است ،سيا تا شمال افريقاآ
اين اتحاد  ،با حمايت امريكا و اتحاديه اروپا •

يمهاي عرب حوزه خليج فارس ژاسرائيل و ر
ـاي قـومي     عـرب  و  (است كه انـواع نزاعه

مسلمان و ( و ديني ...) كرد و ترك و ،ايراني
سني و شيعه و فرقه هاي (و مذهبي ) مسيحي 

به يمن . را بر مي انگيزند) موجود در هريك 
ــ « ــه » دازيسياســت اخــتالف ان ــت ك اس
  . يمهاي اين كشورها و اسرائيل برجايندژر
ـاس را اسـرائيل و      • ـتح و حم ـان ف نزاع مي

عامل جدائي غـزه از  . سعوديها ايحاد كردند
ـال  . نها بودندآنوار غربي رود اردن نيز  در س

ـا   ،نيز 2006 باهم جنگ لبنان را برپا كردند ب
باز اين . هدف از ميان بردن حزب اهللا لبنان

د است كه در لبنان و عراق و كشورهاي اتحا
نزاعهاي قومي و مذهبي را بـر   ،خليج فارس
  .مي انگيزند

يمهــاي عــرب ژر(اســرائيل و متحــدانش  •
در هدف هاي  ،به امريكا) حوزه خليج فارس

از جمله خنثي كـردن ايـران و    ،منطقه ايش
ـاد  . خدمت مي كنند ،متحدانش باز اين اتح

ـائي است كه با هرگونه جنبش ضد ا از  ،مريك
مقابله مـي   ،سيا تا شمال افريقاآجنوب شرقي 

ـاع    . كند بدين خاطر اسـت كـه وزارت دف
ـا    ژامريكا اسرائيل و اين ر ـاي عـرب را  ت يمه
ـا در اسـرائيل و   . دندان مسلح مي كند امريك

ـاد   ،كشورهاي عرب پايگاههاي موشكي ايج
ـا ايـران و سـوريه    آكرده است كه هدف  نه

  . هستند
  
  :یایران ستیز ٭
  
ـا و سـعوديها    • اتحاد ميان اسرائيل و شيخ ه

ـتيزي را    ايجاد روحيه ضد ايراني و ايـران س
هدف . هدف خود كرده اند ،در دنياي عرب

از ايجاد روحيه ضد ايراني نيـز اينسـت كـه    
ـاور كننـد   . دنياي عرب ايران دشمن خود ب

مـي بايـد مـردم عـرب را از     » دشمن«اين 
ـال  يعني  قدرتهاي ن ،دشمنان واقعي ئو كلوني

را از ياد ببرند كه سرزمينهاي عرب را تصرف 
  .كرده اند و منابعشان را مي برند

ـاتي اسـت   • . ايران ستيزي يك وسيله تبليغ
يك منـزوي كـردن ايـران  و    ژهدف استرات

ئوپليتيك منطقه وسيعي است كـه  ژبازسازي 
سيا تا شمال افريقا آسرزمينهاي جنوب شرقي 

ـ ژر.  را در بر مي گيرد اي عـرب حـوزه   يمه
ـتيزي را دسـت    ،خليج فارس ويـز  آايران س

ـار كـه    سركوب مردم خويش مي كنند هرب
زادي بر مي آاين مردم بخاطر دموكراسي و 

  . خيزند
ـتفاده از    ،مارس لبنان نيـز  14اتحاد  • ـا اس ب

ن از آمـد و هـدف   آبوجـود   ،ايران ستيزي
بخصوص سعد . ميان برداشتن حزب اهللا بود

ـتح االسـالم  را وارد   حريري عناصر سلفي  ف
لبنان كرد با اين هدف كه با حزب اهللا  ستيز 

  .كند
تبليغ بر ضد ايران و سعي در :  انقالب اسالمي
يـك سـوي   » ايـران سـتيزي  «همگاني كردن 

يمـي  ژوجـود ر  ،سوي ديگـر سـكه  . سكه است
يمهاي ژاز ر» بدتر«است كه در نظر مردم عرب 

در  اين واقعيت كـه . است ،حاكم بر دنياي عرب
جنـبش كننـدگان    ،جنبشهاي تـونس و مصـر  

گفتند از روش مردم ايران در جنبش خود سود 
جسته اند و احساسات دوستانه كه نسـبت بـه   
مردم ايران ابراز كردند و بيزاري كه در سوريه از 

يم واليت مطلقه فقيه و مأمورانش در سوريه ژر
ـا اسـت   ،و لبنان اظهار مي شود : تا بخواهي گوي

ي و بسا شيعه ستيزي بـه شكسـت   ايران ستيز
يـم  ژنكه برائت جستن از رآكامل انجاميد حال 
  .  در همه جا اظهار شد ،واليت مطلقه فقيه

ـاد     ،افزون بر اين       جبهه ضـد انقـالب و اتح
كه  –يمهاي مستبد و فاسد عرب ژاسرائيل و ر

ن پرده آاسناد منتشره توسط ويكيليكس نيز از 
شهاي مـردم عـرب   بر ضد جنب –برداشته بود 

ـان   ،براي برخورداري از دموكراسي و حقوق انس
فرصتي براي مردم گرفتار اين اسـتبدادها مـي   

ايـن مـردم   ) براي مثال در بحرين (شد هرگاه 
ــم ژيكــي ر ،خــود را ميــان دو ضــد انقــالب  ي

ـاي   ژمالي و ديگري ر –مافياهاي نظامي  يـم ه
نكـه ايـن   آبراي . گرفتار نمي ديدند... سعودي و

در مركز اين دو جبهـه   ،يندآاز تنگنا بدر  مردم
: ضد انقالب است كه انقالب ضـرور مـي شـود   

ـان مـي    ،تغيير در ايران و تغيير در عربستان پاي
دهد به نقش ضد انقالب اسرائيل و به استقالل 

ســيا تــا آاز جنــوب شــرقي  ،زادي كشــورهاآو 
  .مراكش در شمال افريقا

  
  

ــي  ــاد وقت ــدني و فس ت
، فراگيـــر مـــي شـــود

نيز  "مدحي تازه كند"
ــي    ــردان م ــه گ عرص

 :گردد
   
 

ـيماي خامنـه اي          اين روزها در صدا و س
ـاي   » مستندي« را با تبليغات فـراوان از كاناله

الماسي براي «مختلف پخش مي كند به نام 
در آن، واواك مدعي مي شـود از  .  »فريب

دو سال قبل فردي از مأموران خود را به نام 
ـتعار    محمد رضا مدحي تا ـام مس ـا ن زه كند، ب

ـاي    سيد رضا حسيني، براي نفـوذ در گروهه
. اپوزيسيون به خارج از كشور فرستاده است

و او، بعد از ورود به تايلند و معرفـي كـردن   
ـاس و جـواهر و دادن     ـاجر الم خود به نام ت
برخي اطالعات سوخته و انتصاب خـود بـه   
سپاه و واواك، توانسته است با بعضـي افـراد   

. يون مرتبط شود و آنها را فريب دهداپوزيس
ـتان   با آنها در ايجاد دولت در تبعيد، همداس

او، عالوه بر آن، مدعي اسـت در    .مي شود
و برخـي   عربستان با وزير امور خارجه امريكا

ـات     مقامات امريكايي مانند جـو بايـدن مالق
ـيون «كرده و توانسته است  را » سران اپوزيس

نــي از آنهــا و فريــب داده و اطالعــات فراوا
ـات را بـه دسـت     مذاكرات پشت پرده جلس

 . ورد و به ايران بازگرددآ
 ؟:اما محمد رضا مدحي تازه كند كيست     

ـامي   88در سال    • ، آقاي بني صدر طي پي
از من خواستند در باره  محمد رضا مـدحي  

آن .  تازه كند هر اطالعي دارم، ارسال كنم
ـ  بـه  .  ودمزمان،  در سفر كاري،  در خارج ب

ــدارك، از   ــودن از اســناد و م ــت دور ب عل
    .حافظه شرحي را نوشتم و ارسال كردم

ـيد      88در سال  •  شخصي كـه خـود را س
رضا حسيني معرفي مي كرد، با اين ادعا كـه  
سرلشــگر ســپاه پاســداران و از يــاران علــي 
فالحيان مي باشد و از ايران گريخته است و 

بـس مهـم   اينك در آلمان است و اطالعاتي 
ـته       ـا يـك رش ـار آنه در اختيار دارد كـه انتش
ـاط مـي    انفجارها ببار مي آورد، با تلفن ارتب

ـات تلفنـي او   . گيرد مدت چند هفته، مراجع
هر بار گله مي كند كه چرا به . ادامه مي يابد

اجازه مي خواهد اگـر  . ؟او اعتماد نمي شود
شده، به مدت نيم ساعت با آقاي بني صـدر  

ا دفتر آقاي بني صدر بـراي  لذ. مالقات كند
ـته  آ گاهي از ماهيت او و صحت و سقم  داش

او مي . هايش، خواستار بررسي در باره او شد
ـا همـه      : گفت ـتش ب چون مـي دانـد اطالع

اهميتي كه دارند، جلب توجه نمي كننـد و  
ـاي   اثر بايسته را ببار نمي آورند، نياز دارد آق

و بني صدر اطالعات در اختيار او را مالحظه 
ـا، او را بـه    در صورت اطمينان از صحت آنه

  .مطبوعات، معرفي كند
در آن تاريخ، نامه زير را  براي آقاي بني  • 

 :صدر فرستادم
 

   قاي ابوالحسن بني صدرآجناب 
 

ـيد   در مورد مدحي تازه كند كه به خود  س
: رضا حسيني نام داده است، اطالع مي دهم

ـبهم     ـنيدم، تصـويري م ـام  او را ش از  وقتي ن
. دارنده اين نام در ذهن من شـكل گرفـت  

ـتم       ـازه كنـد بـه يادداش تنها چيزي كـه از ت
ـ «مربوط به ارتباط او با  ـان  » اهللات آي ارومي
بعد به سـراغ اينترنـت   . نماينده ولي فقيه بود

متوجـه  . رفتم و در مورد او بررسـي كـردم  
ـ «شدم كه او همان مسئول دفتـر   » اهللات آي

گان اسـت كـه   اروميان نماينده مجلس خبر
خيانـت و   –سالها قبل گزارشاتي از جنايـت  

بنا بـر   . فساد وي در مطبوعات درج شده بود
آنچه در حافظه دارم، او را به شما معرفي مي 

  :كنم
او سرلشگر سپاه نمي باشد  زيرا سرلشگري - 1

درجه ايست كه خامنه اي به برخي ها بنا بـه  
ـازه    . داليلي مي دهد بسيار بعيد اسـت كـه ت

درجـه  او ند كسي باشد كه خامنـه اي بـه   ك
تازه در سـردار بـودن   . سرلشگري داده باشد

 . وي نيز شك دارم اما شايد سرتيپ دو باشد
او، به دليل اينكه در بخش هاي امنيتي و  - 2

اطالعاتي بوده و در دفتر اروميان نيز نقشـي  
ـان و ديگـر     ـا فالحي امنيتي داشته مي تواند ب

طاتي داشته باشـد و از  ارتبا» سربازان گمنام«
اين بابـت كـه فـردي اخالقمنـد نيسـت و      
فالحيان نيز فاسد االخالق است، به راحتـي  
ـند     ـا يكـديگر دوسـت باش . مي توانسته اند ب
. فالحيان با همه نوع آدم دوست بوده است

از مسئول سوناي زعفرانيه تا فروشنده موبايل 
و صاحب اتوموبيل فروشي و حتـي الـواط   

 ...هاي واواك و
تا آنجا كه به ياد دارم، تازه كند درگيري  - 3

ـاس محمـودي    ـا الي ـ ر - هائي ب يس وقـت  ئ
داشته است و به دليل  –اطالعات قوه قضاييه 

ـتبدي ماننـد     برتري طلبي او، با موجـود مس
هر . الياس محمودي، درگيري پيدا مي كند

كدام  مي خواسته اند روي ديگري را كـم  
  .دشكار به دستگيري او مي ك. كنند

ــاحبه اي از يــك زن  - 4 ــا، مص در آن روزه
ـيد  ـين مـدحي   . پرستار به چاپ رس او از هم

: مـي گفـت   ،تازه كند كه صحبت مي كرد
ـتان ربـوده و از وي    وي را به زور از بيمارس

ـان  . خواسته است به عقد وي در آيد در هم
ـازه كنـد دو همسـر ديگـر        حال، مـدحي ت

 اين پرستار به علت تهديد شدن. داشته است
هاي مكرر، به سر كار نرفت و از دسـت وي  

 .  خود را در جايي مخفي ساخت
تازه "در همان زمانها يكي از مرتبطين با  - 5

شايع كردند وي . در زندان كشته شد "كند
قوه قضاييه را تحـت  . خودكشي كرده است
وي از دوستان همين  .فشار قرار داده بودند

ـامي بـو     ـپهر ن . دتازه كند بود كه به نظـرم س
 ،البته اگر اشتباه نكرده باشم در يك درگيري

ـيله     يكي ديگر از دوستان تازه كنـد نيـز بوس
 . گلوله كشته شده بود

نماينده  –در آن سالها خانم عشرت شايق  - 6
و برخي هاي ديگر پيگير اين - وقت مجلس 

قضيه شده بودند و قرار بـود كـه تحقيـق و    
تفحصــي در بــاره دفتــر اروميــان از ســوي 

. ت اطالعات قوه قضاييه صورت گيردحفاظ
. بنا بر داليلي تحقيق و تفحص  متوقـف شـد  

ـا بيـت خامنـه اي     ،علت گفتگوي اروميان ب
  .بود

اگر مي توان با مالقات كوتاهي موافقت  - 7
در مالقات هم بايد فهميـد او بـه ايـن    . كرد

خاطر كه مخالف رژيم شده است، كشـور را  
ـا مأموريـت دارد   ـاه  ه. ؟ترك كرده و ي رگ

معلوم شود مأموريت دارد، احتمال تدارك 
ـتان مـي تواننـد    . ترور قوي مي شـود  دوس

ـاتي را كـه      ميزان صـحت و اهميـت اطالع
مدعي است با خـود آورده اسـت، بـرآورد    

مالقات مي بايد كامال تحـت مراقبـت   . كنند
ـال االن دوران فـرار    . انجام بگيرد به هـر ح

يـن  نيروهاي امنيتي و اطالعاتي اسـت و از ا 
بايد  .دست آدمها زياد به خارج خواهند آمد

ـار     كامال مراقبت كرد كـه توطئـه اي در ك
نها بعيد نيست كه با ترفندهايي آنباشد زيرا از 

 . خاص بخواهند به شما آسيب وارد كنند
بعلـت پرونـده   . او محكوميت نيـز دارد  - 8 

از . هاي خالفي كه دارد، مورد اعتماد نيست
ـياري    جمله آدمهايي اسـت كـه   جـرائم بس

ـ يادم مي آيد كه ر. مرتكب شده است يس ئ
دادگاه فردي بود به نام قاضي شـريفي كـه   

 –البته بعدها در تصادفي ساختگي كشته شد 
ـاه كنفـرانس     اين قاضي همان قاضـي دادگ

ن روزها گفته مـي شـد   آدر  - برلين نيز بود 
زن  4همسر و برخي ها مي گوينـد   2كه او 

ـتار  داشته است اما باز هم  به دنبال همان پرس
حتي او را  ،بود و براي به چنگ آوردن وي

ــه   بــه جــرم جاسوســي دســتگير كــرده و ب
بايـد  . بازجويي در محلي مخفي بـرده بـود  

 .  مواظب اينگونه افراد باشيد
در آن زمان بيشتر به نام سيد رضا حسيني  - 9

يس دفتر اروميان ئاشتهار داشت و نماينده و ر
ـتالس   –روش زمين فو بود كه در خريد  اخ

ـاجگيري  – ــي   –بـ ــدان مخف ـتن زن  –داشـ
ـام خـود و     ـتان   مصادره امـوال بـه ن  –دوس
 .معروف بود... داشتن گروه چماقدار مسلح و

ـاهي    بـه  : انقالب اسالمي او، بـراي مـدت كوت
ـال   . مالقات داده شد ارزيابي اين شد كـه احتم

اول اينست كه مرتكب خالفها و فسادها شده و 
احتمال دوم اينست كه . ته استبه خارج گريخ

به مأموريت فرستاده شده باشد بـراي مختومـه   
مي بايد خـدمتي درخـور    .كردن پرونده هايش

بر هر دو فرض، مي بايد طرد شود و . انجام دهد
كمي بعد از آن تاريخ، عكسهاي او در . طرد شد

حال سركوبگري در خيابانهاي تهران، در سايت 
و اينـك كـه    دا كـرد انقالب اسالمي، انتشار پيـ 

ترتيب مي دهـد،  » نمايشهاي تلويزيوني«رژيم 
به مردم ايران مي گويد آمران و مأموران رژيـم  
جنايت و خيانت و فسادگستر، همه موجـوداتي  

بديهي است . هستند "مدحي تازه كند"از نوع 
ـال       اين امر كـه در صـحنه سياسـي كشـور امث
مدحي تازه كند صحنه گرداني مي كنند، هـم  

براي مـردم ايـران    هم ل حقير بودن رژيم ودلي
ملتي زنده نمي بايـد تـن بـه    . حقارت آور است
 . اين حقارت بدهد

لوده به جنايت و خيانت و آيم تا اين اندازه ژر     
ـاد   ،فساد در هر چهار بعد واقعيت اجتماعي فس

  :مي گسترد

 
  ژاله وفا 

  

ــره   ــكوپي پيك راديوس
فساد در نظـام واليـت   

  1بخش  –فقيه 
  
ـالي       در زمان بوقوع پيوستن كسوف درح

كه ميليونها انسان در سراسر جهان محو تماشا 
 و توجه به خود پديده كسـوف مـي شـوند،   
براي اخترشناسان به مـدت يكـي دو دقيقـه    
حياتي، فرصتي ذيقيمت دست ميدهد تا نـه  
 به روئيت خود رخداد كسوف مشغول شوند،

ـاد   بلكه با استفاده از شرايطي كه كسوف ايج
ـاي     كرده است به بررسي دقيـق پديـده ه
ـارج از ايـن شـرايط     ديگري بپردازند كه خ
كمتر امكان روئيت دقيـق آن بـراي اختـر    

انـدازه گيـري   : از قبيل. شناسان وجود دارد
هاي خارجي  قطر خورشيد، رصد كردن اليه

ـا    ـاي فض  - جو خورشيد، اندازه گيـري انحن
مسير و  پيگيري ها، زمان با پديدار شدن ستاره

ـتارگان   نوع ستارگان دنباله دار و  بررسي س
ــه ـتند،   دنبال ـيض هسـ ــه در حضـ داري را ك

ـيد و   عشناسائي نوع تش ايـن  ... شـعات خورش
پديده ها تنها در موقع كسوف وضوح كامل 

  . ميابند و قابل اندازه گيري دقيقند
به زعم نگارنده با مشاهده  پديده تالشي نظام 

كه در طي پروسـه  فرصتهايي  و واليت فقيه،
انحالل، با درگيريهاي جناحين آن خصوصا 

اجراي عملي حـذف يكـي از بانـدهاي     در
ـار مـي گـذارد،     نيـز   مافيايي خـود در اختي

ـايي    همانند پديده كسوف ميتـوان در شناس
چند مساله اساسي بهره برد و بـه مـدد ايـن    
ـاله را تجربـه كـرد و  درس     فرصت چند مس

ر نظام واليـت  مسائلي از قبيل ساختا. گرفت
ـان آن،  نحـوه   فقيه، عمق نفوذ فساد در ارك

دقيق عملكرد رانت در اين نظام،كار آمدي 
يا عدم كار آمدي نظريه اصالح طلبـي كـه   
حفظ ماهيت نظام با احقاق حقوق مـردم را   
قابل جمع مي داند و از مطالعه اين پديده ها 
ـبش    ــت جنـ ــود موقعي ــهايي را در بهب درس

  .بكار گيريماجتماعي مردم ايران 
ابتدا قصد داشتم در اين نوشتار به  بررسي     

چگونگي عملكرد رانت خـواري در دولـت   
فعلي با استناد به افشا گريهايي كه در باره باند 
احمدي نژاد آنهم بصورت گزيده انتشار يافته 

ـاد   . بسنده كنم است، ولي از آنجايي كـه فس
ـنس   يك شبه ايجاد نمي گردد و چون از ج

ت، برخـود افـزا اسـت و بـه ميـزان      زور اس
ابعاد تخريبش نيز روزبـروز افـزون    رشدش،

ـاد      مي گردد و در نظام واليت فقيـه نيـز فس
مختص دوره احمدي نژاد نيز نبوده و نيست 
ـاني مرسـوم و    و شيوه هاي غير قانوني از زم
پايه گذاري مي شوند و  به مصـداق ضـرب   

ذره ذره جمع گردد وانگهي  "المثل معروف
برحسب احساس  و. ادامه مي يابد "يا شوددر

ـنم      وظيفه اي كه نسبت به نسـل جـوان وط
دارم كه تحقق آينده اي روشن و سالم حق 
مسلم آن است ولي در مبارزه با نظام حاكم، 
بعضا  از روند شكل گيري فساد در اين نظام و 
رخنه اش در اركان آن  به مثابـه خميرمايـه   

اطالع است، و  و مافيايي آن بي ماهيت فساد
ازطرفي نيز آماج تئوريهايي اصالح طلبـي و  
لزوم مصالحه با رهبري فاسد تر اين نظام نيز  
قرار مي گيرد، با استناد به داده هاي مسئولين 
و كــارگزاران همــين نظــام در دو مقطــع  
تاريخي متفاوت طي چند شماره مقايسـه اي  
از مكانيسم فساد در دوران آقايان  رفسنجاني 

تمي و مقايسه اش با دوران احمدي نژاد و خا
  . بدست دهم

  مقدمتا جهت ياد آوري خاطر نشان مي سازم 
  

   9در صفحه    
  
  

 ؟!جنگاز نو تهدید به
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همانا در دومين سال دوره 1377كه در سال 
  اول رياست جمهوري سيد محمد خاتمي، 

آقاي كرباسچي كه همراه حزب كارگزاران 
ــدي آقــاي   ــداران كلي ـازندگي از طرف سـ

بـود،   1376بات دوم خرداد خاتمي در انتخا
ـانش و    ــري از معاونـ ــده ديگ ــراه ع ــه هم ب
شهرداران مناطق تهـران توسـط حفاظـت    
اطالعات نيروي انتظامي به فرماندهي سردار 

سردار نقـدي  . نقدي دستگير و بازجويي شد
چندي بعد در دادگاه نظامي به اتهام شكنجه 

ـاه  8شهرداران به  ـبس قطعـي محكـوم     م ح
ري از زنـداني شـدن   شد،گرچه هيچگاه خب

در طـول يـك    .نشـد  ها منتشر وي در رسانه
سلسله جلسات دادگاه بين دادستان وقـت و  

بـدل شـد و    مداركي رد و آقاي كرباسچي
پرونده ها و شيوه هاي عملكردي در سيستم 
ـام علنـي گرديـد و در خاتمـه      مديريتي نظ
دادگاه  آقاي كرباسچي از سوي غالمحسين 

اي به اتهام جرايم مالي محاكمـه   محسني اژه
ـال محروميـت از    10سال حبس و  3و به  س

. مشاغل دولتي و جزاي نقدي محكـوم شـد  
ـتهم  ـات     وي از جمله م ـتفاده از امكان بـه اس

ــت از   ــت حماي ــران در جه ــهرداري ته ش
ـات    ـاتمي در انتخابـ ـاي خـ ــدايي آقـ كاندي

  .رياست جمهوري بود
طي چنـد   1377و مرداد  ماه  نگارنده در تير

ـاد  "مقاله تحت عنوانهايي چون  مكانيسم فس
ـا   "،و "مالي در نظام مافيايي  مواردي كـه ب

ــود   ــر نميش ــز معط ــالب ني  از وراي...و  "گ
محاكمه شهردار تهران بـه بررسـي مكانيسـم    
فساد مالي در نظام مافيايي حاكم بـر ايـران   

  . پرداختم
خوانندگان محترم مستحضرند كه تا زماني     

كه در نظام واليت فقيه الزامات قدرت مبني 
بر تقسيم به دو و حذف يكي از طرفهايي كـه  
ـات   قدرت وجودش را ديگر الزمه ادامه حي

ـام را و    خود نمي بينـد  ـان نظ ـان مخالف ، دام
اپوزيسون خارج از حاكميت را مي گرفت، 
و آنها ترور فيزيكي و اخالقي و سركوب مي 
شدند، تمامي جناحين داخل نظام در دفـع  
مخالفان نظام هم صدا و همدست عمل مي 
كردند، اما از آنجا كه قدرت هيچگاه رقيبي 
ـازع   براي خود قائل نيست و يكه تازي بال من

ـار نبـود كـه     را خ واهان اسـت، دور از انتظ
پروسه حذف دامان جناحين داخل نظام را 

  . بگيردكه گرفت
ـا گذشـت    ـال از دعـواي دو    13اكنون ب س

ـان،  و  جناح داخل نظام واليت فقيه در آنزم
از  يبخش"رسمي "تبعات آن همانا روشدن  

ـيم   فساد هاي آن دوره، بار ديگرمكانيزم تقس
ـاب كـرده   به دو و حذف بخش مزاحم،  ايج

كه حتي نـور چشـمي و كانديـداي مـورد     
وثوق رهبري نظام يعني آقاي احمدي نژاد 
كه به خاطر قبضـه قـوه مجريـه و يكدسـت     
كردن هر سه قوه در اختيار رهبر و مافياهاي 
ـامش از       ـاح آميـز ن ـا آن تقلـب افتض سپاه، ب
 صندوقهاي خود ساخته بيـرون آورده شـد،  
ــردد و     ــع گ ــري واق ــب رهب ــورد غض م

چكترين مخالفــت وي بــا خــود رايــي كــو
ـام پذيرفتـه نگـردد    بـدنبال  . رهبري اين نظ

                      ي مصلحي كه فاز جديـد   "استعفا"ي  قضيه
كودتا را بـرمال نمـود از     جبهه  شكاف درون
ي كودتا و طرفـدار خامنـه اي    درون جبهه

ـاز   نخست حمله به اطرافيان احمدي نژاد آغ
شد، سپس برخورد با خود احمدي نـژاد در  

ر قرار گرفت واخيرا نيز محافظه كاران دستو
منتقد دولت در دور تازه حمالت خود عليـه  

ـنادي از  "محمـود احمـدي نـژاد    "تيم ، اس
ـالي   ـان را    - رانت خوارهاي م ـادي آن اقتص

ـاد   افشا كرده اند و اسناد افشاشده پرده از فس
اســنفديار رحــيم "دو مقــام دولتــي يعنــي 

 حميـد "رييس دفتر احمدي نژاد و  "مشايي
معاون احمدي نژاد و رييس سازمان  "بقايي

 .گردشگري و ميراث فرهنگي برمي دارد
در اين نوشتارقصد دارم جا بجا با نقل از       

موارد مشابه شيوه عمـل رانـت خـواري در    
ـيوه     ـاي كرباسـچي و ش سالهاي مديريتي آق
ـاني روش   عمل در دولت احمدي نژاد يكس

ــام واليـت ف    ـاد را در نظ قيــه را و تـدادم فس
 .پيشاروي قضاوت نسـل جـوان قـرار دهـم    

نگارنده هدفش از پرداختن به اين مساله نـه  
اثبات و يا رد  موارد اتهامي است، چـرا كـه   
اينجانب نه در مقام قاضـي قـرار دارم و نـه    

ـناد دارم  بلكـه قصـد    ،دسترسي مستقيم به اس
دارم با استفاده از داده هاي مسئولين خـود  

به سيستم فساد اين  رژيم و از وراي آن نظري
ـا    در (نظام افكنده و با استناد به نقل قـول ه

ـتقيم      مورد آقاي كرباسـچي نقـل قـول مس

ـاهش،   خودش از روي صورت جلسه دادگ
قاي احمدي نژاد حتي اگر در آاما در مورد 

، نه بر )اكثر موارد نقل قول مخالفان وي باشد
روي اشخاص بلكه بر روي شيوه هاي يكسان 

  .ر نظام واليت فقيه زوم كنمرانت خواري د
در رژيم سراسر آلوده به فساد واليت فقيه     

در واقع اليگارشي مافيايي حكومت كـرده و  
ـتاي بـر آوردن    . مي كند اين رژيـم در راس

توقعات روزافزون قدرت به ايجاد و برقراري 
ـار عنكبـوتي    روابط تنگاتنگ و تو در توي ت

اختـه  فساد در دستگاه اداري و مديريتي پرد
ـاي در    . است ـاد ه ـات و ادارات و بني موسس

خدمت اين رژيم همگي تابع متغير  توقعات 
در اين تارعنكبوت در هم . روزافزون قدرتند

تنيده مافيايي تارهاي كلفت و نازكي وجود 
نگاهي به شيوه ها يكساني عملكرد اين  .دارند

دستگاهها رادر تبعيت از قانون فساد مشخص 
ـاني عملكـرد    و محرز ميگرداند و همين يكس

مبين اين امر است كه پيوسته درهـر رژيـم   
ـاد     ـا قـدرت و فس استبدادي واليت اصلي ب
بوده و خواهد بود و همچون سـرطاني بـه   

  .تمامي اجزاي آن رژيم تسري مي يابد
ـادي و   درنظام واليت فقيه در بعد فساد اقتص

  .مالي سه روش و رويه عمده بكار مي رود
ـاي    ايجاد حسابهاي  -  1 دوبـل و بودجـه ه

ـاي      موازي و مخفـي بـراي خاصـه خرجيه
شخصي و سوء استفاده از اين حسابها جهـت  
مقاصد سياسي  در حالي كه هيچگونه نظارت 

 و كنترلي بر آنها وجود ندارد
 رواج به شدت رشاء و ارتشاء -  2
ايجاد روابط تنگاتنگ شخصـي قـدرت    -  3

مابين اعضاي مافياي رژيـم بـه نحـوي كـه     
ـاري و مكانيسـمهاي   مجاري  و مكانيسمها، مج

ـاري و مكانيسـمهاي      ـتند بـل مج قانوني نيس
 . روابط شخصي مي باشند

  
  :از این قرارند ۱نمونه ها در مورد بند 

  
در دوره كرباسچي در شهرداري تهران با  ◄

ـاه    بـر  ": استناد به اقرار كرباسـچي در دادگ
با 1367و 1366اساس مصوبه اي در سالهاي  

قرار بر  ،)بشارتي ( وقت كشور " وزير"مجوز 
اين گذاشته شده بود كه حدود نيم تا يـك  
درصد از افزايش در آمد حاصله شـهرداري  
در طول سال در اختيار شهردار قرار گيـرد  
تا به مديران شهرداري كه نقش مـوثري در  

داشته اند پرداخـت  (!) اين افزايش در آمد 
ول شود  و به دليل باالبودن اين مبلغ  در ط

ـاد    8 سال قرار بر اين مي شود كه از پـول ي
شده ماهانه به مديران و معاونان داده شود و 
صندوقي نيز به اين منظور در نظر گرفته  شد 
ـند   و پولي كه به اين ترتيب  هزينه شده و س

متعلـق بـه   ( ديگر پـول دولتـي    مي خورد،
و پـول  (!) محسوب نمـي شـده   ) شهرداري 

. ده اسـت شخصي مديران محسوب مي شـ 
ـان و اذن     كه البته تنها شـخص شـهردار فرم
ـادر مـي     هزينه آن را به مصرف دلخـواه ص

ـاز بـه اقـرار خـود      در .كرده است واقع و ب
ـيچ    ":كرباسچي  حساب  اين صندوق بـه ه

وجه مكتوب نبوده است  و اين مبلغ و پـول  
ـارج مـي    از آنجا كه از حساب شهرداري خ
ـاب شخصـي مـديران      شده است و بـه حس

رداري واريز مي شده است، چنانچه خود شه
مديران شاكي خصوصي نمي شـدند  قابـل   

  . "پيگيري نبوده است 
حساب  "به اقرار كرباسچي در دادگاه از     

 80ماهانــه مبلــغ    "مــديران شــهرداري  
ـيش ايـن     13دربيش از (هزارتومان  ـال پ س

ـان   ) مبلغ كم نبوده است به مـديران و معاون
ـاه   . پاداش داده مي شده است ـيس دادگ رئ

معتقد بود اسناد و مدارك شاهدند كه مبالغ 
ـان ماهيانـه بـوده     80بسيار بيشتر از  هزار توم

ـاي آشـوري وام بالعـوض    . است  25به آق
ميليون  23وام قرض الحسنه ( ميليون توماني 

، يـك خـودروي   405يك پـژوي  ) توماني 
واله تويوتا به وي و همسرش و حتويوتا، يك 

 75زمين باغ وحش به قيمت  متر مربع از 60
 110كـه وي آن را بـه متـري    (هزار تومان 

و نيـز يـك   ) هزار تومان بفروش مي رساند 
عدد سكه بهار آزادي  50دستگاه آپارتمان و 

به اقرار كرباسچي ايشان مبلغ . داده مي شود
ميليون تومان به آشـوري جهـت عمـل     25

قلب و مسافرت وي به انگلستان پرداخت مي 
ـان موقـع    كند و  ـاه هم به گفته رئيس دادگ

ـاغ وحـش را از    آشوري با اين پول زمين ب
ـين در طـول   . شهر داري مـي خـرد   همچن

هـزار   500دادگاه معلوم گرديد كـه مبلـغ   
ميليون تومان به  5تومان در پايان هر سال و 

ـاداش  "نفر از مديران شهرداري  42تعداد  پ
ــت  " ــده اس ــي ش ــديران . داده م ــه م و ب

ـلي، شهرداري همچو آشـوري، قبـه،    ن تفض
قمصــري  و  حقــاني، موســوي ،تقــي زاده،

ـاي   ـاني و    200نصرتي كمكه  500هـزار توم
ميليون توماني در پايان هر  5هزار توماني و 

ـاب تـراز نامـه     سه ماه و هر سال بعنوان حس
  . پرداخت ميشده است

ـاه     هباز بنا ب و       اقـرار كرباسـچي در دادگ
مبلـغ   "ريحساب مديران شهردا"وي از":

ـان    260 ـان در جري ـات  "ميليون توم انتخاب
متمايل ( پنجم  به گروه كارگزاران  "مجلس

به جناح رفسنجاني كه كرباسچي عضو اصلي 
آن بوده و مدتي نيز دبير كلي آن حـزب را  

جهت مصرف در فعاليتهاي ) به عهده داشت 
انتخاباتي و مستقيما به شخص علـي هاشـمي   

  ".تحويل مي دهد 
ـا  و جالب  اينكه در پاسخ به اين سوال كه آي

صدور اين مجوزها قانوني و يا داراي حساب 
و كتاب مشخص و قابل كنترلي بوده اسـت؟  
ـين مـي      ـاه چن شخص كرباسـچي در دادگ

در هــر دســتگاهي بــه مــديران آن : گويــد
اختياراتي داده شده و در صـورت اجـراي   
آن كسي نمي تواند از مـديران راجـع بـه    

ـاب و   انجام آن اختيار ات سوال كنـد و حس
ـالي و      ـار معاونـت م اسناد شهرداري در اختي
ـا    اداري است ولي اين حساب مـديران را م
ـيم، ايـن وام    بين خودمان داشتيم و مي گفت
بوده و يا بالعوض و چون حساب مشخصـي  
ـايي     نبوده و قرار هم نبوده است كـه بـه ج

دفتر مختصري داشتيم ( !) حسابي پس بدهيم 
ن پول را چگونه صـرف كـرده   كه بدانيم اي

و در جواب اين پرسش كه وزير كشـور  . ايم
ـازه       ـاره بـوده كـه اج ـانوني چك از لحاظ ق

از محـل   "حساب مـديران   "بوجود آمدن
درآمــدهاي شــهرداري را بدهــد ؟ وكيــل 

كشور به  "وزير  ": كرباسچي پاسخ مي دهد
   "!حكم عقل اين اختيار را داشته است 

  
  !نژاد  احمدی!" خدمت "دوره ◄

 
قبل از رسيدن به عملكرد احمدي نژاد در      

مقطع زماني كنوني، بايستي از نحوه عملكرد 
 .قبلــيش ســخن گفــت! وي در مــديريتهاي

ـتاندار   محمود احمدي نژاد نيز در دوران اس
بودنش در اردبيل، ماجرايي شبيه كرباسچي 
ـانوني بـه مـديران و      در كمك  هاي غيـر ق

گونه نظارتي بر آنها دوستانش دارد كه هيچ 
ـال   . صورت نگرفته است ـا س احمدي نژاد ت

يعنــي اولــين ســال از دومــين دوره   1372
ـا    رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني كـه ت
آن زمان فرماندار ماكو و خوي بود، در سال 

ـازه        72 ـتان ت ـتاندار اس ـين اس به سـمت اول
ـان عمـر     ـا پاي تاسيس اردبيل انتخاب شد و ت

اين سـمت   1376ال دولت رفسنجاني در س
ـاران    .را حفظ كـرد  ـادق محصـولي از ي ص
نژاد در دانشگاه علم و صنعت  ديرين احمدي

ـامي كــه      ـان جنــگ و هنگـ كــه در زمـ
نژاد فرماندار ماكو بود، و عضو حلقه  احمدي

مجتبي ثمره هاشمي، (معروف به حلقه اروميه 
ـاح، محمـود    اسفنديار رحيم مشايي، پرويز فت

فرمانداري ) لينژاد و صادق محصو احمدي
كرد، پس از پايان جنـگ   اروميه را اداره مي

ـاز   به كارهاي اقتصادي از جمله ساخت و س
شود وي يكي از  گفته مي. مسكن روي آورد

كساني بود كه در وارد كردن سپاه پاسداران 
ـادي نقـش بـه سـزايي      به فعاليت هاي اقتص
نژاد به استانداري  زماني كه احمدي. داشت

ادق محصـولي هنـوز وارد   اردبيل رسيد، ص

كارهاي بزرگ اقتصادي نشده بود تا اينكـه  
ـيش   ماجراي مزايده سوآپ نفتي نخجوان پ

سوآپ، قراردادي است كه مطابق آن .( آمد
ـا هزينـه    به جاي آنكه نفت از جنوب كشور ب
فراوان به شمال ارسال شود، سوخت مـورد  
ـايه خريـداري    نياز شمال از كشورهاي همس

ـادر   ازاي شده و مابه آن، نفت در جنوب ص
نـژاد،   در زمان استانداري احمدي.) شود مي

برنده مزايـده   صادق محصولي دوست وي،
دويچـه ولـه در    !سواپ نفتي نخجوان شـد 

اظهارات اسماعيل گرامـي    88تاريخ خرداد 
ـتم  را درادامـه   "نماينده   "مقدم  مجلس هف

: در مورد اين مزايده چنين نقـل مـي كنـد   
ـتاندار    نـژ  آقاي احمدي«" اد بـه عنـوان اس

اردبيل كمك غيرقانوني كرده بودند در اين 
كه مزايده سوآپ به اسم آقاي محصـولي و  
دوستانشان دربيايد و از منافعي كه آنجا دارند 

ـند  بيشترين بهره در آن . برداري را داشته باش
ـپاهي     زمان آقاي صادق محصـولي يـك س
ـاي   بودند كه هيچ چيز نداشتند و با رانت آق

نژاد به اين ثروت رسيدند كه ايشان  دياحم
ـان گفتنـد قيمـت      ـيش خودش چهار سال پ

ميليارد تومان است  10نشينند  اي كه مي  خانه
ـا ايـن     و حاال معلوم نيست قيمت آن خانـه ب
افزايش قيمت ملـك در تهـران بـه چقـدر     

ـتر ايـن     . رسيده ـات بيش ولي در مـورد جزئي
ـامال د  پرونده به نظرم مي ر رسد كه دو نفر ك

ـتند    . جريان اين پرونده به صـورت ريـز هس
ـات    دولـت   يكي آقاي يونسـي وزيـر اطالع

ـاي موسـوي الري      آقاي خاتمي و يكي آق
پرونـده نفـت    .وزير كشور دولت اصالحات

رت كشور ااكنون در حراست وز  اردبيل هم
ي  رت اطالعات مفتوح است و به گفتهاو وز

مقدم هيچكس جرات پيگيري آن را  گرامي
اما جالب اين  است كه آقاي خاتمي . ندارد

ـانون   كه پيوسته خواهان اجراي بال تنازع ق
حفظ نظام و  ،اساسي است يعني به زعم وي

ـارات بيشـمار      برقرار مانـدن مناصـب و اختي
ـا رعايـت حقـوق     رهبري درقانون اساسي ب

دم منافاتي نـدارد و قابـل جمـع اسـت،     مر
ـاي    فراموش مي كند كه وقتي در عمـل آق
موسوي الري وزير كشورش با علم بـر ايـن   

حكـم شـهردار تهـران شـدن      پرونده فساد،
احمدي نژاد را در دوره خود امضا مي نمايد 

ــه  از آن امتنــاع نمــي ورزد و و بدينســان ب
حق مردم را  فاسدي ارتقاء مقام نيزميدهد، و

ـا    د ـابع آنه ر دانستن فسادي كه از حـراج من
ـا را   صورت گرفته است را پايمال نموده آنه
سانسورمي كند، اين عملكرد خود اقوا دليل 

حتي برفرض اينكه بر ايـن  ( بر اين است كه 
گمان باشيم آقاي الري از پنهان داشتن اين 

تا زماني كه فساد )فساد نيز ناراضي بوده است 
ميدهـد و اصـل بـر     ماهيت نظام را تشـكيل 

در اين سيستم  حفظ سر فاسد اين نظام است،
 فساد پرور نه تنها فساد ستيزي ممكن نيسـت، 
حتي اگر فساد ستيزي را نيزبه مبارزه با مفسد 

از . تقليل دهيم، همان نيز امكان پذير نيسـت 
اينرو در نظامي سراسر فاسد چـون واليـت   
 فقيه امكان ندارد حقوق مردم پايمال اوامر و
نــواهي قــدر قــدرتي چــون ولــي فقيــه و 

 300و اما ماجراي تخلف  .كارگزارانش نشود
ميليارد توماني احمدي نـژاد در شـهرداري   
ـين وي و      ـاظره معـروف ب تهران كـه در من

و محمـود   كروبي نيز از آن نام بـرده  شـد،  
نژاد هربار كه با پرسـش كروبـي از    احمدي

ميليارد تومان گمشـده در   300وي در مورد 
ـاجراي   هرداري روبرو ميش شد، از كروبي م

پرسيد كه شـهرام   ميليون توماني را مي 300
جزايري كه به فساد مالي متهم شده بـود بـه   

در سـومين دور   كروبي داده بـوده اسـت،  
ـال پـس از    انتخابات شوراي شهر كه يك س

ـندلي رياسـت      نشستن احمـدي  نـژاد بـر ص
جمهوري برگزار شد، لو رفت و تبـديل بـه   

بــراي فــاش شــدن تخلفــات مــالي محلــي 
شـــهرداري تهـــران در زمـــان محمـــود  

اولين گـزارش تخلـف در   . نژاد شد احمدي
ـناد     300مورد  ميليارد تومان هزينـه فاقـد اس

ـيس      ـادر شـريعتمداري، رئ مالي، از سـوي ن
كميسيون برنامه و بودجه شوراي دوم شـهر  

زمــان برخــي از  هــم. تهــران مطــرح شــد
له اكبر اعلمي نمايندگان مجلس هفتم از جم

و اسماعيل گرامـي مقـدم طـرح تحقيـق و     
تفحـــص از شـــهرداري تهـــران را ارائـــه 

اسماعيل گرامي مقدم معتقـد اسـت   .كردند
هرچند هيچگونه مدرك و سندي در مورد  

ميليــارد تومــان از ســوي آقــاي  300ايــن 
ـان     احمدي ـا بـراي همگ نژاد ارائه نشده، ام

 :روشن است كه اين پول به كجا رفته است
سيصد ميليارد تومان منابع شهرداري اسـت  «

كرد و مصـرف آن   كه جذب شده، اما هزينه
ـندي   روشن نيست و هيچ گونه مدرك و س
ـابق    در اين خصوص از سوي شـهرداري س

در حقيقت ما در شهرداري تهران . ارائه نشد
سيصد ميليارد تومان كسري مالي داريم كـه  

ـا رفتـه اسـت      البتـه  . معلوم نيسـت كـه كج
نژاد،  ي آقاي احمدي ابات دوره  گذشتهانتخ
ـندوق     وام ـايي كـــه از طـــرف صــ هــ

شـد و   ها داده مـي  انصارالمجاهدين به معلم
ـاي    هاي بسيار زيادي كه در مراسـم  هزينه ه

شد، معلوم است كه از اين  مختلف انجام مي
ـا   چون متولي آن مصرف. پول بوده است ه
ـيچ گونـه     آقاي احمدي نژاد بوده، ولـي ه

اسناد مالي براي مصرف اين سيصد  فاكتور و
ميليارد تومان وجود ندارد و در طرح تحقيق 
و تفحص هم وقتي كه ما به كميسيون عمران 
دعوتشان كرديم، هيچ گونه مـدركي ارائـه   

ولي كامال روشن و واضح است كـه  . ندادند
ـاب شـهرداري     سيصد ميليارد تومان بـه حس

  «تهران آمده است
رئيس شوراي شهر و اما پاسخ مهدي چمران، 

ـتدالل حمـزه شـكيب عضـو      تهران و نيز اس
ـابهاي   شوراي شهر تهران در باره اينگونه حس
ـبيه     ـتداللي ش مخفي و غير قابل كنتـرل، اس

 .سال پيش اسـت  13استدالل كرباسچي در 
چمــران در ايــن مــورد بــه خبرنگــار ايلنــا  

در شـهرداري  ’’ هزينه هاي فاقد ":گويد مي
ـايي  يك اصطالح است و در مور د هزينه ه

به كار مي رود كه در برنامه پيش بيني نشـده  
فاقـد  ‘‘وقتي از كلمـه   .يا فراتر از برنامه است

استفاده مي شود، اين تصور بـه ذهـن   ’’ سند
. متبادر مي شود كه هزينه ها فاقد سند است

را از ذهن پاك كنيد و به جاي ’’ فاقد‘‘واژه 
را  ’’خــارج از برنامــه‘‘يــا ’’ فراتــر‘‘آن لفــظ 

حمزه شكيب، عضو شوراي شهر در  .«بنشانيد
شـهرداري حـق   ": مي گويد اين رابطه نيز

ـا     درصد 10دارد  از بودجـه را در پـروژه ه
ـته    ـند داش جابه جا كند، بدون آنكه نياز به س

ايـن رسـمي قـديمي در شـهرداري     . باشد
 300است، اين رقم براي آقاي احمدي نژاد 

نبـود پـول    اين به معناي .بود تومان ميليارد
نيست، بلكه شهردار از اختيارات خود بـراي  

ـتفاده      جا ـا اس به جايي بودجـه در پـروژه ه
   ".كرده است

مقتضي است كه نسل جوان كشور ذهـن       
كنجكاو خود را معطوف اين امـر كنـد كـه    
ـام واليـت    وقتي از نهادينه شدن فساد در نظ
فقيه و همزادي و همجنسيش با استبداد مـي  

ـام    منظو گويم، ر دقت بـر روي عملكـرد نظ
واليت فقيه در فساد و مفسد پروري است كه 

سال پيش كرباسچي  13چگونه مواردي كه 
به خاطر آنها محكوم و مورد مواخـده قـرار   
گرفت، صرفا يك تصفيه حساب سياسي بوده 
است و نه تنها از سيستم مديريتي در اين نظام 
ـادش     فاسد رخت بر نبسته است، بلكـه بـر ابع

درصد دوران  1زبسيار  افزوده شده است و ني
! درصد گرديده است 10كرباسچي بدل به 

تا مادامي كه نظام استبدادي واليت فقيـه   و
نظامي برجاست افـزوده تـر    - ومافياي مالي 

ـاي     . نيز خواهد شـد  ـا جالـب اينكـه آق و ام
سال بعد از محاكمه خـود بـه    11كرباسچي 

ـاب     ـانوني از حسـ ــر قـ ــت غي ـام برداش اتهـ
ـاريخ  ش ـايت  88خـرداد   17هرداري، در ت س

در سمت مسئول ستاد تبليغاتي اقاي   )آفتاب 
ـادي و  از محصولي، علي كروبي، سـعيدلو   آب

  به عنوان سه تن از اعضاي هيئت دولت 
   10در صفحه      
  

 ؟!جنگاز نو تهدید به
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ـيش از   نژاد ياد كرد كه ثروت آنها احمدي ب
ـاي  دولـت  تمامي وزرا و روساي جمهـور    ه

 300ه به مفقود شـدن  با اشار گذشته است و
تومان از بودجه شـهرداري در دوره   ميليارد

هيچ «: نژاد خاطر نشان كرد خدمت احمدي
مبني بر چگونگي هزينـه كـرد ايـن     سندي
ـا      300مبلغ ـان وجـود نـدارد ام ميليارد توم

هم خط با شـهرداري   شوراي شهر و مجلس
تهران اجازه ندادند كـه تحقيـق و تفحـص    

ايـن  . غ انجام شـود مبل براي پيدا كردن اين
در حالي است كه تحقيق و تفحص مذكور 

مجلس هفتم بـه تصـويب    هاي در كميسيون
رسيده بود اما آقاي حداد عادل كه دوست 

ـام آن   نژاد آقاي احمدي هستند مانع از انج
 «شدند

اما در ممانعت از افشاي پرونده هاي فساد از  
ـام    وزير و وكيل و كارگزار تا راس ايـن نظ

ـ  ـاد داريـم كـه      يكسان عم ل مـي كننـد، بي
محمدرضا رحيمي كه با سابقه استانداري در 
دولــت هاشــمي رفســنجاني و عضــويت در 
شوراي سه نفره جناح راست به همراه باهنر 
ـاي   و كردان در دهه هفتاد، يكي از چهره ه
راست سنتي محسـوب مـي شـد و بـر ايـن      
اساس به رياست ديوان محاسبات در مجلس 

مدتي پس از انتخابات  هفتم منصوب گرديد،
يك باره تغيير جهت  1384رياست جمهوري 

داد و به يكي از حاميان سرسخت احمـدي  
نژاد  تبديل شد و پست معاونت او را اشـغال  

 "مجلـس "                      ِو چگونه برخي نمايندگان  .كرد
نظام همچون احمد توكلي، الياس نادران و 

كشف و "                        ِ علي مطهري، ضمن مطرح كردن  
ـادي  شناسائي بانـد بـزرگ    و  "مفاسـد اقتص

ـتالس و   " ـالي و اخـ ـاد مـ ـاي فسـ ـبكه هـ شـ
، با استناد به  اسناد و شواهدي معاون "زدوبند

ـين رده اول و    ـا را از متهم اول دولت كودت
سردستة اين شبكه هاي فساد معرفي نمودنـد   
ــراز   و از عــدم برخــورد قضــائي بــا وي، اب

ـا بـر قـول احمـد      .ناخرسندي كردنـد   و بن
مجلـس   "پژوهشـهاي توكلي  رئيس مركـز  

جهــان نيــوز 1390خــرداد  21شــنبه (نظــام 
ـان اژه اي،    :") ـابقه آقاي ـا س حتي سه قاضي ب

 رئيسي و خلفي كه قضات با سابقه و خوشنام
پرونده رحيمي را مطالعه (!) كشورمان هستند

نژاد  كردند و يك سال پيش به نزد احمدي
رفتند و به وي گفتند ما سه قاضي به اتفاق آرا 

ـاي     كنيم كـه توجـه   تاييد مي ـام بـه آق اته
ـا    رحيمي قطعي است و بايد تعقيب شـود ام

نفـر   3بـراي ايـن    دقيقـه  100احمدي نژاد 
ـاد     سخنراني كرد و از توطئه عليـه دولـت ي

ـاون اول خـود    كرد و به صورت قاطع از مع
ـاالخره خامنـه اي نيـز از    ".حمايت كرد و ب

ـايي كـه    ترس رسوايي هر چه بيشترهزينه ه
رحيمي صرف افتضاح تقلب در بر توسط باند 

ـا شـده اسـت،     سر كار آوردن دولت كودت
پيگيري اين پرونده را با حكم حكومتي خود 

 .متوقف كرد 
ـارگزار         به هرحال احمدي نژاد به مثابه ك

ـارد   300فاسد اين نظام ،اقدام به خـرج   ميلي
تومان منابع شهرداري تهران كرده است و يا 

ـاح  باند رحيمي مبالغ هنگف تي را خرج افتض
كـه منجـر بـه تقلـب بـه نفـع        "انتخابات "

احمدي نژاد شده است كرده اسـت ولـي   
 براي اين هزينه ها وجود ندارد هيچ سندي

ـان گونـه    .و يا دارد ولي مردم نامحرمند هم
وي نيز  كه در پايان دوران رياست جمهوري

ـاب      ابعاد آن بسيار گسترده تـر شـد و  مـن ب
ـال  گزارش تفري نمونه در ،از  86غ بودجه س
درصدي در بودجـه خبـر داده    60انحراف 

شد و گزارش ديوان محاسبات از گم شدن 
ـا     يك ميليارد دالر از درآمـدهاي نفتـي و ي

 50نامشخص بودن چگـونگي هزينـه كـرد    
ذخيره ارزي كه بايد  درصد از منابع حساب

مطابق قانون در اختيار بخش خصوصي قرار 
 .مي گرفت، خبر ميدهد

ـال         در   88نگارنده در بررسـي بودجـه س
، 1388اليحه بودجه "مقاله اي تحت عنوان 

ازميل  "، بخش اول "انتخاباتي"بودجه اي 
فزوني طلب دولت بر سيطره اش بر بودجـه  

 :نام بردم و تاكيد كردم
ـاني واليـت    " در نظام واليت فقيه هـر ارك

ـا     ـال ميكنـد ت مطلقه خود را خودسرانه اعم
ـيچ     جايي كه حكومت احمدي نـژاد بـه ه

ـام هـم      "مجلس"وجه وقعي به  ـين نظ هم
نمي نهد و خود را ملزوم به اجراي مصوبات 

در واقع در اليحه بودجه سال . آن نمي داند
محرز شد كه حكومت احمدي نـژاد   1388

در هنگام بررسـي بودجـه    "مجلس "مصوبه 
رديف  39ها از  مبني بر افزايش رديف 1387

را ناديـده گرفتـه و در   رديف  260اليحه به 
ـيچ       ـال خـود ه ـالي بودجـه امس عملكرد م

دستگاه  39توجهي به تفكيك نداشته و همان 
! مورد نظر خود را دراليحه گنجانده اسـت 

حدود  1387يعني در واقع در اعمال بودجه 
درصد كل بودجه عمومي كشورتنها زير  40

ـارت    نظر معاونت معاونت برنامه ريـزي و نظ
فــارغ از  "جمهــوريرياســت  "راهبــردي

هرگونــه كنترلــي بــه دســتگاهاي دلخــواه 
ـا   .تخصيص داده شده است  و مسلم اسـت ب

اين ساز و كار تنها يك نـوع توزيـع رانـت    
  ".انجام پذيرفته است

ـاير          ـتار س در بخش دوم و سـوم ايـن نوش
ـان    ـاطر نش تشابهات عملكرد سيستم فساد را خ

  ميسازم 
ـاوز بـه    : انقالب اسالمي حقـوق  جنايـت و تج

ـاي     ـاد گسـتري مافياه انسان همراه است با فس
  : مالي –نظامي 

  
 

كشتن مبارزان سياسـي  
كـار   ،و اعدام و شكنجه

يم مافياهاي ژروزمره ر
مـالي گشـته     –نظامي 

  :اند
  
  
اطالع داديم كه دادگاه  ،در شماره پيش ◀

ـين     ،تجديد نظر پاريس ـيس پيش ايو بونـه رئ
ـ   ـاطر ت رور دواير ضد جاسوسي فرانسه را بخ

ـان    ،اخالقي دو شهروند ايرانـي  دكتـر احس
اينك . محكوم كرد ،نراقي و جهانگير شادانلو

در باره محكومت  2011مه  26احكام مورخ 
  . ايو بونه و نايز ناشر كتاب در اختيار ما است

در حكم محكوميت ايو بونه و ناشر در باره  •
 ،وارد كردن اتهام ناروا به دكتر احسان نراقي

محكوميـت بـر پرداخـت هزينـه     عالوه بـر  
محكومان  ،دادرسي و غرامت به دكتر نراقي

در روزنامـه اي كـه    ،مي بايد به خرج خود
متن زير را انتشار  ،دكتر نراقي معين مي كند

  :دهند
ـاريس   «      بنا بر حكم دادگاه  تجديد نظـر پ

ـارژ  ) اطاق مطبوعات ،2-  7اطاق ( كريستف ب
ـ    ـاراتي تيمـه و اي و بونـه  مسئول شركت انتش

محكوم مي كنـد بـه جبـران     ،مؤلف كتاب
زيان حيثيتي كه به احسان نراقي در برخـي  

 VEVAK au«از قســـمتهاي كتـــاب  
Service des Ayatollahs    « وارد  كرده

منتشر شـده   2009وريل آاين كتاب در . اند
  .»است

دعاوي ايو بونـه   ،در مورد جهانگير شادانلو •
ـارت  ژو كريستف بار ـانگير   در باره خس از جه

ـاه بـدوي را    شادانلو را مردود و حكم دادگ
  . تأييد مي كند

بـه گـزارش جـرس،     ،90خرداد  11در  ◀
هاله سحابي و شماري ديگر از حاضـران در  
مراسم تشييع و تدفين مهندس سحابي، مورد 

ـاي      ـتم نيروه خشونت شـديد و ضـرب و ش
هالـه   .امنيتي جمهوري اسالمي قرار گرفتند

  .شهيد شد ،ربه واردهسحابي بر اثر ض
بـه گـزارش اتحاديـه     ،90خرداد  11در  ◀

ـارگران     ـاب ك آزاد كارگران ايـران،  اعتص
متحد كارخانه ساسان با عقب نشيني كارفرما 
و بازگشت بكار نماينده هاي كارگران پايان 

ـاب كـه در پـي ممانعـت     .گرفت اين اعتص
ــاي    ـا از ورود ســه نفـر از نماينــده ه كارفرم

ـين   كارگران به نامه ـان، حس اي حسين مرزب
الهيار و سعيد رستمي به كارخانه انجام گرفته 

  .  بود
ـالين  "به گـزارش   ،90خرداد  11در  ◀ فع

حكـم   ،"حقوق بشر و دمكراسـي در ايـران  
اعدام تعـدادي از زنـدانيان كـه از زنـدان     
گوهردشــت كــرج بــه ســلولهاي انفــرادي 
زندان اوين منتقـل شـده بودنـد بـه اجـرا      

 36داني عبدالحميـد ريگـي   زن. گذاشته شد
ولـي   .ساله جزء اعدام شدگان امـروز بـود  

ـاله   40حكم اعدام دائي وي محمد ريگي  س
  .شتبطور موقت به زمان ديگري موكول گ

 4به گزارش مهر، حكم  ،90خرداد  11در  ◀
قاچاقچي مواد مخدر كه در محاكم انقـالب  
اسالمي كرمان به اعدام محكوم شده بودند 

در دادستاني كل كشور تاييد  و احكام صادره
شده بود، در زندان مركزي كرمان به مرحله 

  .اجرا درآمد
ـيش    ،90خرداد  11در  ◀ بهنام ايرانـي كش

در پـي  . كليساي كرج، دوباره بازداشت شد
 يورش مأموران جمهوري اسالمي به منـزل 

ـايي   او را، شو ضرب و شتماو  به زندان رج
  . بردندشهر 
ه گــزارش كميتــه بــ ،90 خــرداد  11در  ◀

ــي،     ــدانيان سياس ـاع از زن ــجويي دفـ دانش
يازدهمين روز از ششمين و آخرين مرحله از 
اعتصاب غذاي اعتراضي زندانيان سياسي بند 
ـايي شـهر كـرج در      ويژه امنيتي زندان رج

د كـه  شـ يازدهم خردادماه در حالي سپري 
ـاكي از     ـافتي ح ـاي دري آخرين گزارش ه

ربنـد  وخامت وضعيت جسماني دانشجوي د
  .مجيد توكلي مي باشد

به گزارش جـــرس،   ،90خرداد  12در  ◀
در حاليكه برخي شاهدان و حضار در مراسم 
ــزت اهللا   ــدس ع ـپاري مهن ـييع و خاكسـ تشـ
سحابي، از بازداشت حـدود دوازده نفـر از   
ـاي امنيتـي خبــر داده      مـردم توسـط نيروه
ـامگاه روز   بودند، به گزارش منابع خبري، ش

ـاعت بعـد از مراسـم،    چهارشنبه و چندين  س
ـتگان   تعداد زيادي از مردم كه فرزندان و بس
ـا ناپديـد     آنها در جريان مراسم بازداشـت ي
شده بودند، در مقابل زنـدان اويـن تجمـع    

  .كردند
بــه گـزارش ميــزان،   ،90خـرداد   12در  ◀

ـاي    نيروهاي انتظامي با مسدود كـردن راهه
منتهي به مسجد حجت بن الحسن واقـع در  

ــهر  ـان س ــم   ،ورديخيابـ ــردد در مراس از ت
بزرگداشــت مهنــدس ســحابي جلــوگيري 

همچنين نيروهاي لباس شخصي بـه  .كردند
جمعيــت پراكنــده مــردم كــه در اطــراف 
خيابانهاي منتهي به مسجد جمع شده بودند، 
ـتم و       حمله كردنـد و اقـدام بـه ضـرب و ش
بازداشت سوگواران و عالقمندان مهنـدس  

  .سحابي كردند
ــه گــزارش هرانــا،  ،90خــرداد  14در  ◀ ب

عبدالرضا احمدي، فعال حقوق بشـر كـه در   
ـال    11 ـاه س ـاي    88اسفند م از سـوي نيروه

امنيتي سپاه پاسداران بازداشت شده بـود از  
ـبس       ـال ح سوي دادگاه انقـالب بـه سـه س

  .تعزيري محكوم شد
ــه گــزارش هرانــا،  ،90خــرداد  15در  ◀ ب
پور سليمان، عضو سازمان معلمان ايـران   علي

ل وبالگ سخن معلم توسط نيروهاي و مسئو
  .امنيتي بازداشت شد

بــه گــزارش كــانون  ،90خــرداد  15در  ◀
حمايت ازخانواده جان باختگان وبازداشتي 

, در  دانشگاه آزاد اسـالمي واحـد كـرج   :ها 
“ فيلم پايان نامه“ انجمن اسالمي اين دانشگاه

ـالين ايـن    را تحريم كرده و دانشجويان و فع
ي در رابطه با تحـريم ايـن   دانشگاه پوسترهاي

دانشگاه نصـب  رب فيلم بر روي ديوار و برد
حراست دانشگاه , به دنبال اين اقدام. كردند

 در واكنش بـه ايـن اعتـراض دانشـجويان،    
پوسترهاي نصب شده را پاره كرده و تعداد 
ـتگير و    از دانشجويان اين دانشگاه را نيـز دس

 . احضار نموده است 
گزارش تحول سبز، به  ،90خرداد  16در  ◀

ـين    ـالحي و حسـ ـين صـ ــد حسـ ـيد محم سـ
ـانيون     ـتاد روحـ ـاي سـ ــودرزي از اعضـ گ
ـاخت و   ميرحسين موسوي در قم، به اتهام س

“ به اسم كهريزك”تدوين مجموعة افشاگرانة 
در دادگاه ويژة روحانيت محاكمه و به اتهام 
اقدام عليه امنيت ملي و نشر اكاذيب هر يك 

 .دبه سه سال حبس محكوم شده ان
ــه گــزارش هرانــا،  ،90خــرداد  16در  ◀ ب

ـازل   تـن از   3ماموران امنيتي با مراجعه به من
شهروندان بهايي در بابل و بابلسـر اقـدام بـه    
 .بازداشت پنج نفر از شهروندان بهايي كردند

همچنين ماموران با استفاده از باتوم و اسلحه  
ـار     و ايجاد رعب و وحشت بـه حاضـرين فش

را مبني بر عدم حضـور   ورند تا تعهديآ مي
 .در جلسه ديني ضيافت را امضا كنند

، به گـزارش دانشـجو   90 خرداد 16در   ◀
ـاكن      نيوز، يكـي از دختـران دانشـجوي س
خوابگــاه دانشــگاه فردوســي در حاليكــه در 
ـال     داخل دانشگاه به سـمت پـرديس در ح
ـناس مـورد     حركت بود توسط افـرادي ناش

. فـت ضرب و شتم و تجاوز به عنف قـرار گر 
دانشجوي مذكور كه در محوطـه دانشـگاه   
رها شده بود به بيمارستان انتقال يافته و حال 

 .وي نامساعد گزارش شده است
دانشجويان بالفاصله پس از خبردار شدن       

در نخستين ساعات بامداد جمعـه اقـدام بـه    
در اين تجمـع كـه   . تجمع اعترضي كردند

دند، تن از دانشجويان شركت كر 400بالغ بر 
دانشجويان اعتراض و انزجار شديد خـود را  

يس ئــــبــــه انتظامــــات ،حراســــت و ر
 .،  اعالم كردند)عاشوري(دانشگاه
ـالين  "به گـزارش   ،90خرداد  16در  ◀ فع

نفر از  10،  "حقوق بشر و دمكراسي در ايران
زندان قزل حصار كـه بـه    2زندانيان واحد 

زندان اوين جهت اجراي حكم ضدبشـري  
ل شـده بودنـد بـه دار آويختـه     اعدام  منتق

به نظر مي آيد كه اعدام هاي گروهي .شدند
بصورت مخفيانه در زندانهاي مختلـف علـي   
خامنــه اي الينقطــع ادامــه دارد و عليــرغم 

هفتـه از اعـدام ايـن     2گذشت نزديك بـه  
ـاي       ـانه ه ـاييه و رس زندانيان هنـوز قـوة قض
حكومتي از انتشار هر گونه خبـري در ايـن   

 .كرده اندي باره جلوگير
ـا ،     ،90خـرداد   16در   ◀ بـه گـزارش هران

سخي ريگي وبالگ نويس بلوچ و عضو ستاد 
ـين موسـوي از      انتخاباتي مهنـدس ميـر حس
ـال   سوي دادگاه انقالب زاهدان به بيست س

 .حبس تعزيري محكوم شده است
بـه گـزارش دانشـجو     ،90خرداد  17در ◀

نيوز، در پي ضرب و شتم و تعرض به يكي از 
ــگاه   دان ــه دانش ــر در محوط ــجويان دخت ش

فردوسي مشـهد، دانشـجويان ايـن دانشـگاه     
 .براي دومين بار تجمع كردند

بــه گــزارش كميتــه  ،90خــرداد  18در  ◀
دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي، ارژنگ 

اجـراي   10داودي پس از انتقال بـه شـعبه   
احكام دادگاه انقالب كرج بـراي دو فقـره   

اخير براي او ساخته  پرونده كه در چند سال
ماه زندان محكـوم   8سال و  10شده بود، به 

 .شد
ـار    ،90خرداد  18در  ◀ به گـزارش خبرنگ

ـابر دو   كلمه، امير خسرو دلير ثاني و هدي ص
 350مـذهبي در بنـد   - زنداني سياسي ملي 

زندان اوين از روزي كه خبر شهادت هالـه  
ـازه پـدرش     ـييع جن سحابي را در مراسم تش

هـدي  . به اعتصاب غذا زدنـد شنيدند دست 
ـتم د  ـان ر ژصابر بر اثر ضرب و ش  ،يـم ژخيم

  .شهيد شد
، به گزارش كمپين بين 90 خرداد 19در  ◀

المللي حقوق بشر در ايران در ادامه اجراي 
ـاد مشـهد     احكام اعدام در زندان وكيـل آب

ـارم   در ،)زندان مركزي( روزهاي سوم وچه
زن  3   .نفر اعدام شـده انـد   16خرداد ماه، 

  . بين اعدام شدگان مي باشند 
ــانون  ،90خــرداد  19در  ◀ بــه گــزارش ك

حمايت ازخانواده جان باختگان و بازداشتي 
ـيده از زنـدان      ـاي رس ها، بنا به گـزارش ه
قزلحصار تهران كه زندانيان عادي با جـرايم  
ـام    مختلف درآن نگهداري مي شـوند، هنگ

ـا  ه اعدام زندانيان، ساير زندانيان  را براي نگ
كردن به نحوه اعـدام زنـداني محكـوم بـه     
اعدام، براي تماشاي اعدام به محوطه زندان 

ــد ــي آورن ــدام نيروهــاي  . م ـام اع درهنگـ
حكومتي با انواع توهين ها زندانيان را وادار 
ـاه كـردن مـي كننـد بطوريكـه اكثـر        به نگ
زندانيان نسبت به اين كار ابراز انزجار ميكنند 

ـيوه  ونميخواهند شاهد اعدام يك  انسان با ش
بنا بر اين خبر اگر زندانيان . ضد انساني باشند

ـاه نكننـد    ـا   , صحنه اعـدام  را نگ زنـدانبانان ب
، زندانيان آنها توهين وگرفتن باتون زيرچانه
  .را وادار به نگاه كردن مي كنند

به گزارش تبريزپست،  ،90خرداد  20در  ◀
ـاعر     ـار و شـ ــه نگـ ـانلي، روزنام ــعيد موغـ س

نفر از نيروي هاي  8. ستگير شدآذربايجاني د
ـيش    اطالعاتي با مراجعه به منزل وي بـه تفت
منزل پرداخته و مدارك و وسايل شخصـي  

  .سعيد را با خود بردند
فعــالين "بــه گــزارش  ،90خــرداد  21در ◀

مـردم در  "حقوق بشر و دمكراسي در ايران
ـا،   ـا، بالكنه  نقاط مختلف تهران بر روي بام ه

ي در خيابانها اقدام حياط منازل و در موارد
به سر دادن نداي اهللا اكبر و شعار مرگ بـر  
 ديكتاتور و خامنه اي بدونه بزودي سرنگونه،

  .ندكرد
ــرداد  21در  ◀ ــه   ،90خ ــزارش كميت ــه گ ب

ـيس   گزارشگران حقوق بشر، دكتر فريبرز رئ
ـندگان    ـانون نويس دانا، اقتصاددان و عضو ك

ــاه انقــالب  28ايـران، از ســوي شــعبه   دادگ
ـال  اسال مي به رياست قاضي مقيسه به يك س

 .حبس تعزيري محكوم شد
ــرداد  23در ◀ ـنا،    ،90خ ــزارش ايسـ ــه گ ب

ـتان   سرپرست روابط عمومي دادگستري اس
هاي  دو محكوم به نام: ه استخوزستان گفت

بــه اتهــام قتــل » پ.كــريم«و » پ.رحــيم«
  امير هندي«ساله دزفولي به نام  16نوجوان 
زفـول و در  در زنـدان مركـزي د  » قماشي

  . حضور اولياي دم قصاص شدند
به گزارش هرانا، فريـد   ،90خرداد  23در  ◀

 - صــلواتي، روزنامــه نگــار و فعــال سياســي
اجتماعي با هجوم نيروهاي امنيتي به منزلش 

  .در اصفهان بازداشت شد
به گزارش فارس، هفته  ،90خرداد  23در  ◀

ـايي   9نامه  دي به صاحب امتيازي حميد رس
ـات   در جلسه  امروز هيئت نظارت بـر مطبوع
در جلسه دادگاه عنوان شد ايـن  .توقيف شد

 2نشريه زمينه مصوب اقتصادي نداشته اما در 
پرداختـه   صفحه مجزا به مسائل اقتصادي مي

است و در شماره اخير خود نيز كاريكاتوري 
ـانده     ـاپ رس را خالف اصول اخالقي بـه چ

  .است
ـا،  ،90خرداد  23در  ◀ ـا   به گزارش  هران نيم

پور يعقوب فعال سياسي و دانشجوعصـر روز  
ـات    ـاموران وزارت اطالع پنج شنبه توسط م

  .بازداشت شد
ــه گــزارش هرانــا 90 خــرداد 23در  ◀  - ، ب

ـار در      ـار و روزنامـه نگ سولماز ايكـدر خبرنگ
جريان مراسم تدفين هدي صابر در بهشـت  

  .زهرا بازداشت شد

 ؟!جنگهدید بهاز نو ت
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بمناسبت صد و  ،خرداد۲۶«
 تولد گردسال نهمینبیست و 

  »مصدق  دکتر
  

سپس به غالمرضا خان ميـرپنج تكليـف   
شدكه فرماندهي قواي قـزاق مهـاجم را   

ولي مشاراليه از قبول اين . دار شود عهده
    ً        بعـدا  بـه   . سرباز زده و زيربار نرفـت  كار

پيشـنهاد و  ) نخجـوان (آقاي امير موثـق  
تكليف شد و مشاراليه زير بار نرفت ولـي  

الوقــوع  چــون ايــن موضــوع را حتمــي
را  ...دانست آقـاي رضـاخان ميـرپنج    مي

معرفي كرده و اظهار داشت كه اين كار 
بـديهي  . فقط از عهدة ايشان ساخته است

                         ً             است با سوابق تهو ري كه قـبال  از آقـاي   
بابا ديـده بودنـد    رضاخان ميرپنج در آق

  )   1.  (مشاراليه مورد قبول واقع گرديد
مهاجم  رضا خان براي  اينكه  قشون ... « 

را از خــود راضــي كــرده باشــد قبــل از 
حركت قواي  مهـاجم از قـزوين  پـول    
زيادي از بانك گرفت و بـين افسـران و   
افراد  قزاق  بنسبت هاي مختلفي  تقسـيم  

  .كرد
همچنين پس از آنكـه  قزاقهـا تهـران را    
      ً                              مصنوعا  فتح كردند روز دوم كودتا آقاي 
سيد ضياء الدين نيز مبلغ هشتصـد هـزار   

بانـك   ( ل پول نقـد از بانـك شـاهي    ريا
و از موجـودي  خزانـة   )  انگليس و ايران

دولت گرفـت و بـين افسـرا ن  و افـراد     
قزاق  به نسبت هاي مختلفي تقسيم كرد و 
مازاد آنرا نيز بين  پاسـبانان شـهر تهـران    
بطوري  تقسيم كرد كه بهتر يك نفر مبلغ 

  .يكصد ريال بنام  انعام داده شد
خورشيدي كـه برخـي   9129كودتاي  "

آنرا انقالب سفيد نيز نـام نهادنـد، مقدمـه    
اسف انگيز  وضع نـويني  بـود در تـاريخ    
چندين هزار سـالة ايـران كـه حـوادث     
مهمــي ايجــاد  كــرد و منتهــي باختنــاق  
تدريجي  و انقالب  خونين گرديد كه بر 
اثر  آن مردان پاك سرشت و آزاديخواه 

بيـداد   ايران را دركام اژدهاي ارتجاع و
  ".نابود ساخت

اميل  لوسـتور،  اسـتاد سـابق دانشـكدة      
وقــايع « حقــوق  تهــران نيــز در  كتــاب 

راجع به كودتـاي  سـوم  اسـفند    » ايران
قزاقها ... «: توضيحات ذيل  را دارد 1299

از قزوين كه پايگاه اصلي  ارتش بريتانيـا  
. در شمال ايران است به راه  افتـاده انـد  

كند در شهري كـه  كدام احمق باور مي 
همه چيز حتي  نام  گوجـه هـا انگليسـي    

 2500شده است ، انگليس ها از عزيمـت  
سرباز بيخبر و ازنيات ايشـان بـي اطـالع    
بوده و نتوانسته  باشـند از اجـراي  نقشـه    

  آنان جلوگيري  بعمل آورند؟
 "باضافه چند روز  پيش از خروج ايـن    

سه هزار نفـر سـرباز     "عاصيان ساختگي 
گليسي به قزوين  احضار شدند  كه جاي  ان

  )   2.   ( خالي قزاقها را پر كنند
همزمـان بـا گـزينش    : به روايت تقوي •

ــب  ــياءالدين از جان ــيد ض ــر   س ــه تعبي ب
 ٬خودشان رئيس دولـت مرتجـع مقتـدر    

ژنرال آيرونسايد چندماه پيش بـه ايـران   
آمــده و مأموريــت داشــت بــه بررســي 

         ِ راي ايران  اوضاع و تصميم گيري نهايي ب
و خـروج  1919پس از شكسـت قـرارداد   

رضاخان ميرپنج را ، قواي انگليس بپردازد
ــد  ــا برگزي ــراي اجــراي كودت ــراي . ب ب

دستگاههاي اطالعاتي انگليس كه موظف 
بودند همه امور حوزه جغرافيايي تحـت  
استعمار خود و رجال آن را از جنبه هاي 
گوناگون موردبررسي و شناسـايي قـرار   

اي هر كدام از آنان پرونده اي داده و بر
نيـروي قـزاق كـه    . كننـد خاص تنظـيم  

نيرويي نظامي و تحت مديريت افسـران  
رقيب يعني دولت روسيه بود و شناسـايي  

ــاز امنيتــي جــدي  ،افســران آن يــك ني
شناســايي  ،بنــابراين. محســوب مــي شــد

افرادي امثال رضـاخان حتـي از مـدتها    
بـراي مـأموران    1299پيش از كودتـاي  

البته شناسـايي  . ليسي امري طبيعي بودانگ
فردي مانند سيد ضياءالدين بـا شناسـايي   

سـيد ضـياء در   . رضاخان تفاوت داشـت 
ــت   ــه و سياس ــات و جامع ــه مطبوع عرص
حضور داشت و در برابر مسـائل مختلـف   
داخلي و خارجي موضعگيري مي كرد و 

از . گرايش سياسي خود را نشان مـي داد 

رتباط و پيونـد  ايجاد ا ،شناسايي  ،اين رو
دادن او با شـبكه هـواداران انگلـيس در    

امـا رضـاخان   . ايران كار دشواري نبـود 
چون در يك سازمان منضبط نظـامي آن  
هم زير فرماندهي افسران دولت رقيـب  

ايجـاد   ،شناسـايي  .قـرار داشـت  ) روسيه(
پيونـد   ،ارتباط و تشخيص گرايش سياسي

تغذيه فكري و  ،دادن او با شبكه انگلوفيل
ر نهايت آموزش و آماده سازي او براي د

كـاري دشـوار    ،اجراي مأموريتهاي ويژه
اما به هر صـورت ايـن كـار انجـام     . بود

گرفت و اكنون فرايند آن به اجمال مي 
-  72( سـالگي   15رضـا در حـدود   . آيد

ــختي   ) ش.ه 1271 ــر و س ــاطر فق ــه خ ب
ــه  ــت و ب ــه  - معيش ــي اش ب ــويق دائ تش

اي نظامي قزاقخانه پيوست و در مأموريته
متعددي در نقاط مختلف كشور شـركت  

در جنگ با رحيم خان چلبيـانلو  . داشت
در اردبيل تحـت فرمانـدهي جعفرقلـي    
. خان سردار اسعد بختياري حضور داشت

ــال  ــي   1290در س ــاالرالدوله م ــه س ك
خواست حكومت تهران را ساقط كنـد و  
برادرش محمـدعلي شـاه را دوبـاره بـه     

ركشي اي كـه  او در لشك ،سلطنت برساند
با فرماندهي فرمانفرما بـراي مقابلـه بـا او    
انجام گرفت شركت داشت و بـه علـت   

به درجه نايب يكمي  ،انجام وظيفه خوب
بــه خــاطر  1291در ســال . ارتقــا يافــت

مهارت در كاربرد شصت تيـر بـه درجـه    
سلطاني نايل آمد و به او رضا شصت تيـر  

در خراسـان و قسـمتهاي   . هم مي گفتند
ــوبي و ــز    جن ــاخرز ني ــام و ب ــدود ج ح

مـدتي در  .  مأموريتهاي مكرري داشـت 
ــك    ــان بان ــاي نگهب ــزو قزاقه ــهد ج مش

در دوران جنگ  .استقراضي قرار داشت
ــاني اول در )  1293 - 1297(              جه

در سـال   همدان جزو دسته تيراندازان و
ــگ    1296 ــاده هن ــردان پي ــده  گ                                   فرمان

در همـين سـال كرنسـكي    . همدان شـد 
سـرهنگ   ،كومت موقـت روسـيه  رهبر ح

                                          كلرژه را به عنوان فرمانـده  لشـكر قـزاق    
منصوب كرد و سرهنگ او ايران به جاي 

« استاروسلسكي را براي معاونت او تعيين 
پــس از . سرلشــكر كــرد» بــارن مايــدل 
بـه رهبـري لنـين و     1917انقالب اكتبـر  

رهبـران   ،حاكم شدن بلشويكها بر روسـيه 
صحنه جنگ  اين كشور تصميم گرفتند از

  . جهاني كنار بكشند
مواضع حكومت جديـد آن در سياسـت   

انگليسيها به اضطراب افتادند كه  ،خارجي
كه تا اين هنگام بـه عنـوان    ،نيروي قزاق

عامل اجراي سياستهاي روسيه تزاري در 
مبـادا بـه    ،ايران ايفاي نقـش مـي كـرد   

ابزاري در دست حكومت انقالبي تبديل 
ر ايـران بـه خطـر    شود و منافع آنان را د

بـه همـين علـت بـراي بيـرون      . بيندازد
آوردن لشــكر قــزاق از چنــگ روســها و 
. تسلط بر آن بـه چـاره انديشـي افتادنـد    
 : ملك الشعراء بهار در اين باره مي نويسد

انگليسيها كه مـي خواسـتند جنـگ را تـا     
از بـيم اينكـه    ،شكست آلمان دنبال كنند

 مبادا لشـكر قـزاق ايـران بـه فرمانـدهي     
افسران روسي دستخوش افكـار انقالبـي   

كـه  (روسيه شده و دامنه انقالب به ايران 
كشـيده  ) از اوضاع متفقين ناراضـي بـود  

صــالح ديدنــد هــر طــور شــده   ،بشــود
                                    سرهنگ كلرژه فرمانده  لشكر قزاق را كه 
هواخواه حكومـت روسـيه بـود از كـار     

براي انجام اين منظـور بـا   . بركنار دارند
معاون فرماندهي ، يسرهنگ استاروسلسك

لشكر قزاق كه در گراند هتل سابق منزل 
مذاكره كردند و او صالح كـاررا   ،داشت

چنان ديد كه با كمك يكـي از افسـران   
را انجـام دهـد و    ديگر روس اين منظور

                                    خود او به جاي سرهنگ كلرژه فرمانـده   
افسري كه بـراي  . لشكر قزاق ايران بشود

ته شد كمك به استاروسلسكي در نظر گرف
                                 سرهنگ فيالرتف فرمانده  هنگ همـدان  

رضاخان در اين ايام زير . لشكر قزاق بود
نظــر فيالرتــف بــود و فيالرتــف او را در 
. جريان برانداختن كلرژه به كار گرفـت 

نيروهاي تحت فرمانـدهي فيالرتـف بـه    
. محاصره محل اقامت كلـرژه پرداختنـد  

 :بهار مي نويسد
ار به سرهنگ فيالرتف به من گفت چند ب

                              ً         سرهنگ رضـاخان گفـتم كلـرژه تقريبـا      
. بازداشت شده و نمي تواند بيرون بـرود 

در اطاق را بـاز كـن و داخـل شـو و او     
ترديد داشت و مـي ترسـيد و در فكـرم    

كسي كه در آن موقع اين اندازه شهامت 
نداشت چگونه تغيير اخالق داده و اينك 

سرهنگ فيالرتـف در  . پادشاهي مي كند
ه درون دفتر سرهنگ كلرژه را باز كرده ب

رفته با صداي بلند سرهنگ رضاخان را به 
درون خوانده او هم ناچار به اطاق رفتـه  

بدينگونه فيالرتف وارد اتاق كلرژه . است
آنگاه بـا  . شد و او را مجبور به استعفا كرد

تلفــن استاروسلســكي را از نتيجــه اقــدام 
خود آگاه كرده و او را دعوت كرد تا در 

ور يافته و فرماندهي لشكر قزاق آنجا حض
بركنـاري   ،بنـابراين . را بـه عهـده بگيـرد   

كلرژه طرح انگليسيها بود كه با همكـاري  
فرماندهان ارشد روسي قـزاق بـه اجـرا    

                             رضاخان به عنوان يك فرمانـده   . درآمد
جزء در اين طرح و تصميم نقشي نداشت 

آن هـم بـا    ،و تنها مجري فرمان آنها بود
فيالرتـف از آن سـخن   كه ! آن شجاعتي

روزنامه هايي كه به  ،در آن تاريخ. گفت
شرح واقعه بركنـاري كلـرژه پرداختنـد    
حتي نامي از رضاخان به عنوان يكـي از  
. . مجريان آن واقعه هم به ميان نياوردند

و اين نشان مي دهد كه مـدعاي تـاريخ   
كه از واقعـه   ،نگاري متأثر از رژيم پهلوي
كودتـاي اول   بركناري كلرژه به عنـوان 

و بـراي او در آن    ،رضاخان نام مي برند
بـه دور از واقعيـت    ،ادعا مي كنند واقعه
نقشـي  « ،اما نبايد از ديـده بـه دور  . است

داشـت كـه گـزينش    »مهم اگر نه قطعي 
رضاخان بـراي اجـراي بخشـي از ايـن     

نمي   ،طرح و ايفاي نقشي هر چند جزئي
تواند تصادفي باشد و حاكي از اين است 

ه انگليسيها از رضـاخان شـناخت قبلـي    ك
داشته اند و اين واقعه سـرآغاز شناسـائي   

كه  ،افرادي مانند سردارمحيي. شان نبود
بـود و               ّ                عضو  شبكه سر ي جـامع آدميـت  

برادر او ميرزا كريم خـان رشـتي كـه از    
از  ،مهره هاي مهم انگليس در ايران بـود 

سالها قبل رضاخان را مي شناختند و ميرزا 
ان واسطه ارتباط اردشـيرجي بـا   كريم خ

رضاخان نيز از مدتها پـيش  . رضاخان بود
بــا برخــي از صاحبمنصــبان انگليســي در 

   ) 3(   .ارتباط بود
  

در خاطرات حسـين فردوسـت در بـاره    
:  رضا خان  و انگليسـي هـا  آمـده اسـت    

 نيبود و در ا سيعامل انگل كيخان  رضا
، طبـق  1299 يكودتـا . سـت ين يديترد

ـ كـه د  ياسناد ـ و  ام دهي در  ام، دهيشـن  اي
ـ يانگل ديسـا  رونيمالقات ژنرال آ بـا   يس
 ،يطباطبـائ  نياءالديدضيرضا، با حضور س

 بيشد و پس از كودتا هم قر يزير برنامه
تا رضا خـان بـه    ديبه پنج سال طول كش

مدت رضـا خـان،    نيا در. ديسلطنت رس
ـ وز جنـگ و نخسـت   ريسردارسپه و وز  ري

 .شد
را بـه   يا محرمانه كتاب يروزي شاپورج

بنـد آن نوشـته    كيمن نشان داد كه در 
ـ شده بود كـه نا  هندوسـتان   السـلطنه  بي

ادارة  يرا بـرا  يفرد مناسـب  خواست يم
كنــد و بــه دســتور او پــدر  دايــپ رانيــا

ـ فرد را، كه رضا بود، پ نيا يشاپورج  داي
ـ كرد و بـه نا  ـ  السـلطنه  بي . نمـود  يمعرف

بود كه سلطنت  نيامنظورش  يشاپورج
شـده   سيبه دسـت پـدر او تأسـ    يهلوپ

  )  4( .است
فردوســت در     در گفتگــوئي كــه بــا   •

فرزنـد  )  شاهپور ريپـورتر ( شاهپور  جي 
داشـته اسـت     در      )  5(،اردشير جـي  

 يشاپورج ...«:رابطه با آن اشاره مي كند 
 )شـاه (به دفتر نزد من آمد و از محمدرضا

كرد كه چرا دستور چاپ گزارش  يگلگ
ــبا ــات داده  يزرس ــه اطالع را در روزنام

چرا محمدرضا  دانم ينم": او گفت. است
ــده   ــاپ پرون ــتور چ ــا دس ــ يه  يواقع

دوسـتانش را   يارديليسوءاستفاده چند م
ــ ــ دهــد ينم ــا يول ــده را كــه  ني پرون

ـ   سـت ين ادهسوءاستف  "! كنـد؟  يمنتشـر م
ــ  ياطالعــ ياظهــار تعجــب و تأســف و ب

تر را با خود به دف يكتاب يشاپورج. كردم
كتـاب از كتـب    نيا": گفت. آورده بود

 يبنـد  مجموعه اسـناد طبقـه   يعنيمستند 
ــ ــده انگل ــت  سيش ــتان اس و در هندوس

ـ  يم ـ هـا ا  كـه در آن سـال   يدان از  راني
 انكتاب نش نيا .شد يهندوستان اداره م

ـ كه پدر من رضا را پ دهد يم كـرد و   داي
ـ  السلطنه بيبه نا . كـرد  يهندوستان معرف

م خـودت بهتـر   در مورد محمدرضـا هـ  
سـلطنت انتخـاب    يكه او را برا يدان يم

ــرد ــاره( "! ك ــهر  اش ــه ش و  20 ورياش ب
). مـن بـا مسـتر تـرات بـود      يها مالقات
كتاب را به من داد تـا قرائـت    يشاپورج

: گفت د؟يخواه يم هاز من چ: گفتم. كنم
ـ . كرد و رفت يخداحافظ "! چيه"  يول

بود كه من كتاب  نيدر واقع منظورش ا
را  شيهـا  حمدرضا بدهم و حـرف را به م

ها را  ورق ينقل كنم تا بفهمد كه شاپورج
ـ ن نيچن. رو خواهد كرد پـس از  . شـد  زي
ــاه در مراســم  يشــاپورج يمــدت كوت

ــ  س ر   "لقــب  يمفصــل  " )Sir ( را از ملكــه
ــ ــتيدر سيانگل ــتور   اف ــه دس ــرد و ب ك

محمدرضا خبر آن با افتخـار در روزنامـه   
ــد    ــاپ ش ــات چ ــي(اطالع ــان  يعن هم

ـ را واسطه  يكه شاپورج يا هروزنام  كي
ـ آم معامله تقلـب  ـ  زي !) كـرده بـود   يمعرف

ـ وز فقـط بـه نخسـت    "   س ر "عنوان   راني
مهم  اريبس يكه كارها ياشخاص اي سيانگل

ـ  انجام داده  ازو بعـد   شـود  ياند، داده م
ـ كـه  ) Lord( "لـرد  "عنوان  لقـب   كي
اســت و در  يمحــدود مــوروث  اريبســ

ـ  يميقـد  ياشـراف  يهـا  خانواده  سيانگل
. عنــوان اســت نيتــر مهــم  وجــود دارد،
محكــم پشــت ســر  هــا يســيخالصــه انگل

و محمدرضــا هــم  ســتادنديا يشــاپورج
به وعده خود  يشاپورج. سرعت جا زد به

 هروزنام كي. ها را رو كرد وفا كرد و ورق
ـ يمعتبر انگل ـ يد] يس ضـمن  [ اكسـپرس  يل

ــا  ــر اعط ــب  يدرج خب ــر "لق ــه  "س ب
ـ ي(افشا كرد كـه پـدر او    ،يشاپورج  يعن
رضـا خـان را بـه تـاج و تخـت      ) رياردش

بار  نياول نيا كنم يتصور م. رسانده است
سلسـله   جـاد يدر ا ها يسيبود كه نقش انگل

 )   6(  .شد يبه طور مستند افشاء م يپهلو

فردوست در ادامه خاطراتش  مي گويد   
ـ پس از ا ها سال:  محمدرضـا بـه    كـه  ني

بود  ييها سال كنم يفكر م د،يسلطنت رس
را طــالق داده و  هيــه محمدرضــا فوزكــ

ازدواج نكـرده بـود، هـر از     ايهنوز با ثر
: كرد يرا به كاخ دعوت م يفرد يچند

فرد تا زمان  نيا. او خان اكبر نام داشت
مرگش مورد عالقه و احترام محمدرضـا  

بـا  ] يرشت خان ميكر رزايم[اكبر  خان. بود
ــرد د  ــودش ف ــريخ ــ يگ و  آورد يرا م

ــ  ــرا خب ــم م ــا ه ــمحمدرض ــرد ير م . ك
و بعـد   ميخورد يبا هم شام م يچهارنفر

ـ در ا. ميكرد يورق م يباز مجـالس،   ني
ـ       ً    اكثرا  خان او بـه  . كـرد  ياكبر صحبت م

پـدرتان  ": گفت ي  ّ               كر ات به محمدرضا م
ـ  نسبت به مـن كـم   كـرد كـه مـرا     يلطف

مگر من همان نبودم كـه  . دكر نينش خانه
بالفاصله پـس از كودتـا و سـپس بعـد از     

 يا ها پس از سلطنت، هفته لسلطنت و سا
ـ   ـ  كـردم  يچندبار او را مالقـات م  نيو ب

ـ  و رضـا واسـطه بـودم و     سيسفارت انگل
 نيدر ســفارت نظــر رضــا را تــأم شــهيهم
ـ    "!كردم؟ يم : داد يمحمدرضـا پاسـخ م
پدرم بارها دربارة شما صحبت كرده و "

. خاطر داشـت  به يخوب زحمات شما را به
 گـر يكه شما د كرد يم جابيوضع ا ديشا

ـ   خان ".ديدر صحنه نباش  ديشـن  ياكبـر م
ـ  يول        ً             و مجـددا  در جلسـة    شـد  يقانع نم
ـ  نيهم گريد و  كـرد  يمطالب را تكرار م
. ديدينبود كه شما د نيرضا ا": افزود يم

عده معدود كه مـن هـم جـزء     كياو با 
           ً   بود و اكثـرا    يخودمان يليها بودم خ آن

 يو شـوخ  يبـاز  بـا هـم آس   يچند نفر
 ".ميكرد يم
كـه رضـا و    ديفهم توان يموارد م نيا از

داشتند كـه   ييها واسطه يسيمقامات انگل
پـدر   يگـر ياكبـر و د  ها خان از آن يكي

كه  ،ياريسردار اسعد بخت. بود يشاپورج
با سـفارت   زيجنگ رضا بود، ن ريوز يمدت
 ياو هم مدت ديتماس داشت و شا سيانگل

ـ  رضــا . هــا بـوده اسـت   واسـطه  نياز هم
 يكه به طور علن كرد يم قتالعاده د فوق
ـ   ها يسيبا انگل  يتماس نداشته باشـد و حت
. كـرد  يدربار شركت نم يها يهمانيدر م

بـــود،  يمهمـــ ياگـــر مطلـــب رســـم
ـ وز نخست  ريرا مـأمور مالقـات بـا سـف     ري

رضا  ريوز مالقات نخست. كرد يم سيانگل
مهم  يليدر مسائل خ سيانگل ريخان با سف

 .تسالح و مسائل نف هيبود، مانند ته
كه واسطه رضـا   يمهم يها از مهره يكي

 نيتـر  بود و از محرمانه ها يسيخان با انگل
 كـس  چياسرار رضا اطـالع داشـت و هـ   

او  ةرا سراغ نـدارم كـه بـه انـداز     گريد
پـرده حكومـت رضـا     پشت عيدرباره وقا

او . بود يبهبود مانيخان مطلع باشد، سل
عنــوان  در آغــاز اســتوار بــود و رضــا بــه

بـه    يبهبود. انه اولش آوردگماشته به خ
محرم شد و از طرف رضـا مـأمور    جيتدر

خانـه  . ديگرد شيها خدمت به زن و بچه
خانه مخروبه كوچك  كي             او ل رضا خان، 
آبـاد   حسن دانيم يشرق در كوچه شمال

ـ خر يبهبـود  فهيجا، وظ در آن. بود و  دي
ـ عـالوه بـر او،   . بود ييموادغذا هيته  كي

ـ  آشپز هم داشت كه پخت . كـرد  يوپز م
اش  به رضـا و خـانواده   جيتدر به يبهبود
پـس از كودتـا،   . شد تر كيو نزد كينزد

ـ  رضا كم ـ  آمـد  يتر به خانه م بـه   يو وقت
در هرجا كه بود، كاخ شهر  ديسلطنت رس

را مسئول خانه خود  يسعدآباد، بهبود اي
هـر مـاه موظـف بـود      يبهبود. كرد يم

ها  و در زمستان يمصرف يمقدار قند و چا
آشپزخانه  يمواد مصرف ريو سا زميهوزن 

   ً  قـا  يرضا خان دق. را به رضا گزارش دهد
ماه  3             ً    را داشت و اقال  هر  زيحساب همه چ

آن  اي نيشدن مصرف ا اديبر سر ز بار كي
را كتك  يو بهبود شد يم يجنس عصبان

 مارسـتان يكه گـاه در ب  يبه نحو زد، يم
مـاه او را   كيپس از  يول! شد يم يبستر

 ديبرنامه تجد نيو دو مرتبه هم ديبخش يم
  .شد يم

 ميدر حر رانيتا خروج رضا از ا يبهبود
فرد بود  نيتر او محرم يخصوص يزندگ

ـ ن ديدر تبع. رفت ديو با رضا خان به تبع  زي
كه محمدرضـا   يتومان پول ونيلياز دو م

كـه  (اش  رضا خان و خانواده نهيهز يبرا
او گذارده بـود،   اريدر اخت) ده نفر بودند

 يهزار تومان را ط ستيو دو ونيليم كي
انداز كرد، كه به محمدرضا  سال پس جپن

 يدر دربار محمدرضا، بهبود. عودت داد
پسـر  . تا مقام معاونـت دربـار رشـد كـرد    

ــود ــن يبهب ــا كمــك  نيچنــد زي دوره ب
مجلس  ندهينما) ر؟يمال اي(پدرش از ساوه 

 .شد
فـرد   يدر دربـار پهلـو   يبهبـود  مانيسل

ـ  ها ياز درباربود و  يمعروف نبـود   يكس
. اش را نداند خانه يكه او را نشناسد و حت

قبل از انقـالب زنـده بـود و     ياو تا چند
ـ ز. آمد يمن م دنيبه د يگاه نظـر او   ري
قرار داشت به نام سرلشـكر مهـاجر    يفرد

ـ يمهـاجر ا  اي( ـ  ) يروان قسـمت   سيكـه رئ
 .بود اردرب يريعشا

ــژاد يمنــديم دكتــر ــ( ن دانشــكده  سيرئ
ــك ــتعفاء    يدامپزشـ ــس از اسـ ــه پـ كـ

كمان را  نيرنگ هيشد و نشر سينو روزنامه
رضا خان  يو در آن زندگ كرد يچاپ م

ـ و گو نوشـت  يم يرا به صورت پاورق  اي
جلد آن بـه صـورت كتـاب چـاپ      كي

ــده ــرا) ش ــناد و   يب ــت آوردن اس بدس
             ّ      رضا خان به كر ات به  يمدارك از زندگ

                                            .رفت يم يمنزل بهبود
مهم رضا خان و  يها از واسطه گريد يكي

ــر مهــم ديشــا هــا، يســيانگل هــا،  آن نيت
بود، كه ) الملك ذكاء( يفروغ يمحمدعل

در صعود رضـا بـه سـلطنت و سـپس در     
ـ  صعود پسـرش محمدرضـا،     ينقـش مهم

 )     7(» .داشت
  :وصيتنامه اردشير جي ◀

همچنين اردشيرجي در وصـيتنامه خـود   
 1296مهر /  1917كه در اكتبر  :مي نويسد

يعني چند ماه پيش از واقعه عزل كلرژه و 
، 1299سه سال و اندي پيش از كودتـاي  

نخستين ديدار خود را با رضاخان انجـام  
ه داد و از آن پــس آن ديــدارها همــوار

اين بيـان اردشـيرجي   . ادامه داشته است
ادعاي استاروسلسكي را به خـوبي تأييـد   

اردشيرجي  يـك هنـدي ايرانـي    . ميكند
  : تبار زردشتي بود كه خود مي گويد

هفت سال داشتم كـه در پايـان   و بيست 
تحصيالتم در انگلستان بـه زادگـاه خـود    

رشته تحصيل مـن علـوم   . بمبئي بازگشتم
يخ شـرق و تـاريخ   وحقوق سياسي و تـار 

السنه و بخصـوص    در فلسفه و. باستان بود
قـرار  . فارسي و عربي نيز مطالعاتي داشتم

مت منصــب سياســي در ســبــود كــه بــا 
سرويس سياسي هندوستان  و وابسـته بـه   

پـس از  . دفتر نايب السلطنه خدمت نمايم
چند ماهي در اين مقام به من ابالغ شـد  

مقـام   كه از طرف نايب السلطنه هند و بـا 
مستشاري سياسـي عـازم طهـران شـوم و     
بااستوارنامه صادره از حكومـت هنـد بـه    

  بار ايران معرفي  و در سفارت انگليسرد
  12در صفحه      
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بمناسبت صد و  ،خرداد۲۶«
 تولد سالگرد نهمینبیست و 

  »مصدق  دکتر
  
مأموريت ديگر  . در تهران خدمت نمايم 

من اين بود كه بـه نماينـدگي پارسـيان    
ند به امور همكيشان زرتشتي در ايـران  ه

رسيدگي كرده و در رفع ظلـم و سـتم و   
ــل   ــاگوني از قبي ــاي گون ــت ه محرومي
پرداخت جزيه و منع خروج از خانـه در  
روزهاي باراني كه به آنها تحميل مي شد 

قبال تمن از اين پيشنهاد اسـ . اقدام نمايم
كردم زيرا كه ما پارسيان هند هنوز  پس 

ان را ســرزمين مقــدس  از قرنهــا ايــر 
اجدادي خود و مهد زرتشت مي دانيم و 
 .عشــق ايــران از فــرايض دينــي ماســت

وظايف من اين بود كه نايـب السـلطنه و   
حكومت  هند را از اوضاع ايران مطلع و 

  .آگاه نگاه دارم
بود كـه بـه سـوي ايـران      1893در پاييز 

حركت كردم و در آن زمان تصـور آن  
ناي مدتي را كه را نمي كردم كه به استث

در مسافرتهاي خارج بـه سـر بـردم بقيـه     
عمرم را در ايران خـواهم گذرانـد ودر   
جريانات سياسي اين كشور نه بـه عنـوان   
يك نفر ناظر بلكه فعاالنه شركت خـواهم  

امـروز پـس از سـپري شـدن سـي      . كرد
بـا وجـداني راحـت مـي      ،وهشت سـال 

منجمله نهضت  ،گويم كه در تمام مراحل
دوران اسـتادي در مدرسـه   مشروطيت و 

تا آنجا كـه در قـوه داشـتم در      ،سياسي
تحريك و تقويت روح ايران دوستي در 

      )  8( ». ايرانيان كوشيدم
او عليرغم اينكه كارگزار و مشاور دولـت  

ــود   ــران ب ــيس در اي ــه آن  انگل در ادام
به اين موضوع اشاره مي كنـد  وصيتنامه 

 الي ونچه مرا آزار مي داد بيحآولي : كه
عالقگي محض رژيم قاجاريه ي ب سستي و

. قبال اوضـاع دلخـراش ايـران بـود     در
خانواده سلطنتي وهيئت حاكمـه گـوئي   

ايران  خود را بيگانگاني مي دانستند كه بر
ايرانيان حكومـت مـي كردنـد و تنهـا      و

ـ  چيزي كه مـورد  نظرشـان بـود    و هعالق
حفظ  مقام پوشالي خود به هر قيمتي كه 

روحيه ضعيف به دو دولت همين  شده و
روس و انگليس اجازه مي داد كـه گـاه   

جداگانـه و         ً                     متفاقا  و چند صـباحي بطـور  
كميت ايران را ابيشتر به رقابت يكديگر ح

بازيچه قرار داده و به ميل و اراده خـود  
      ) 9( » ... در تأمين مصالحشان عمل نمايند

  
رضا خان كه توسـط ميـرزا كـريم خـان     

 ،جي معرفـي گرديـد  رشتي بـه اردشـير  
آشنائي خود را با رضاخان چنـين شـرح   

 :مي دهد
ــر  ــر [  1917در اكتب ــود كــه ]  1296مه ب

حوادث روزگار مرا با رضاخان آشنا كرد 
ــنگها دور از    ــا فرس ــدار م ــتين دي و نخس
پايتخت و در آبادي كـوچكي در كنـار   
جاده پيربازار بين رشت و طالش صورت 

ل رضاخان در يكـي از اسـكادري  . گرفت
لشكر قزاق در . هاي قزاق خدمت ميكرد

ــان و  آ ــان و آذربايج ــان در خراس ن زم
مازندران و گيالن مستقر بوده و قزوين و 
رشت و طالش و خوي و قره سو و تبريـز  

از مـدتها  .... كز اصلي اين نيرو بودااز مر
ــل ــه   ،قب ــه كلي ــوط ب ــات مرب ــن جزئي م

صاحبمنصبان ايراني واحدهاي قـزاق را  
تعدادي از آنها را مالقات بررسي كرده و 

دربـاره رضـاخان چكيـده    . نموده بودم
آنچه به من داده شـده بـود در كلمـات    

 الصه شـده و خ» مصمم ،تودار، بي باك«
همچنين اضـافه شـده بـود كـه افـراد و      
صاحبمنصبان ايراني از او حـرف شـنوي   

  .دارند
مدتي صحبت كردم تا او هم به حرف ... 

وشن بود كـه  آمد و با آنچه گفت برايم ر
سرانجام با مردي طرفم كـه آتـش مهـر    
ايران در دلش شعله ور است و مي تواند 

رضـاخان  . روزي ناجي كشـورش باشـد  
سواد و تحصيالت آكادميك نداشت ولي 

مالقاتهاي بعدي . كشورش را مي شناخت
من با رضاخان در نقاط مختلف و پس از 

در قـزوين و   متجاوز از يك سـال بيشـتر  
و به  زباني ساده ...رفت طهران صورت گ

ــي و   ــاع سياس ــا و اوض ــاريخ  و جغرافي ت

اجتماعي ايـران را بـرايش تشـريح مـي     
بويژه مايل بـود كـه سرگذشـت    . كردم

مرداني را كه با همت خود كسب قدرت 
غلب تـا  ا..برايش نقل كنمرا كرده بودند 

داد و   ديرگاهان به صحبت من گوش مي
كرد كـه   براي رفع خستگي چاي دم مي

 ...نوشيديم مي
ام كـه طبقـه    به تفصيل برايش شرح داده

ــه در    ــا چگون ــدها و ماله ــا و آخون علم
ــاده حتــي   ــدان دور آم ــه چن گذشــته ن

        ً نها رسما  آعده اي از . فروشي بودند وطن
استدالل مي كردند كـه بلشـويزم يعنـي    

ش او البته در ازاء اين تفسير پـاد ! .اسالم
مالي دريافت مي كردند كه جهت مقابله 
بــا آن  علمــا و مجتهــدين عــراق  پــول 

عليه مرام بلشـويزم   فتند كه بررگزافي  گ
ــد  ــوا دهن ــي     .!فت ــور كل ــه ط ــا ب علم

خواســتند كــه جيبشــان پــر شــود و  مــي
تسلطشان بر مردم پايدار بماند و هميشه بر 

در تأئيد  نظـرم   . نهادند چند بالين سر مي
جريان واقعي  ذيل  را بـراي رضـا شـاه    

 1913در اوائل  ژانويه  « - :تعريف كردم
مأمور سياسي انگليس در تبريز  به سفارت 
انگليس در طهران گزارش داد كه طبـق   
قول و قرار قبلي علماء و مجتهدين تبريز  
                                      ً تلگرافي به طهران كرده و از كابينه مصرا  
خواسته بودند كه نايب السلطنه نبايـد بـه   

مأمور سياسي  با تعجـب   . ايران باز گردد
بود كه همين آقايان علما خواسته  افزوده

اند كه سعدالدوله زمام دولت را به دست 
گيرد و  بختياري ها  را از كار بركنار كند 

هم از ايـران  گمرك و مأمورين بلژيكي 
در خواست مربوط به نايب . اخراج شوند

الســلطنه طبــق انتظــار بــود و بــراي آن 
قايـان پرداخـت   آسفارت پول كافي بـه  

قاضاي  ديگر  غير منتظره و كرده بود و ت
    ً                     شخصا  به تبريـز رفـتم و   . تعجب آور بود

       ً                                  احتياطــا  از پكلوســكي نماينــده سياســي 
روس در طهران نامه اي بـراي كنسـول   
روس در تبريز گفتم كه با من همكـاري  

آقايـان  كاشف به عمل  آمـد  كـه   . كند
علماء و روحانيون از مـأمورين انگليسـي   

ه به ايران باز پول گرفتند كه نايب السلطن
   ً      سما  بـا  ركه (  نگردد و از مأمورين روسي

انگليس در ابقـاي بلژيكـي هـا موافقـت     
پول گرفتند كـه اخـراج   !!) كرده بودند

بلژيكي ها را بخواهند؛ از شجاع الدولـه  
حكمران آذربايجان پول گرفتند كه برله 
سعدالدوله و عليـه بختيـاري هـا  اقـدام     

كشـف   كنند و  تـازه پـس از همـه اينهـا    
كردم كه با سپهدار هـم مشـغول معاملـه    
بودند كه در صورت دريافت پـول الزم  
بر عليـه شـجاع الدولـه فتـواي مـذهبي       

در  خـوب بـه خـاطر دارم كـه     »! دهند
رضاشاه چندبار اين كلمات  ،يان داستاناپ

»  همـه چيـز   قحبه هاي بـي   «را ادا كرد
براي شاه گفتم كه چگونه در شهر مقدس 

  )ع(هاي گنبد امـام رضـا   يهمشهد و در سا
ــاس    ــافرين و زوار تم ــا مس ــدها ب آخون

گرفتند و بدون هيچ شـرم و حيـايي    مي
موجبات عـيش و لـذات جنسـي آنهـا را     
فراهم مي كردند و زن هائي  در اختيـار  
داشتند كه با قرار دادهـاي چنـد روزه و   
يا يك روزه به ازدواج مردان ذيعالقه در 

ادان تلقين مي آورند و به اين زن هاي ن
مي كردند كـه ايـن كـار ثـواب دارد و     

و بـه  ! موجب رضايت ائمه اطهـار اسـت  
مردان مي گفتند كه زيارت آنها هنگامي 
قبول است كـه خـود را از بـار شـهوت     
 .!جنسي سبك كنند و به عبادت بپردازند

در همه جا اشتغال به اين عمـل بـه نـام    
زشت و مشخص خود ناميده  مي شـود و  

علمـا بـه همكـاران مـذهبي     ولي آقايان 
خود اجازه مي دادند كه با عمامه و عبـا  

اذعان دارم كـه در  ! به آن اشتغال ورزند
ميان روحانيون ايران افراد  شـرافتمند و  
ايران دوست هم هستند كه خود افتخـار  

ي لدوستي و مصاحبت شان را داشته ام  و
توان نمونه   اين عده انگشت شمار را نمي

 »...حانيت ايران دانسـت واقعي جامعه رو
)10  (  
يازده سال تمام  :وي همچنين مي گويد 

را در ميان عشاير و قبايل مختلفي كـه در  
محدوده جغرافياي ايران سكونت دارند 

آنچه را درباره آنهـا از  . به سر برده بودم
زبان و نژاد و مشتقات عشيره اي و سلسـله  
مراتب و طبقه بندي ايلخـاني و خـاني و   

خوب و بـد آنهـا بـا يكـديگر و      مناسبات
روابطشان با دول بيگانـه مـي دانسـتم بـا     

به مـو بـراي رضاشـاه     ذكر جزئيات و مو
اهـداف   ،در ادامه آن وصيتنامه .گفته ام

سياســت وقــت انگلــيس بــراي متمركــز 
كردن يك حكومت مقتدر در قبال ايـل  

اينگونه بيان مي  يايران..  ها و عشيره ها و
كــه روزي ) نرضــاخا( هــدف او : كنــد

                        ً                  قبائل ايران خود را واقعĤ   ايراني بدانند و 
در حقــوق  و هــم چنــين مســئوليت    

در رژيم . اجتماعي  و سياسي سهيم باشند
فعلي جائي  بـراي حكومـت هـاي غيـر     
. رسمي و خود مختار محلي وجود ندارد

نظر قاطع من اين است كه ادامه قدرت 
خوانين به هر فرم و صورتي كه باشد بـا  

حكومت مركزي و استقالل ايران  قدرت
اين قـدرت هـاي محلـي    .  مباينت دارد

بايد بكلي برچپيده و در صورت لزوم قلع 
بكرات شاهد آن بودم كـه  . و قمع شوند

چگونه وفاداري خوانين به جهتي جلـب  
مي شد كه  نفع شخصي و مادي  آنهـا را  
بسيشتر تأمين كند و  در ازديـاد زور آنهـا   

و ايراني بودن  منبـع   اجنبي. مؤثر  باشد
حتي مي . فيض برايشان علي السويه  بود

ــا دديــ م كــه چگونــه روابــط خــود را ب
مأمورين سياسي خارجي بـه رخ قبيلـه و   
ــه آن     ــيدند و ب ــي كش ــود  م ــيره خ عش

     ) 11( »...مباهات مي كردند

وي در باره دو قرن اخيـر  رژيـم هـاي    
بـدبختي   : استبدادي در ايران مي نويسد

يران و بخصوص  در دو قرن اخير اصلي ا
اين بوده است كه رژيم استبداد و قدرت 
مطلق توسط سالطيني اعمال مي شد كه 
ضعيف النفس و فاقد آمـال و آرزوهـاي   

قدرت مطلق آنها . ملي براي ايران بودند
بين نزديكان و درباريان  توزيع مي شد و 
 كار به جائي مي رسيد كه فراشباشي ها بر

تسلط داشتند و بنام و بـراي  مردم بيچاره 
رجـال   اربانان خود يعني شـاهزادگان و 

رانـان  محك. قاجار اخـاذي مـي كردنـد   
واليات هم از درآمدهاي  نامشروع خود 
سهمي به شاه  مي دادند و سفره خـود را  
رنگين تر و حساب هاي  شخصي شان در 
بانك شاهي و يا محـل ديگـر روز بـروز    

   ً   ئمـا   خزانـه دولـت دا  . زوني مي يافـت ف
كـدي بـه سـوي روس و    تخالي و دست 

نهـا و يـا شـركت    آانگليس و بانك هـاي  
رجال بي حيثيت قاجـار  . نفت دراز  بود

حتي  تهديد مي كردند كه اگر بـه آنهـا   
عفاء مـي دهنـد و يـا در    تساپول نرسد يا 

بست مي نشينند تـا خـواهش    يلگروكنس
  )   12( »!آنها اجابت شود

از استعفاي  پس 1919باره قرارداد  او در
 :وثوق الدوله مي نويسد

ــرار داد    ــوال قـ ــن احـ ــالل ايـ درخـ
معوق و بالاجرا مانده بود و مجلس  1919

وجود نداشت كه آن را تصويب  و يا رد 
وثوق الدولـه جـاي خـود را  بـه     . نمايد

ماع هم عالوه طروالدوله سپرد و شاه يمش
انگليس كه بـه   زي محرمانه خود اربر مقر

هزار تومان بـالغ مـي    ماهي بيست و پنج
شد سعي  مي كرد عوايد فوري ديگـري  

نماينـده وزارت  . براي خود تأمين كنـد 
خارجــه بريتانيــا معتقــد بــود كــه كابينــه 

صورتي به اوضـاع داده   و مشيرالدوله سر
ولي آنچه را من به نايـب السـلطنه    ،است

هند گزارش دادم ايـن بـود كـه خانـه     
سـت و  ويـران ا ] پايبست[ ايران از پايبند

ارزش و هرچـه   هم فاقـد 1919قرارداد 
زودتر بايد به عنوان پيروزي براي ايران 

مانـدن   و عزيمـت وي  .باطل و لغو شود
قــواي نظــامي بريتانيــا در شــمال ايــران 
تحت مداقه و مـرور بـود و ايـن تـدبير     

اتخاذ شد كه بنام همكـاري نزديـك در   
مقابل خطر بلشويك ها و انقالبيون محلي 

واي انگلــيس و قــزاق بــا بهتــر اســت  قــ
ايــن طــرح . يكــديگر وارد عمــل شــوند

بود كه )  آيرونسايد (   Ironsideژنرال 
مانع از اقدام ناگهاني و قاطع لشكر قزاق 

احمد شـاه بـه   .... به سود روس ها گردد
هيچوجه حاضر نبود كه بر عليه فرمانـده  
روسي قزاق عملي انجام دهـد و  شـايد   

د كـه كلنـل   يكي از داليل اصلي اين بو
مبالغ قابل مالحظـه اي از  استاروسلسكي 

بودجه قزاق را برداشته و به شـاه رشـوه   
مي داد و اين جريان بر سفارت انگلـيس  

در اين مرحلـه بـه دسـتور    . پوشيده نبود
وزارت جنگ در لندن و نايـب السـلطنه   
هند همكاري نزديك ژنرال آيرونسايد و 

مــن بــراي نظــرات . گرديــد مــن آغــاز
دربــاره نيــروي قــزاق اعتبــار رضــاخان 

فراواني قايل بـودم و سـرانجام او را بـه    
آيرونسايد همان . نسايد معرفي كردموآير

خصالي را در رضاخان مي ديد كـه مـن   
ديــده بــودم و هــر دو بــراي ايــن مــرد 

     ) 13(» . احترام زيادي قائل بوديم
   
ملـــک الشـــعرا بهـــار مقـــدمات   ◀

اینگونـه شـرح مـی  ۱۲۹۹کودتای 
  : دهد

  
  !شاه   مي ترسيد 

               ً                      اگر چه شاه كامال  پيرو افكار عمومي بود  
و افكــار عمــومي هــم از طــرف روســيه 
خطري فرض نمي كرد، زيرا آنهـا تـازه   

دادي كه بسيار مفيد مي نمود  سواد قرار
براي سپهدار فرستاده بودند و خود را بـا  
اقامت  قواي انگليس در ايـران مخـالف   

ــن يك   ــد و اي ــي كردن ــي م ــوع معرف ن
. همدردي بود كه با مردم ايران داشـتند 

اما درحقيقت شاه از بلشويك ميترسيد، و 
از آشــوبهاي كوچــك شــهر تهــران كــه 
گفتيم اساس حزبي و بنا و بنيـاد درسـتي   
نداشــت و همــه مصــنوعي بــود خــوف  
داشت، نه مايل بود خـود را در آغـوش    

آنها باشد، و  انگليسها بيندازد و مطيع ارادة
اشت آرام و آسـوده بنشـيند،   نه جرأت د

تنها اعتماد  و پشـت گرمـي او نيـز بقـوة     
قزاقها بود و قزاقها هم در حدود قـزوين  

 زيـرا در ( لخت و بيچاره و بي فرمانـده  
اين موقع صاحبمنصبان روسي  را بيرون 

  !) كرده بودند
  !دمردم  بفكر كودتا  افتاده  بودن •
  
 در اين گير و دار و بي تكليفي، مرحـوم  

. سيد حسن مدرس بخيـال كودتـا افتـاد   
ساالر جنگ يكي از پسران  بانوي عظمي 

مقداري تفنگ راه انداخته و  ،در ورامين
عده اي تفنگچي  دور خود جمع كرد و 
قرار  بود از اصفهان نيز عده اي از الـوار  
مســلح آمــده بمشــاراليه ملحــق شــوند و 
بقراري كـه مـي گفتنـد قصـد كودتـا و      

مرحوم مدرس  .داشتندگرفتن طهران را 
در آن «: بخــود مــن بعــدها مــي گفــت

نزد من  آمد و گفت »  رضاخان« اوقات 
من چندي پـيش بـا وثـوق الدولـه هـم      
. صحبت كردم و او بمن تـوجهي  نكـرد  

حاضرم با شما كار  كنم و همدست شويم 
چـه  . دهـيم  هو باين اوضاع خراب خاتم

ايـن  .( مي ترسـم ايـران بلشـويك شـود    
مصادف وقتي است كـه  مصاحبه درست 

اينمرد بي آرام و تيز هوش نوميد شده و  
ـ    صـحرا  ه بقول خود مي خواسـت سـر ب

ــوب    ــاع را خ ــاني اوض ــذارد و پريش گ
مي گوينـد  » .)احساس كرده بوده است

شاهزادة نصرت الدوله وزير خارجـة  : كه
حكومــت وثــوق الدولــه  كــه از هنگــام 
مسافرت با شاه  در فرنگستا ن مانده بـود،  

نگستان با شتاب و تعجيل  براي اداره از فر
كردن كودتائي كه در اروپا مقدمات آنرا 
فراهم آورده بود بـه ايـران تاختـه و تـا     
همدان رسيد، ولـي بسـته شـدن جـادة     

قزوين بسبب بارش برف مـانع   –همدان 
گرديدكه شاهزاده بموقع خود را بمركز 
برساند و سيد ضياء الدين بمساعدت مستر 

انگلـيس در تهـران كـه    هاوارد كنسـول  
مردي صاحب نفوذ و با نصرت الدوله نيز 
مناسبات خـوبي نداشـت، پـيش افتـاده     
كودتــا را اداره كــرد و شــاهزاده روزي 

وارد پايتخت شـد كـه پـدر و بـرادرش     
ساالر لشكر دستگير شده و حبس بودند و 
مشاراليه را با اتومبيل  او ضبط كرد و نزد 

  . !پدر و برادرش  بردند
بـا  ) نصرت الدولـه ( روابط  فيروز  هرگاه

مسترهاوارد خوب بود يا سرپرسي كاكس 
در تهران مي بود، شك نيست كه كودتـا  

ـ     ه،بدست او انجام شده بـود و ايـن واقع
ــرف و   ــارش ب ــة ب ــي واقع ــداوت  يعن ع

مسترهاوارد در سر دوراهي تاريخ باعـث  
ـ  ( .خيلي آثار گرديد س يدر سـفارت انگل

ـ » سر پرسي كـاكس  « زبان ر مختـار  وزي
دانشمند و مجرب انگلستان دو دسـتگي و  
اختالف نظري پيدا شده بـود، علـت آن   
بود كه  مستر هاوارد كه فارسي را خوب 
حرف ميزد و مردي صـاحب نفـوذ بـود    
ميل داشـت غالـب كارهـا بوسـاطت او      
                              ً           انجام گيرد ولي دولتيان مستقيما  با وزيـر  
مختار سر و كار داشتند و شايد كارهـائي   

ميل و اطالع مستر هاوارد انجـام     بخالف
مي گرفت، از اينـرو هـاوارد بـا نصـرت     
الدوله و صارم الدوله كه همة كارة كابينه 
و رابط  بين سفارت و دولت بودند سـرو  
سري نداشت و بـرخالف بـا سـيد ضـياء     
الدين دوست و رفيق  بود و سـيد جـزو    
دستة هاوارد محسوب  مـي شـد و  ايـن    

ر نرمان و سرپرسـي  مخالفت تا ورود مست
عهد سلطنت رضـا شـاه    رن و بعد ها تاول

  ً                        ما  از دوستان هاوارد بـود  يكه او هم مستق
دوام يافت، و مستر هاوارد در اين مـدت  
با نصرت الدوله و تيمورتاش  و دوسـتان  
ايشان ميانة خوشي نداشت، و عاقبت هم 
تيمور و فيروز موفق شدند زير پاي آقاي 

سـتان از  لانگه و بهاوارد را جاروب كنند 
شكايت كردند و احضار شد و بسـمت   او

روزي كه . مأموريت سوريه نامزد گرديد
مستر هاوارد مي خواست از ايران برود با 
آنكه من خانه نشين بـودم بعنـوان وداع   
: بخانة من آمد و در ضمن صحبتها گفـت 

مسافرت بلنـدن ميـرود و   ه تيمورتاش ب« 
راليه گمان ندارم درين سـفر زيـاد بمشـا   

ــذرد ــان  » خــوش  بگ ــن هم ــا  اي         ً                 و اتفاق
سفريست كه بعد از مراجعت از آن سـفر  

و !... مورد خشم شاه واقع و نابود گرديـد 
نيز شنيده ام كه اين ديپلمات با فراسـت  
گفته بود كه  مي بينم فيروز و تيمور بدار 

مي گويند مقاالتي كـه  . آويخته شده اند
در شرق نزديـك در تمجيـد از فعاليـت     

يمور و اينكه همه كاره اوست و پهلـوي  ت
يش نيست و غيـره  بآلتي در دست تيمور 

بقلم مستر هاوارد بوده است ولي قسـمت  
اخير ايـن اخبـار رابايـد باقيـد احتيـاط      

   !)نگريست
: ملك الشعراء در ادامـه آن مـي نويسـد    

جمعي  ديگر نيز بر آن بودند كه بوسـيله  
اژور اقدامي  بنمايند و م ،رؤساي  ژاندارم

فضل اهللا خان را در نظر گرفته بودند كه 
روزي آقاي سيد ضياء . با او مذاكره كنند

الدين وقتي كه از نزد سپهدار بر ميگشتيم 
و هنوز هيئت وزاريش ترمييم نشده بـود  

اينها داخل آدم نيستند، بايـد  : بمن گفت
خود ما فكري كنيم و سرو صورتي بكارها 

ــدهيم ــاه در    .ب ــه ش ــنيدم ك ــري ش خب
اسالمبول با پدرش  محمد علي  صحبت 

« كرده بود و پدر باو نصيحت كرده كـه 
بوسيلة  قزاق ها ميتوان حكومتي مقتدر و 
موافق خود ايجاد كني و جلوي هرج و 

ولي  من نمي دانم ايـن  » مرج را بگيري
   .خبر تا چه  حد راست است

مستر نرمان : احمد شهريور معتقد است كه
از آنكه از  قصـد   وزير مختار انگليس بعد

حركت دادن شاه و جمـع آوري بانكهـا   
منصــرف شــد و پيشــنهاد هــاي نظاميــان 
انگليس نيز توسط سپهدار پذيرفته نيامد، با 
شاه مالقات كرد و در باب كودتا و ايجاد 
حكومت مقتدر و ثابتي كه بتواند از هرج 
و مرج تهران كه پيشـاهنگ نشـر مسـلك    

تـي  دول كمونيزم اسـت ممانعـت كنـد و   
با احمد شاه . قوي و نظامي بوجود آورد

و . شاه اين فكر را پسـنديد  - صحبت كرد
نيز  مي گويد موثق السلطنه مغرور ميـرزا  
وزير دربـار  بـا ايـن نقشـه موافـق نبـود       
بنابراين استعفا داد و مشار الملك وزير در 

شهاب الدوله هم : بار شد و نيز  مي گويند
نبود، و از  قرار مسموع بدين عمل راضي 

معين الملك بجاي شهاب الدوله داخـل  
  .دربار گرديد و منشي  مخصوص شد

  13در صفحه       
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بمناسبت صد و  ،خرداد۲۶«
 تولد سالگرد نهمینبیست و 

  »مصدق  دکتر
  
معين الملك مردي متـين و بـا   : ميگويد 

نقشة كودتا موافق  بوده است و او در آن 
اوقات بين شاه و سـفارت انگلـيس رابـط     

      ً                            اتفاقا ، درهمان اوقات مستراسـمارت  . بود
از اعضاي سفارت روزي بخانة مؤلف آمد 
و با مـن در ايجـاد حكـومتي مقتدركـه     
بتواند هرصاحب داعيه و صاحب صـوتي  
را سركوب دهد و ايجاد دولت ثابـت و  

مذاكره كـرد و  ( نيمه ديكتاتوري بنمايد 
من با او در لزوم چنين دولتي بطور كلي 

ولي در انتخـاب  افـراد و    )موافق بودم 
اعضاء آن دولت سليقة ما راست نيامـد و  
هر اشكالي كه من داشتم درين مسئله بود 
و قرار شد باز هم فكـر و صـحبت كنـيم    
ولي بعد معلـوم شـد كـه فرصـت فـوت      
ميشده است وقت مذاكره طوالني  نبوده 

  !است
  
بـا شـاه قـرار    : احمد شهريور مي گويـد  

تشـكيل شـود و   دادند كه دولتي  قو ي  
  : كارهاي  او بقرار زير  باشد

مطابق  1337ذي القعده  12قرار داد  -  1 
را با نزاكت لغو كنند و روابط  1919اوت 

  . جديدي  با دولت بريتانيا ايجاد  نمايند
دولت ايران با دولت روس تا حدي   -  2

نزديك شود كه  هم از خطر مـداخالت  
ع قشون آنان ممانعت شـود و  هـم بمنـاف   

  .بريتانيا ضر ر وارد نيايد
دواير  نظامي را متحد الشكل كنند و   -  3

تا حدود چهل هزار نفـر سـرباز  ترتيـب     
  ... بدهند و مواد ديگر 

اين خبر  را  احمد شهريور  نوشته است و 
نمي دانم تا چه  انـدازه تحقيـق صـحيح    

  .كرده و شايان اعتماد است
نكه آ در اين خبر كه مي نويسم عالوه بر 

جود اسـت از  ودر تاريخ احمد شهريور م
شـاه  : چندين نفر مطلع نيز  شنيده ام كه

در آن اوقات به رئيس الوزرا پيشنهاد كرد 
كه پانصـد نفـر قـزاق  عـالوه بـر گـارد       
سلطنتي  الزم است كه در تهران باشند  و 
                    ً                    امر شد اين  عده فورا   از قزوين  بتهران  

  .... روانه شوند
ياءالدين، ايـن اوقـات   من و آقا سيد ضـ 

زيادتر از ايام پـيش بـا يكـديگر مالقـات     
داشتيم، و من هميشه باين جوان هوشيار 
و شجاع و نافذ عالقه داشتم و بـا وجـود   
دور بودن افق حزبـي و موجـود شـدن    
موارد  اخـتالف  سـليقه، همـواره  سـعي      

  .داشتم كه بين  ما نقاري  روي  ندهد
نيـز   درين روزهـا اخـتالف فيمـابين مـا    

هـر دو اوضـاع را    برطرف گرديد بـود و 
روزي . بيك شكل و يك رنگ ميديـديم 

كه دولت اول سپهدار تشكيل شـد، مـن   
هيچكـدام  : سيد را ناراضي يافتم و گفت

اينها چيزي  نيستند، ما خودمان بايد كـار   
  ...كنيم

چيزي نگذشت درصدد  بر آمدم كه بين 
خـود  ( دوستان خودم يعني فاميل فيروز 

و تيمورتاش و بـين سـيد   ) هران نبوداو ت
. ضياة الدين ارتباطي صميمانه ايجاد كنم

قسمت تيمور تاش سـهل بـود، امـا بـين     
فيروزيان و سيد الفت به صعوبت دسـت  
مي داد، فيروز نمي خواسـت بشخصـيت   
جواناني كه خود را بپاي  كـار رسـانيده   

ايـن يكـي از بـدترين    . اند اذعـان كنـد  
ان ايرانست، كه صفات كهنة اشراف و اعي

گمان  مي كنند  كسي كه پدرش وزيـر   
 !نبوده  اسـت حـق نـدارد  وزيـر  شـود     

تيمـور  ( بهمين اصل سـالها سـردارمعظم   
و اشخاصـي ماننـد او را سـر مـي     ) تاش 

ــد و عجــب اينســت كــه اگــر   گردانيدن
برحسب صدقة شخصي از طبقة دوم وزير 
مي شد بفور خود را در صف اعيان قـرار  

ل  قديم را پرورش  مـي  داده همين اص
  !داد

يكي از علل عمدة تربيت نشدن رجال و 
مردان كافي در عصر مشروطه و منحصـر  
شدن كارهـا بدسـت دوازده نفـر پيـر و     
جوان همين حس محافظه كـاري شـوم   

هر كس را كه اليـق  ميديدنـد بـي    . بود
نوك او را مـي  « : درنگ باصطالح خود

كه بخودي خـود نتوانـد دانـه    » !چيدند
و سيد ! چيند و محتاج دست آنها   باشدبر

ضياءالدين از آنهائي  نبود كه بتوانـد بـا   
  ...نوك چيده زندگي كند

سيد به تيمور نزديك ميشد، چـه تيمـور    
آنروز ها اهميت زيادي نداشت، خود او 
از آنها بود كه نوك او را  مكـرر چيـده   

  !اما باز نوك بيرون مي آورد. بودند
  
  .زياد مي جنبيدسيد ضياءالدين،  • 

  
با مستر هاوارد كه مدتي بود جاي مسـتر   

عهـد سرپرسـي    چرچيـل را گرفتـه و در  
كاكس بـا سـيد زيـاد گـرم گرفتـه بـود       

دريــن اوقــات ديپلومــات . دمخــور بــود
ديگري بنام مستراسـمارت كـه در آغـاز    
مشروطه با دموكراتها دوستي داشت و در 

خواهان كمك  هايران و لندن به مشروط
ده بود نيز وارد تهران شده بود و زياد كر

  .با من خصو صيت  داشت
مســتمر اســمارت معتقــد بــود كــه بايــد  
مامورين انگليس با احرار و آزاديخواهان 
و افرادي كه وجهة ملي دارند همكـاري  
كنند، ولـي مسـتر هـاوارد بخـالف ميـل      
داشت دوستان تازه و فعال خود را بلنـد  

ودتـا   باالخره  فكـر ك .كند و جلو بيندازد
  .در يك هفته بوجود آمد

  
  شاه چه مي كرد؟ • 

  
اطالع داريم كه شاه در اسالمبول وقتي  

پــدرش  را مالقــات كــرده بــود، طــرح 
كودتائي  بدست بريگاد  قـزاق  بـر ضـد    
مشروطه خواهان و هنگامه جويان كشيده 
و پدرش باو ثابت كرده بود كه بهمراهي 
اين قوه  كه  هنوز  شاه پرست و دسـت  

ــ ــواني    نخ ــد ميت ــده ان ــاقي  مان ورده ب
ازين روي  بـود  كـه    ! ديكتاتوري  كني 

چنانكه گفتيم شـاه ميـل نداشـت قـواي     
قزاق متفرق شود و حتي مانع شد كه اين 
قوه با قوة  ژاندارم متحد الشـكل  شـده    

پـس  . در تحت ادارة واحـدي  در آيـد  
خوانندة عزيز مالحظه كرد كه فكر تغيير  

ر ميزده اسـت و از  وضع در هر سري دو
همـه   ،شاه  تا شاهزاده و از عالم تا عـامي 

دريافته بودند كـه بـا ايـن وضـع شـرب      
اليهود و اصـول رياكـاري و پوشـانيدن    
لباس ملي اغراض فروماية شخصي نمـي  
توان كار كرد و همه در صدد بودند كـه  
از طريق كودتا و جمع قـواي متشـتت و   
تمركز آنها مي توان بسر منـزل  مقصـود   
رسيد، منتهي رفيق ما كه زودتـر از همـه   

» لسان الغيـب  « كامياب  شد  بدين بيت 
  :رطب  اللسان بود كه ميفرمايد

من بسر  منزل عنقـا نـه بخـود بـردم راه              
  !طي  اين مرحله با مرغ  سليمان كردم

  
  :كودتاي  سوم  حوت علم شد•
  
آقا  سيد ضياالدين يـك سـفر  بقـزوين     

  .رفت و باز گشت
من حس كردم كـه مشـاراليه اينروزهـا     

زيادتر از ايـام عـادي در جنـبش و كـار     
است، روزي كه پس فردا قـواي  قـزاق   

بـا  1299وارد تهران شد يعني اول حوت 
وي بطور صريح و قطعي گفتم كـه اگـر    
نقشه و فكري  داريد كه مربوط  باوضـاع  

  ....باشد، من با شما موافقت خواهم كرد
كه پانصـد نفـر قـزاق    بقزوين گفته شـد   

حركت كند و اين امر در نتيجة اشـاره و  
بعد شنيدند كـه دوهـزار   . فرمان شاه بود

معلوم نشد هـزار  . نفرحركت كرده است
نفــرهم بدســتور دولــت بــوده اســت يــا 
                                  ً       بدستور  كساني كه نقشـة كودتـا را قـبال     
كشيده بودند از قبيـل صـاحب منصـبان    

نـل  نسايد و كلوانگليسي مانند جنرال آير
و چنانكه . اسمايس و غيره و يا بدستور شاه

خواهيم ديد اين عده از ينگي امـام كـه   
بطرف كرج  حركت كردند شاه شـنيد و  
متوحش گرديد، و بسردار همـايون امـر   
كرد كه تلگراف كنيد اين عـده بقـزوين   

ولي عده بقزوين باز نگشـت و  . باز گردد
بتهـران  » رضاخان مير پنجه«بسركردگي 
يم گرفتند كه اگر سئوال شد آمد و تصم

بكجا ميائيد بگويند براي رفتن بخانه ها و 
ديدن زن  و بچه ميرويم و اگر الزم شـد  
باز  به فرونت بر ميگرديم و عالوه بگويند 
مدتي است  مواجب  بمـا نـداده انـد و    

  ...مواجب مي خواهيم
   ً             قبال  صحبت كـرده  » ژاندارم« با رؤساي 

پايتخـت   بودند كه هنگـام ورود قـوا بـه   
دست در نياورنـد و بـا قزاقهـا بـرادر وار     

احمد شهريور مي گويد كـه  . رفتار كنند
اين عمل را هم شاه كـرد و او بـود كـه    
دســتور داد ژانــدارم و بريگــاد مركــزي 

امـا مـن   . درقبال قزاق دست در نياورند
اين معني  را باور نمي كنم و حق  آنست 
كه شاه از حركت دو هزار قزاق بتهـران  

ســيد و امــر كــرد بــاز  گردنــد و آنهــا تر
اطاعت نكردند و شاه در برابر عمل واقع 

قـزاق كـه در قـزوين    . شده قرار گرفت
لباس در بر نداشت با لباس نو و كفـش و  
ساز و برگ حسابي حركت كرد، بين راه 

در يكي از . پولي هم بين آنها قسمت شد
منــازل صــاحب منصــبان قــزاق  نطقهــا  

ود سخن گفتند و كردند، و از خدمات خ
بتهرانيان حمله كردند و بار ديگر سـردار  
تازة خود را كه در همان روزها سـرتيب  
سوم شده بود سردسـت بلنـد نمودنـدو    
خود را خدمتگزار شـاه شـمردند و سـيد    

  .ضياء الدين هم درآن جلسه حاضر بود
  
راپورت بتهران رسيدكه قزاقها مي  •

  !آيند
  

يون رئيس دولت، قاسم خان سردار همـا 
رئيس بريگاد قزاق را فرستاد كه از قـزاق  

مشــاراليه رفــت و .  بپرســد كجــا ميĤئيــد
چنانكه خواهيم ديـد تـوهين شـده بـاز      

  !گشت و استعفا داد
دولت ششصدنفر ژاندارم كـه حاضـر در    

مركز بودند براي ممانعت قـزاق بخـارج   
شهر و حدود باغشاء  گسيل داشت سـپس  

نگاهداري سرباز بريگاد مركزي  را براي  
ــدارم    ــا ژانـ ــي  بـ ــدق  و همراهـ خنـ
ــبانهاي    ــب  بپاس ــاخت و اول  ش مأمورس
شهرباني  نيز اسلحه دادند كه در  مركز  و 

  .كالنتريها مواظب باشند
ژاندارم مقارن غروب از شـهرخارج و در  
باغشاه و يوسف آباد كـه مقـر آنهـا بـود     
مستعد شدند ولي بĤنها تفنگ بـي فشـنگ   

سوئدي  با كودتا رؤساي . داده شده بود
همراه بودند، ورنه ژاندارم بدون شك با 
تكيه بشهر مي توانست قواي خستة قـزاق  
را در ساعت متفرق كند، خاصه كه بريگاد 
  .مركزي نيز پشتبان آنان قرار  مي گرفت

سپهدار، اديب السـلطنه سـميعي معـاون     
ــد ســفارت   ــوزرا و دونفركارمن ــيس ال رئ

بود جلـو   انگليس را كه يكي مستر هاوارد
ــي      ــك منش ــين المل ــتاد و مع ــا فرس آنه

از اين عده . مخصوص  شاه نيز با آنها بود
          ً                               تنها ظاهرا  اديب  السـلطنه داخـل نقشـه    
نبوده است، اين عده رفتند و جواب  سر 

  .باال شنيده باز گشتند
مخبر روزنامة ايران را من قريب به نصف 

زيرا در شهر شهرت يافتـه  ( شب فرستادم 
اي  بلشويك به تهران حمله  بود كه عده

ــد  ــرده ان ــردم  ) ك ــان م ــراي اطمين و ب
مخبر ما . خواستم جزئيات واقعه را دريابم 

در چند ميلي شـهر بـه آنهـا رسـيد ولـي      
قزاقان او را راه ندادند كه كسـي  را بـه    

رضا خان مير پنج بـا  : بيند و باو گفتند كه
  ...آترياد تهران  بخانه هاي  خود ميروند

ژانـدارم دسـت در   ! رد شهرشـد قزاق وا 
بريگاد مركزي  باتفاق  قزاق  وارد . نياورد

ك سحر يك تير  توپ از ينزد. شهر شدند

ــ    نية شــهرباداراه ميـدان مشــق  قـديم ب
شليك كردند و بيكي  از اطاقهاي تأمينات 
خورد و قزاق باتفـاق جمعـي از بريگـاد    
مركزي كه بـا قزاقهـا همدانسـتان شـده     

ريختنــد و ) ر بــاني شــه( بودنــد بنظميــه 
رة نظميــه و اشــليك بــا تفنــگ در اد  

  .كالنتريها آغاز  شد و مدتي  دوام داشت
محبوسين نظميه بگمان . نظميه تسليم شد

اينكــه بلشــويك بشــهر  ريختــه اســت، از 
« محبس بيرون ريختنـد و فريـاد زدنـد    

و يكي از آنها بـه تيـر   » زنده باد بلشويك
انـات  ذخيرة نظميـه و ام . قزاق كشته شد

يك محبوس فـراري و يـك   ! غارت شد
دو . پاسبان در مركز شهرباني كشـته شـد  

پاسبان هم در  كالنتريها بقتل رسـيدند و  
هفت تن مجـروح شـدند كـه آنهـا هـم      

  .بتدريج مردند
ايـن هنگامـه و   : احمدشهريور مي گويد 

شليك توپ مردم را بيمنـاك سـاخت و   
زناني  سقط  جنين كردند و بقول خـود  

  !.وي  خون افتادندآنها، ر
عبداهللا خان امير طهماسبي گفتـه اسـت    

من رئيس گارد مخصوص  احمد شاه : كه
                               ً             بودم، و با آنكه احمد شاه تقريبـا  از نقشـة   
كودتا مسبوق بود بعد از  شـنيدن وضـع   
شبانة شهر خواست از فرح آباد فرار كند، 

چنين بود طرح يك . من او را مانع شدم
يتخت با قوائي دسيسة سياسي بزرگ، و پا

كه در او بود اينطور بتصرف  جماعتي كه 
   )  14! (خود را فروخته بودند در آمد
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 : مـي نويسـد   در باره  اردشير جي ) وهيشتا
اردشير جي پور ايدلجي پور شـاپور  فرزانه «

خورشـيدي در   1244جي ريپورتر در سال 
بمبئي چشم به جهان گشـود  و در بهمـن   

. خورشيدي در تهران درگذشـت  1312ماه 
ـــه    ـــاگهاني فرزان ــت نـ ــس از درگذش او پ

مــين دو( كيخســرو جــي خـــان صــاحب  
ــابر   ــن اك ــده انجم ــال ) نماين  1272در س

خورشيدي از سوي اين انجمـن بـه سـمت    
ســومين نماينــده انجمــن اكــابر صــاحبان  
پارسي در آمـد و بـراي سرپرسـتي جامعـه     

  .زرتشتي رهسپار ايران شد
اردشير جي عـالوه بـر خـدمت رسـاني بـه      
جامعه زرتشتي در پا بر جـا نمـودن نظـام    

ت، چنـان  مشروطيت نيز نقش بسزايي داش
ــاب    ــك زاده در كت ــدي مل ــاي مه ــه آق ك
زندگاني ملك المتكلمين نام فرزانه اردشير 
جي را جزو چهل نفـر آزاديخـواهي كـه در    

هجــري قمــري  1322ربيــع االول  12روز 
انجمن آزادي خواهان ايران را بنيان گزاري 

 . كرد براي ثبت درتاريخ ضبط نموده است
و فرزانه اردشـيرجي نـه تنهـا بـين رجـال      

درباريان وخاندان سلطنتي ايران مورد توجه 
و صاحب نفوذ بـود، بلكـه رجـال سياسـي     
دولت انگلستان ساكن تهران نيـز بـا ديـده    
احترام به او مي نگريستند و در امور خـاور  
. ميانه به ويژه ايران جوياي نظريات او بودند

كابينه انگلستان وي را به سمت مشاور ويژه 
صوب و گذر نامـه  سفارت خود در تهران من

 . خصوصي براي او صادر كرد
فرزانه اردشير جي زبانهاي كردي و لـري را  
نيز مي دانسـت و بـين آن ايـالت صـاحب     

بـا سـران ايـل    . نفوذ و داراي احتـرام  بـود  
ــت   ــميمانه داش ــط ص ــز رواب ــاري ني . بختي

دانشگاه النسه آسيايي پترو گراد از او بـراي  
اني زمـ .ي دعوت كـرد يتدريس زبانهاي آسيا

هم در مدرسه علوم سياسي تهـران سـمت   
  (**) » .استادي داشت
آزاد به نقل از نوشتة عبـداهللا    ٔ ولي دانشنامه

شهبازي نقـش  اردشـير جـي در ايـران را     
اردشـير جـي در   « :  اينگونه شرح مي كند
و حـوادث بعـد    1299كودتاي سوم اسفند 

ي آن شبكه مفصل اطالعاتي حكومت هند 
/ ميالدي 1893، كه از سالبر يتانيا در ايران

يعني از سـه سـال قبـل از قتـل     . ق 1310
                                         ناصرالدين شاه به وسيله س ر اردشير ريپورتر 

شد، نقـش اصـلي و    اداره مي) اردشير جي(
اين شبكه بود كه رضا . تعيين كننده داشت

ــرورش دا  ــيد و پ ــاه را بركش ــامي  دش و تم
مقدمات كودتا را فراهم آورد و سپس مسير 

ا در تأســيس ســلطنت پهلــوي دشــوار او ر
ــرد  ــوار ك ــدايت و هم ــا  . ه ــه در كودت البت

بارون : بعدها(                           سرلشكر س ر ادموند آيرونسايد 
، فرمانـده نيروهـاي نظـامي    )آيرونسايد اول

انگلــــيس مســــتقر در شــــمال ايــــران 
ولـي بايـد   . ، نيز نقش داشـت )نورپرفورس(

. توجه نمـود كـه ايـن نقـش محـدود بـود      
ي درمنطقه و در آيرونسايد تنها مدت كوتاه

فوريـه   17تا  1920ا كتبر  4او از. ايران بود
، يعني كمترازچهارماه و نيم فرمانـده  1921

نورپرفــورس بــود كــه مأموريــت جنــگ بــا 
وي در طـول  . ها را به عهده داشت بلشويك

زندگي اش نيز ارتباطي با ايـران نداشـت و   
توانـد   بنا بـر ايـن نقـش او در كودتـا نمـي     

مقايسـه بـا نقـش     همسنگ و حتـي قابـل  
اردشير ريپورتر باشد كه بـه عنـوان رئـيس    
شبكه اطالعاتي بريتانيـا درايـران تـا زمـان     

سال در ايران اقامت داشت و بـر   28كودتا 
حوادث مهمـي چـون انقـالب مشـروطه و     

البتـه آيرونسـايد بـه    . غيره تأثير نهاده بـود 
عنوان فرمانده نيروهاي نظامي انگلـيس در  

يني در كودتـا داشـت   شمال ايران سهم مع
ولي او مجر ي دستورات وزير جنـگ وقـت   
.                                        بر يتانيا، يعني س ر وينستون چرچيل، بـود 

بعدها همين چرچيـل، بـه عنـوان نخسـت     
وزير وقت بريتانيا، نقش سرنوشت سازي در 

  » . ايفا كرد 1332مرداد  28كودتاي 
ــان ديگــر ،   ــه بي  عضــو اردشــير ريپورتر«ب

ـ  در   ژ بيـداري سازمان ماسوني موسوم به ل
     او ل، : چهــار ســمت رســمي داشــتايــران، 

ــا در » مستشــار سياســي« ســفارت بريتاني
السـلطنه   تهران با استوارنامه از سوي نايـب 

حكومت هند بريتانيـا يـا بـه تعبيـر ديگـر      
  .مشاور ويـژه وزيرمختـار بريتانيـا در ايـران    

و سرپرست » پارسي پانچايت«             دو م، نماينده 
       سـو م،   .انجمن فوق زرتشتيان ايران از سوي

چهــارم،   .نماينــده كمپــاني تاتــا در ايــران
خبرنگار روزنامـه تـايمز لنـدن در ايـران و     

  . (  *** )» . خاورميانه
( نگــاه كنيــد بــه  ســايت وهيشــتا   - **  

  )سايت رسمي انجمن زرتشتيان كرمان 
http://www.kza.ir/mods.php?id=Info
_Center&task=readpage&pid=124  

نگــاه كنيــد  بــه نوشــتة عبــد اهللا   - *** 
سر اردشير ريپـورتر، سـرويس   « - شهبازي 

 » اطالعاتي بريتانيا و ايران
http://www.shahbazi.org/pages/Repo
rter_Ardeshirji1.htm 
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 شهادت هدي صابر
اعتـراض  دلیل اعتصاب غذای صـابر در 

به شهادت هاله سحابي در جريـان مراسـم   
اهللا سحابي بـود كـه  بـه     تشييع پيكر عزت

همراه اميرخسـرو دليرثـاني، ديگـر فعـال     
ي، دست بـه اعتصـاب   مذهبي زندان - ملي

 10اي  اين دو در نامـه . غذاي تر زده بود
روز پيش از شهادت  صابر  ابراز اميدواري 

شايد ايـن اقـدام مـا بـه     « كرده بودند كه
ســهم خــود در شــرايط وانفســاي وطــن  

ســحابي، مــانع از تكــرار ايــن  –مصــدق 
دفـاع   هـاي بـي   ها عليه انسـان  بيدادگري

  ».شود
خبـر شـهادت    با گذشت يك روز از اعالم 

تـن از زنـدانيان سياسـي      64هدي صابر، 
همبند با وي در  شهادتنامه  اي وضعيتي را 
كه صابر در آخرين لحظاتي كـه جسـم و   
ــط     ــتم توس ــرب و ش ــر ض ــانش  در اث ج
مأموراني در بهداري اوين متحمـل شـده    

 :  نوشته اند. بود  و جانش را از دست داد
، هدي رضا زاده صابر، زنـداني سياسـي   «

در پي اعتصـاب غـذاي    1390خرداد  22
نامحدود و عدم رسـيدگي مسـووالن بـه    

مـا هـم بنـدان او و امضـا     . شهادت رسـيد 
كنندگان اين بيانيه كه در طول يك سال 
گذشته در كنار وي حضور داشته ايـم بـه   
اطالع عموم ملـت ايـران مـي رسـانيم و     

 :شهادت مي دهيم 
ما شهادت مي دهـيم كـه هـدي صـابر      ٭

ه عالوه بر مطالعه كتاب، قرائت قرآن روزان
و برگزاري كالسهاي تاريخ همواره مدت 
قابل توجهي به ورزش اختصاص مـي داد  

 350به طوري كه در مسابقات ورزشي بند 
 .همپاي جوانان مشاركت مي كرد

ما شهادت مي دهيم هدي صابر در طـي  ٭
مدت يك سال گذشته هيچگونه عارضه و 

ابق موجود در بيماري نداشت كه طبعا سو
پرونده بهداري زندان نيز مويد همين نكته 

 .خواهد بود
ما شهادت مـي دهـيم هـدي صـابر در      ٭

هشتمين روز اعتصاب غذاي خـود دچـار   
درد در ناحيه سـينه و اخـتالل در سيسـتم    
گوارشي شد كه در ساعت چهـار بامـداد   

خردادماه براي نخستين بـار بـه    20جمعه 
ن جنـب بنـد   بهداري مستقر در زندان اوي

منتقل شد اما دو ساعت بعد در حالي  350
كه از درد بـه خـود مـي پيچيـد بـه بنـد       
بازگردانده شد و ازصـداي فريـاد او هـم    
اتــاقي هــايش بيدارشــده و دور او حلقــه 

ــابرگفت   ــام ص ــن هنگ ــد در اي در «: زدن
بهداري نه تنها هيچ رسيدگي بـه وضـعيتم   
نشد بلكه مورد ضرب و شتم و توهين قـرار  

ــاس  گرف ــاموراني در لب ــه ام و توســط م ت
پرســنل بهــداري از اتــاق درمــان بيــرون 

 .انداخته شده ام
ما شهادت مي دهيم هدي صـابر كـه از    ٭

درد به شدت مي لرزيـد و بـه خـود مـي     
با صداي بلند  350پيچيد در اتاق يك بند 

از دسـت آنهـا شـكايت    «: اعالم كرد كـه 
 ».خواهم كرد

گـام  ما شـهادت مـي دهـيم در ايـن هن     ٭
هدي صابر در حالي كه توان ايستادن بـر  
روي پاهاي خود را نداشت با برانكارد بـه  
خارج از بند منتقل شـد در ايـن آخـرين    
ساعت حضور در بند وضع گوارشي او بـه  
شدت بحراني بـود و بارهـا گفـت دچـار     

  .اسهال و حالت تهوع شديد شده است
در اين هنگام ودر پي اعتراض هم بنـدان  

گهبان دوبـاره مقـدمات اعـزام    وي، افسر ن
وي به بهداري را فراهم كرد اما ايـن بـار   
صابر بـا تكـرار اعتـراض خـود نسـبت بـه       
برخورد و عملكرد ماموران بهداري گفت 

من به آنها اطمينان ندارم كه سپس افسر «:
نگهبــان وعــده داد تــالش كنــد او را بــه 

 ».بيمارستان خارج از اوين منتقل كنند
شهادت شادروان صابر، دو  دو روز  بعد از 

المللـي   كمپين بين«سازمان حقوق بشري 
ــران گزارشــگران «و » حقــوق بشــر در اي

اند كه  هاي خود گفته در بيانيه» بدون مرز
هـاي زنـدان،    قوه قضـاييه ايـران و مقـام   

 .هدي صابر هستند» مسئول مرگ«
فريده جمشيدي، همسر هدي صابر اعـالم  

مـدرس،  كرده است كه پرسنل بيمارستان 
بيمارستاني كه صابر به آن منتقل شده بود، 

اند كه اگر مقامات زندان، هدي صابر  گفته
ــي   ــتان م ــه بيمارس ــر ب ــاندند  را زودت رس

خـانم  . توانستند جان او را نجات دهند مي
جمشيدي همچنين گفتـه اسـت، مقامـات    
زندان به مدت دو روز از اعالم مرگ وي 

  .خودداري كرده بودند
  
متولـد    1338اسفند  26ر هدي صابر د ◄

ــد و در  ــرداد    22شـ ــط  1390خـ توسـ
ددمنشان نظام فاسد و جنايتكار جمهـوري   

او   عضــو شــوراي . اســالمي   كشــته شــد
 "ايران فردا"سردبيري مجله توقيف شده 

به مدت هشت سال بـه   71بود كه از سال 
اهللا سـحابي   مديرمسئولي  شادروان عـزت 

 .شد منتشر مي
دسـتگير و بـه    1379مـاه  صابر  در بهمن «

دنبال بيش از يك سال حبس، در دادگاه 
هـر  . به پنج سال و نيم زندان محكوم شـد 

چند اجراي اين حكم بـه تعويـق افتـاد و    
 14پس از پايان محاكمه اش در روزهـاي  

با سـپردن   1380اسفند  21اسفند، در  15و 
 .ميليون تومان وثيقه آزاد شد 130

روز را  228در طول اين بازداشـت صـابر   
در سلول انفرادي گذراند و پس از صدور 
حكم در دادگاه بدوي، تاكنون و پـس از  

سـال، هنـوز دادگـاه     10گذشت بيش از 
 .تجديد نظر اين پرونده تشكيل نشده است

، مجـددا  1382هدي صابر در ارديبهشـت  
سـال   10مورد محاكمه قرار گرفت و بـه  

ســال محروميــت از حقــوق  10زنــدان و 
ــا برگــزاري   اجتمــاعي محكــوم شــد و ت

 25امـا در  . دادگاه تجديد نظـر آزاد شـد  
خرداد ماه همان سال، يك بار ديگر بدون 
ارائه دليل قـانوني و بـدون دسترسـي بـه     
وكيل خود بازداشـت شـد و سـه مـاه در     

مهر مـاه همـان سـال،    . انفرادي به سر برد
غالمحسين الهـام سـخنگوي قـوه قضـاييه     

نـد دادگـاه   ايران بدون اينكه مشـخص ك 
صــابر، عليجــاني و رحمــاني كــي و كجــا 

نگار  ، اعالم كرد كه سه روزنامه برگزار شده
محكوميت حبس خود را در زندان آغاز "

  ".اند كرده
جلسه رسيدگي به اتهامـات   1384در آذر 

هدي صابر، رضا عليجاني، تقـي رحمـاني   
پشت درهاي بسته به صورت غيرعلنـي در  

. ران برگزار شددادگاه انقالب ته 26شعبه 
محمد شريف وكالت آقاي صابر و متهمان 

  ».ديگر را برعهده داشت
در آن زمان هدي صـابر نيـز در نامـه اي    
: خطاب به رئيس قوه قضـايي مـي گويـد   

اينجانب در تجربـه ملمـوس پـنج سـاله     "
اخير خود در رويـارويي بـا آن بخـش از    
نظام كه با آن سر و كار داشتم نه خـدا را  

  ".انونديدم و نه ق
دادگـاه تجديـد    36شعبه  1385در مرداد 

نظر تهران حكـم محكوميـت هشـت مـاه     
حبس تعزيري تقي رحماني و هدي صـابر  
به اتهام معاونت درتشكيل يك ان جـي او  

عبــدالفتاح . ي غيرقــانوني را تاييــد كــرد
اتهــام «ســلطاني وكيــل آنهــا اعــالم كــرد

سـازمان  ( NGOمعاونت در تشكيل يـك  
كال و انحـاي مختلـف در   به اش)نهاد مردم

شود و با توجه به  سراسر جهان استفاده مي
بافت كالمي كه در آن مورد استفاده قرار 
گرفته، به انواع گوناگون سـازمانها اشـاره   

غيرقانوني در حالي بـه مـوكالنم   . كند مي
بـه ثبـت    NGOاست كـه ايـن    واردشده

دادگاه تجديدنظر بـا  . است قانوني رسيده
امي، محكوميت موكالنم را تغيير عنوان اته

او گفت اين در حـالي  » .است تأييد كرده
است كه اين دادگـاه تجديـدنظر، هنـوز    
درباره پرونده قديمي تر بازداشـت سـال   

 .است موكالنش تصميم گيري نكرده 79
وي پس از انتخابات رياسـت جمهـوري   «

نيز توسـط دو مـامور    1388دهم در سال 
 .منتقل شددستگير شد و به مكان نامعلومي 

ــت    ــات رياس ــس از انتخاب ــله پ او بالفاص
جمهوري دهم، يك بار ديگر براي مدتي 
كوتاه بازداشت شد و در دوم مـرداد مـاه   

نيز، پس از خروج از محل كار خود  1389
مفقود شد تـا اينكـه پـس از چهـار روز بـا      
خانواده و وكيـل خـود از زنـدان اويـن     

 .تماس گرفت
سال نـو بـه   و در آستانه  89اسفند  29وي 

همراه تعدادي ديگر از زندانيان سياسي به 

بـا   90فـروردين   31مرخصي آمـد و روز  
پايان يافتن مدت مرخصي به زندان اوين 

بازگشتي كـه خروجـي در پـي    . بازگشت
 ».نداشت

فيروزه صابر خواهر هدي صـابر هنگـامي   
هفتـه از بازداشـت هـدي     2كه  بـيش از  

بـه  اي سرگشـاده   صابر مي گذشت در نامه
برادرش  مسئولين را خطاب قرار داد با بر 
شمردن خدمات او به ايرانـزمين  بـه ايـن    

آنان مي دانند كـه  «  :نكته اشاره مي كند 
پروژه زاهدان، پروژه هاي توسعه مهـارت  
هاي پايـه و توانمندسـازي و نيـز تشـكيل     
گروههــاي كــارآفرين و آمــوزش بانــك 

جـوان در منـاطق    1000پذيري حـدود  
ين بسيار محروم زاهـدان اسـت   حاشيه نش

مي دانند . كه با مديريت تو انجام مي شود
كه هدف اش آماده سازي جوانان بـراي  
ورود به بازار كار و يافتن شغل مناسب و يا 
ــير خــود   ــد در مس كســب وكــاري جدي

. رشـته اسـت   22اشتغالي و كارآفريني در 
مي دانند كه براي اجراي اين پروژه بيش 

تالش مي كني تا در از يك سال است كه 
مردم حاشيه نشـين فقيـر، بـي اعتمـاد بـه      
ديگران و نا اميد، كار و زنـدگي در خـور   
انسان، انگيزه يـادگيري و بـاور بـه كـار و     
كوشش و برون رفت از ركود و سـكون و  

  » .محروميت را زنده كني
در آن  هنگام  مهندس  سـحابي  در نامـه   
اي براي هدي صابر خطاب به حاكمان  و 

 :سئولين ظالم و ستمگر  نوشت م
اما اگر بازداشت غيررسمي و غيرقـانوني  « 

آقاي صابر و بازجويي از وي بـراي اتهـام   
كنند و  ديگري است، چرا آن را اعالم نمي

بـه  » تحمـل حـبس  «خواهنـد از   تنها مـي 
عنوان پوشش و ابزار استفاده كنند؟ آقـاي  
صابر در ساليان اخير، هم چـون گذشـته،   

هايش علني بوده و هيچ دليلي  همه فعاليت
ــت  ــراي بازداش ــدارد  ب ــود ن او . اش وج

         ً                          هايي كامال  علني در رابطه با تـاريخ   كالس
معاصــر ايــران و ســپس در رابطــه بــا     

هــاي قرآنــي برقــرار كــرده و يــا  آمــوزه
هاي پژوهشي كه داشته عمـدتا بـه    فعاليت

. صورت كتاب يا نشريه منتشر شـده اسـت  
ــت ــغلي   فعاليـ ــاي شـ ــي (هـ و پژوهشـ
اش هم باز بـه طـور رسـمي بـا      )خدماتي

قراردادهاي قانوني بـا نهادهـاي مسـئولي    
هم چون سـازمان تـأمين اجتمـاعي و يـا     

آيا هدي صـابر  . وزارت مسكن بوده است
رسـاني در   به خـاطر آمـوزش و خـدمات   

مناطق محرومي هـم چـون زاهـدان در    
پـذيري   جهت آموزش كارآفريني و بانك

دادي رسـمي بـا   بر اساس قرار(اقشار فقير 
بـه جـاي آن كـه تشـويق     ) وزارت مسكن

شود و جايزه بگيرد، بايـد بـازجويي پـس    
دهد؟ اگر او شرح خـدماتي را كـه طـي    
ــه     ــن منطق ــانوني در اي ــروژه ق ــك پ ي

پذير به مردم داده اسـت بـه افكـار     آسيب
عمومي گزارش دهد، آيا نبايد عرق شـرم  

اش بنشـيند؟   كننـدگان  بر جبين بازداشـت 
ته افـراد آن چنـان در ايـن    آيا ايـن دسـ  
اند كه هر كاري  العنان شده مملكت مطلق
توانند بكنند و با هر كس و هر  بخواهند مي

محور،  چيز كه با نگاهي بيمارگونه و توطئه
شـان   مشكوك شوند و يـا از آنهـا خـوش   

 توانند برخورد كنند؟ نيايد، مي
بنده از مسـئوالن قضـايي ايـن پرسـش را     

ده اسـت كـه ايـن    دارم كه شما را چه ش
رسـمي و  (چنين در برابـر بخـش امنيتـي    

ــر ــمي و خودس ــليم ) غيررس خاضــع و تس
هـاي تحـت    ايد، تا آنجا كـه حـوزه   شده

اختيار خود را نيـز دربسـت بـه حضـرات     
ايد و حيات و ممات و جسم و جـان   سپرده

زندانيان شـما ملـك طلـق آنهـا شـده تـا       
همچون خدايگان تصـميم بـه زنـدگي و    

   .زادي آنها بگيرندمرگ و حبس و آ
صابر با روحيه جـوانمردي و ورزشـكاري   
خود  به تختي و ورزش ايران  عالقه وافـر  

تختي، شمشاد « داشت و  در مقاله اي بنام 
نگاه و عالقه اش را »   برقرار، منش ماندگار

در ادبيات : به ورزش  اينگونه بيان مي كند
                                            پــر غ نــاي پهلــواني، بــه اصــطالحاتي بــر 

. ردار، بس معنادار چند وجهـي ميخوريم با
از آن جمله اصطالح كوتاه اما پر طـول و  

ــ ّ  ســروته م ر   «عــرض         « . ،در ايــن فرهنــگ
        ّ                              سروته م ر به ورزشكاري اطالق ميشـود كـه   
ورزيده بدن، صاحب ديد، تدبيردار، فني، 
زورمند، اداره كننـده حريـف، زمانسـنج،    
جسور و اهـل اصـطكاك و نيـز خـوددار     

مشـابه اصـطالح    اصطالحي كمابيش. باشد

در واليبال كه به واليباليستي »        شيش د نگ«
تعلق ميگيـرد كـه سـرويس، سـاعدگيري،     
ــپك و     ــوري، اس ــور، پاس ــاع روي ت دف

را بـه طـور    –شش عمل اصلي  –جاخالي 
 .كيفي انجام دهد

تختي خوش قد و قامت، با يال و كوپال، 
    ِ  َ                               صاحب  گ ل و گردن، سر و سينه و برو بازو 

نفـس، فنـي هـم در    و مچ و پنجه، خوش 
سرپا و هـم در خـاك، صـاحب شـگرد ـ      
فنـون اختصاصـي سـگك و كليدكشـي ـ       

 .                                     ّمدير و محاسب بود و به تعبيري سروته م ر 
در فرهنگ اجتماعي ايرانيـان، پهلـواني     

به . گل ورزش و كشتي گل پهلواني است
                                       ِ       اين اعتبار در نزد ايرانيـان، مـردان تنـاور     

نـد، ارج  پنجه درانداز، مكان ديگـري دار 
ديگري و قرب ديگري؛ بـه تعبيـري گـل    

در اين ميان، تختي همزمـان  . ورزشكاران
هم بـا دو بنـده و هـم در رداي پهلـوان،     

 .شكفتهاي بس عيان
از زنـده يـاد پرويـز    در ادامه نوشـته اش  

نامدار و ماندگار فوتبـال   رةدهداري  چه
بعـد از مـرگ، رفتـار و كـنش     « ايران كه

 ، تبديلدر ورزش ايران هاي اجتماعي او
بـين  و او را در به يك مكتب اخالق شـد  

مــي »معلــم اخــالق «جامعــه فوتبــال بــه 
در سال  : بدينگونه ياد مي كند    ،»شناسند

وقت  استيتوسط ر نيفوتبال شاه ميت 46
 شيمنحل اعالم شد، ب يبدن تيسازمان ترب

 يپـا  هيهزار نفر در ورزشگاه امجد ياز س
 دادنـد يو شـعار سـر م   دنديكوبيبر سكوها م

 يدهـدار   ِن يشاه م،يخوايم نيآقا ما شاه«
ـ در فوتبـال ا  يدهدار. »ميخوايم و  راني
. بود و مطرح بوبخوزستان بس مح ژهيبو

 نـام  زيهمه نامداران ورزش و ن انياما از م
ـ    كي ،يآوران كشت و  ينـام  در سـطح مل

گـل   يكشـت حـك شد؛  پخش و ياجتماع
و هـم   يهم سرگل كشـت  ،يورزش و تخت
  ».سرگل ورزش

ايد بس عجب برانگيـز باشـد كـه بـا     ش...« 
» چلـه «گذشت بيش از چهل سال يا يك 

كامل از وداع پهلـوان، نـامش و روحـش    
نسل به نسل، دوان دوان است و تصويرش 
ــه،   نــيم قــرن بــر ديــوار قــاب قهــوه خان

قابهايي . چلوكبابي، بقالي، زورخانه و خانه
                  َـ                     كه توسط كساني بـر گ ل ديوارهـا مـيخ      

عجيب اسـت نـه    نه. ميشود كه نديدندش
» زيست مشترك«پيچيده، شمشاد با چسب 

، ريشـه دار شـد و برقـرار مانـد،     »منش«و 
 ».سنگ و بس كمياب دوكاالي گران

 86هدي صـابر در پايـان فـروردين مـاه     
اي سرگشاده خطاب به علـي افشـاري    نامه

نظرش را به جهان غـرب و سـلطه گـران    
 : جهاني به طور روشن  بيان مي كند

در تحـــوالت شـــگرف  غـــرب! علـــي« 
تكنولوژيك، در توان تغيير جهان، در علم 

هـا و   رو به گسترش و در شـكل و شـمايل  
شود و همه عناصر  ها خالصه نمي وبرق زرق

آن در زرورق خوش نقش تاريخ پيچيـده  
حقايق ديگري نيز براي مشاهده . شود نمي

و ادراك و نيل به تحليل چند وجهي كـه  
گـرا وجـود    هنه ارتجاعي باشد و نـه شـيفت  

امانوئول كانت انديشمند آلماني در  . دارد
دوران پس از انقالب فرانسـه، در طرحـي   
كه براي صلح دائمـي در جهـان پيشـنهاد    
داد، مدعي شد كـه در جهـان متشـكل از    

، جنگـي ديگـر در كـار    »كشورهاي آزاد«
مـدتي پـس از آن    كوتـاه  . نخواهد بـود 

، »آزاد«فرانسه و انگلستان صاحب اقتدار و 
ــا تســخير   ــرن، ب ــيش از دو ق ــدت ب ــه م ب

هاي سياه و سبز، دوران  هاي قاره سرزمين
را رقم زدند و هر دو كشـور  » مستملكات«

هـا،   براي مكش همه امكانات آن سـرزمين 
ــد»وزارت متصــرفات« در . تأســيس كردن

موج تاريخي بعدي در پي پايـان جنـگ   
الملل دوم، اياالت متحـده امريكـا در    بين

ح و آزادي، جهان آبـاد و  موضع مبشر صل
آواي وحش . پيش روي را وعده داد آزاد

ــس   ــرادران دال ــن   –ب ــان و آل در  –ج
مسندهاي وزارت امـور خارجـه امريكـا و    

بر سمفوني   رياست سازمان سيا، بسيار سريع
  صلح و آزادي فائق آمد و در همين ايران
ما، مصدق صادق بر مصـالح ملـي، طعمـه    

در دور بعد . شد ها طلبانه آن توحش توسعه
نيــز پــس از فروپاشــي شــوروي و پايــان 
دوران جنگ سرد و تنبيه صدام به دنبـال  

 1990تجاوز به كويت، بوش پدر در اكتبر 
فضـاي نـوين   «در مجمـع سـازمان ملـل،    

هـاي   جهان را فضايي با مرزهاي باز، ذهن
هـاي المپيـك،    بـازي   باز، بـا انتشـار روح  

و براي مشحون از شادي و نشاط و در تكاپ
زمـان بـا     هم. توصيف كرد» كمال راستين

پايـان بـه    ترسيم نيز، تجاوز بود و ميل بـي 
بوش پسر نيز فراتر از پـدر، مـدعي   . توسعه

جهـاني بـراي اسـتقرار صـلح و     » رسالت«
ــد ــن  . آزادي ش ــرين اي ــوالت زي در تح

موسيقي متن نيز اشغال افغانستان و فاجعـه  
 .عراق رقم خورد

اله تـاريخي نـه   در جريان رونـد سيصدسـ  
هـاي   هاي انديشمندان و نـه وعـده   ترسيم
اي از تحقـق   مداران آن سو، بارقه سياست

ــت  ــه اس ــم . نيافت ــه ه ــز   گرچ ــك ني اين
ترين جريان تاريخي حاكم بـر   مانده عقب

ــا از  ــو،   1776آمريك ــن س ــه اي ــيالدي ب م
آزادي را رهبــري  اركســترال صــلح و  

خيالي بـود كـه گـويي     بس خام. كند مي
يان دوران جنگ سرد و فروپاشي پس از پا

. شوروي، ديگر امپرياليسـم وجـود نـدارد   
اي كه در جريان دو دهـه   سيطره و سلطه

كنيم، مشابه رخـدادهاي   اخير مشاهده مي
الملــل اول و دوران  قبــل از جنــگ بــين

ولـع كنـوني   . مستملكات و متصرفات است
براي توسعه و سـيطره، كمتـر از آن دوره   

 .نيست
  درون«صــر كنــوني،  ع در راســيوكدم

خاصه در ايران . طلبد خود را مي» جوشي
ما كه مردان و زنان يك صـد سـال و در   

عنصر بيروني در پي » مدد بي«چند فراز و 
 .اند آرمان آزادي و عدالت، دويده

ــت     ــف راس ــع طي ــطور از موض ــن س اي
طلب داخلي كه با آميزشي از جهل  جنگ

و عناد، راسـت جهـاني را بـراي تجـاوز و     
كنـد و   اندازي به ايران تحريك مي دست

ــه تضــاد خــارجي متوســل   ــاء ب ــراي بق ب
اين راست داخلي اسـت  . شود، نيست مي

هاي خاص خود زمينه بـراي   كه با تحليل
 ».كند تجاوز خارجي فراهم مي

اقتصـاد  « هدي  صابر در نوشته اي بنـام    
برداشت »  انديشه به جاي  نفت  –مصدق 

«  خـــود را از  مـــنش و روش  مصـــدق
بمناسبت  يكصد و هفدهمين سالگرد تولد  

 53ايران فـردا  «در نشريه  »  دكتر مصدق 
به تصوير مي كشـيد  كـه نكـاتي از آن    »  

  : نوشته  اين است
  
حفظ همزمان هویت ملـی و ربـط   •

   :با جهان 
  

اصل فراگيـر در    "نگاه به درون "گرچه 
تصميم گيريها و عمل  كردهاي سياسي  و 

دق  قلمداد  مي شد و حفظ  اقتصادي  مص
نواميس  ملي و هويت  ايراني تبصـره اي   
تغيير  ناپذير در اين چهار چوب  به حساب 

 –سياسـي   "غارنشيني  "مي آمد  اما  وي 
اقتصادي  اختيار نكرد  و بـه رغـم تهـاجم    
براندازانه  امپرياليستي انگلستان و متحدان، 
كشور را از ارتباط  با بقيـه جهـان محـروم    

انعقـاد قـرار دادهـاي  معـامالت     . نساخت
پاياپاي با دول مختلف واسـتفاده  مشـروع   
ازامكانات ارزي صندوق  بين المللي پول  
و  رخنه در بازارهاي  صـادراتي  نشـان از   
توازن ميان حفظ  هويت  ملي و ربـط بـا   

  .جهان داشت
 
  : اعتماد بنفس ملی •
  
از تحقيرهاي  تاريخي انگليسيها و قرائـت    

آيه يأس توسط جمال امامي مبنـي بـر نـا    
ممكن بودن اداره تأسيسات نفـت توسـط   
ايراني كه گذر كنيم در تصور كمتر  كسي  
مي گنجيد  كه بـا خلـع  يـد از  شـركت     
غــارتگر انگليســي و اخــراج انگليســيها،    
مهندسان، تكنسينها و كارگران ايراني قادر  

حتـي  . به اداره صنايع  معظم نفت  باشـند 
خلع يد نيز سـركوفتهاي تـاريخي    پس از

مرتجعان در مجلـس و خـارج از مجلـس    
  :ادامه داشت

خدا يك مرضهايي گاهي  براي تنبيه در « 
جامعه ايجاد مي كند، دكتر مصـدق  هـم   
يكي  از آن امراض است كه خـدا بـراي   

او هرچـه  از ايـن    ... ايران فرستاده اسـت 
آخـر  چـه   . حرفها  مي زنـد پـوچ اسـت   

  ان مملكت چه مي خواهي ؟بگويم؟ از ج
   15در صفحه    
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  شهادت هدی صابر
  
. مي گويد  من آمـدم خلـع يـد كـردم     

خوب خلع يـد كـردي  و نفـت  را هـم      
تنها  منبع عايـدات ايـن   . كردي زير زمين

مملكت را كه نفت بود جلويش را بسـتي،  
  »حاال چه مي گوئي ؟ 

اما اداره شايسته صنايع گسترده و پيچيـده   
اب  انگليسيها  و نيز  بـر سـر  پـا    نفت  در غي

ايستادن پيكر اقتصاد، در ذات خود اعتماد  
به نفس  آفريد، هـم  در خـانواده بـزرگ    
نفتگران ايراني  و هم در خانواده بزرگتـر  

  . جامعه
  
  : رشد شخصیتی –مشارکت مردمی   •
  

در دوران حس غرور ملي  و ايسـتادن بـر   
صدق  دوپاي خودي و تفكر با مغز ايراني، م

در . نيز نظـر افكنـد   "منطقه مغضوب  "به 
شرايطي كه روستا نشينان در يك ذهنيـت  

تلقي شده و در تملـك   "رعايا "تاريخي، 
 "ارباب  بودند، دولـت ملـي  بـا تشـكيل     

صــندوقهاي  عمــران و  "و  "شــوراي ده
در قريه، دهستان و بخش بـه آنهـا    "تعاون

شخصيت تاريخي بخشيد براسـاس قـانون   
صندوقهاي عمـران و تعـاون كـه    تشكيل  

وظايفي چون تأمين آب آشاميدني، ايجاد 
غسالخانه، پل، انبار، مسجد، جاده، درمانگاه، 
نگهداري از ايتام و سـالخوردگان، اعـزام   
پزشكيار سيار، اعطاي كمكهاي مالي بدون 
سود به روستائيان را بر عهده داشت، روستا 
جاني تازه گرفت و روستايي نيـز درامـور   

ربوط به حيات اجتماعي خويش احساس  م
تعـداد   32تـا ارديبهشـت   . مشاركت كـرد 

شوراي ده در سامان بخشيدن بـه   27135
  .امور روستاها فعال شده بودند

  
  :آموزش و آگاهی درجریان عمل •
   

هـوس   "مصـدق  بـه مـردم نـه      "عشق "
بود و نه  مهر  بـي محتـوا  و     "روشنفكري
بـه مـردم،    عشق  مسـئوالنه وي .  بي تعهد

 وظيفه آموزش  و ارتقاء آگاهي  هموطنان
ــارت    ــر  از غ ــپس  تنف ــش  س ــر دوش را ب
انگلســـتان و بـــاالخره  درك ضـــرورت 
ــافع  ملــي  در  حفاظــت  از هويــت  و من

اين آموزشها . چنين  روندي شكل  گرفت
بيش از همه  در ذهن  و جان  خوزستانيها  

نفتگــر  خــوزي  بــيش از  . رســوب  كــرد 
ــد ــان ق ــدقي  را همگ ــهاي  مص ر آموزش

نسـبت    "مهر  خوزستاني  "زينرو. شناخت
 .به مصدق  نيز مهر  ديگري است

خوزستانيهاي سپيد مو و چروك بر چهره ا 
 "آقاي مصـدق   "، "آقا  "ز او  با عناوين 

 .ياد مي كنند "حبيب  "و 
ــاي    ــه ه ــه رگ ــه  ب ــت و توج ــذل  دق ب
استراتژيك عمل  اقتصادي  و آموزشـهاي   

ــاريخ ــم و  ت ــس مه ــي  مصــدق ب ي سياس
ضروري  است و  پس  از آن  نيز  بـه كـار   

  » .بستني 
سرانجام  پيكر شادروان هـدي رضـا زاده   

در  شهيد راه آزادي و استقالل ايران صابر 
بعد از ظهر پس از ساعتها  12ساعت حدود 

انتظار به خانواده اش تحويـل و در ميـان   
 حضورسنگين و پر تعداد نيروهاي امنيتي و
نظامي و آزار و اذيت كالمي آنان مراسـم  
ــه     ــار در قطع ــه نگ ــن روزنام ــدفين اي ت

 165بهداشت زهراي تهـران رديـف   100
سـخنان    تقـي رحمـاني در     . آغاز كرديد

ابتدا از مـردم خواسـت نظـم را       كوتاهي 
او . رعايت كننـد و از قبـر فاصـله بگيرنـد    

گفت هدي اهل نظم بود و ما هم بايـد او  
دفـن   ه زندگي كـرده بـود   را همانگونه ك

مي ريـزم  و سپس گفت اين بيل را     كنيم
به ياد حنيـف كـه هـدي خيلـي او را     

همينطور مصدق، تختي،  دوست داشت 
ــه  ــحابي  و هال ــدس س ــپس از . مهن س

ــا     ــه ب ــت ك ــدي خواس ــاگردان ه ش
و    .مشاركت در تدفين با او بيعت كنند

  . آ ن ها هم مشاركت كردند
  باد  روانش شاد و يادش گرامي 

  

 طعمه سگان

» ارزش های حیوانی«
  اسالم والئی

  
بر كمتر كسي پوشيده اسـت كـه ولـي    
فقيه قبل از آن براي بي حيثيت كردن 
و ريختن آبروي دوسـتان ديرينـه اش،   
ــيس   ــه رئ ــمي، ب ــاي هاش ــاالخص آق ب
جمهوري اسالمي، آقاي احمدي نژاد، 
و ساير فرصت طلبان چـراغ سـبز داده   

تهمت و افترا بود بطوري كه توهين و 
نه تنها به مخالفين بلكه حتي به تمـامي  
دســـت انـــدركاران حكـــومتي كـــه 
ــيش   ــم و ب ــيتي ك ــوردار از شخص برخ
مستقل بودند و ميتوانسـتند، بـالقوه، در   
برابر ولي فقيه عرض اندام كنند، سـكه  

آقـاي خامنـه اي بـا    . رايج شـده بـود  
سكوت و رضايت خاطر تداوم هتـاكي  

آقـاي  . ميكـرد ها و فحاشي ها را طلب 
احمدي نژاد نيز اميال قلبي ولي فقيـه  
را درك كــرده و خــود بــراي مــدتي 
كوتاه سردمداري جريان هتك حرمت 

بدين وسيله شـخص  . را برعهده گرفت
ــوري    ــام جمه ــخص دوم نظ اول و ش
اسالمي، عمق فساد اخالقي نظام والئي 
را بخوبي به نمايش گذاشتند، بطـوري  

به عنوان  كه بدون ترديد ميتوان از آن
ســقوط بــه ســمت «نمونــه اي بــارز از 
نظام والئـي يـاد   » ارزش هاي حيواني

 . كرد
اما با وجود همخواني ميان ولي فقيه و 
رئيس جمهوري اسالمي، نظام والئي در 
هفته هـاي اخيـر دسـتخوش بحرانـي     

تصـاحب هـر چـه بيشـتر      جدي برسـر 
عدم پيـروي آقـاي   . قدرت شده است

قانوني ولي احمدي نژاد از دستور غير 
فقيه مبني بر ابقاي آقـاي مصـلحي در   
ــوعي    ــوان ن ــه عن ــات، ب وزارت اطالع
ــر او   ــدام در براب ــرض ان ــتقالل و ع اس
ــه هــاي   ــابي شــد و يكرشــته حمل ارزي
تبليغاتي سنگين بر عليه رئيس جمهوري 
اسالمي و اطرافيان نزديك او را سـبب  

 . گشت
به ظاهر، بر سر ماندن يا رفتن فردي از 

در واقــع بخــاطر تحميــل  مقــامي، امــا
عقيده و قبضـه كـردن تمـامي اركـان     
حكومتي، بـه يكبـاره رئـيس الفقهـا بـا      
رئيس جمهوري اسـالمي كـه خـود بـا     
تقلب و خدعه بر كرسـي نشـانده بـود،    
درگيـر و رويــارو ميشــود، بــر او خشــم  
 .ميگيرد و تصميم به رها كردنش ميگيرد

احمدي نژاد، رئيس جمهوري اسـالمي  
ف شـنو، مـورد وثـوق و    سر براه و حـر 

ــانيون   ــاير روحـ ــاد رهبـــر و سـ اعتمـ
حكــومتي، رئــيس جمهــوري اســالمي 
والئي كه هاله نور داشت، كسي كه تـا  
ديروز مورد تائيد امام زمان بود، كسي 
كــه پشــتكار و زحمــت كــش نمايانــده 
ميشد، كسي كه آقـاي خامنـه اي او را   
آنچنان ستوده بود و باال برد كه عـام و  

ده بودنـد، كسـي كـه    خاص متحير مان
براي خوشنودي اش » بصيرت«رهبر با 

دوستان ديرينه و همرزمـان سـابقش را   
در مــالء عــام ســكه يــك پــول كــرد، 
آبرويشان را برد و در پـيش پـايش سـر    
ــوري     ــيس جمه ــن رئ ــد، آري اي بري
اسالمي، يكشبه به تمرد متهم ميشود و با 

سـگان   "!!ولي امر مسلمين عالم"اشاره 
ــويش   ــه س ــت ب ــدوالي ــورش ميبرن ! ي

همانهائي كه تا ديروز نان احمدي نژاد 
را ميخوردند، همانهائي كه بـا دسـت و   
دل بازي هاي ميلياردي احمدي نـژاد  
از بيت المال، پرورده و چاق و فربـه و  
درنده شده اند، به يكباره رنگ عـوض  
ــديگر   ــه او از يك ــاجم ب كــرده و در ته

 .!پيشي ميگيرند
گــري يكـي فراماســونش مـي نامــد، دي  

! عامل بيگانه و سومي جاسوسش ميداند
اين همه فقط به اين دليل كه از حكـم  

. با تعلل اطاعت كرده است» ولي فقيه«
بايد مطيـع بـود و   » ولي فقيه«در برابر 

» ولي فقيه«در برابر ! چشم و گوش بسته
ــه    ــد ب ــد، نميتواني ــد اراده اي ــما فاق ش
تشخيص خويش عمل كنيد، حتي اگـر  

ــا شــخص دوم مملكــت ب ــيد و قانون اش

بـار ديگـر   . اختيار و حق با شـما باشـد  
ثابت شد كه نظام مبتني بر واليت فقيه، 
ــت، ارزش و    ــري اس ــد بش ــامي ض نظ
كرامتي براي انسانها قائل نيست، آنها را 
فاقد قدرت تشخيص ميداند و كسـي را  
نبايد ياراي يك و دو كـردن بـا ولـي    

 .فقيه باشد
 .اين نظام، نظـام اسـارت انسـان اسـت    

اسارت و بندگي انسان به اسم دين و به 
زمـاني  ! اسم عبوديت در برابر احديت

كه در عمق نظام واليـت فقيـه كـاوش    
ــا    ــه ب ــره اي را ك ــاي تي ــيم و ابره كن
سخنوري هـا و فلسـفه بـافي هـاي پـر      
طمطراق ايجاد شده بكناري بگـذاريم،  
براحتي در مي يـابيم كـه در حقيقـت،    

ظـيم  اين نظام مبتني بر بندگي خيـل ع 
انســانها بوســيله معــدودي حقيــر خــود 
خواه و متكبر است كه ادعاي خـدائي  

 !. دارند
تئوري هاي بغايت ارتجاعي در مـورد   

مقام الهي ولـي فقيـه در صـحنه عمـل     
فاسـدترين  . امكان بـروز پيـدا نمودنـد   

عناصر دستگاه والئي براي حمايت همه 
جانبه از ولـي فقيـه وارد گـود شـدند،     

ري اسالمي كـه تـا   ناگهان رئيس جمهو
ديروز مـورد تائيـد امـام زمـان بـود و      
امضاي او را داشت، تا حد يك فرد بي 
اراده كه مسحور يكي از معاونانش شده 

ــزل كــرد ــت، !. اســت تن دســتگاه دول
ــالمي و   ــوري اس ــيس جمه شــخص رئ
نزديــك تــرين مشــاوران و معاونــان او 
همگي به رمالي و سحر و جادو و غيـره  

ين اتهاماتي بدون ايراد چن. متهم شدند
ترديد با رضايت و بلكه حتي به فرمـان  

همه آنهائي . ولي فقيه انجام شده است
كه در اين تهاجم سنگين بر عليه رئيس 
جمهوري اسالمي وارد صـحنه شـدند،   
همگـــي از فرمـــانبران، پاســـداران و 
فدائيان ولي فقيه يا در يك كالم، جيره 

 !.خواراني بي هويت ميباشند
اسالمي و نزديكـان او   رئيس جمهوري

به طعمه اي تازه بـراي سـگان واليـت    
آنها ناگهـان خـود را   !. تبديل شده اند

در محاصره همانهائي مي بينند كـه تـا   
ديــروز پشــتيبان و ياورشــان بشــمار    

همانهائي كه مبالغ ميليـاردي  . ميĤمدند
از رئيس جمهـوري اسـالمي دريافـت    
ميكردند تا در ناز و نعمت بسر برند و به 
مردم ناراضي بتازند، دستگير و شـكنجه  
شان كنند، حصر و حبس شان نماينـد و  

  .به زندان هاي طوالني محكوم كنند
اما ناگهان و بفرمان رئيس الفقها، آنها از 
اين به بعد به رئيس جمهوري اسـالمي  

نيــز بايــد » خــدمتگزار«و » پـر تــالش «
دندان نشان دهنـد و  او را از عواقـب   

ــدگ  ــت و بن ــدم اطاع ــه ع ــي فقي ي ول
و همـه   »يـاران امـام زمـان   «. بترسانند

حكــم شــان بــه «آنهــائي كــه ميگفتنــد 
، و ولي »امضاي امام زمان رسيده است

فقيه نصب شـان كـرده اسـت، يكبـاره     
برخي شان مفسد اخالقي و رانت خوار 
و جاه طلب از آب درآمدنـد و برخـي   

 !.همجنس باز و جادوگر و رمال
د، صـالح  آقاي احمدي نژاد، خوب يا ب

يا ناصالح، مردم فريب يا نـه، در مـدت   
شش سال رياست جمهوري اسـالمي را  
برعهــده داشــته و مجــري دســتورات، 

. برنامه ها و اميال ولي فقيه بوده اسـت 
ــانيون     ــد روح ــورد تائي ــا م ــه تنه او ن
حكومتي كه حتـي بـه روايـت همـين     
روحانيون نيز مـورد تائيـد امـام زمـان     

ه نيسـت  بوده است، و بر كسـي پوشـيد  
كه تمامي اين سياست بازي ها را ولـي  
فقيه، روحـانيون دربـاري و پادوهـاي    

او به . مكالي آنها كارگرداني كرده اند
اسم خدمت به مـردم، نـوكري آقـاي    

 .خامنه اي را برعهده داشته است
اما هيچ ناظر با انصافي نميتوانـد منكـر   
شود كه مسـئوليت و نقـش ولـي فقيـه،     

ــه اي، در ســ ركوب ملــت آقــاي خامن
ايــران، در جنايــاتي كــه در زنــدانها و 
بــاالخص در كهريــزك انجــام شــده و 
ــه    ــام ظالمان ــدور احك ــوند، در ص ميش
دادگاههــا، در دســتگيري و شــكنجه   
دانشجويان و دگر انديشان و خالصه در 
سركوب بي امان و بي رحمانـه مـردم   
ايران نقش اصلي و درجه يـك را دارا  

در  بوده است و آقـاي احمـدي نـژاد   

اين زمينه ها اساسا فاقد قـدرت تعيـين   
 .كننده است

ــران     ــت اي ــاه مل ــون در نگ ــه، چ البت
مسئوليت اصلي جنايات دستگاه واليت 
فقيه برعهده آقاي خامنه اي است، آنها 
در تظاهرات باشكوه خـود در بيسـت و   
پنجم بهمن ماه، نوك اعتراضات خـود  
را متوجه آقـاي خامنـه اي نمودنـد و    

در شـعار  » ديكتـاتور «از منظور خود را
روشـن  » مرگ بر ديكتـاتور « همگاني 

نموده و به همگان گفتند كه ديكتـاتور  
مورد نظر ملت ايران شخص سيد علـي  

 . خامنه اي است
معادله حساب مردم و جنبش ملي ضـد  

مسئوليت . استبداد نيز بسيار روشن است
اصــلي نابســاماني هــاي كشــور متوجــه 

ظـام و بـه   تصميم گيرنده اصلي، رهبر ن
عبارت روشن تر، آمر اصلي يعني ولـي  
فقيه بايد باشد و نه متوجه تداركچي ها 
و مجريــان امــر، هرچنــد كــه نقــش و  
مسئوليت دسته اخير نيز داراي اهميت 

 .است
چون آقاي خامنه اي موافق سياستهاي 
آقــاي احمــدي نــژاد بــوده اســت، او 
توانسته رياسـت جمهـوري اسـالمي را    

اينـرا  . هده بگيـرد بمدت شش سال بر ع
. همه دست انـدركاران نظـام ميداننـد   

چــون آقــاي خامنــه اي مــي خواســته 
ــروي رفقــاي   اســت كــه حيثيــت و آب
ديرينه و يـاران غـار خـويش را لـوث     
نمايد، به آقاي احمدي نـژاد و راديـو   
تلويزيون و ساير رسانه هـا چـراغ سـبز    

كه هرچه خواستند بگويند،   داده است
چـون آقـاي   . دمنعكس كنند و بنويسـن 

خامنه اي ميخواسته اسـت كـه رقبـاي    
اصالح طلب از گردونه قـدرت خـارج   
شـوند، بــه مقامـات امنيتــي و انتظــامي   
دستور پيگرد و دستگيري آنها را داده و 
ســپس بــه دســتگاه قضــائي تحــت امــر 
خويش، دستور محكوميت و حبس آنها 

چـون آقـاي خامنـه اي    . را داده است
خـود بـه    خواهان حفظ مقام و صندلي

هر قيمتي بوده است، با تمام وجود در 
سركوب وحشـيانه ملـت ايـران سـنگ     

حـال جـاي بسـي    . تمام گداشته است
تعجب است كه عده اي در پـي تبرئـه   
مســئول اصــلي انــد، زورشــان بــه خــر 
ــاالن   ــه پ ــان كــوران ب نميرســد و چون

 !ميزنند
عامل اصلي خرابي هـاي كشـور، كسـي    
ــدرت و    ــترين ق ــه داراي بيش ــت ك اس
اختيارات است، مسئول اصلي ناهنجاري 
هــا كســي اســت كــه حــرف اش فصــل 

كسـي كـه حـرف اول و    . الخطاب است
آخر را در نظام جمهوري اسالمي ميزنـد  
كيست؟ آن شخص ولي فقيـه يـا رئـيس    
الفقهاست كه بر مسـند رهبـري نشسـته و    

حال اگر وضع كشـور بـه   . فرمان ميراند
اين وخامت است چـرا رئـيس الفقهـا را    

ــده   تب ــئوليت را برعه ــد و مس ــه ميكني رئ
ديگران ميگذاريد؟ خـر خرابـي ميكنـد،    

 گوش گاو را مي بريد؟
اگر مشروعيت تمامي مقامـات بـا رئـيس    
ــوري    ــام جمه ــر در نظ ــت، اگ الفقهاس
اسالمي، بدون حكم و امضاي ولي فقيـه،  
هيچ كار و امري مشروعيت نـدارد، اگـر   
ولي فقيه باالتر از قانون اساسي است، اگر 

مامي اختيارات و اعمال تمـامي قـوا از   ت
ولي فقيه ناشي ميشود، اگر تصميم گيرنده 
اصــلي و هــدايت كننــده كشــتي نظــام 
شخص رئيس الفقهاست، اگر او در جزئي 
تــرين امــور و عــزل و نصــب وزرا هــم 
صاحب قدرت است، پس هربالئي كه بر 
ــي از    ــم ناش ــد ه ــتي بياي ــن كش ــر اي س

كشور از تمامي نابساماني هاي . ناخداست
فقر و فالكـت و محنـت   . ولي فقيه است

ايرانيان ناشي از رئيس الفقهاسـت، عقـب   
ماندگي كشور ناشي از ولي فقيـه اسـت،   
فساد در جمهوري اسالمي ناشي از رئيس 
الفقهاست، فحشاي بـي سـابقه در كشـور    

مسـبب آدم  . ناشي از واليت فقيـه اسـت  
كشي ها، جنايـات دلخـراش و غيـر آن،    

ــيس تجاوزهــاي روز مــره در كشــور، رئ
وابستگي اقتصاد كشور و درهم . الفقهاست

ريختگي آن نيـز ناشـي از واليـت فقيـه     
بيكاري از ولي فقيه ناشـي ميشـود،   . است

واردات بي رويه و ورشكستگي واحدهاي 
توليــدي در كشــور ناشــي از رئــيس    

تورم لجام گسيخته و نـاتواني  . الفقهاست

لي ايرانيان در تامين معيشت خويش از و
فقيه ناشي ميشود، خالصـه آنكـه مسـئول    
اصلي اضمحالل كشور مقـام اول كشـور   
يعني ولي فقيـه اسـت، ام الفسـاد رئـيس     
الفقهــا اســت، لطفــا ديگــران را در حــد 

  !.اختيارات حقيقي خويش توبيخ كنيد
نبايد به ولي فقيه يا رئيس الفقها اجازه داد 
تمام اين امتيازات ويژه و اين اختيـارات  

هي و بي حد و مرز را داشته باشـد،  اليتنا
اختيارات ولي فقيه را . ولي پاسخگو نباشد

كمتر مستبد و خود رائي در تاريخ داشته 
اين اختياراتي كه بـراي او فـرض   . است

! ميشوند در حد اقتدار الهي، بلكه بيشترند
اما ولي فقيه، با اختيارات مطلق خويش از 
زير بـار مسـئوليت شـانه خـالي ميكنـد و      

عدم . اضر نيست مورد سوال قرار گيردح
قبول مسئوليت براي او، شـاني آسـماني   
. است كه مختص پروردگار عـالم اسـت  

معلوم نيست فقها براساس چه معيار و اصل 
و ضابطه اي چنـين شـاني بـراي رئـيس     
خود، ولي فقيه، قائل اند و آنـرا بـه نفـع    
منافع و رياست خـود از كجـا اسـتخراج    

 كرده اند؟
ه از اول انقـالب تـا بحـال همـه     ولي فقي

ــت، از تمــام      ــوده اس ــور ب ــاره كش ك
درآمدهاي نفتي ايران در طـول تـاريخ   

هشتاد درصد آن پـس از     كشور، بيش از
انقالب كسب شده اند، اما آقـاي خامنـه   
اي كه بيش از بيست و دو سال است كه 
در راس امور كشور است، هنگـام بـيالن   
 كــار و بررســي نتــايج وخــيم و ضــربات
جبران ناپذيري كه عليرغم درآمـدهاي  
نفتي افسـانه اي، در دوران واليـتش بـر    
كشور وارد كرده است، زيركانه ميكوشد 

در . از زير بار مسئوليت شانه خـالي كنـد  
ابتــدا تقصــيرات را بــه عهــده هاشــمي و 

گذاشت، بعد تقصير خاتمي » كارگزاران«
ــان«و  ــاال دارد » اصــــالح طلبــ و حــ

ري خود و نظـامي  ناكارآمدي و بي تدبي
اش اسـت بـر   » عمود خيمه«را كه خود 

» جريان انحرافي«گردن احمدي نژاد و 
او دائما انگشت اتهام را بسـوي  . مياندازد

الحق كـه رئـيس   ! اين يا آن نشانه ميرود
الفقهــا خــودش را بســيار زرنــگ تصــور 

ــان از   ــا چن ــد، ام ــهوت «ميكن ــتي ش مس
است كه كـدو را نمـي بينـد و    » شادمان
اتون موالنا بر سر او هـم خواهـد   بالي خ

چون نـداني دانـش آهنگـري ـــ     . آمد
   .ريش و مو سوزد چو آنجا بگذري

راستي در چنين شرايطي چه بايد كـرد؟  
در حالي كه مسبب اصلي اوضاع آشـفته  

است، آيا همراه سگان » ولي فقيه«كشور 
واليت پر و پاچه رئيس جمهوري اسالمي 

يـد و بـه   و يارانش را بايد چنگ زد و گز
اميد تكه استخواني بار ديگر براي خروج 
رئيس الفقها از مخمصمه به او ياري نمود؟ 
يا بايد بروي رئيس جمهـوري اسـالمي و   
يارانش كه بـدون ترديـد همانقـدر بـي     
صالحيت و ناتوان از اداره كشـورند كـه   
ــي     ــوئي و ب ــي، دروغگ ــردم فريب در م
برنامگي سرآمدند، حساب كرد؟ شـما بـه   

ــدام ــد؟  روي ك ــدي ميكني يك شــرط بن
مسبب و آمر اصلي كه موقتا پيروز صحنه 
خواهد بود يا دست نشانده اي كه ظاهرا 
سعي دارد خود را از زير يوغ ولي فقيـه  

  برهاند؟ 
ما سرمايه ملي و نيروي اصلي را مردمـان  

چـاره كـار را در   . آگاه ايـران ميـدانيم  
ــالش در   ــي و ت ــاهي بخش ــترش آگ گس

ن آنهــا بــراي ســازماندهي و مهيــا كــرد
حضور فعـال در صـحنه سياسـت كشـور     

چاره اي جـز تـالش در   . ارزيابي ميكنيم
راه گسستن زنجيرهاي اسارت و بردگـي  

 . و بندگي ملت وجود ندارد
كرامت انساني و شرافت بشري با بندگي 

زورگـو كـه     و اطاعت از فرامين قليلـي  
خود را جانشين خـدا بـروي زمـين جـا     

ر انتخـاب بـين   مـا د . ميزنند، نمي سـازد 
بندگي و اسارت از يكطرف و كرامـت و  
شرافت بشري از طرف ديگـر، لحظـه اي   

دوران . ترديد و درنـگ نخـواهيم كـرد   
» واليـت «بندگي و اسـارت و اطاعـت و   

ساليان درازي است بسر آمده اسـت، مـا   
در دوران شكوفائي بشر، آزادي، كرامت 
و شرافت انسان و انسانيت بسر ميبريم و با 

 وجـود بـراي اعـاده حيثيـت ملـي     تمام 
 .خويش تالش و كوشش ميكنيم

  
 خرداد هزار و سیصد و نود
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چرائی عدم  پاسخ  مثبت 
مردم، به شورای 

 ھمبستگی راه سبز اميد
 

حضور مردم در خیابانهای تهران بـه 
حدی گسترده بود که لـرزه بـر انـدام 
ـــه  ـــداخت، بطوریک ـــم ان ســـران رژی
نیروهــای انتظــامی ســردار احمــدی 
مقدم و نیروهای بسیج سردار نقـدی 
توان مقابله با مردم را نداشـتند و بـه 
همین خاطر برای سـرکوب مـردم از 
نیروهای سـپاه محمـد رسـول اللـه و 

حاکمـان نظـام . ثارالله استفاده شـد
بــه رهبــری خامنــه ای در وحشــت از 
حضور پرشور مردم دسـت بـه کشـتار 

  .معترضین زدند
نــه علیــرغم افــت جنــبش آزادیخواها

 ۱۳۸۸مـــردم بعـــد از محـــرم ســـال 
 ۱۳۸۹بهمــن  ۲۵اعتراضــات پرشــور 

نشان داد که مخالفت مردم با کلیـت 
در ایــن . نظـام حــاکم پــا برجــا اســت

روز تظاهرکننــــــدگان بــــــا طــــــرح 
شـــعارهای مشـــخص علیـــه شـــخص 
ـــه ای در حقیقـــت کـــل نظـــام  خامن
جمهوری اسالمی را مورد حمله قرار 
دادنــد و ضــدیت خــود را بــا نظــام 

ه و جنایتکــار والیــت مطلقــه پوســید
در ایـن روز مـردم . فقیه بیان کردنـد

بــــا شــــعار خامنــــه ای بــــرو، آرزو و 
خواست شان را برای سـرنگونی کـل 

  .نظام بطورملموسی عیان ساختند
ـــین روزی اســـت کـــه در  در پـــی چن

ــام  ــورائی بن ــورای "خــارج کشورش ش
بـر سـر راه " همبستگی راه سـبز امیـد

اعـالم جنبش مردم ایران سـبز شـد و 
ــدعی شــد کــه  ــت کــرد و م موجودی
منبعد هر سه شنبه  مردم را به حضور 

ایـن . در خیابانها فراخواهـد خوانـد
جمع مجهول الهویه فکر می کرد بـه 
صــرف اینکــه نماینــدگی خــود را از 
جانب آقای موسوی اعالن کند، قادر 
خواهــد بــود بــا صــدور فراخوانهــای 
ـــات  ـــه اعتراض ـــردم را ب ـــی م مختلف

ــانی دعــو ــا مهــر بــی خیاب ت نمایــد ت
هویتی خود را بر جنـبش مـردم ثبـت 

  .  کند
ــــوری  ــــالفین جمه ــــیاری از مخ بس
اسالمی مقاالت متعددی در مورد بی 
ــه  ــد ک ــته ان ــورا نوش ــن ش ــویتی ای ه
آخــرینش مقالــه خــانم مهرانگیزکــار 

ــام ــتید" بن ــما کیس ــه " ش ــه ب ــت ک اس
ــد  ــی نویس ــتی م ــردم را « درس ــا م آنه

ننـد دست کم گرفته اند و خیال می ک
ــادان و جاهــل در عرصــه  ــا مشــتی ن ب
سیاســتهای اعتراضــی طــرف هســتند 
وخیال مـی کننـد ایرانیـان همـه صـد 
سالی که در راه آزادی خون داده اند 
ــد از  ــوده ان ــه راه مجهــولی ب چشــم ب
جــنس بــی نــام و نشــان شــورای ســبز 

امید که خـود را بـر بالهـای اینترنـت 
  ».به آنها تحمیل می کنند
ش ایـن شـورا مهمترین کوشش و تـال

ــــزی بجــــز  ۲۵بعــــد از  بهمــــن چی
ــردم و محــدود  ــبش م ــداری جن نگه
کــردن آن در چــارچوب تنــگ نظــام 

در . والیــت مطلقــه فقیــه نمــی باشــد
بهمــــن  ۲۵زمانیکــــه ایرانیــــان در 

مخالفت آشکار خود را بـا کـل نظـام 
بیان نمودند و شـعار خامنـه ای بایـد 

این شورا برای به . برود شعار روز شد
ندن مبارزات مردمی کـه انحراف کشا

هدف خود را تغییـر رژیـم قـرار داده 
 ۲۵اند، برای اولین سه شـنبه بعـد از 

بهمـــن بـــه بهانـــه آزادی میرحســـین 
موسوی و شیخ مهدی کروبـی مـردم 
را بـــه تظـــاهرات خیابـــانی فـــرا مـــی 
خواند و از آنان درخواست می نماید 
از دادن شـــــعارهای ساختارشـــــکن 

/ ا حسـینپرهیز نمایند و فقط شعار یـ
شـیخ مهـدی /میر حسین و یا مهـدی 

هفته بعـدش هـم بـدین . را سر دهند
منوال ادامـه دادنـد کـه البتـه بخـش 
ــاهرات  ــن تظ ــردم در ای ــیعی از م وس
شـــرکت نکردنـــد و بـــدین منـــوال 
ــود هــر ســه شــنبه  ــا ب شــورائی کــه بن
تظـــاهراتی در شــــهرهای مختلــــف 
ایران راه بیاندازد دست از پا درازتـر 

  .منفی مردم شدمواجه با پاسخ 
در ادامه همان سیاسـت سازشـکارانه 
و به منظور حفظ نظام والیت مطلقه 

خــــرداد بمناســــبت  ۲۲فقیــــه روز 
ـــه دو ســـال قبـــل  انتخابـــات متقلبان

بــا فراخـــوانی مـــردم را بـــه ) ۱۳۸۸(
تظاهرات سـکوت دعـوت کـرده بـود 
که این دعوت هم بـا پاسـخ مثبـت و 

  . همگانی مردم مواجه نشد
انها فراگیر و همگانی چرا این فراخو

ــا پاســخ منفــی مــردم  نمــی شــوند و ب
  .؟ مواجه می گردند 

ــد  ــانی کــه در قی ــه ایرانی ــد ک هــر چن
حیاتنـــد جنـــبش مشـــروطه را خـــود 
تجربه نکرده اند ولی بسیار در مـورد 
رهبــــران و بزرگــــان ایــــن جنــــبش 

افرادی کـه . خوانده اند و شنیده اند
خـــود دســـت انـــدرکار ملـــی کـــردن 

زنـده یـاد محمـد  صنعت نفت توسط
مصــدق بــوده انــد در قیــد حیاتنــد و 
مشاهدات خود را برای دیگران نقـل 

بسـیارند از . کـرده انـد یـا نوشـته انـد
 ۱۳۵۷جمله نگارنده کـه در انقـالب 

       ً                         مستقیما  شرکت داشته اند و رهبـران 
ایــن انقــالب را از دور و نزدیــک مــی 

ــد پــس رهبــران هــر ســه . شــناخته ان
مـردم انقالب همگـی معـرف حضـور 

  . بوده اند
ــدام  ــت، در ک ــئوال اینجاس ــال س ح
انقــالب و جنــبش مردمــی یــک عــده 
مجهول الهویه از مردم خواسـته انـد 
برونــد در خیابانهــا تظــاهرات کننــد، 
ــد و  ــدان بیفتن ــه زن دســتگیر شــوند ب
حتی کشـته شـوند تـا مـا غایبـانی بـی 

ایـن چیـزی . هویت به قدرت برسیم
جز یک طنز گریه آور نیست که عـده 

ی به خود اجازه دهند از یـک ملـت ا
ـــاریخی کـــه در عـــرض  ســـال  ۱۰۰ت

گذشته چندین جنبش و سـه انقـالب 
ـــان در  ـــد چن ـــده ان ـــر گذران را از س
خواستی نماینـد و بعـد هـم بـه ریـش 

  .مردم بخندند
رهبران سیاسی جامعه  ۵۷در انقالب 

و شخص خمینی حی و حاضـر بـود و 
در پاریس صد ها قـول داد و خـود را 

اکمیـــت جمهـــور مـــردم طرفـــدار ح
جلوه داد این بال را بسـر مـا ایرانیـان 
آورد که هنوز و تا همین لحظه مردم 
ایران تاوان ابهامات و ناروشنائی آنرا 
پس می دهند که خود ناآگاهانه و یـا 
    ً                             سهوا  بدنبال شفاف کردن آنها نبـوده 

حـاال . اند و بـه روز سـیاه نشسـته انـد
معلوم نیست به چه دلیل مردمـی کـه 

ابقه و تجربــه خمینــی و یــارانش را ســ
ــد و  ــت و  ۳۲دارن ــاهد جنای ــال ش س

نکبت اسالم سیاسـی شـان بـوده انـد 
بایــد بــه مشــتی آدم غایــب و مجهــول 
ــتگی راه  ــام شــورای همبس ــه بن الهوی
ــه صــرف  ــد، اعتمــاد کننــد ب ســبز امی
اینکه مدعی اند نماینده موسوی مـی 

   ً                       اصال  تجربه و توانائی سیاسـی . باشند
دهنـــده ایـــن شـــورا  افـــراد تشـــکیل

چیست؟ و چقدر می توان به خـرد و 
عقل آنها اعتماد و اطمینان داشـت؟ 
پیشینه آنان کدام است و عضو کـدام 
ــــی  ــــر امنیت ــــی و غی دســــتگاه امنیت
جمهوری اسالمی بوده اند؟ تا مـردم 
ــان  ــان و فراخوانهایش ــه آن ــود را ب خ

   ً    اصـال  از . بسپارند و به خیابانها بیایند
در بــین ایــن کجــا معلــوم اســت کــه 

شــورای بــی هویــت افــراد بــا هــویتی 
ـــوری  ـــدحی فرســـتاده جمه ـــل م مث
اسالمی برای محدود کردن مبارزات 

هویـت . مردم در قلمرو رژیم نباشد؟
ـــی  ـــه ب ـــازید و ب ـــکار س ـــود را آش خ
ـــن  ـــبش دام ـــادی در درون جن اعتم
نزنید و آب به آسیاب مافیـای حـاکم 
بـــه رهبـــری ســـید علـــی خامنـــه ای 

ــد ــا اســالم  ســی ســال اســت. نریزی ب
سیاسی تان و جمهوری اسـالمی تـان 
و بیست سال است بـا اصـالح طلبـی 
پوچ تان عوام فریبی کرده ایـد و مـی 

دیگر کافی نیست؟ قدری هـم . کنید
جسارت و شجاعت به خـرج دهیـد و 
ــیر و  ــت زده و اس ــردم نکب ــن م ــا ای ب
درمانده در چنگال استبداد دینی که 
خود پایـه گـذار آن بـوده ایـد صـادق 

  . شیدبا
ــــدگان جمهــــوری اســــالمی  گردانن
ــی محــدوده  ــد وقت ــی دانن بخــوبی م
جنبش رژیـم  میشـود خواسـت هـای 
ــه در  ــی شــوند ک ــتهائی م ــا خواس آنه
ــند ــاز باش ــم مج ــن رژی . محــدوده ای

بنابراین آنان هستند کـه هـم حـدود 
جنبش و هم خواست های آنرا معین 

بر این مبنا مدعیان رهبری . می کنند
ل قـانون اساسـی جنبش از آغاز با قبو

ـــول اصـــل  جمهـــوری اســـالمی و قب
والیت فقیه به سران نظام ضد بشری 
والیت مطلقه فقیه گفتـه انـد پـا را از 
. دایره آنان فراتر نخواهنـد گذاشـت

پس حاکمان با دانستن چنین اصـلی 
است که موفق میشوند به شدیدترین 
وجهی جنبش را سرکوب کنند چـون 

یژه می دانند به محض اینکه مردم بو
جوانان تصمیم بگیرند ساختارشکنی 
کنند افرادی در صف جنبش هسـتند 
ــانع  ــد و م ــی کنن ــار م ــان را مه کــه آن
ســــاختار شــــکنی آنــــان میشــــوند و 
ـــروی  ـــانع پیش ـــزی م ـــون ترم همچ
. جنبش تا سرنگونی رژیم مـی گردنـد

پس سران رژیم سیاست سـرکوبگرانه 
خود را طـوری تنظـیم مـی کننـد کـه 

را از قلمرو  مردم نتوانند جنبش خود
  . رژیم دور سازند

وقتی مردمی که هدف خـود را تغییـر 
رژیم برای رسـیدن بـه حقـو قشـان و 
ـــد  ـــرار داده ان ـــی ق آزادی و دمکراس
مشاهده می کنند که اصالح طلبان و 

....  از آنجمله شـورای همبسـتگی راه
آنــان را بــه تظــاهرات ســکوت و غیــر 
ســکوت دعــوت مــی کننــد کــه هــدفی 

جابجائی مهره هـا  بجز حفظ رژیم و
ندارنــد بــه جنــبش همگــانی در نمــی 

ــد ــبش . آین ــه جن ــانی ب ــت زم یــک مل
همگانی رو می آورد که مشاهده کنـد 
که آن جنبش به نیازهـا و مطالبـاتش 
و حقـــوقش پاســـخگو اســـت وگرنـــه 
خانه نشینی را بر جنبشی بی هـدف و 

زیــرا .  بـی برنامــه تــرجیح مــی دهنــد
 مردم به این بلوغ عقلـی رسـیده انـد
که از خود سئوال کنند مبـارزه بـرای 
چه ؟  و می خواهیم به کجا برسـیم؟ 
و در این لحظـه اسـت کـه مـردم پـی 
می برند عده ای می خواهند از آنـان 
استفاده ابزاری نمایند تا سـهم خـود 
را در قدرت بیآبند نه اینکه مـردم بـه 
استقالل و آزادی و حقوق ذاتی خود 

  . برسند
نوبـت شـمای کفایت می کند برنامـه 

ــی آقــای امیرارجمنــد را  ــی بــی س ب
تماشا کنید تا صحت گفتار فوق ثابت 
شود و هویدا گردد که هدف اصـالح 
ــالمی خــواهی  ــوری اس ــان جمه طلب
مثل شورای همبستگی راه سـبز امیـد 
ـــر  ـــار رهب ـــر رفت ـــط تغیی ـــط و فق فق
جمهوری اسالمی جهـت جـا بجـائی 
مهره ها در رژیم است و دعوای آنان 

اد و خامنـه ای بـر سـر با احمـدی نـژ
ــی  ــدرت م ــری از ق ــهم ب ــدرت و س ق

آقـای امیـر ارجمنـد در برنامـه . باشد
نوبت شما در برابـر سـئوال بینـدگان 
پاسخ روشنی نمـی دهـد و زیرکانـه از 

خمینی . پاسخ مشخص طفره می رود
ــده خــو و عامــل اصــلی اســتقرار  درن
اســتبداد دینــی جمهــوری اســالمی را 

او مــی  مــی پرســتد، بیننــده ای کــه از
پرسد شما اصل والیت فقیه را قبـول 
                                ً دارید پاسخ منفی نمی دهد و تلویحا  
موافقت خود را با اصل والیـت فقیـه 
بیان می سازد زیرا پای بندی خود را 
نســبت بــه قــانون اساســی جمهــوری 
اسالمی کـه برحاکمیـت ولـی مطلقـه 
فقیــه اســتوار اســت و عامــل ســرکوب 
حقوق ملت ایران است آشکارا بیـان 

هیچ اعتراضی به گفتار آقای . ی کندم
ــا  ــاره مصــالحه کــردن ب خــاتمی در ب

  . خامنه ای ندارد

بنابراین باید از این آقایان و خانمهـا 
پرســید بــه پشــتوانه چــه چیــزی بایــد 
مردم به فرمان شـما تـن در دهنـد  و 
     ً                       اساســا  اخــتالف افــرادی چــون امیــر 
ارجمنــد بــا احمــدی نــژاد بــر ســر 

  چیست؟  
در محدوده همین نظام  اگر بنا باشد

بمانیم که فقط زید برود تا امر بیایـد 
هیچکس دست به مبارزه نخواهد زد 
و همــین تعــداد قلیلــی هــم کــه در 
میدان ولی عصـر جمـع شـده انـد بـه 

از . زودی خانــه نشــین خواهنــد شــد
آنجائیکــه مــردم مــی داننــد عرصــه 
جنبش آنان در محدوده نظام اسـت، 

بـــا  نـــه از خـــود آمـــادگی رودرروئـــی
عوامل رژیم را نشان میدهنـد و نـه از 
خــود گذشــتگی بــه خــرج مــی دهنــد 
چــون میداننــد در قلمــرو رژیــم قــادر 
ــوق، آزادی و  ــه حق ــود ب ــد ب نخواهن
حاکمیت خـود کـه همانـا دمکراسـی 

  .است برسند
مشــکل اصــلی در آن نهفتــه اســت کــه 
آقایــان و خانمهــای اصــالح طلــب از 
ــه راه  ــول الهوی ــورای مجه ــه ش جمل

ید چون به آزادی و دمکراسـی سبز ام
اعتقادی ندارند نمی توانند صـادقانه 
به مردم بگویند که بین اصل والیـت 
فقیه و آزادی و حاکمیت مـردم نمـی 
ـــر دو نـــافی  ـــرا ه ـــی زد زی ـــود پل ش

ـــد ـــالم . یکدیگرن ـــی اس ـــه عمل تجرب
سیاسی در ایران و جهان و سی سـال 
تجربه عینی نظام والیت مطلقه فقیه 

اسـت کـه حاکمیـت  به ما نشان داده
والیــت فقیــه بــا حاکمیــت مــردم بــر 
ـــــــویش، و آزادی و  ـــــــت خ سرنوش
استقالل آنان در دو مسیر مخالف در 
ــون  ــد چ ــاق ناپذیرن ــد و انطب حرکتن
ــی کننــده  ــدام نیــز نف ــود هــر ک وج

  .دیگری است
ــت را  ــردم حقیق ــا م ــه ب ــانی ک ــا زم ت
نگویئم، تا زمانیکه هدف را کـه بایـد 
 حاکمیت مردم بر سرنوشـت خـویش
باشد شفاف و روشن برای مردم بیان 
نسازیم تا زمانی کـه بـه آنـان نگـوئیم 
ــــوان انســــانهای مســــتقل و آزاد  بعن
انتخاب سرنوشت خودتان در دسـت 
خودتــان اســت، هــیچ ملتــی و هــیچ 
. کــس بــه جنــبش رو نخواهــد آورد

پاســخ منفــی مــردم بــه فراخوانهــا را 
ــرد ــتجو ک ــر جس ــین ام ــد در هم . بای

همبســتگی  اصــالح طلبــان و شــورای
راه ســبز امیــد مــی خواهنــد از مــردم 
ــار  ــا در رفت ــد ت ــزاری کنن ــتفاده اب اس
رهبری به نفع خود تغییـری بوجـود 

بهتـر اسـت . آورند وبه قدرت برسـند
به آنها گفت اکثـر مـردم شـما را رهـا 
ســاخته انــد و شــماهم مــردم را رهــا 
سازید بگذارید خود تصـمیم بگیرنـد 
و راهشـــان را انتخــــاب کننــــد شــــر 

بروید تضادتان را با قـدرت ! سانیدنر
ــی  ــان ســید عل ــه ت ــی فقی حــاکم و ول

  .خامنه ای حل کنید
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